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A Escola Superior de Educação João de Deus cumpre o seu 
compromisso de divulgação dos trabalhos de investigação 
realizados quer pelos seus docentes quer por investigadores 
convidados e adotando a revisão por pares.

A Revista Científica Educação para o Desenvolvimento, 
agora num formato digital, mais conforme às novas ten-
dências da sociedade, apresenta as abordagens científicas 
desenvolvidas em projetos mais recentes de investigação e 

em trabalhos de mestrado.
Procuramos, através de um trabalho aturado de estudo e reflexão  em matérias 

de Educação, contribuir, com os valores e a missão que sempre nos orientaram, 
para a construção de um pensamento crítico nas áreas do Saber.

Não basta às escolas entregarem um certificado de conclusão de ciclos de        
estudo, se este não garantir que os alunos desenvolveram as capacidades, destre-
zas, habilidades, conhecimentos, valores e atitudes que garantam uma adequada 
integração na sociedade e na vida ativa. Só desta forma a Educação estará ao 
serviço do desenvolvimento dos povos.

O que confere identidade a uma instituição de Ensino Superior é a sua capaci-
dade de criar espaços e tempos destinados à atividade científica. É o que continua-
remos a fazer.

Temos de reconhecer que existe, hoje, um novo mandato para a Escola.               
Esse mandato obriga a procurar um novo equilíbrio entre o esforço para promover 
a aquisição de conhecimento e a investigação científica, que urge realizar.

Estamos convictos de que o investimento nos próximos anos terá de privilegiar 
a qualidade do ensino e a investigação científica, bem como as novas respostas à 
evolução das tecnologias, na “sociedade dos ecrãs” em que a maioria da comuni-
dade mundial passou a viver, como bem define o filósofo francês Gilles Lipovestky.

António de Deus Ramos Ponces de Carvalho
Diretor 
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Neste sentido, elegemos dez artigos, resultantes de um trabalho aprofundado 
de investigação realizada por docentes da Escola Superior de Educação e por in-
vestigadores no âmbito dos trabalhos de investigação dos cursos de Mestrado em 
Ciências da Educação, na especialidade de Supervisão Pedagógica, e de Educação 
Especial, Domínio Cognitivo-Motor. 

Dando corpo a este princípio, contámos com a participação de professores de 
reconhecido valor científico/pedagógico, que desde o primeiro momento se dispu-
seram a colaborar nesta edição.

O artigo, “Portugal em Ceuta: caminhos e desencontros”, da autoria de Ruben 
de Freitas Cabral, enquadra-se nos 600 anos da Conquista de Ceuta pelos portugue-
ses, um trabalho de investigação histórica e uma reflexão atual e desafiante, subli-
nhando que “a história não é um depósito de coisas conhecidas, mas uma recriação 
contínua, a hermenêutica possível de algo que nos precedeu”.

Na área da Educação Pré-Escolar, foram produzidos três artigos: “Perceções dos 
pais e educadores sobre a Matemática na Educação Pré-Escolar”, da autoria de 
Maria Filomena Caldeira, Paula Colares Pereira Reis e Teresa da Silveira-Botelho; 
“O que as famílias (não) sabem sobre a educação de infância, contribuições para 
uma melhor prática educativa”, da autoria de Paula Pereira dos Reis e Teresa da 
Silveira-Botelho; “A qualidade na Educação Pré-Escolar”, de José Maria de Almeida. 
Estas investigações corporizam uma das linhas de pesquisa do Centro de Investi-
gação João de Deus, que visa conhecer, inventariar e comprender as diferentes 
abordagens, metodologias, e proporcionar uma reflexão sobre contextos da ação 
na Educação Pré-Escolar.

Na área das Artes Visuais e das Expressões Artísticas, apresentamos dois estudos 
empíricos: “A Importância das Artes Visuais na Educação”, da autoria de Joana 
Consiglieri, e “Um olhar dos professores sobre as Expressões Artísticas no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico”, de Maria Fernanda dos Santos Mendes Sampaio.

Dos trabalhos de investigação realizados no âmbito dos curso de Mestrado em 
Ciências da Educação, na especialidade de Supervisão Pedagógica, elegemos para 
publicar, neste número da Revista, os artigos “Contributos da avaliação organiza-
cional para a melhoria da escola”, da autoria de Mariana Magalhães e José Maria 
de Almeida (Orientador); “Importância da Educação Física no currículo do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico”, da autoria de José Manuel Serrano de Jesus e José Maria de 
Almeida (Orientador); “O currículo na valência de creche”, de Vera Margarida 
Baptista Ramos e Mariana Cortez (Orientadora).

No âmbito do Mestrado em Educação Especial, apresentamos um estudo,      
“Memória e Aprendizagem na Educação Inclusiva”, da autoria de Maria Isabel 
Ramalho Monteiro e Mariana Cortez (Orientadora), uma investigação focada na 
aprendizagem das crianças com Necessidades Educativas Especiais, e na emergên-
cia de respostas educativas adequadas “conducentes a aprendizagens de sucesso e 
a uma inserção social produtiva e independente”.

Esta revista científica, que muito nos honra, procurará sempre contribuir para ga-
rantir uma informação útil e uma reflexão independente sobre questões ligadas à 
Educação e ao Desenvolvimento – a pedra de toque da nossa missão enquanto escola.
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Resumo: Este trabalho, intitulado a Qualidade na Educação Pré-Escolar, pretende 
refletir e enquadrar a problemática da qualidade, em geral, e, sobretudo, na educação 
pré-escolar, percorrendo algumas das investigações realizadas na Europa, sistematizando 
autores e analisando várias matrizes de indicadores de qualidade. Pretende ajudar 
a refletir sobre a emergência da avaliação de projetos de qualidade na educação pré-
-escolar, num quadro de uma escola com projeto transformador e desafiante. O relato 
de algumas experiências, realizadas em escolas portuguesas (avaliação de escolas com 
educação pré-escolar; certificação de qualidade com ISO 9001), leva-nos a uma reflexão 
sobre os desafios dos diferentes caminhos e instrumentos metodológicos, para sustentar 
os indicadores de avaliação da qualidade de contexto, da qualidade dos processos 
e da qualidade dos produtos na educação pré-escolar.
Palavras-Chave: Qualidade; educação pré-escolar; indicadores de qualidade; 
avaliação da qualidade.

Abstract: This paper, entitled quality in preschool education, aims to reflect and frame 
the issue of quality in general, and specially in pre-school education, covering some of the 
research carried out in Europe, systematizing authors and analyzing various matrices of 
quality indicators. It aims to help reflect on the emergence of quality assessment projects in 
pre-school education in a context of a school with transformer and challenging project. 
The account of some experiments carried out in Portuguese schools (evaluation of schools 
with pre-school education; quality certification ISO 9001), leads us to reflect on the 
challenges of different ways and methodological tools to support the assessment indicators 
the context of quality, process quality and product quality pre-school education.
Keywords: Quality; pre-school education; quality indicators; quality assessment.

José Maria de Almeida
Escola Superior de Educação João de Deus

A QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR
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1 Introdução
A palavra qualidade faz parte, do ponto de vista semântico, de vários domínios da sociedade. Serviços 

de qualidade, controlo de qualidade, sistemas de qualidade, escola de qualidade, hospital de qualidade, 
produtos com qualidade… diferentes abordagens utilizadas no nosso quotidiano.

Mas, afinal, o que é a qualidade? 
No presente e no futuro, como deve ser uma instituição de educação pré-escolar de qualidade? 
Quais são os critérios para se avaliar a qualidade de uma instituição pré-escolar? 
Como é que os educadores, os pais, as atores da comunidade e os avaliadores externos podem ajudar 

a melhorar a qualidade das escolas de educação pré-escolar?
De um modo geral, um sistema de qualidade representa pessoas, que desenvolvem processos para 

produzir resultados. Qualquer que seja a abordagem, a qualidade tende sempre para a satisfação do 
“cliente”, numa lógica de planeamento, controlo e melhoria. O conceito de qualidade é complexo, mul-
tifacetado e exige definição de indicadores para a sua monitorização. Segundo o Ministério da Educação 
– Relatório OCDE (2000):

na generalidade, alguns investigadores europeus começaram a pôr em dúvida a validade do termo 

‘qualidade’ ter qualquer valor universal, num mundo pós-moderno, preocupado com a legitimidade. 

Outros, adoptando uma posição mais pragmática, tentaram identificar parâmetros de qualidade que 

devem ser acordados por todos os parceiros e partes interessadas (p. 208).

Bertram e Pascal (1997, citados em Ministério da Educação – Relatório OCDE, 2000) conceptualizam 
‘qualidade’ em três domínios: qualidade contextual, qualidade processual e qualidade de resultados.       
A qualidade contextual tem a ver com a “finalidade e os objetivos” da instituição, a participação dos 
pais, o currículo, as condições físicas, os modelos de interação entre os adultos, a estimulação das crian-
ças, a gestão, monitorização e avaliação da escola, “o grau de consciencialização para com a igualdade 
de oportunidades”, “a natureza das observações feitas, as qualificações do pessoal e os rácios, junta-
mente com as oportunidades de formação dada ao pessoal e o grau de resposta dada às necessidades 
das famílias” (p. 208). 

A qualidade processual está enquadrada na natureza das interações com os adultos, docentes, pais 
e a forma como se interligam, bem como a forma como se ‘en-
volvem’ com as crianças, numa relação de “reciprocidade, na 
transferência de poder, na autonomia, na estimulação adequa-
da e na sensibilidade e o grau de envolvimento das crianças nas 
atividades que lhes são apresentadas” (p. 208). A qualidade de 
resultados tem a ver com as atitudes para com o ato de “apren-
der”, “o bem estar físico e emocional e o desenvolvimento cog-
nitivo e estético da criança” (p. 208).

2 Qualidade na educação pré-escolar: 
do conceito aos modelos

Segundo Leal, Gamelas, Abreu-Lima, Cadima e Peixoto 
(2009), “a literatura sobre educação e desenvolvimento de crian-
ças em idade pré-escolar tem tido, nas últimas décadas, como 
tema recorrente, a importância da qualidade dos contextos edu-
cativos para o desenvolvimento das crianças” (p. 44).
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Estes autores acentuam, por um lado, a importância da qualidade na educação pré-escolar, e, por 
outro, a reflexão sobre os indicadores de qualidade. No tocante à qualidade na educação pré-escolar, 
estes autores focam o objeto no “contexto educativo de qualidade como sendo aquele que pode ter 
impacto positivo no desenvolvimento das crianças, apoiados em diversos autores, Bairrão, 1998, Cryer, 
1999; Rossbach, Clifford & Harms, 1991” (p. 44). 

Estes investigadores consideraram dois grupos de indicadores: (i) as variáveis de estrutura; (ii) as variá-
veis de processo. Estes dois tipos de indicadores não devem ser vistos separadamente, mas em interação, 
pois atuam dinâmica e sistemicamente.

Os resultados de vários estudos (Peisner-Feinberg et al., 2000; Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blat-
chford & Taggart, 2004, citados em Leal et al., 2009, p. 45) apontam para a influência da qualidade dos 
“contextos pré-escolares” na melhoria do desempenho de “competências cognitivas e de linguagem e 
com o desenvolvimento de competências socio-comportamentais”. 

O Estudo Internacional sobre Educação e Cuidados de Crianças em Idade Pré-Escolar (ECCE), que 
decorreu em 4 países europeus (Portugal, Alemanha, Austria e Espanha) e 4 estados dos EUA, entre 
1992 e 1998, “proporcionou um válido quadro de referência, utilizando os conceitos de estrutura, 
processo e qualidade, para o estudo desses contextos e disponibilizou instrumentos que vieram a ser 
aplicados e adaptados em projetos ulteriores” (Leal et al., 2009, p. 45).

Leal et al. (2009) lançam alguns desafios: 

a promoção da qualidade passará por um maior investimento em aspectos de natureza estrutural (e.g., 

equipamento de motricidade global adequado ao número de crianças e à sua idade; material disponibilizado 

nas salas para a realização de actividades de jogo dramático, natureza/ciência, matemática), mas os níveis 

de qualidade com impacto no desenvolvimento serão determinados pela natureza das interações, tendo 

aqui o educador um papel fundamental (pp. 51-52).

No Reino Unido, em 1993, teve início um projeto EEL – Efective Early Learning - Aprendizagem Efi-
caz na Infância”, para acompanhar os serviços prestados a crianças de 3 e 4 anos, dinamizado por uma 
equipa de investigadores, liderada por Christine Pascal e Anthony Bertram. 

De acordo com os autores, um dos objetivos do projeto é “desenvolver e melhorar a qualidade e a 
eficácia da aprendizagem das crianças pequenas” (p. 18). Em Portugal, este projeto acolheu desafios 
institucionais e teve o nome de “Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias”, aceite pelos professores 
britânicos.

Partindo do valor polissémico da palavra qualidade, Oliveira-Formosinho (2009) distingue 2 pa-
radigmas. No paradigma tradicionalista, “o processo de avaliação e desenvolvimento da qualidade 
centra-se em produtos (realizações) previamente determinados, a partir de conhecimentos estáveis, 
essenciais e, de algum modo, universais; feita por agentes externos, de forma não colaborativa”. No 
paradigma contextual:

o processo de avaliação e desenvolvimento da qualidade centra-se nos processos e nos produtos 

reconhecendo-os como contextuais; desenrola-se em colaboração, a partir de actores internos (crianças, 

profissionais, pais), eventualmente apoiados por actores externos (amigos críticos, formadores em 

contexto), baseada numa construção contextual, dinâmica e evolutiva que aponta para uma concepção 

ecológica da qualidade (Bronfenbrenner, 1979; Garbarino e Ganzel, 2000) (p. 10).

Segundo a investigadora e coordenadora do Projecto DQP, este paradigma:

situa-se neste segundo paradigma, pois apresenta uma proposta de análise e desenvolvimento da 

qualidade que é democrática, desenvolvimental e inclusiva. Pascal e Bertram situam-se numa perspectiva 

de análise do conceito de qualidade que o conceptualiza como valorativo, subjectivo, dinâmico: a 

qualidade não é uma essência abstracta e imutável mas antes contextual, isto é, referida ao espaço, tempo 

e às circunstâncias (Formosinho, 2009, p. 10).

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 8                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 



Zabalza (1998) enuncia dez aspetos-chave de uma educação infantil de qualidade: (i) organização de 
espaços; (ii) equilíbrio entre iniciativa infantil e trabalho dirigido no momento de planificar e desenvol-
ver atividades; (iii) atenção privilegiada aos aspetos emocionais; (iv) utilização de uma linguagem enri-
quecida; (v) diferenciação de atividades para abordar todas as dimensões do desenvolvimento e todas as 
capacidades; (vi) rotinas estáveis; (vii) materiais diversificados e polivalentes; (viii) atenção individualiza-
da a cada criança; (ix) sistemas de avaliação, anotações, etc., que permitam o acompanhamento global 
do grupo e de cada uma das crianças; (x) trabalho com os pais e as mães e com o meio ambiente (escola 
aberta) (pp. 49-55).

Em síntese, Zabalza coloca como princípios da qualidade da educação infantil e da sua melhoria: prin-
cípios de ordem pessoal; trabalho fundado na investigação e na formação docente e ambiente organi-
zacional desafiante e proporcionador de experiências significativas de aprendizagem, dando atenção 
especial a cada criança, ao seu ritmo, numa estreita ligação com a família; privilegiando os aspetos emo-
cionais da criança e a diferenciação de atividades.

3 Modelo de qualidade no Brasil
No Brasil, o Ministério da Educação estabeleceu 7 domínios para o sistema de qualidade da educação 

pré-escolar e um conjunto de indicadores em cada domínio/dimensão, no total de 26. A saber:

1. Planeamento educacional (1.1. Proposta pedagógica consolidada;1.2. Planeamento, 
acompanhamento e avaliação; 1.3. Registo da prática educativa).
2. Multiplicidade de experiências e linguagens (2.1. Crianças construindo sua 
autonomia; 2.2. Crianças relacionando-se com o ambiente natural e social; 2.3. Crianças tendo 
experiências agradáveis e saudáveis com o próprio corpo; 2.4. Crianças expressando-se por 
meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais; 2.5. Crianças tendo 
experiências agradáveis, variadas e estimulantes com a linguagem oral e escrita; 2.6. Crianças 
reconhecendo suas identidades e valorizando as diferenças e a cooperação).
3. Interações (3.1. Respeito à dignidade das crianças; 3.2. Respeito ao ritmo das crianças; 
3.3. Respeito à identidade, desejos e interesses das crianças; 3.4. Respeito às ideias, conquistas 
e produções das crianças; 3.5. Interação entre crianças e crianças).
4. Promoção da saúde (4.1. Responsabilidade pela alimentação saudável das crianças; 
4.2. Limpeza, salubridade e conforto; 4.3. Segurança).
5. Espaços, materiais e mobiliários (5.1. Espaços e mobiliários que favorecem as 
experiências das crianças; 5.2. Materiais variados e acessíveis às crianças; 5.3. Espaços, materiais 
e mobiliários para responder aos interesses e necessidades dos adultos).
6. Formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais 
(6.1. Formação inicial das professoras; 6.2. Formação continuada; 6.3. Condições de trabalho 
adequadas).
7. Cooperação e troca com as famílias e proteção na participação da rede social 
(7.1. Respeito e acolhimento; 7.2. Garantia do direito das famílias de acompanhar as vivências 
e produções das crianças; 7.3. Participação da instituição na rede de proteção dos direitos das 
crianças) (Ministério da Educação, 2009, pp. 37-59).
O sistema brasileiro releva os domínios da formação e desenvolvimento profissional, dos 
espaços, recursos materiais e mobiliário, o planeamento educativo, a promoção para a saúde, 
as interações com as crianças e multiplicidade de experiências e linguagens e a cooperação 
com as famílias e proteção na rede social. O documento orientador estabelece caminhos para a 
avaliação da qualidade na educação pré-escolar e sugere uma metodologia, com instrumentos 
de avaliação, que a comunidade educativa pode seguir, depois de uma boa divulgação do 
modelo, motivação e participação dos atores (Ministério da Educação, 2009, p. 24).

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 9                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 



4 A obra João de Deus: 
uma experiência centenária

Em Portugal, a Associação de Jardins-Escola João de Deus é 
uma instituição centenária, com uma história ligada à educação, 
instrução e responsabilidade social. Criou o primeiro jardim de 
infância há mais de 100 anos, em 1911, e promoveu a formação 
inicial de educadores desde 1920. João de Deus, autor da Car-
tilha Maternal, foi o criador de uma obra social e educacional, 
dinamizada e continuada por João de Deus Ramos, Maria da Luz 
Ramos e, em 2016, sob a égide de António de Deus Ramos, conta 
com 55 centros educativos espalhados pelo continente, Madeira 
e Açores e mais de 8 mil crianças/alunos: em creche, educação 
pré-escolar, 1.º ciclo e 2.º ciclo.

Segundo João de Barros (1916), os traços da conceção educa-
tiva de João de Deus Ramos no lançamento dos jardins-escolas 
João de Deus criam “as bases da escola nacional moderna. Nela 
se praticam as três grandes virtudes das democracias: o respeito pela personalidade humana; o culto 
da Pátria, que é o civismo; o mútuo auxílio e assistência na vida, que é a solidariedade” (Figueira, 2003,         
p. 1154). Ainda na perspetiva de Figueira (2003), este projeto “viria a constituir um dos raros exemplos 
bem sucedidos no campo da educação infantil, com continuidade até aos nossos dias… um modelo 
português de escola pré-primária, em que pela primeira vez se vai dar atenção a todos os aspectos peda-
gógicos, alguns deles intimamente relacionados com a fisionomia arquitectónica, que se queria de traça 
portuguesa (luz doseada, decoração sóbria, ausência de corredores, etc.)” (p. 1153).

Segundo Carvalho (1990) e Saraiva (2003), os princípios básicos da Associação de Jardins-Escola João 
de Deus são: Igualdade e intenção social (preocupação pelo desenvolvimento pelos grupos mais desfa-
vorecidas); Ligação escola-família; Festas; Atividades na comunidade e com a comunidade; Respeito pela 
criatividade infantil; Educação sensorial, dramática e motora; Educação visual e auditiva; Culto pelos 
valores nacionais; Aprendizagem pelo raciocínio; Respeito pelo ritmo individual da criança; Desenvolvi-
mento verbal através de figuras; Desenvolvimento sensorial; O ensino da leitura inicia-se aos cinco anos 
pela cartilha maternal; arquitetura dos jardins-escola.

Como metodologia, os jardins-Escola João de Deus desenvolvem: 
– Estimulação à leitura aos 3 e 4 anos; 
– Ensino sistemático da leitura iniciado aos cinco anos pelo método da Cartilha Maternal; 
– Iniciação à matemática, utilizando materiais específicos;
– Temas de vida (as coisas da vida);
– Observação direta das coisas;
– Jogos variados para a educação dos sentidos e da perceção; 
– Exercícios de linguagem (dicção e vocabulário); 
– Canto musical e expressão gestual; 
– Trabalhos Manuais, Modelagem e Desenho;
– Respeito pelo ritmo da criança; 
– Disciplina; 
– Uso do bibe; 
– Higiene; 
– Ambiente; 
– Refeições; 
– Proporcionar à criança um sentimento de segurança; 
– Ambiente calmo e de trabalho; 
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– Currículo em forma de espiral. “As lições não devem ser feitas apenas de exposições orais, mas de 
diálogos, através dos quais a criança deve observar, descobrir e descrever” (Carvalho, 1990, p. 15).
Ao longo de um século, a AJE João de Deus criou, implementou e monitorizou largas dezenas de 
escolas de educação pré-escolar, pautando este projeto com identidade pedagógica, cultural e 
social, um projeto de qualidade, com uma “preocupação crescente pelas questões da infância, da 
sua protecção social e da sua educação em meio familiar e escolar” (Nóvoa, 2003, p. 279).

Segundo Caldeira (2009), investigadora e professora da metodologia João de Deus:

a qualidade em educação de infância exige uma supervisão pedagógica e a prossecução das finalidades do 

projeto educativo. Mas, a qualidade é também influenciada pela estrutura e funcionamento institucional, 

não dependendo apenas do planeamento e organização interna de cada centro infantil, mas também do 

desenvolvimento profissional das equipas (pp. 118-119). 

A mesma investigadora acentua como princípio da qualidade de educação infantil, a criação de am-
bientes “desafiantes e estimulantes, que proporcionem novas experiências à criança em contextos signi-
ficativos, oportunidades para aprendizagens ativas e resolução de problemas” (p. 1).

5 Papel da IGEC na monitorização da qualidade na Educação Pré-escolar
Em Portugal, compete à Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) a tarefa de monitorizar e rea-

lizar relatórios de acompanhamento e funcionamento pedagógico das instituições particulares e de 
Solidariedade Social que celebraram acordos com o MEC e com o Ministério do Trabalho (MTSS), na 
educação pré-escolar, “de modo a garantir a qualidade do serviço prestado”. A IGEC inscreveu no seu 
programa de Acompanhamento do Plano de Atividades, em 2013, a atividade Jardins de Infância da 
Rede Privada – Instituições Particulares de Solidariedade Social, tendo produzido relatórios: em 2013 
(relatório intercalar-atividade de 2013, que avaliou 39 escolas), em dezembro de 2014 (35 escolas) e em 
janeiro de 2016 (71 escolas, relativo ao ano letivo 2014/2015).

Com este projeto, a IGEC (2013) “pretende acompanhar o funcionamento pedagógico destes es-
tabelecimentos de educação pré-escolar e avaliar a qualidade dos serviços prestados nos jardins de 

infância que funcionam em instituições particulares de solida-
riedade social, misericórdias” (p. 4).

Como metodologia, a IGEC definiu equipas de dois inspeto-
res, “um dos quais, obrigatoriamente, com experiência docen-
te de Educação Pré-Escolar” (IGEC, 2014, p.11), que realizam 
ações de avaliação, durante 4 dias, em cada jardim de infância. 
Como produto da ação inspetiva, a IGEC elabora o relatório do 
jardim de infância, que é enviado à instituição, para, caso pre-
tenda, se poder pronunciar no prazo de 10 dias úteis.

Também está prevista uma intervenção de continuidade, 
com a duração de 2 dias e acompanhada por um dos inspetores 
que participou na 1.ª fase ou por ambos (“caso se considere 
adequado”, IGEC, 2016, p. 11), com o objetivo de acompanhar 
as fragilidades e introduzir melhorias nos aspetos identificados 
em cada jardim de infância. 

A IGEC (2016) definiu como objetivos desta atividade: (i) 
Acompanhar a ação educativa nas vertentes – planeamento, 
gestão do currículo e avaliação dos processos e das aprendiza-
gens das crianças; (ii) Analisar o grau de participação dos pais 
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e encarregados de educação no trabalho educativo; (iii) Apreciar a organização da componente de 
apoio à família, enquanto tempo de ação lúdica e criativa, no que se refere ao planeamento, desen-
volvimento e avaliação; (iv) Analisar a qualidade das interações estabelecidas entre o jardim de in-
fância, as famílias e a comunidade; (v) Garantir as condições necessárias que assegurem a qualidade 
do funcionamento dos jardins de infância (p. 8). 

Comparando os textos na definição de objetivos (em 2013, p.6, e no relatório global de 2014/2015, 
p.8), verificamos que surge a palavra “qualidade” na formulação de dois objetivos, o que traduz uma 
intencionalidade “evolutiva” do avaliador (2016).

A IGEC utiliza como instrumentos de trabalho a ficha de caracterização (a preencher pelo diretor 
pedagógico da instituição), guiões de entrevistas e o roteiro que está organizado por 7 áreas-chave: 

– Planeamento da ação educativa; 
– Organização do ambiente educativo; 
– Construção e desenvolvimento do currículo; 
– Apoio integrado e especializado; 
– Avaliação dos processos e dos resultados; 
– Intervenção do educador; 
– Dinâmica do estabelecimento educativo (IGEC, 2016, p. 10).

Anualmente, a IGEC produz um relatório global desta atividade, que, para além da metodologia 
utilizada, apresenta os resultados dos relatórios, organizando os dados em: (i) aspetos a destacar e (ii) 
aspetos a melhorar, a partir da análise de conteúdo das asserções que integram os relatórios de cada 
um dos jardins de infância. 

Tendo em conta o quadro normativo e o cumprimento da legalidade, a IGEC também assinala os 
aspetos a corrigir em cada um dos jardins de infância, apresentando, no relatório final, as situações 
que surgem com mais frequência nos relatórios individuais.

Relativamente às intervenções de continuidade, a IGEC apresenta dados, no seu relatório anual, que 
refletem as ações realizadas pelos jardins de infância para “ultrapassar as fragilidades identificadas…
organizados de acordo com as seguintes categorias: (aspetos) melhorados totalmente; melhorados em 
parte; não sujeitos a melhoria”. (p. 12)

Das recomendações propostas pela IGEC, no relatório de 2016, destacamos duas, para as instituições 
responsáveis pela formação dos docentes, pelo desafio, reflexão e importância que merecem:

Reflexão sobre as repercussões da formação inicial e contínua, nas práticas docentes nos vários contextos 

educativos, de acordo com as orientações para a educação pré-escolar que, por sua vez, influenciam a 

qualidade das aprendizagens das crianças;

Seleção cuidada dos jardins de infância para a realização dos estágios curriculares e profissionais, dos 

futuros profissionais de educação de infância, por forma a que aqueles se constituam como um modelo 

de qualidade (IGEC, 2016, p. 36).

A IGEC (2016) considera que esta atividade de acompanhamento dos jardins de infância que funcio-
nam em instituições Particulares de Solidariedade Social, Misericórdias e Mutualidades “teve efeitos 
muito positivos nos jardins de infância intervencionados” e que a partir dos relatórios e da explicitação 
dos aspetos a melhorar, “as equipas pedagógicas desencadearam ações de melhoria e procederam à 
correção de aspetos indicados, estabelecendo prioridades” (p. 33). 

No que diz respeito às ações de intervenção de continuidade, a IGEC (2016) evidencia que, “para 
além das melhorias registadas, possibilitou um processo de acompanhamento e de reflexão sobre a 
ação educativa e promoveu a qualidade das respostas dadas às crianças e às suas famílias” (p. 33).
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6 Uma experiência de certificação ISO 9001
Em seguida, apresentamos uma experiência que decorreu, em Portugal, a certificação de qualidade 

de uma escola privada, com várias valências (1.º. 2.º e 3.º ciclos) e com educação pré-escolar, utilizando a 
metodologia de um sistema de gestão de qualidade, NP EN ISO 9001:2000, com certificação de qualidade 
por uma empresa externa, Empresa Internacional de Qualidade, um processo que decorreu ao longo de 
dois anos letivos. Os processos monitorizados foram: (i) direção da escola; (ii) serviços administrativos; (iii) 
matrículas; (iv) transportes escolares; (v) compras; (vi) serviço de refeições; (vii) departamento curricular; 
(viii) ensino-aprendizagem; (ix) plano anual de atividades; (x) plano de formação; (xi) infraestruturas (xii) 
centro de recursos educativos.

Poderá parecer estranho um conjunto tão alargado de processos e tão poucos dizerem respeito ao 
ensino/aprendizagem, o que constitui objetivo de um modelo de qualidade. Importa esclarecer que 
a matriz subjacente a este caminho reside no facto de serem avaliados um conjunto de serviços que 
planeiam, suportam, ajudam a prestar um serviço educativo de qualidade, nas diferentes dimensões: 
contexto, processo, produto e ciclo de melhoria.

Esta matriz foi construída no arranque de uma escola (dois primeiros anos), com o objetivo de siste-
matizar os procedimentos, melhorar processos e produtos, numa lógica de igualdade de oportunidades 
dos alunos e de qualidade educativa, pretendendo atingir padrões de excelência logo nos primeiros anos 
de atividade.

De acordo com Pinto (2006), “este modelo de SGQ implica um forte envolvimento dos diferentes 
níveis da organização na melhoria contínua; realiza uma avaliação de desempenho em todas as áreas 
de uma escola; proporciona um benchmarketing interno e realiza planeamento de estratégias a curto, 
médio e longo prazo, em função dos resultados obtidos” (p. 7).

Os domínios da qualidade de uma escola precisam de ser construídos, sistematizados, aprendidos e 
comunicados aos diferentes atores: direção, direção de qualidade, coordenadores, educadores, colabo-
radores não docentes e pais. A escola deve melhorar continuamente a eficácia do seu Sistema de Gestão 
de Qualidade, através de uma política de qualidade, de uma clara definição de objetivos de qualidade 
(objetivos estratégicos e operacionais), aprender com os resultados das auditorias internas e externas, 
com a análise de dados, de forma sustentada e desafiante.

O sistema de gestão de qualidade que engloba a família da norma ISO 9000 tem a seguinte matriz 
de princípios: focalização no cliente, liderança, envolvimento de pessoas, abordagem de processos, abor-
dagem da gestão como um sistema, melhoria contínua, abordagem à tomada de decisão baseada em 
factos e relações mutuamente benéficas com fornecedores (Pires, 2007, p. 47).

Na experiência desta escola, foram monitorizadas e avaliadas 8 metodologias do ensino e da apren-
dizagem preconizadas no handbook da instituição: (i) educação cooperativa; (ii) estilo de aprendizagem; 
(iii) aprendizagem conceptual; (iv) problematizar para aprender; (v) organizadores gráficos; (vi) investi-
gação sobre o cérebro; (vii) inteligências múltiplas; (viii) diferenciação.

Da avaliação desta experiência, destacamos: (i) um número elevado de processos na matriz con-
ceptual; (ii) consequentemente, um número elevado de PGQ e IT (Processos de Gestão de Qualidade e 
Instruções de Trabalho), o que torna o processo mais complexo e burocrático; (iii) o cumprimento das 
diferentes normas foi incorporado e realizado num período curto (um a dois anos); (iv) melhoria da 
comunicação interna e externa da escola; (v) partilha dos documentos de referência, manuais de proce-
dimentos; (vi) a formação de colaboradores e aperfeiçoamento profissional em diferentes domínios; (vii) 
introdução de um ciclo de melhoria contínuo; (viii) satisfação de clientes; (ix) satisfação de colaborado-
res; (x) partilha com colaboradores e encarregados de educação dos resultados da escola nos diferentes 
processos e reflexão sobre as medidas de melhoria; (xi) partilha e reflexão sobre o desempenho organi-
zacional; (xii) monitorização de processos; (xii) promoção da qualidade nas respostas pedagógicas dadas 
às crianças e aos alunos, durante o processo de ensino-aprendizagem.
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7 Desafios para o futuro: 
que matriz e que indicadores de qualidade?

A sociedade ocidental tem sofrido alterações significativas 
na escolarização formal das crianças, com a tendência, pós 
anos 60, a uma maior frequência na educação pré-escolar, de 
carácter universal em alguns países.

As mutações sociais ocorridas nas últimas décadas, em paí-
ses ocidentais, acarretam desafios para a educação pré-esco-
lar. Senão, vejamos: (i) de um modo geral, a mulher passou 
a ter acesso ao desempenho de quase todos os papéis, com a 
igualdade de oportunidades a ganhar terreno na maioria dos 
países; (ii) deu-se um aumento do trabalho (fora de casa) da 
mulher, um incremento no mundo do trabalho; (iii) composi-
ção diferente das famílias, com destaque para as famílias mo-
noparentais; (iv) desafios e pressão nas instituições escolares 
para prestar um serviço abrangente e complementar à família; 
(v) benefícios da frequência da educação pré-escolar na vida da criança (pessoal, académica e social); 
(vi) adaptação melhor à dimensão da sociedade pelas crianças que frequentam a educação pré-esco-
lar (Bairrão, 2000).

Estas mutações obrigam a uma mudança estrutural na educação pré-escolar, colocando-a, cada 
vez mais, como prestação de serviços de educação pré-escolar, portadora dos princípios semelhantes 
a muitos dos serviços da própria sociedade: qualidade de vida; segurança; transportes; refeições; 
horários; aprendizagem de línguas estrangeiras; acolhimento de crianças de outras nacionalidades; 
férias ou tempo de apoio à família; comunicação entre a escola e a família. Com os pais a trabalhar 
em horários mais longos ou isentos de horário formal, com férias fora dos períodos tradicionais, com 
famílias monoparentais e dificuldade de agregar horários e família, a escola tem necessidade de se 
reorganizar para implementar uma educação pré-escolar de qualidade, capaz de responder às reais 
necessidades da sociedade.

Nos tempos atuais, já é frequente os pais quererem saber qual o projeto educativo da instituição 
logo na educação pré-escolar, porque querem matricular o seu filho, um bem precioso, numa escola 
que lhes dê garantias de prestar um serviço que proporcione um desenvolvimento físico, intelectual, 
afetivo, social e cultural da criança, capaz de a educar para um mundo global, aberto, interdependen-
te, sistémico e multilingue, uma nova network existencial.

Falar de projeto educativo é falar de futuro, é um movimento dialético entre o já e o ainda não, 
uma visão para o futuro, apontar um caminho, lançar sementes… que só poderão germinar num 
ambiente educativo em que tudo tenha significado, em que a liderança educativa potencia empatia 
e trabalho de equipa entre os professores, dinamiza estratégias rigorosas para fazer as coisas certas e 
equaciona um conjunto restrito de mudanças esperadas para a melhoria em cada ano letivo.

Na perspetiva de Roberto Carneiro (20013), na introdução à Estrutura Comum de Avaliação (CAF) 
– Adaptada ao Setor da Educação:

O “new public management” e o acento académico crescente dedicado às teorias e praxis da política 

pública trouxeram para o serviço público o foco no cliente/cidadão e nas suas necessidades, com 

o surgimento das modernas lógicas de gestão da qualidade que se vem desenvolvendo em todo o 

mundo (p. 6). 

Roberto Carneiro recentra a questão da qualidade nas lógicas de gestão da escola e na adoção de 

“estratégias e instrumentos de gestão organizacional robustas”.
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Ainda de acordo com Carneiro (2013), “tem sido difícil passar da retórica dos pomposos pronuncia-
mentos políticos, e da aridez dos normativos legais, para a prática concreta que desafia uma tradição 
jacobina e napoleónica, que tudo quer controlar do centro, por de todos desconfiar” (p. 6). A cultura, 
que se baseia e está fundada na qualidade, pode ajudar a melhorar algumas destas lacunas, com a 
descoberta de novos caminhos, de organizações inteligentes e aprendentes, com lideranças esclare-
cedoras, com projetos verdadeiramente educativos, com visão sistémica, trabalho de equipa, criando 
instrumentos de gestão organizacional eficientes e eficazes.

Olhando para a panóplia de instrumentos de avaliação ligados, direta ou indiretamente, à quali-
dade (NP EN ISO 9001:2008; Modelo EFQM; CAF; EQUALIS; ECERS-R - Escala de Avaliação do Ambiente 
em Educação de Infância; Modelo IGEC-Portugal…), o problema não está no modelo ou na matriz. 
Primeiro, não há modelos replicáveis; segundo, cada escola ou organização deve escolher uma matriz, 
que permita percorrer o seu caminho de melhoria organizacional e de prestação do serviço público 
de educação pré-escolar com qualidade. Para isso, o instrumento ou instrumentos a utilizar deverão 
ter validade e uma conceção incorporada num verdadeiro projeto de transformação. Por vezes, estes 
modelos e instrumentos foram feitos para as fábricas, para a linearidade de processos. Na educação 
pré-escolar, o contexto muda radicalmente, pelo que a aplicação, em absoluto, de modelos estandar-
dizados poderá não dar resultados consistentes e holísticos do que se pretende avaliar em contexto do 
século XXI e, sobretudo, no desenvolvimento harmonioso de crianças que inauguram a construção de 
um mundo novo. “Falamos, como é óbvio, de organizações que incorporam plenamente no seu ethos, 
a preocupação superlativa de contribuir decisivamente para o crescimento e realização de cada criança 
e jovem, colocada(o) à sua guarda” (Carneiro, 2014, p. 7).

Que educação pré-escolar queremos para o futuro? Que indicadores de qualidade estão de acordo 
com essa visão? Que projeto de aprendizagem para cada criança? Como conceber a escola num mundo 
global e globalizado? Que experiências significativas são desenvolvidas na educação pré-escolar para 
as crianças poderem crescer harmoniosamente, aprenderem a ser, numa sociedade em que estão me-
nos tempo com os pais? 

Importa continuar a investigar a qualidade na educação pré-escolar. Sem qualquer pretensão de 
sentido único, deixamos algumas pistas para estudar esta dimensão em diferentes contextos educa-
tivos, que desenvolvem atividade de educação pré-escolar de natureza diferente: agrupamentos de 
escolas, colégios, jardins-escola, infantários de instituições de Solidariedade Social. A matriz concetual 
poderá assentar em 3 eixos: o eixo da qualidade de contexto, o eixo da qualidade de processo e o eixo 
da qualidade de produto, com alguns indicadores definidos a priori: 

Eixo A - Qualidade de contexto: 
Liderança e visão da escola; Desenvolvimento de um 
projeto educativo desafiante; Planeamento educativo 
e trabalho em equipa; Equipamentos, espaços e 
materiais educativos; 
Eixo B - Qualidade de processo: Desenvolvimento 
pessoal e profissional dos educadores; Segurança, 
higiene e saúde; Interações comunicativas e 
pedagógicas do educador; Projeto de aprendizagem 
para a criança; Linguagem científica; Relação do 
educador com a criança; acolhimento, refeições, 
academias e summer clubs; 
Eixo C - Qualidade de produto: Aprendizagens 
significativas e promotoras do desenvolvimento das 
inteligências múltiplas de cada criança; Transição para 
o 1.º ciclo; Avaliação de processos e resultados; Roteiro 
de autoavaliação.
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A certificação externa ou a avaliação por uma entidade externa tem vindo a ganhar terreno nos 
últimos tempos. Não basta fazer bem os processos. Importa mostrar “o como” foram realizados os pro-
cessos e evidenciar os resultados, numa ação de melhoria contínua na organização escolar, num clima 
de partilha com os diferentes stakeholders. A avaliação e a validade externa “pesam” cada vez mais e 
“pressionam” as organizações escolares, para divulgar e partilhar o seu roteiro de autoavaliação, um 
caminho credível, inteligente, competitivo e transparente, pautado por indicadores simples, objetivos, 
pertinentes, potenciadores de uma dinâmica organizacional aprendente.
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Resumo: A crescente procura de creches revela que as famílias cada vez mais recorrem 
como necessidade e apoio à educação dos filhos. A acentuada importância dada à creche 
encaminhou-nos para uma maior preocupação sobre todas as atividades que nela se 
praticam. Esta preocupação veio aliada à ausência de linhas orientadoras pedagógicas na 
valência de creche e à ausência de uma supervisão pedagógica.
Os objetivos gerais da investigação estão relacionados com a contribuição de um melhor 
contacto sobre o educador de infância no contexto educativo de creche, a identificação de 
orientações curriculares e a importância de existir uma supervisão pedagógica. 
Recorremos à metodologia de investigação qualitativa que por meio de um estudo de caso 
particular, nos levou a considerar a necessidade de um currículo específico na valência de 
creche. 
Nos dados recolhidos foi notória a crescente preocupação com a educação das crianças 
da primeira infância, onde o estudo direcionou-nos para a necessidade de existir um guião 
orientador na valência de creche, com o desejo de se repensar toda a intencionalidade 
educativa desenvolvida, bem como a urgência de se realizar supervisão pedagógica nesta 
valência de ensino. 
Palavras-Chave: currículo, creche, educador de infância, supervisão pedagógica.  

Abstract: The increasing demand for daycare centers shows that families increasingly rely on them 
as a need and support for the education of their children. The strong emphasis on the daycare centers led 
us to a greater concern about all the activities that are practiced in it. This concern came by together with 
the lack of guidelines in teaching kindergarten and orientated by the lack of educational supervision.
The general goals of the research, are related to the contribution of a better contact of the kindergarten 
teacher in the context of daycare education, the identification of curriculum guidelines and the 
reinforcement upon the existence of a educational supervision regarding teaching.
The method used was a qualified research in order to find the problem within this investigation meaning 
that in a particular case study led us to consider the need for a specific curriculum in orientating the 
daycare. 
In the data collected was known the growing concern about the education of children in early childhood. 
The present study was aimed for the need to exist a script orientating the educational side of the 
kindergarten, with the desire to rethink the whole educational intention developed, and the urgency to 
conduct a educational supervision.
Keywords: curriculum, daycare centers, kindergarten teacher, educational supervision.

Vera Margarida Baptista Ramos (Autor da Dissertação)
Mariana Cortez (ESE João de Deus, orientadora da Dissertação)

O CURRÍCULO 
NA VALÊNCIA DE CRECHE
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1 Introdução
Nos dias de hoje, é notório a crescente procura de creches, tal acontece “ (…) como consequência 

das mudanças sociais (…) ”, como apresenta o estudo do Ministério de Educação (2000, p.18). Após a 
emancipação da mulher, que ingressa nas universidades e no mercado de trabalho, a procura de creches 
aumentou consideravelmente e, de acordo o mesmo estudo (2000, p.24), “A mulher, tendo adquirido 
um estatuto social e educacional mais elevado, cria também expectativas de maior exigência quanto à 
educação dos filhos.”.

Segundo o Despacho Normativo n.º 99/89 de 27 de Outubro, para o bom funcionamento de uma 
creche, é considerado necessário, “Um educador de infância afecto a cada grupo de crianças a partir da 
aquisição da marcha.” Referindo ainda que é o educador que cria e desenvolve o currículo. 

Muitos educadores de infância quando se encontram na valência de creche, deparam-se com a ausên-
cia de um currículo específico ou até de orientações que os possam de algum modo ajudar a desenvolver 
com coerência um currículo para a primeira infância e para as primeiras aprendizagens.

Subjacente a este fenómeno, constata-se que não existe supervisão pedagógica aos educadores de 
infância em creche, como apresenta Vasconcelos (2006, p.6), “ (…) não há qualquer supervisão ou regu-
lação das estruturas de apoio à primeira infância.”

Portugal (2011, p.49) refere que a qualidade da creche depende de conhecimentos específicos, de 
competências e de uma planificação adequada, bem como no conhecimento sobre o desenvolvimento 
das crianças da primeira infância, interligado com a resposta às necessidades das crianças e famílias. 

O objetivo do estudo centra-se em mostrar como o currículo mais específico em creche é necessário 
e ajuda a melhorar não só a prática do docente, bem como, proporcionar às crianças um leque variado 
de aprendizagens. 

A questão de partida: É necessário um currículo específico na valência de creche? Através 
desta, surgiram outras questões de investigação pertinentes para o estudo, como: O currículo ajuda a 
contribuir no desenvolvimento global da criança? Quais os critérios a utilizar na construção de um currí-
culo para a primeira infância? A presença de um educador de infância em salas de creche é importante 
como promotor do currículo? Que perceções têm os educadores de infância com experiência profissional 
na valência de creche? Que perceções têm os pais sobre a creche?

O currículo tem o objetivo de orientar os educadores de infância, não só respeitar o desenvolvimento 
de cada criança, bem como a promoção do contacto com diversas áreas, que o educador não deve desco-
rar, como a melhoria de qualidade de vida na creche para todos os envolvidos. Os pais e/ou encarregados 
de educação, sendo responsáveis por colocar o seu filho/educando na creche, torna igualmente impor-
tante conhecer as suas perceções, nomeadamente sobre a creche e sobre as atividades desenvolvidas 
para a promoção do desenvolvimento da criança. 

Um currículo, ou simplesmente um guia orientador em creche, ajudará os profissionais a desempe-
nharem um papel mais coerente e consciente, com vista a puder progredir na sua formação profissional, 
para que possam recorrer quando lhes surgem dúvidas e contribua para uma melhoria considerável na 
qualidade do serviço prestado em creche e dos educadores que nela trabalham.

2 Enquadramento teórico
A primeira infância é, portanto, o começo de toda a educação de infância, é uma etapa de extraor-

dinária importância, como refere Ribeiro (2005, p.40) pois “ (…) a capacidade intelectual de uma criança 
depende essencialmente da educação e dos estímulos recebidos nesses anos.” 

As crianças que passem por contextos escolares onde participam em diversos ambientes e onde 
interagem com diversas situações sociais e culturais, mais facilmente, estas crianças, segundo Portugal 
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(2009, p.43) “ (…) alargam os seus conhecimentos, consolidam 
diferentes relações e exercitam papéis específicos dentro de 
cada contexto (…) ”, sendo que um adulto de referência deve 
dar o apoio e fazer o acompanhamento necessário.

O Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de Agosto, publica o per-
fil do educador de infância, onde refere que o educador“ (…) 
concebe e desenvolve o respectivo currículo, através da plani-
ficação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem 
como das actividades e projectos curriculares, com vista à cons-
trução de aprendizagens integradas.” e ainda que “ (…) mobi-
liza o conhecimento e as competências necessárias ao desen-
volvimento de um currículo integrado, no âmbito da expressão 
e da comunicação e do conhecimento do mundo.”

Pacheco (2000, p.7) menciona que o currículo, como prática, 
surge na perspetiva do “ (…) que se pretende (expectativas e 
intenções curriculares) bem como o quê e onde ocorre (reali-
dade curricular).”, partindo assim, de uma intenção e de uma 
realidade que acontecem num determinado contexto, sendo 
o “ (…) resultado de decisões tomadas em vários contextos.” 
Assim, as intenções partem para outra dimensão que se envolve no que se quer fazer, tendo em conta 
a realidade onde esta é realizada, pois esta envolvência surge como um item essencial, como a escola 
é ou quer ser!

Roldão (1999, p.28) relembra que “Aprender não acontece espontaneamente, e muito menos iso-
ladamente. E ensinar – a profissão de todos nós – é antes de mais fazer alguém aprender.” Assim é 
visível que o papel do professor no processo de aprendizagem tem um peso muito relevante, como tal 
o professor precisa do currículo para se orientar nas aprendizagens a proporcionar aos seus alunos, de 
acordo a sua faixa etária, nomeadamente os educadores de infância que desempenham funções em 
dois níveis de ensino distintos, a creche e o pré-escolar.

Tanto quanto se sabe, em Portugal, não existem currículos específicos para a valência de creche, 
ou despachos normativos que assim o indicam. Contudo, é de referir que muitos dos educadores de 
infância, que se encontram nesta valência de ensino, elaboram um plano rico em atividades que visam 
promover o desenvolvimento das crianças.

Desta forma, é também importante a existência de um currículo na creche, específico para cada 
uma das idades e de acordo o desenvolvimento que ocorre na primeira infância. 

Figueira (1998, p.69) refere que o grande objetivo do trabalho curricular “ (…) é o de desenvolver 
na criança a confiança básica de que nos fala Erickson, confiança em si própria e nos adultos que 
a rodeiam.” Logo, um currículo específico para creche deve, além de respeitar o desenvolvimento de 
cada criança, proporcionar um ambiente seguro e de confiança como forma de ajudar a criança a pro-
gredir no seu dia-a-dia.

Hohmann et al. (1984, p.11) dão grande importância ao ambiente, como indicador de influência no 
desenvolvimento da criança, pois o ambiente pode provocar alterações no seu desenvolvimento, por-
que “Ambientes favoráveis à aprendizagem exercitam e desafiam os potenciais em desenvolvimento; 
ambientes adversos à aprendizagem não possibilitam o exercício das aptidões recém-desenvolvidas ou 
fazem com que elas se exercitem a um nível muito aquém das possibilidades daquele que aprende.”

Ao falar de desenvolvimento humano, inevitavelmente associa-se à inteligência, à aprendizagem, e 
consequentemente, à escola. E não é de todo falso, pois é num ambiente escolar que muito se aprende 
e se estimula o desenvolvimento das inteligências. Antunes (2004, p.11) apresenta a escola como papel 
“ (…) central estimuladora da inteligência.”, tendo o professor uma das profissões mais marcantes, 
pois tem a “ (…) missão de estimulador da inteligência e agente orientador da felicidade.”, sendo que 
a criança necessita da escola para “ (…) aprender a aprender.”

A teoria das inteligências múltiplas é hoje algo muito estudado e defendido por muitos teóricos, 
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sabendo que existem diversas formas para estimular cada uma das inteligências, não é certo que seja 
uma “receita” para a educação como refere Gardner (1999, p.89), mas cabe aos educadores determinar 
se esta teoria fará parte da orientação das suas atividades práticas com o grupo de crianças.

Na mesma linha de pensamento, Silver et al. (2010, p.44) referem que a utilização da teoria das 
inteligências na sala de aula, deve assentar no “ (…) incentivo à diversidade (…) ” e pondo em prática, 
este modelo deve ser orientado através de “ (…) quatro princípios-chave: conforto, desafio, profundi-
dade e motivação.”

Assim, a escola deve refletir sobre os seus objetivos e a sua missão segundo Gardner (1999, p.143), 
para assim saber implementar a teoria das inteligências múltiplas no currículo. 

Nos dias de hoje, a supervisão pedagógica tem vindo a afirmar-se cada vez mais, como apresentam 
Alarcão e Roldão (2009, p.15) “O campo da supervisão conheceu, nos últimos anos, um desenvolvimen-
to assinalável (…) ”. 

A Creche é uma das valências na organização escolar onde a supervisão pedagógica mais deveria 
atuar, pois é aqui que as crianças/alunos entram em contacto com a escola, a sociedade e interagem nas 
suas primeiras aprendizagens. 

Uma supervisão pedagógica específica neste grau de ensino é necessária, algo que não acontece 
como refere Vasconcelos (2006, p.6), “ (…) não há qualquer supervisão ou regulação das estruturas 
de apoio à primeira infância.” Esta necessidade prende-se não só com o reconhecimento da prática 
pedagógica desempenhada na creche pelos educadores de infância, bem como o seu reconhecimento 
profissional e a qualidade nas creches.

Desta forma, para que a supervisão pedagógica seja implementada nas creches, Vasconcelos (2011, 
p.26) sugere que as creches passem o quanto antes para o Ministério da Educação, para que este as-
suma a monitorização da qualidade das diferentes instituições, como os educadores em creche sejam 
reconhecidos pelo seu desempenho.

Concluindo, o educador de infância e a supervisão fazem parte de um processo de ensino/apren-
dizagem onde o expoente máximo é o sucesso de todos os alunos, e consequentemente escolas de 
qualidade, ou neste contexto, creches de qualidade, onde os pais tenham mais confiança em deixar os 
seus filhos.

3 Metodologia 
A metodologia seguida foi a investigação qualitativa. Ao in-

vestigar, a recolha de dados obtidos durante a investigação, serão 
de extrema importância.

A questão central do estudo envolveu-se com a necessidade de 
um currículo específico para a valência de creche, sendo que este 
pode, e muito, melhorar as práticas educativas de todos os docen-
tes que desempenham funções junto da primeira infância. Deste 
modo, ao surgir a grande questão: É necessário um currículo 
específico na valência de creche? surgiram, igualmente, os 
objetivos do estudo que pretendemos aclarar: Contribuir para um 
melhor contacto sobre o educador de infância no contexto edu-
cativo de creche; Identificar orientações curriculares a desenvolver 
junto da primeira infância; Reforçar a importância da existência 
de uma supervisão pedagógica nesta valência de ensino.

Sendo o estudo de caso, um estudo “ (…) particular, específico 
e único”, como nomeia Afonso (2005, p.70), este estudo de caso 
surgiu num centro educativo, onde toda a pesquisa decorreu. 

Neste estudo serão recolhidos dados como forma de saber 
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quais as perspetivas dos sujeitos, que opiniões e perceções têm, ou seja, qual a sua perspetiva em rela-
ção à creche, nomeadamente num currículo específico para esta valência de ensino. 

Os protagonistas do estudo dividem-se em dois grupos distintos: um grupo de educadores de infân-
cia e outro grupo de pais e/ou encarregados de educação.

No grupo de educadores de infância serão aplicadas entrevistas aos docentes que possuem expe-
riência profissional na valência de creche e observações a um dos educadores a desempenhar funções 
neste nível de ensino.

O grupo composto por pais foi escolhido com pertinência para o estudo, pois os filhos encontram-se 
a frequentar a creche do centro educativo, desta forma, serão aplicados inquéritos por questionário.

Sendo a investigação qualitativa um processo rigoroso, que contribui para a interpretação da rea-
lidade, no desenvolvimento deste estudo serão utilizadas diversas técnicas de recolha de dados, como 
a observação, a entrevista e o inquérito por questionário. 

As observações a efetuar na sala de creche terão em consideração as atividades promovidas pelo 
educador de infância, o(s) método(s) que o educador utilizou e as competências que foram desenvol-
vidas, bem como os comportamentos apresentados pelas crianças.

No estudo, as entrevistas a realizar aos educadores de infância, prende-se com o facto de estes pos-
suírem experiência profissional em creche e logo serão questionados sobre a sua opinião em relação à 
creche, nomeadamente relativo à presença permanente de educadores de infância em salas de creche, 
ao currículo a adotar nesta valência de ensino e à supervisão pedagógica.

Sendo os pais, os principais responsáveis por colocar os seus filhos em creche, e tendo eles um pa-
pel relevante para o estudo, o inquérito por questionário foi escolhido, para que se consiga saber, em 
maior número, a opinião destes pais, pois estes serão representativos da população.

Pretende-se questionar os pais sobre a sua opinião acerca da presença permanente de um educa-
dor de infância em cada sala de creche e se o critério de escolha da creche, teve em conta a presença de 
um educador de infância afeto a cada sala. Pretende-se ainda conhecer que perceções têm em relação 
às diversas atividades realizadas na creche do seu educando, como forma de saber que atividades os 
pais consideram mais importantes a realizar com os seus filhos de forma a promover e estimular o seu 
desenvolvimento. 
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4 Resultados da investigação 
Através da questão de partida e dos objetivos gerais surgiram diversas categorias:
A. Categoria “Formação Especializada em Creche”
A maioria dos educadores referiu que não teve formação especializada na área de creche durante 

a licenciatura, mencionando sua a importância. 
Relativamente à frequência em ações de formação, palestras ou conferências relacionadas com       

a área de creche, a maioria mencionou que não têm participado, mas que têm o desejo de vir a parti-
cipar, considerando-as importantes para o seu desenvolvimento profissional, como forma de aprender 
mais sobre esta valência e melhorar a prática pedagógica. 

B. Categoria “Perceções sobre Creche”
Um grande número de pais apresentou a metodologia de ensino do centro educativo do estudo 

com um grau de elevada importância ao matricular o filho na creche, de seguida, a convivência e        
socialização e a promoção do ensino. Consideraram a creche dos seus educandos como “Muito boa 
para a aquisição das primeiras aprendizagens”

Os educadores deram a conhecer que a existência da creche é de extrema importância para o        
desenvolvimento global dos alunos que a frequentam, referindo a importância da creche numa escola, 
como forma de fazer ligação ao ensino pré-escolar. 

A creche é para os educadores um local onde é suposto respeitar as necessidades individuais de 
cada criança e respeitar o seu desenvolvimento, um local onde a criança se sinta segura e feliz.

C. Categoria “Perceções sobre a Presença de um Educador em Creche”
Através dos pais foi visível a importância que estes dão à presença de um educador na sala, porque 

este é responsável por organizar e promover atividades de desenvolvimento nas crianças, onde salien-
taram que o educador tem os conhecimentos necessários para promover aprendizagens nos alunos de 
acordo as suas necessidades.

Os educadores referiram a importância de um educador de infância, como promotor do desenvol-
vimento, sendo que este é mais especializado para acompanhar e estimular o desenvolvimento das 
crianças.

Nas observações realizadas foi notória a presença de um educador de infância afeto à sala,               
demonstrando que este promoveu diversas aprendizagens, visível também a relação interpessoal exis-
tente entre educador e alunos.

Relativamente à elaboração de um plano de atividades, os educadores de infância elaboram um 
currículo, por meio de planificação com vista a promover aprendizagens pertinentes para o desenvolvi-
mento dos alunos, mencionando o bom ambiente escolar que deve existir na creche, onde a relação de 
afetividade e harmoniosa permite que a criança se desenvolva em segurança e confiança, promovendo 
a sua autonomia, tal como nos apresenta Portugal (1998). 

D. Categoria “Currículo em Creche”
Todos os pais referiram que conheciam o plano de atividades da sala do seu filho, acrescentando 

que desde que o seu educando frequenta a creche notaram crescente desenvolvimento, concordando 
assim com as atividades desenvolvidas.

Os educadores mencionaram ser oportuno a existência de um currículo específico, pois nem todos 
têm a mesma forma de planificar, e mencionaram a dificuldade que tiveram quando desempenharam 
funções nesta valência. Referiram não existir um currículo específico, e por essa razão recorreram às 
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar.

Nas entrevistas, os educadores mencionaram que respeitam o desenvolvimento dos seus alunos, 
referindo que primeiro precisam conhecer o grupo e as necessidades dos mesmos, salientaram a 
importância de respeitar o ritmo de cada aluno. Relativamente às primeiras aprendizagens os en-
trevistados referiram que as crianças da primeira infância têm grande facilidade em adquirir apren-
dizagens.
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Nas observações efetuadas constatou-se que as áreas desenvolvidas pelo educador observado fo-
ram referidas pelos educadores de infância entrevistados.

E. Categoria “Supervisão Pedagógica”
Os educadores referiram a supervisão pedagógica como apoio e orientação no desempenhar da 

sua prática pedagógica, salientaram que não só ajuda os educadores, como os alunos e a escola, per-
mitindo promoção do sucesso e qualidade escolar. 

Referiram a importância de uma supervisão pedagógica, nomeadamente à valência de creche, ten-
do especial atenção à relação que o educador estabelece com os seus alunos e às atividades desenvol-
vidas, bem como no que diz respeito às rotinas diárias, regras, afetividade, valores e atitudes, aspetos 
essenciais num trabalho a desenvolver com a primeira infância.

5 Conclusões 
A creche é ainda um tema que apresenta diversas controvérsias, pois, se por um lado, é um local que 

serve de suporte às famílias, por outro é um local próprio onde são proporcionadas as primeiras apren-
dizagens. No entanto, acreditamos que a primeira infância tem despertado interesse dentro do sistema 
educacional, pois tem vindo aliado a uma necessidade sentida pelos educadores de infância.   

Contudo, sabemos que a frequência na creche não é obrigatória, nem tal poderia ser, e também não 
é isso que defendemos. O que defendemos é que sendo a creche um local onde são proporcionadas as 
primeiras aprendizagens, então é necessário promover a qualidade com consciência de toda a realidade 
educativa.

Este aspeto foi confirmado pela análise dos dados, onde os pais valorizaram a escolha da creche pela 
metodologia de ensino, pela promoção de aprendizagens e pela presença de um educador de infância em 
salas de creche. 

Face aos dados recolhidos, acreditamos que uma formação mais especializada em creche promoverá 
mais qualidade nesta dimensão, tal como o tão desejado reconhecimento desta valência de ensino. Resul-
tará, assim, num maior reconhecimento dos educadores de infância que desempenham funções em creche, 
contabilizando assim os seus anos de serviço docente. 

A análise dos dados e a sua triangulação mostrou-nos pontos em comum a salientar e que têm toda a 
pertinência na sua relação: a importância da creche, a presença permanente de um educador de infância 
nesta valência e a existência de um guia orientador neste contexto. 

A presença de um educador de infância na valência de creche envolve a elaboração de um currículo, 
apropriado para a primeira infância, é ele o detentor da sua construção, como nos apresentaram Vascon-
celos e Assis (2008), e em particular neste caso, uma especial atenção neste nível de ensino. 

Assim, ao existir um currículo, existe um educador que o elaborou e que, consequentemente, como nos 
referiu Pacheco (2000), proporciona aos seus alunos diversas aprendizagens de acordo as suas necessidades, 
tendo em vista a alterá-las se assim o achar pertinente. 

A análise dos dados veio-nos confirmar que a valência de creche é vista pelos pais e pelos educadores 
de infância como local próprio de aprendizagens, de socialização e convivência, bem como, as observações 
demonstraram que a creche proporciona diversas aprendizagens às crianças que a frequentam, sendo que 
os pais notaram significativamente um aumento no desenvolvimento dos filhos. 

A necessidade e importância dada à presença permanente de um educador de infância na valência de 
creche esteve presente nas entrevistas, nas observações e nos inquéritos por questionário.

No que respeita às entrevistas, os educadores de infância reforçaram a importância da sua presença, 
tendo em vista que, mesmo sentido necessidade de uma formação mais específica, são eles que têm mais 
formação para desenvolver diversas atividades educativas junto da primeira infância, pois são eles os de-
tentores de conhecimento suficiente para elaborar um plano pedagógico, tendo a capacidade de moldar 
conceitos específicos da educação pré-escolar para a primeira infância.

Relativamente aos pais, acreditamos pelos dados obtidos, que a presença de um educador de infância 
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na valência de creche levou-os a escolher o centro educativo em estudo. Os pais acreditam na formação 
que os docentes detêm para desenvolver diversas atividades e que têm conhecimento que estas são apro-
priadas para a estimulação do desenvolvimento global de cada criança.

Assim, este ponto leva-nos a acreditar que as creches são um bem essencial para as crianças que a 
frequentam, um bem necessário para os pais e, claro, para os educadores de infância que, ao contactar 
com esta realidade educativa se sentem reconhecidos e gratificados pelo seu trabalho, mesmo que, muitas 
vezes, este reconhecimento parta exclusivamente dos próprios alunos.

Os docentes entrevistados revelaram que ao experienciarem a valência de creche, esta torna-se numa 
experiência enriquecedora e gratificante, mesmo sabendo que não existe um reconhecimento pelo seu 
trabalho junto do Ministério da Educação, existe um merecedor reconhecimento dos alunos. 

Desta forma, acreditamos que os educadores ao se aperceberem de todas as aprendizagens adquiri-
das pelos seus alunos, desperta-lhes o desejo e necessidade de ter uma formação mais especializada, bem 
como, a importância dada a um currículo específico a esta valência de ensino. 

As observações demonstraram que o educador de infância proporcionou aos seus alunos aprendiza-
gens previamente pensadas. Neste estudo, questionamos o currículo em relação aos pais pela razão de 
serem os grandes conhecedores do desenvolvimento dos seus filhos, tal como são os principais interessa-
dos, estes mencionaram que notaram progresso no seu desenvolvimento dos filhos, como também nos re-
feriram que conhecem o plano proposto pelo educador de infância dos seus filhos e detém conhecimento 
sobre as várias áreas e atividades a desenvolver na valência de creche.

Relativamente a este ponto, os pais demonstraram que aceitam toda e qualquer atividade que vise 
o desenvolvimento global do seu filho, como toda a relação afetiva que se deve partilhar entre todos. 
Os pais gostam que os seus filhos comuniquem sobre as aprendizagens adquiridas, bem como as acham 
muito pertinentes.

Os docentes provaram que um currículo na valência de creche é necessário, tal como o é nos outros 
níveis de ensino. É, pois, um apoio que lhes permite desenvolver as mais diversificadas atividades, promo-
vendo todo e qualquer desenvolvimento no aluno. 

Estes docentes como sentem falta de orientações pedagógicas para elaborar um currículo para a 
primeira infância, torna-se ainda mais essencial quando aplicado no contexto educativo de creche, orien-
tações que os ajudem, tal como acontece na educação pré-escolar. Os educadores planeiam atividades, 
organizam um plano particularmente à primeira infância e desenvolvem diversas atividades com vista à 
implementação das mais diferentes áreas nas crianças, estão, portanto, a elaborar um currículo específi-
co para esta valência de ensino. (Pacheco, 2000) 

Neste seguimento, recordamos a urgência de se realizar su-
pervisões pedagógicas a todas as creches existentes, pois esta tem 
vindo aliada a uma melhoria da qualidade de toda a prática edu-
cativa.

Sabemos que uma supervisão em creche não é de todo tarefa 
facilitada para os supervisores, pois estes devem ter experiência e 
conhecer muito bem esta realidade educativa. Como apresentam 
Alarcão e Roldão (2009) os supervisores devem ser detentores de 
um saber específico, onde as relações existentes devem ser justas, 
claras e ricas em afetividade por parte dos educadores de infância 
com os seus alunos. 

Constatamos, por parte dos entrevistados, o seu desejo por 
se encontrarem sujeitos a uma supervisão pedagógica nesta va-
lência, pois mencionaram a necessidade de receber orientações 
específicas para este contexto de ensino, bem como receber uma 
análise ao seu trabalho pedagógico com vista a melhorá-lo, e/ou 
reforçando os pontos bons do seu desempenho. 

No que podemos refletir, dando a nossa opinião muito cla-
ra, opinião essa partilhada por Vasconcelos (2011), é que toda a 
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realidade educativa que acontece na valência de creche deverá ter orientações pedagógicas por parte do 
Ministério da Educação, e assim uma parceria ou envolvência entre este e o Ministério do Trabalho e da 
Solidariedade Social relativamente à valência de creche, seria um ideal, nomeadamente, no que respeita 
à contabilização dos anos de serviço docente a todos aqueles que desempenham funções educativas no 
contexto de creche.

Acreditamos que um currículo específico neste contexto educativo é tão ou mais importante como nos 
outros níveis de ensino, pois requer uma maior preocupação sobre o que se quer ensinar, quando e como, 
tal como referido por Pacheco (2000).

Desta forma, é possível através de linhas orientadoras pedagógicas elaborar um currículo para a primei-
ra infância e, tal como obtido nos dados estudados, fará com que todos os docentes na valência de creche 
promovam os mesmos objetivos, os mesmos conteúdos e com maior consciência educativa com a qual se 
deve trabalhar na primeira infância. 

Não é só respeitar as necessidades básicas da criança, mas saber respeitar o seu desenvolvimento, pro-
porcionando-lhes atividades apropriadas e designadas para esta faixa etária. 

O currículo ajuda a contribuir no desenvolvimento global da criança?
Um currículo pensado e analisado previamente, que respeita todas as demais características da criança, 

flexível, que ajude os profissionais em creche a proporcionar diversas aprendizagens, estimulando o desen-
volvimento da criança, que aborde as mais diversas áreas e atividades, contribuirá para um desenvolvimen-
to global da toda e qualquer criança que frequente a valência de creche. 

Constatamos que os pais notaram progresso no desenvolvimento dos seus educandos desde que estes 
frequentam esta valência. 

Assim, um currículo ao respeitar a criança no seu todo, promoverá o consequente sucesso pessoal e es-
colar posterior. Os educadores de infância ganharão mais confiança no trabalho pedagógico a desenvolver 
com a primeira infância.

Quais os critérios a utilizar na construção de um currículo para a primeira infância?
Salientamos que um currículo específico na primeira infância deve ser muito bem pensado, onde as 

relações interpessoais existentes são um ponto de partida para o desenvolvimento global das crianças, bem 
como deve essencialmente respeitar as necessidades básicas da criança.

As relações com base na afetividade proporcionam às crianças mais segurança e confiança para desem-
penhar as mais diversas atividades, bem como, visam uma melhoria na qualidade do trabalho desempe-
nhado em creche.

Nesta faixa etária é igualmente importante estimular o desenvolvimento motor, devendo o educador 
de infância proporcionar diversas atividades que estimulam a coordenação de todos os movimentos, bem 
como a motricidade fina e grossa. 

As inteligências múltiplas apresentadas por Gardner (1999), Antunes (2004) e Silver et al. (2010), entre 
outros, apresentam-se como um desafio ao aplicá-las na elaboração de um currículo para a primeira infân-
cia, pois o objetivo é proporcionar às crianças a estimulação das mais diversas inteligências, de acordo com 
as características das crianças que se encontram na primeira infância.

A presença de um educador de infância em salas de creche é importante como promotor do currículo?
A presença de um educador em creche é tão importante, como essencial na promoção do currículo para 

a primeira infância, pois é este profissional que tendo formação, consegue elaborá-lo e aplicá-lo nas mais 
diversas atividades a desenvolver na valência de creche.

Os docentes referiram a importância da sua presença, reconhecendo que têm formação para desen-
volver nas crianças todas as áreas estimuláveis, mesmo sentindo necessidade de orientações curriculares 
específicas.

Relativamente aos pais, foi constatado que é significativamente relevante para eles a presença de um 
educador, reconhecendo que só eles têm formação para estar com alunos da primeira infância, onde ainda 
apresentaram justificações que nos encaminham para a segurança que sentem ao saber que os seus edu-
candos se encontram felizes na creche. 

Que perceções têm os educadores de infância com experiência profissional na valência de creche?
A análise dos dados mostrou que a valência de creche é uma realidade educativa que os educadores de 
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infância gostam de desempenhar funções, pois revelaram que é uma experiência enriquecedora e acredi-
tam ser marcante para a criança. 

Os docentes deste nível de ensino mencionaram que a valência de creche é um espaço ideal e próprio 
para promover as primeiras aprendizagens, considerando a sua existência fundamental. 

Contudo, foi reconhecido pelos educadores de infância a desvalorização dada a este contexto educati-
vo, no que respeita a ausência de orientações pedagógicas específicas na primeira infância, a ausência de 
formação e a quase nula preocupação por parte das entidades responsáveis pela educação do país. 

Que perceções têm os pais sobre a creche?
Acreditamos que os pais vêem a valência de creche como local que os ajuda na educação dos seus filhos, 

bem como onde são proporcionadas aprendizagens que visam o desenvolvimento dos seus educandos, 
revelando que concordam com todas as atividades que visam o seu desenvolvimento.

Referências Bibliográficas

Afonso, N. (2005). Investigação naturalista em educação. Um guia prático e crítico. Porto: Edições ASA

Alarcão, I. (Coor.) (2009). A educação das crianças dos 0 aos 12 anos. Lisboa: C.N.E.

Alarcão, I. & Roldão, M. C. (2009). Supervisão: um contexto de desenvolvimento profissional dos professores. Mangualde: Edições Pedago, Lda.

Antunes, C. (2004). As inteligências múltiplas e os seus estímulos. Porto: Edições ASA.

Bogdan, R. & Biklen, S. (1994). Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora.

Brickman, N. A. & Taylor, L. S. (1996). Aprendizagem Activa. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Figueira, M. C. C. (1998). Ser educador na creche. C:E:I: Cadernos de Educação de Infância, 48, pp.69-70.

Formosinho, J. (2011). Educação das crianças até aos três anos – algumas lições de investigação. In Actas do Seminário A Educação das crianças dos 0 aos 3 anos. Lisboa: 

Conselho Nacional de Educação, pp.61-91. Recuperado em 2011, Junho 9, de http://www.cnedu.pt

Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: multiple intelligences for the 21 st century. New York: Basic Books.

Hohmann, M., Banet, B. & Weikart, D. (1984). A criança em acção. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Lüdke, M. & André, M. (1986). Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária.

Ministério da Educação (2000). A educação pré-escolar e os cuidados para a infância em Portugal. Lisboa: Ministério da Educação – DEB.

Ministério da Educação (1997). Orientações curriculares para educação pré-escolar. Lisboa: Departamento da Educação Básica.

Pacheco, J. A. (2000). Políticas de integração curricular. Porto: Porto Editora.

Portugal, G. (2011). No âmago da educação em creche – o primado das relações e a importância dos espaços. In Actas do Seminário A Educação das crianças dos 0 aos 3 

anos. Lisboa: Conselho Nacional de Educação, pp.47-60. Recuperado em 2011, Junho 9, de http://www.cnedu.pt

Portugal, G. (2009). Desenvolvimento e aprendizagem na Infância. In I. Alarcão (Coor.)  A educação das crianças dos 0 aos 12 anos. Lisboa: C.N.E., pp. 33-67.

Portugal, G. (1998). Crianças, famílias e creches – uma abordagem ecológica da adaptação do bebé à creche. Porto: Porto Editora.

Post, J. & Hohmann, M. (2007). Educação de bebés em infantários – cuidados e primeiras aprendizagens. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Ribeiro, L. (2005). XI Encontro Nacional da APEI: conclusões. C:E:I: Cadernos de Educação de Infância, 74, pp.40-41.

Rocha, M. B. P., Couceiro, M. E., & Madeira, M. I. R. (1996). Guiões técnicos – creche. [Versão electrónica]. Recuperado em 2009, Novembro 17, de http://www.

portaldolicenciamento.com/images/stories/pdf/abrir-creche.pdf

Roldão, M. C. (1999). Os professores e a gestão do currículo: perspectivas e práticas em análise. Porto: Porto Editora.

Sarmento, M. J. (2009). Os olhares da sociedade portuguesa sobre a criança. In I. Alarcão (Coor.)  A educação das crianças dos 0 aos 12 anos. Lisboa: C.N.E., pp.68-90.

Segurança Social (s.d.). Manual de processos-chave creche. [Versão electrónica]. Recuperado em 2010, Dezembro 7, de http://www1.seg- 

-social.pt/preview_documentos

Silver, H., Strong, R. & Perini, M. (2010). Inteligências múltiplas e estilos de aprendizagem – para que todos possam aprender. Porto: Porto Editora.

Vasconcelos, T. (2011). A educação dos 0 aos 3 Anos. Lisboa: Conselho Nacional de Educação. Recuperado em 2011, Junho 8, de http://santarem.udipss.org/v1/

documentos/novidades/recomendacao_0_3.pdf

Vasconcelos, T. (2009a). A educação de infância no cruzamento de fronteiras. Lisboa: Texto Editores.

Vasconcelos, T. (2009b). Educação de infância e promoção da coesão social. In I. Alarcão (Coor.)  A educação das crianças dos 0 aos 12 anos. Lisboa: C.N.E., pp.141-175.

Vasconcelos, T. & Assis, A. (2008). Documentos curriculares para a educação de infância: um olhar sobre o passado, questões para o futuro. In J. A. Pacheco (Org.) 

Organização Curricular Portuguesa. Porto: Porto Editora, pp. 53-86.

Vasconcelos, T. (2006). A educação de infância: propostas de reflexão para um debate nacional sobre educação. Escola Superior de Educação: Instituto Politécnico de 

Lisboa. Recuperado em 2009, Novembro 3, de http://www.debatereducacao.pt/relatório/files/E3.pdf

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 26                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 



Mariana Magalhães 
José Maria de Almeida (ESE João de Deus)

CONTRIBUTOS DA AVALIAÇÃO 
ORGANIZACIONAL 

PARA A MELHORIA DA 

ESCOLA

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 27                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 



Resumo: A escola é uma organização complexa e a avaliação é uma construção social e 
cultural que faz parte da sua agenda política. O desenvolvimento deste trabalho, enquadrado na 
nossa prática profissional, permitiu aprofundar esta temática, investigando as práticas de avaliação 
organizacional de um agrupamento de escolas na região de Lisboa. 
As organizações escolares pareciam imunes aos esforços de mudança instituídos pelo poder 
central, mas a obrigatoriedade de as avaliar contribuiu para mobilizar a capacidade interna de 
mudança, uma vez que a avaliação se tornou um dispositivo essencial para aprender e promover 
o desenvolvimento organizacional. Numa escola aprendente surgem novos papéis e padrões de 
relações entre professores, são reorganizados os contextos de trabalho, as estruturas organizativas 
e os modos de pensar e realizar o ensino. 
Do estudo qualitativo realizado concluiu-se que, no agrupamento de escolas estudado, foi 
consolidada a cultura de autorregulação e melhoria, verificou-se a sustentabilidade da ação e do 
progresso, consolidou-se a autorregulação efetiva da ação e o Plano de Melhorias assumiu-se como 
um dos seus documentos estratégicos. A resistência à mudança, a fraca participação da comunidade 
educativa no processo de avaliação interna, a pouca autonomia dos gestores intermédios e a 
centralização das decisões na pessoa do diretor dificultou a aprendizagem organizacional.  
Enquanto a escola continuar fechada sobre si própria, os professores assumirem o perfil do 
funcionário que olha para a sua tarefa como uma rotina, e o processo de avaliação for encarado 
como uma forma de prestação de contas, dificilmente se promoverá a melhoria do funcionamento 
da organização, das práticas profissionais e dos resultados escolares.
Palavras-Chave: Avaliação interna e externa, equipa de autoavaliação, melhoria 
organizacional, escola aprendente, planeamento e monitorização.

Abstract: The school is a complex organization and evaluation is a social and cultural construction that 
is part of their stated policies. The development of this work, framed in our professional practice, deepens the 
understanding of this issue by investigating the organizational evaluation practices of a group of schools in 
the Lisbon area.
School organizations seemed immune to change efforts promoted by the central government. The requirement 
to evaluate them, however, fostered their capacity for change, since it became an essential component of the 
learning process, and promoted organizational development. In a learning school new rules and patterns of 
relationships between teachers emerge, work contexts, organizational structures and ways of thinking and 
teaching are reorganized.
The qualitative study concluded that, in the studied group of schools, the culture of self-regulation and 
improvement was consolidated, the sustainability of action and progress was strengthened, there were 
effective self-regulation processes, and the Improvement Plan was seen as one of its strategic statements. 
Resistance to change, low participation of the educational community in the internal evaluation process, the 
limited autonomy of middle managers and the centralization of decisions in the person of director hindered 
organizational learning.
While the school continues closed on itself, teachers assume the profile of a civil servant, seeing their jobs as 
routines and the evaluation process as a form of accountability, it is difficult to promote the improvement of 
the organization’s functioning, as well as theirprofessional and educational achievement practices.
Keywords:  internal and external evaluation, self-assessment team, organizational improvement, school 
learner, planning and monitoring team.
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1 Introdução
A descentralização da gestão e a atribuição de maior autonomia às escolas permitiram que o proces-

so de ensino e aprendizagem se tornasse o foco de desenvolvimento e se promovesse o estímulo à me-
lhoria organizacional, uma vez que esta resulta do compromisso, da iniciativa, da implicação e da criação 
de condições e contextos que favoreçam a sua implementação. Os processos de ensino e os resultados 
da aprendizagem devem estar no centro da melhoria tornando-se, assim, necessário realizar mudanças 
curriculares, organizacionais, de formação de professores e a procura de apoios necessários para a sua 
promoção.

Ao longo de décadas, a instituição escolar, aparentemente, esteve imune aos esforços de mudança, 
talvez por isso se tenha procurado descentralizar a gestão e dar mais autonomia às escolas, de forma 
a estimular a melhoria e tornar os processos de ensino e aprendizagem o foco do desenvolvimento.             
A melhoria escolar não pode ser ordenada ou prescrita, uma vez que resulta do compromisso, da inicia-
tiva, da implicação e da criação de condições e contextos que favoreçam a sua implementação. Torna-se 
indispensável realizar mudanças curriculares, organizacionais, de formação de professores ou a procura 
de apoios para que as possam promover, de forma que os processos de ensino e os resultados da apren-
dizagem passem a estar no centro da melhoria. 

O trabalho conjunto dentro da organização escolar é a chave da melhoria, da reconstrução da ino-
vação e da eficácia possível. A inovação não é “fruto” de prescrições e ordens escritas em documentos 
oficiais, uma vez que esta se realiza no terreno, mais concretamente nas escolas e nas salas de aula. A uni-
formidade não funciona, é necessário reorganizar ou reestruturar as escolas, para que estas se tornem 
organizações que aprendem, não só para os alunos como para os próprios professores. Uma liderança 
partilhada ou distribuída democratiza a vida das escolas e tem como objetivo a satisfação das necessida-
des e expetativas dos seus clientes.

É fundamental transformar as escolas em espaços estimulantes e propiciadores de competências e 
conhecimentos que permitam a todos, e a cada um dos cidadãos, explorar plenamente as suas capacida-
des e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade voltada para o conhecimento. A gestão de 
cada escola deve organizar-se para responder a esta missão, criar condições de qualidade, equidade e 
desempenhar essa tarefa de forma o mais eficaz e eficiente possível.

A avaliação da educação é um tema muito atual, dado que a Lei n.º 31/2002, de 20 de dezembro, 
desafia todas as instituições escolares a questionarem-se sobre 
a forma como se organizam e se mobilizam para melhorar a 
qualidade educativa. Por outro lado, o poder central (Ministério 
da Educação), com a avaliação interna e externa das instituições 
educativas em Portugal, vai recolher informação sobre a quali-
dade do sistema educativo, da sua organização e dos seus níveis 
de eficácia e eficiência. Desta forma, pretende garantir a credi-
bilidade do desempenho das organizações escolares e promover 
uma cultura de melhoria na constituição, no funcionamento e 
nos resultados do sistema.
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2 Enquadramento teórico
2.1. Inovação e desenvolvimento das organizações
A inovação pode ser encarada como um processo organizativo prescrito, iniciado ou gerido por peri-

tos externos à escola, pois são eles que possuem o conhecimento necessário para o bom funcionamento 
do ensino. Este conhecimento é generalizado a todos os contextos e é gerido e apoiado pela Administra-
ção Educativa. Existe uma separação institucional, no espaço e no tempo, entre os que concebem e de-
cidem a mudança, e os que são obrigados a aplicá-la. Neste caso, os professores são vistos como pessoas 
com fracos conhecimentos e a precisarem de serem instruídos sobre o que devem fazer, por essa razão 
executam e implementam currículos impostos externamente, com práticas docentes uniformizadas, sem 
a obrigação de se implicarem intelectualmente neles. 

Para Bolivar (2003), a inovação baseada na escola é inseparável do contexto de ensino, o conhecimen-
to é gerado na prática, num processo contínuo de revisão/análise comunitária. O desenvolvimento cur-
ricular está integrado e ao serviço do crescimento da própria escola como organização e dos professores 
como profissionais. Este é um processo construído mediante a melhoria continua e o desenvolvimento 
profissional. Neste caso pretende-se comprometer ativamente os professores na configuração dos currí-
culos como resposta às perceções /necessidades de cada contexto com o intuito de criar conhecimento, 
aumentá-lo e melhorar a ação educativa da escola. 

A adoção de um sistema baseado na escola permite iniciar um processo de melhoria, mas é neces-
sário entrar, também, em linha de conta com a melhoria qualitativa das práticas docentes e na forma 
como estes estão organizados. É necessário passar de uma mera gestão delegada à escola para um de-
senvolvimento curricular baseado nela. A melhoria das escolas está intimamente ligada à inovação e ao 
desenvolvimento da organização. As inovações, a nível didático, exigem mudanças a nível organizativo 
da própria escola, e não o contrário. Nas escolas deve-se combinar a aprendizagem dos professores e o 
desenvolvimento da tomada de decisões colegiais, com a implementação de projetos específicos para 
melhorar a aprendizagem dos alunos.

2.2. A eficácia e eficiência da escola
Para Venâncio e Otero (2003), uma escola eficiente é aquela que consegue otimizar os recursos dis-

poníveis de modo a obter a maior rentabilidade, significando altas taxas de utilização de equipamentos 
ou a melhoria dos resultados escolares (académicos, cognitivos, capacidades, atitudes, integração social, 
de animação comunitária e cultural, entre outros) alcançados, tendo em conta os objetivos educacionais 
estabelecidos para o país, para a escola ou para um programa específico. 

Scheerens (2004) aponta, como fatores comuns às escolas eficazes, a “direção pedagógica afirmada, 
tónica assente sobre aprendizagens de base, ambiente disciplinado e seguro, alto nível de expectativas 
face a desempenhos dos alunos e avaliação frequente da sua progressão” (p. 50).

Sammons, Hillman e Mortimore (1995, citados em Lima, 2008) sublinham que não existe de uma úni-
ca combinação de fatores que seja capaz de produzir uma escola eficaz. Propõem um conjunto de cara-
terísticas-chave (Quadro 1) que são determinantes para a eficácia e eficiência das organizações escolares 
e a chave para o sucesso educativo dos alunos. 
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QUADRO 1 – CARATERÍSTICAS-CHAVE DAS ESCOLAS EFICAZES, 
SEGUNDO SAMMONS, HILLMAN E MORTIMORE (1995)

1. Liderança profissional Firmeza e determinação
 Abordagem participativa
 Exercício de autoridade profissional no âmbito do ensino e da aprendizagem

2. Visão e finalidades partilhadas Unidade de propósitos
 Consistência das práticas
 Colegialidade e colaboração

3. Ambiente de aprendizagem Uma atmosfera ordeira
 Um ambiente de trabalho atrativo

4. Concentração Maximização do tempo de aprendizagem
no ensino e na aprendizagem Ênfase académica
 Focalização no sucesso

5. Ensino resoluto Organização eficiente
 Propósitos claros
 Aulas estruturadas
 Práticas adaptativas

6. Expetativas elevadas Expetativas elevadas em relação a todos os atores
 Comunicação das expetativas
 Oferta de desafios intelectuais

7. Reforço positivo Disciplina clara e justa
 Feedback

8. Monitorização do progresso Monitorização do desempenho dos alunos
 Avaliação do desempenho da escola

9. Direitos e responsabilidades Aumento da autoestima dos alunos
dos alunos Posição de responsabilidade
 Controlo do trabalho

10. Parceria escola-família Envolvimento parental na aprendizagem dos filhos

11. Uma organização aprendente Formação de professores baseada na escola

2.3. Como identificar as escolas eficazes?
Sammons, Hillman e Mortimore (1995) definem a escola eficaz como sendo a instituição que “adicio-

na valor extra” aos resultados dos seus alunos, comparativamente com organizações que servem popu-
lações semelhantes. Mais recentemente foi proposto o conceito da escola em melhoria para “descrever 
uma instituição cujo valor acrescentado vai crescendo em coortes  sucessivas de estudantes” (Lima, 2008, 
p.53).

Para determinar o contributo específico de cada instituição para o progresso dos seus estudantes, ao 
longo do tempo, é necessário realizar estudos estatísticos de níveis múltiplos para calcular uma estima-
tiva do desempenho esperado de uma escola, tendo em conta as caraterísticas iniciais dos alunos que 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 31                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 



nela se matricularam. De acordo com Lima (2008), é mais simples 
colocar as escolas “em grupos ou clusters construídos com base 
em indicadores sociais relativos ao corpo discente, extraídos de 
dados de recenseamentos de populações…, referentes à área 
provável de recrutamento da escola” (p.43). Como refere o au-
tor, uma vantagem é que as escolas são comparadas apenas no 
interior do grupo que integram, tendo em conta os resultados 
que apresentam. 

2.4. O impacto prático do movimento 
das escolas eficazes
O movimento das escolas eficazes influenciou, em Portugal, 

o reconhecimento da existência de Territórios Educativos de     
Intervenção Prioritária (TEIP). Este facto implica a planificação 
de políticas específicas para aferir quais as zonas e os estabele-
cimentos de ensino que necessitam de um apoio adicional para 
poderem superar as situações de desvantagem social em que se 
encontram e para evitar que os seus alunos vejam aprofundados 
os riscos de exclusão social a que estão sujeitos.

Por outro lado, a avaliação externa das escolas surge da necessidade de se obter informação sobre o 
funcionamento, a qualidade do ensino e o modo como as escolas gastam o dinheiro dos contribuintes.   
A avaliação das escolas contribui de forma direta na preparação de processos de inspeção das organiza-
ções escolares.

Poder-se-á dizer que contribui, também, para a implementação de iniciativas de autoavaliação, de 
melhoria e desenvolvimento dos estabelecimentos de ensino. 

Para Alaíz et al. (2003), a avaliação interna é a análise sistemática de uma escola, conduzida e rea-
lizada exclusivamente (ou quase) por membros da comunidade educativa, com vista a identificar os 
seus pontos fortes e fracos, possibilitando, também, a elaboração de planos de melhoria, divulgar os 
resultados obtidos junto da comunidade (pais, autoridades locais e outros membros da comunidade) 
e antecipar a identificação dos seus pontos fracos para delinear as estratégias adequadas de aperfei-
çoamento. 

No artigo 8.º, do Decreto-Lei n.º 75/2008, é conferida à escola a autonomia de tomar decisões “nos 
domínios da organização pedagógica, da organização curricular, da gestão dos recursos humanos, da 
ação social escolar e da gestão estratégica, patrimonial, administrativa e financeira, no quadro das fun-
ções, competências e recursos que lhe estão atribuídos”. A extensão da autonomia depende dos resulta-
dos obtidos nos procedimentos de autoavaliação e avaliação externa. A transferência de competências 
da administração educativa para as escolas não é automática, mas sim gradual, e depende da sua sus-
tentabilidade. 

2.5. Melhoria escolar
Uma organização que aprende, na opinião de Senge (2002, citado em Almeida, 2009), é “aquela que 

é constituída por um grupo de pessoas que está continuamente a melhorar a sua capacidade de criar o 
seu próprio futuro” (p.58). Para inovar as organizações inteligentes, Senge (2002, citado em Almeida, 
2009) recomenda o desenvolvimento de cinco “tecnologias de componentes”, que embora se desenvol-
vam em separado, cada qual é decisiva para o êxito das outras: (i) domínio pessoal; (ii) modelos mentais; 
(iii) construção de uma visão partilhada; (iv) aprendizagem em equipa; e (v) pensamento sistémico.

Segundo Juste (2005, citado em Almeida, 2009), “para uma organização que aprende, a avaliação 
faz parte do seu roteiro organizacional, com definição de metas, objectivos, estratégias, mudanças espe-
radas, definição de critérios e indicadores, monitorização de processos, recolha de informação, reflexão, 
medição e acções de melhoria” (p.59).
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Almeida (2014) refere que uma escola que aprende e trabalha de forma eficiente: 
adapta-se à mudança, autoavalia-se, dá conta dos erros, corrige, progride, melhora e não permanece 

como uma mera organização linear de “regras gramaticais básicas do funcionamento”. Este conceito de 

aprendizagem de uma organização desafia os atores para uma melhoria e partilha de conhecimento, 

“criando condições e processos que possibilitem” a aprendizagem organizacional (p.39).

Para Guerra (2000), as caraterísticas das escolas que aprendem são: (i) permeabilidade (a escola deve 
abrir-se ao mundo envolvente, permitindo estabelecer um diálogo aberto entre a sociedade e a escola); 
(ii) flexibilidade (é necessário haver autonomia para promover a mudança); (iii) criatividade (é necessário 
refletir com rigor para se saber o que é necessário mudar e se produza a mudança); (iv) colegialidade      
(a aprendizagem estende-se a toda a instituição e não a cada professor de forma isolada); (v) comple-
xidade (a escola como instituição muito complexa que é, nela fundem-se as dimensões ética, política, 
didática, psicológica, económica, …).

Para Leithwoord et al. (1998, citados em Bolívar, 2000), numa organização aprendente a visão e mis-
são da escola deve ser clara, acessível e partilhada pela classe docente; deve existir uma cultura escolar 
de colaboração, manifesta num contínuo intercâmbio de ideias, experiências e materiais. As estruturas 
organizativas favorecem a aprendizagem profissional ou a tomada de decisões conjuntas. Devem ser 
institucionalizadas estratégias escolares e definidas políticas de recursos para levar a cabo as iniciativas 
delineadas. 

Guerra (2000) aponta como fatores que inibem a aprendizagem organizacional: (i) o fechamento 
pessoal (consiste numa atitude de isolamento do docente enquanto profissional, o que dificulta a aceita-
ção da crítica e não promove a reflexão sobre a prática); (ii) o fechamento institucional (determina que 
a escola se feche face às opiniões dos membros da comunidade e impede a saída desta para o exterior); 
(iii) o fechamento estratégico (a escola não tem autonomia para decidir, a reflexão que faz sobre a sua 
atuação é uma mera interpretação das prescrições legais impostas).

Segundo Leithwood et al. (1995, citados em Bolívar, 2003), os processos de aprendizagem organizati-
va são individuais (reflexão para aprender com a própria experiência), coletivos (consistem no intercâm-
bio de informação e ideias em discussões informais entre colegas, a nível de escola ou de departamentos, 
bem como o estímulo para experimentar novas práticas, partilhar com outros o seu próprio desenvolvi-
mento e a observação mútua) e da própria organização (o processamento social da informação existe 
se o conhecimento for adquirido, apropriado e aplicado em novas situações; a partilha da informação a 
nível interno permite dar resposta aos problemas dos indivíduos e dos grupos que nela se encontram).

 Para que exista uma comunidade de aprendizagem, Guerra 
(2000) defende que é necessário haver um conjunto de pessoas 
com uma preocupação comum, um espaço partilhado e uma or-
ganização interna. A comunidade de aprendizagem recorre ao 
conhecimento, analisa-o de forma rigorosa e coloca-o ao serviço 
dos genuínos valores da sociedade. 

A comunidade de aprendizagem tem autonomia para pla-
nificar e colocar em prática o seu projeto. Analisa a sua própria 
natureza, a sua estrutura e o seu funcionamento. Para o au-
tor o saber não se adquire de forma espontânea, automática 
e ocasional, é necessário que a escola saiba como aprender e 
disponha de meios para desenvolver os ensinamentos necessá-
rios de forma ininterrupta e planeada; devem existir estruturas 
que tornem a aprendizagem viável; e existir uma dinâmica ca-
paz de transformar os ensinamentos teóricos em intervenções 
eficazes.
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3 Metodologia 
Como uma organização escolar possui enorme complexidade resultante da diversidade de variáveis e 

respetivas relações que são possíveis de distinguir como dela fazendo parte, e porque se estava a realizar 
uma investigação no âmbito da educação optou-se por um estudo descritivo/interpretativo. Com este 
estudo foi possível saber a forma como foi implementada a avaliação interna num determinado agru-
pamento de escolas (situado num dos concelhos da Área Regional de Lisboa), bem como o contributo 
desta avaliação e, consequentemente, da avaliação externa para a melhoria da organização escolar ao 
nível do planeamento organizacional, das práticas profissionais dos docentes e dos resultados escolares 
alcançados. 

A metodologia utilizada neste estudo é de natureza qualitativa, porque “enfatiza a descrição, a 
indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais” (Bodgan & Biklen, 1994, p.11). 
Era necessário fazer uma pesquisa de forma a “promover o confronto entre os dados, as evidências, as 
informações coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele” 
(Lüdke & André, 2008, p.1). 

As questões definidas determinaram a recolha de dados necessários para dar resposta ao problema 
definido para o estudo e à articulação dos pressupostos teóricos com os dados recolhidos para a investi-
gação. Assim, definiram-se as seguintes questões: (i) Como é que o agrupamento de escolas desenvolveu 
o processo de autoavaliação e que modelo foi utilizado? (ii) De que forma a divulgação dos resultados da 
avaliação interna do agrupamento promove o envolvimento dos elementos da comunidade educativa? 
(iii) Como se desafiam os diferentes atores para o processo de melhoria? (iv) Quais as perceções dos pro-
fessores sobre o processo de autoavaliação do agrupamento? (v) Que ações são desenvolvidas no agru-
pamento para melhorar as práticas pedagógicas dos docentes e os resultados escolares? (vi) A avaliação 
externa contribuiu para a melhoria do planeamento organizacional? (vii) A avaliação externa promoveu 
mudanças nas práticas profissionais dos docentes e contribuiu para a melhoria dos resultados escolares?

Tendo em conta as questões de investigação anteriormente identificadas, com este estudo pretendia-
se: (i) Analisar o processo de autoavaliação do agrupamento; (ii) Perceber de que forma a autoavaliação 
do agrupamento contribuiu para o aperfeiçoamento do planeamento organizacional, para a mudança 
das práticas profissionais dos docentes e para a melhoria dos resultados escolares; (iii) Compreender de 
que forma a divulgação dos resultados da autoavaliação contribuiu para a mudança das perceções dos 
docentes sobre o seu desempenho na escola; (iv) Descobrir os contributos da avaliação externa para o 
aperfeiçoamento do planeamento organizacional e para a adoção de novos métodos de trabalho por 
parte dos docentes com vista a melhorar os resultados escolares dos alunos.

Esta investigação teve como universo todos os atores da organização escolar onde se realizou o estu-
do (professores, direção, pais, alunos, pessoal de ação educativa, elementos da comunidade) e na escolha 
da amostra foi tido em conta a forma como foram desenvolvidos os trabalhos de avaliação interna e 
externa da organização. Os dados foram recolhidos em ambiente natural, o investigador passou muito 
tempo nesta organização, frequentou os locais, participou nas conversas, entrevistas e acontecimentos 
que tinham interesse para o estudo. 

Neste estudo utilizámos a: (i) Análise documental (comparação de dois relatórios de avaliação exter-
na e utilização do Relatório da Avaliação Intermédia do Plano de Melhorias do Agrupamento para com-
plementar informações obtidas por outras técnicas, como fonte de informação e para triangulação de 
dados); (ii) Observações participantes (realizadas durante reuniões de preparação da avaliação interna); 
(iii) Entrevistas semiestruturadas (ao diretor do Agrupamento e ao presidente do Conselho Geral); (iv) 
Notas de campo (efetuadas nos painéis com a equipa de avaliadores externos).

Tal como defende Flick (2005), depois de realizada a análise do material escrito, independentemente 
da sua origem, e a utilização de categorias, com o objetivo de reduzir os dados, foi necessário estabelecer 
conexões e relações que possibilitaram novas explicações e interpretações das informações recolhidas.

Neste trabalho de investigação foram usados os quatro processos de triangulação descritos por Den-
zin (1989, citado em Flick, 2005) – a triangulação de dados, do investigador, teórica e metodológica – e os 
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critérios científicos utilizados na metodologia qualitativa sugeridos por Hébert e Boutin (1990) – objetivi-
dade, validade e fidelidade – com o intuito de desenvolver o processo de verificação empírica, formalizar 
a resposta aos problemas que foram colocados, apoiar as afirmações utilizadas no estudo, bem como, 
confirmar as conclusões e alcançar a verdade. 

4 Resultados da investigação
Perante os dados recolhidos, nos diversos instrumentos utilizados, foi possível concluir que esta         

organização escolar optou pelo uso de um modelo estruturado, com referenciais claramente definidos 
e muito formatados, o modelo EFQM, sob a designação de CAF. Foi criado o Observatório de Avaliação, 
formado por dois elementos, que tinha a tarefa de avaliar a organização escolar, monitorizar e acompa-
nhar a implementação das ações de melhoria definidas para o agrupamento. A Equipa de Autoavaliação 
era formada por cinco docentes e dois não docentes e funcionava, apenas, em momentos cruciais da 
avaliação interna e durante a avaliação externa.

A implementação do processo de autoavaliação teve vários passos, seguindo uma sequência, envol-
vendo diversos intervenientes e as ações foram espaçadas no tempo. 

FIGURA 1 – PASSOS IDENTIFICADOS NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ESTUDADO

Foram usados instrumentos de recolha de dados bem diferentes e adequados à realidade em estudo, 
para garantir o rigor e captar a complexidade sustentada em evidências e não em perceções individuais. 

Dos dados recolhidos, encontrámos, por parta desta experiência de autoavaliação neste agrupamen-
to de escolas, diversos constrangimentos e dos quais se destacam: (i) a falta de colaboração e envolvi-
mento dos elementos da comunidade escolar; (ii) a mudança constante dos elementos do Observatório 
e da Equipa de Autoavaliação; (iii) a falta de formação dos responsáveis pelo processo de autoavaliação; 
(iv) a falta de pessoal para realizar o trabalho e o acumular de tarefas de alguns dos membros do Obser-
vatório e da Equipa de Autoavaliação.

Concluiu-se, também, que os resultados da autoavaliação não foram suficientemente analisados 
e discutidos na comunidade educativa e, por essa razão, não foram apropriados por todos os seus 
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elementos. A avaliação interna do agrupamento contribuiu, de 
forma ténue, para a tomada de consciência do papel que as 
pessoas desempenham na organização escolar e as mudanças 
que devem ocorrer para promover a melhoria dos resultados 
escolares, do desempenho organizacional e profissional. Nes-
te agrupamento pretendia-se implicar todos os elementos da 
comunidade escolar no processo de autoavaliação, embora os 
alunos, encarregados de educação, elementos da autarquia e 
da comunidade local tenham tido um papel pouco relevante, 
neste contexto. Por outro lado, verificou-se, por parte dos do-
centes a resistência à mudança e a centralização das delibera-
ções na pessoa do diretor do agrupamento, nomeadamente na 
estruturação do Projeto Educativo e do Regulamento Interno. 

O Plano de Melhorias assumiu-se, assim, como um dos docu-
mentos estratégicos do agrupamento e as práticas de autoava-
liação, em articulação com o Conselho Geral, permitiram uma 
recolha de dados, muito úteis, sobre a eficácia das medidas 
desenvolvidas e sobre o grau de consecução dos objetivos deli-
neados, o que conduziu a uma autorregulação efetiva da ação 
do agrupamento.

Os elementos da comunidade escolar reconheceram a necessidade da existência da avaliação in-
terna e da implementação de ações de melhoria para poderem estar preparados para prestar contas 
à equipa de avaliadores externos. A necessidade de cumprir a lei, de ver reconhecido o trabalho e o 
esforço despendido para promover a melhoria, estimulou e incentivou a colaboração dos diferentes 
atores, uma vez que estes pretendiam ultrapassar os pontos fracos identificados na organização esco-
lar, tanto a nível pedagógico como a nível administrativo. 

Neste agrupamento de escolas não existia uma verdadeira cultura de autoavaliação, dado que a 
comunidade não estava informada sobre o processo desenvolvido e não existiam equipas de trabalho 
responsáveis pela implementação das ações de melhoria definidas. 

As medidas propostas para melhorar o processo de autoavaliação deste agrupamento foram: (i) 
a formação das pessoas que integram as equipas de trabalho; (ii) o trabalho de autoavaliação deve 
passar a ser da competência de todos os elementos da comunidade educativa; (iii) os instrumentos de 
avaliação e de monitorização das ações de melhoria devem ser criados pelas próprias equipas, tendo 
em conta o trabalho desenvolvido, a especificidade de cada ação e os objetivos que foram traçados; e 
(iv) a cultura de autoavaliação deve ser encarada como um trabalho necessário para melhorar o fun-
cionamento do agrupamento e não como um trabalho suplementar.

Apesar da resistência dos professores a tudo o que dá mais trabalho e é novo, a comunidade edu-
cativa acabou por reconhecer que o processo de avaliação interna era necessário e imprescindível para 
promover a melhoria na organização. O Relatório de Avaliação Externa foi considerado crucial para 
determinar a rumo da escola e validar tudo o que era feito no seu interior.

As práticas de monitorização do desempenho da escola e dos progressos dos alunos devem ser 
prática regular de qualquer escola que queira ser considerada eficaz. Todavia, neste agrupamento de 
escolas concluiu-se que o trabalho cooperativo não era uma prática generalizada, que era necessário 
melhorar a qualidade do ensino e dos resultados escolares internos e externos. A inovação pedagógica 
não existe no agrupamento e não pode ser imposta, pois são as pessoas que devem sentir necessidade 
de mudança, vontade de experimentar, pensar sobre as questões, interiorizar as lições aprendidas, 
para saber atuar sobre elas no futuro. Não menos importante, é a existência de um ambiente/clima 
educativo que potencie o estudo, a melhoria do ensino e o gosto pelas aprendizagens. 

A supervisão da atividade docente, o trabalho colaborativo na planificação das atividades desen-
volvidas na sala de aula e a criação de instrumentos de avaliação conjuntos foram as metas apontadas 
para a melhoria das práticas profissionais neste agrupamento.
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5 Conclusões
Apesar o carácter obrigatório na escola, o processo de autoavaliação de uma organização escolar 

exige uma reflexão sistemática e rigorosa sobre a qualidade dos projetos que são planificados e levados à 
prática. Cada organização escolar deve traçar o seu próprio caminho, escolher um modelo apropriado às 
suas próprias caraterísticas e escolher os métodos adaptados ao contexto, de forma a captar a complexi-
dade e diversificados para garantir o rigor. O processo de autoavaliação respeita um conjunto de etapas 
que permitem à organização a compreensão da necessidade de retificação e mudança, para promover 
a melhoria e aperfeiçoamento da prática levada a cabo pela organização. As pessoas envolvidas neste 
processo devem ser membros da organização e, eventualmente, ter apoio de um amigo crítico.

A avaliação tem como objetivo a aprendizagem dos alunos e a melhoria eficaz da escola. O processo 
de autoavaliação deve desenvolver-se num clima de confiança, ter a colaboração de toda a comunidade 
escolar e garantir o rigor, a validade e a fiabilidade dos dados recolhidos. O clima criado nas relações 
entre as pessoas e o clima geral da escola influencia o desempenho e resultados dos alunos e da própria 
escola.

Na escola que aprende, o estilo de liderança deve ser aceite pela comunidade escolar, haver um mo-
delo de ensino partilhado, um projeto de futuro e uma cultura valorativa integrada. O grande desafio 
colocado às escolas é a possibilidade destas determinarem o contributo específico que dão para o pro-
gresso dos seus estudantes ao longo do tempo. Por outro lado, todos os indivíduos, embora não sejam 
forçadas a aprender, devem dedicar-se ao seu próprio aperfeiçoamento e à melhoria do seu desempenho 
profissional. 

A monitorização frequente e sistemática do desempenho e dos progressos feitos pelos alunos permi-
te desenvolver programas de melhoria nas áreas que foram identificadas como mais fracas. O envolvi-
mento de todos os atores educativos resulta em ganhos individuais e da própria escola, porque esta fica 
mais informada e com maior capacidade de iniciativa para tomar decisões fundamentadas nas priorida-
des identificadas e nos caminhos traçados para o seu desenvolvimento.

O desenvolvimento organizacional ocorre quando o esforço feito pela organização é coerente, plani-
ficado sistematicamente, sustentado de autoconhecimento e de melhoria. Este contribui para a mudan-
ça de procedimentos, processos, normas ou estruturas.

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 37                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 



Referências Bibliográficas

Alaíz, V.; Góis, E. e Gonçalves, C. (2003). Auto-avaliação de escolas. Pensar e praticar. Porto: ASA Editores, S.A.

Almeida, J. M. (2014). O Projeto Educativo como instrumento de gestão para a autonomia da escola. Ambiguidades e desafios. Revista Educação para o desenvolvimento, 

n.º 2, fevereiro de 2014. Lisboa: Escola Superior de Educação João de Deus.

Almeida, J. M. (2009). A dinâmica dos actores e a problemática comunicacional na construção e implementação do projecto educativo comum do agrupamento de escolas. 

Um caso múltiplo. Tese de doutoramento. Universidade de Coimbra: Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação.

Bogdan, R. e Biklen, S. (1994). Investigação qualitativa em educação. Uma introdução à teoria e métodos. Porto: Porto Editora, Lda.

Bolívar, A. (2003). Como melhorar as Escolas: Estratégias e dinâmicas de melhoria das práticas educativas. Porto: ASA Editores, S.A.

Bolívar, A. (2000). Los centros educativos como organizaciones que aprenden. Madrid: Editorial la Muralla, S. A.

Flick, U. (2005). Métodos qualitativos na investigação científica. Lisboa: Monitor – Projectos e Edições, Lda.

Guerra, M. (2000). A escola que aprende. Porto: ASA Editores II, S.A.

Hébert, M. L.; Goyette, G. e Boutin, G. (1990). Investigação qualitativa. Fundamentos e práticas. Lisboa: Instituto Piaget.

Lima, J. (2008). Em busca da boa escola. Instituições eficazes e sucesso educativo. Vila Nova Gaia: Fundação Manuel Leão.

Lüdke, M. e André, M. (2008). Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária LTDA.

Scheerens, J. (2004). Melhorar a eficácia das escolas. Porto: ASA Editores, S.A.

Venâncio, I. e Otero, A. (2003). Eficácia e qualidade na escola. Porto: ASA Editores, S.A.

Legislação

Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro. 

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril.

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 38                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 



José Manuel Serrano (ESE João de Deus)
José Maria de Almeida (ESE João de Deus – Orientador da Dissertação)

IMPORTÂNCIA DA 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

NO CURRÍCULO DO 1.º CICLO 
DO ENSINO BÁSICO

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 39                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 



Resumo: Este artigo pretende divulgar a investigação realizada no âmbito do curso de Mestrado 
em Ciências da Educação, na especialidade de Supervisão Pedagógica, na Escola Superior de Educação 
João de Deus, com o objetivo de compreender, analisar os desafios e contingências do grau de 
importância da Educação Física Infantil no currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico, uma temática de 
grande atualidade, uma vez que tem vindo, ultimamente, a suscitar grande interesse e preocupação 
junto dos pais, professores e comunidade educativa em geral. Tendo em conta alguns sinais de alerta 
referentes à situação atual da Educação Física Infantil no nosso país, torna-se pertinente fazer uma 
análise comparativa das perceções dos professores, alunos e respetivos encarregados de educação, 
procurando conhecer não apenas as suas opiniões, mas também compreender em que medida a 
disciplina de Educação Física (EF), contribui para o sucesso escolar dos alunos que frequentam o 1.º 
Ciclo do Ensino Básico. Procurou-se compreender as interações existentes entre pais e filhos no âmbito 
do exercício físico, de forma a obtermos uma melhor visão acerca do grau de aceitação da educação 
física por parte dos EE. A abordagem deste tema passou pelo conceito, importância e benefícios da 
Educação Física, como fator Promotor de Saúde, envolvendo as famílias e as crianças associando-
as ao exercício físico ao jogo, à saúde e ao bem-estar. Esta investigação, de natureza qualitativa, 
procurou indagar que opinião e que perceção os pais têm sobre a importância da Educação Física 
no processo de crescimento e desenvolvimento de capacidades e competências dos seus filhos, na 
operacionalização da Educação Física numa perspetiva de Promoção da Saúde e Bem-estar; que 
grau de satisfação dos alunos face às aulas de Educação Física, atividades físicas desenvolvidas pelos 
alunos, para além das atividades da escola; que visão dos professores e pais sobre a inclusão da 
Educação Física no Currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico e que articulação existe entre os currículos 
próprios da Educação Física e as competências gerais a adquirir no 1.º Ciclo do Ensino Básico. A 
realização deste estudo procurou contribuir para uma outra visão da Educação Física Infantil, assim 
como apontar para necessidade de novas estratégias que possam ajudar a comunidade educativa a 
olhar pra esta disciplina de uma forma diferente.
Palavras-Chave: Currículo, educação física, atividade física, saúde.
                        

Abstract: his article aims to disseminate research carried out in the course of Master of Science in Education 
in Supervision of specialty, the School of João de Deus Education, in order to understand, analyze the challenges 
and contingencies of the degree of importance of education Children’s physical curriculum of the 1st cycle of basic 
education, a large current theme, as it has been lately, wide interest and concern among parents, teachers and the 
educational community in general.
      Taking into account some warning signs regarding the current situation of Children’s Physical Education in our 
country, it is necessary to make a comparative analysis of perceptions of teachers, students and their respective 
guardians, seeking to know not only their opinions, but also understand to what extent the discipline of Physical 
Education (PE), contributes to the academic success of students attending the 1st cycle of basic education.           
He tried to understand the interactions between parents and children in the exercise, in order to get a better view 
of the extent of acceptance of physical education by EE.
       The approach to this issue has the concept, importance and benefits of physical education as a health 
promoter factor, involving families and children as related to the exercise to play, health and welfare.
This research, qualitative, sought to ask that opinion and perception parents have about the importance of 
physical education in the process of growth and development of skills and competencies of their children, the 
operationalization of physical education in health promotion perspective and Well -be; that degree of student 
satisfaction in the face of physical education classes, physical activities developed by the students, in addition to 
school activities; teachers and parents’ views on the inclusion of physical education in the curriculum of the 1st 
cycle of basic education and articulation between the own curricula of physical education and general skills to be 
acquired in the 1st cycle of basic education.
        This study sought to contribute to another vision of child physical education, as well as point to the need for 
new strategies that can help the educational community to look at this subject in a different way.
Keywords: curriculum, physical education, physical activity, health.
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1 Enquadramento teórico
Em Portugal a Educação Física (EF) tem vindo a conquistar, por mérito próprio e à custa de um grande 

esforço de alguns, o reconhecimento que lhe é devido e que a colocou de forma notória no currículo dos 
diferentes cursos e ciclos de ensino aos quais a maioria das nossas crianças e jovens têm acesso. O que hoje 
consideramos como algo adquirido nem sempre foi assim. 

A disciplina de Educação Física manteve-se durante muitos anos sem que lhe fosse dada a valorização, a 
importância e o reconhecimento das suas potencialidades e valor educativas. Não se lhe reconhecia alcance 
cultural nem se dava importância ao valor e aos conteúdos transmitidos, era considerada como sendo uma 
forma de ocupação do tempo livre, preenchendo um espaço de ocupação facultativa. Felizmente que que 
tudo isto tem vindo a evoluir e para melhor.

Um dos desafios que se coloca nos tempos atuais à disciplina de Educação Física, é que a mesma, seja ca-
paz de contribuir para educação dos nossos alunos, para que numa fase posterior das suas vidas os tornem 
cidadãos com hábitos de prática de atividades físicas com regularidade, conscientes de que a mesma possa 
ser, por si só, um bom contributo para uma vida mais equilibrada nas vertentes: cognitiva, social e física.

Pensando nos desafios que se colocam aos cidadãos de amanhã, obriga-nos, a nós professores a trans-
mitir aos jovens um conjunto de competências em diferentes domínios específicos sendo que, a Educação 
Física pode de uma forma transversal contribuir para um tipo de vida mais rica, que passa obrigatoriamen-
te por uma cultura centrada na qualidade de vida saúde e bem-estar.

Consideramos ser de uma grande atualidade as palavras de (Neto, 2003), quando ele defende que, no 
âmbito da motricidade infantil, os anos críticos para a aprendizagem das habilidades motoras, se situa en-
tre os três e os nove, dez anos. Depois talvez nada do que aprendemos seja completamente novo. Os anos 
seguintes são a continuação do processo de evolução dos modelos da educação. 

O diálogo por nós estabelecido centrou-se no pensamento que pais alunos e professores têm sobre a 
Educação Física, acreditamos que o mesmo poderá contribuir para que aqueles que têm a responsabilidade 
de dirigir aulas de EF, entendam melhor o esforço que despendem na motivação dos seus alunos estimu-
lando-os para a realização de experiências no âmbito da atividade física, para que adiram de forma livre e 
espontânea a outras formas e práticas, favorecendo a adoção de estilos que se pretende e deseja saudáveis.

Ao analisarmos os principais problemas e as dificuldades com que se depara a Educação Física e as suas 
relações com o dia-a-dia da educação infantil, torna-se importante não esquecer o ambiente onde a crian-
ça está inserida, caracterizar o seu universo que é composto por alunos com idades a partir dos cinco seis 
anos, até aos dez, não excluindo as suas famílias, e o conjunto de profissionais que formam a comunidade 
educativa e que possuem diferentes formações e sensibilidades.

Sabemos que, no tempo que vivemos atualmente na escola e através da Expressão Físico Motora, a 
criança é estimulada a viver situações onde a autenticidade, a afetividade, autoestima, sentido crítico, 
cooperação e a solidariedade são aspetos indissociáveis da prática desportiva e do dia a dia das pessoas.

 Na perspetiva de Moreira (2000), a Expressão Físico Motora no 1.º Ciclo é de extrema importância e 
significado, pois é no âmbito da sua génese capaz de fomentar o desenvolvimento integral da criança, 
potencia-la em termos educacionais para a facilitação de aprendizagens nas outras áreas escolares e é não 
tenhamos dúvidas líder enquanto promotora de estilos de vida ativos e saudáveis.

Consideramos que nesta primeira fase do processo educativo, a expressão físico motora deverá conter 
na sua estrutura um programa rico e muito variado de ofertas através dos quais as crianças tenham a opor-
tunidade de experimentar e utilizar diferentes objetos e materiais, ao mesmo tempo que desenvolvem 
competências e habilidades motoras básicas, como sejam; o correr, saltar, subir, descer, rebolar e transpor-
tar; libertando-se de forma simples e lúdica para a aquisição dos primeiros conhecimentos acerca do seu 
corpo, sua relação com o movimento e meio envolvente, contributos considerados como importantes e 
fundamentais no seu crescimento.

As diversificadas ligações que se estabelecem em diferentes ambientes educativos, associando profis-
sionais de várias áreas, além de pais e membros da comunidade, constituem portas de entrada para a cons-
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trução do entendimento tão necessário à realização de trabalhos 
multidisciplinares, que venham ao encontro de práticas que po-
tenciem experiências capazes de satisfazer os reais interesses das 
crianças (Bento, 1991). Apoiados nesta opinião e por sabermos da 
riqueza de ideias existente numa comunidade educativa optamos 
por não focalizar o nosso estudo apenas na criança, mas também 
nos pais, professores e instituição levando-os a participar num de-
bate que se desejou o mais alargado possível sobre um tema que 
consideramos importante para a vida do cidadão em geral e da 
criança em particular.

Tendo em conta o campo de ação e o âmbito da pesquisa foi 
feita uma recolha de informação sobre a importância da Educa-
ção Física no currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico; para tal, pro-
curámos ouvir a opinião de professores, pais e alunos, e direção 
de escola, pedindo-lhes que se pronunciassem sobre as diferen-
tes situações e questões que lhes foram colocadas, contribuindo 
assim para uma maior consistência dos resultados obtidos, mas 
também pela riqueza das informações e confidências que nos fi-
zeram chegar, uma vez que os percursos de vida, experiências e 
expetativas eram e são muito diferenciados.

2 Metodologia do estudo
Metodologicamente pareceu-nos adequado escolher uma abordagem qualitativa, tendo em conta o 

problema de investigação para este estudo: em que medida a disciplina de Educação Física é importante 
para o Currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico?

Este estudo, de natureza qualitativa, ocorreu numa escola com as valências de educação pré-escolar, 1.º 
e 2.º Ciclos do Ensino Básico, e teve os seguintes objetivos: 

Perceber a perceção dos professores, pais e alunos relativamente à importância da disciplina de Educa-
ção Física no Currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Compreender qual o grau de importância atribuída à Educação Física, que passa, muitas vezes pelo 
entendimento das atitudes e sentimentos face à disciplina e ao desporto em geral dentro e fora da escola.

Refletir sobre a criança e a sua relação com a Educação Física, em geral e a atividade física em particular, 
as suas necessidades, interesses e expetativas.

Ao realizarmos uma investigação no âmbito da educação e tendo em atenção a problemática em es-
tudo, optou-se por uma abordagem qualitativa de natureza interpretativa, que procurou perceber qual 
o significado e a importância que a Educação Física tem ou deverá ter no Currículo do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico. 

Os participantes no estudo foram os pais dos alunos de 2 turmas de 4.º ano (50 participantes), 50 alunos 
e 4 docentes, um deles, diretor da instituição. Interessou-nos consultar as famílias, enquanto interlocutoras 
fundamentais, porque como sabemos é pela família que deveria passar de forma sustentada todo o supor-
te educacional das nossas crianças, pelo que deveria competir aos pais um papel de maior importância na 
sociedade e na educação dos seus filhos. 

 Conscientes desta nova realidade, quisemos, neste estudo, ouvir e dar importância à opinião dos pais, 
para daí retirarmos informação sobre o modo como interpretam a inclusão da Educação Física nos progra-
mas escolares dos seus educandos, o seu grau de satisfação, preocupações e desejos, embora estejamos 
convictos que, a cada dia que passa, vão estando cada vez mais informados e consciencializados dos bene-
fícios do exercício físico e da importância da existência nos Currículos escolares da disciplina de Educação 
Física.
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 Na pesquisa de dados para a realização do trabalho, foram importantes os dados fornecidos pelos 
informadores-chave, dados oriundos das entrevistas a professores e diretor de escola do 1.º e 2.º Ciclo do 
Ensino Básico. Num outro nível e com a colaboração dos pais e alunos de duas turmas do quarto ano, foram 
recolhidos dados e informações através de inquérito por questionário.

 Dos instrumentos de pesquisa utilizados e seguindo a opinião de Ghiglione & Matalon (1998), consi-
deramos ser importante que o investigador selecione uma forma de pesquisa, uma ou mais técnicas de 
recolha de dados e defina as formas e instrumentos de registo. 

Considerámos ser necessário recolher dados, com base em entrevistas e inquéritos, para assim tentar-
mos encontrar uma variedade de respostas, que, uma vez trianguladas, contribuam para uma validade in-
terpretativa mais consistente. Os dados obtidos foram de natureza qualitativa, ricos em detalhes descritivos 
relativamente a pessoas, locais e conversas (Bogdan e Biklen, 1994). Os elementos reunidos permitiram-nos 
compreender, de forma mais detalhada e precisa, os comportamentos, as perspetivas dos sujeitos, bem 
assim como as suas perceções individuais.

O estudo investigativo assentou na triangulação dos dados recolhidos tendo sido concretizado através 
da utilização de diferentes métodos que envolveram técnicas diferenciadas, como a entrevista, o inquérito 
por questionário e a análise documental, (plano anual de atividades, programa de Educação Física, planos 
de aula), tendo os mesmos sido dirigidos de forma convergente para este trabalho de investigação. 

Como principal técnica de análise de resultados obtidos, optamos pela escolha de um modo indutivo, 
uma vez que não nos propusemos testar hipóteses pré-construídas, mas sim compreender as questões do 
estudo por nós já enunciadas. 

Bogdan e Biklen (1994) referem que a análise de resultados é um processo de busca e de organização 
sistemática de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros materiais, instrumentos esses que 
foram por nós analisados e categorizados, com o objetivo de obter resultados válidos e fiáveis.

3 Caracterização do campo de estudo
O centro pedagógico onde decorreu este estudo é um de muitos que integram uma Associação, que 

iniciou o seu percurso pedagógico, em 1882. Como demonstração da importância desta Instituição no 
contexto educativo português podemos acrescentar quem em 1943, tinha matriculado e a frequentar 602 
alunos, o que, para a época, constituía números bastante significativos.

No ano letivo 2013/2014 estavam matriculados na escola onde 
foi realizado este estudo 416 alunos, sendo 178 do ensino pré-    
-Escolar, 221, no 1.º Ciclo do Ensino básico, e 42 alunos a frequentar 
o 2.º Ciclo. O corpo docente é constituído por um diretor, 8 docen-
tes de 1.º Ciclo, 6 educadores de infância, 6 professores de 2.º Ciclo, 
5 docentes de atividades extra curriculares e 7 professores de apoio.

4 Resultados da investigação
Da análise dos resultados, consideramos pertinente apresen-

tar algumas das respostas às questões por nós consideradas im-
portantes e que estiveram na essência do nosso estudo.

À questão colocada sobre neste estudo, qual a opinião e a 
perceção que os pais têm sobre a importância da Educação Física 
no processo de crescimento e desenvolvimento de capacidades 
e competências dos seus filhos, constatamos que, cada vez mais, 
a Educação Física vem ganhando importância na vida dos seus 
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filhos. Estão mais conscientes do seu papel e importância, procuram estar atentos informados e parti-
cipar, sempre que possível, em atividades de âmbito curricular e extra curricular que envolvam os seus 
educandos e para as quais sejam convidados. Por outro lado, foi-nos dado a perceber que existe uma 
maior preocupação por parte dos pais em relação aos possíveis problemas de saúde que o sedentarismo 
pode provocar nas crianças numa primeira fase das suas vidas problemas esses, que podem também ter 
reflexos ao nível do aproveitamento escolar.

Contudo e apesar de serem uma minoria, ainda existem alguns pais que olham as aulas de Educação 
Física como uma brincadeira de menor importância, o que acaba também por contribuir para a visão que 
os filhos nos transmitiram acerca desta disciplina.

Foi-nos dado perceber que os encarregados de educação têm vindo a transmitir aos seus filhos en-
sinamentos, exemplos e conselhos sobre a importância do exercício físico e o quanto este é necessário 
para um crescimento mais equilibrado. Consideram que é um bom pretexto para estarem juntos, comu-
nicarem e passarem a mensagem através do exemplo de que praticar exercício físico é bom e faz bem.

Constatamos que os pais têm uma opinião muito clara sobre a contribuição da EF para um crescimen-
to mais saudável e ao desenvolvimento do individuo no seu todo, ao mesmo tempo que consideram que 
esta disciplina ajuda a criar hábitos e estilos de vida saudáveis, desenvolve o fair-play, contribui de forma 
séria para a aquisição de valores e aprendizagem de regras comportamentais.

Registamos a existência de uma opinião bastante convicta e alargada de que a EF deve ser tratada 
em igualdade com as outras disciplinas do currículo, consideraram-na como sendo importante ou muito 
importante. De referir que apenas dois inquiridos transmitiram a ideia de que não viam grande impor-
tância na disciplina, não consideravam que devesse ter o mesmo valor que outras disciplinas, nem encon-
travam pontos de correspondência com o crescimento e desenvolvimento de competências das crianças.

Sobre esta questão e segundo a opinião dos professores inquiridos foi-nos dado perceber que os 
pais estão cada vez mais presentes e procuram saber como vão os seus filhos, também já se interessam e 
muito pelo seu aproveitamento e comportamento, associam as aulas ao jogo defendem que jogar é para 
os seus filhos um elemento importante e facilitador do seu crescimento, disseram que através do jogo se 
aprendem regras importantes que contribuem para o desenvolvimento de competências, capacidade de 
sofrimento e superação de dificuldades.

À pergunta formulada sobre se e como relacionavam a Educação Física com a saúde e o bem-estar 
dos seus educandos, existe uma opinião consistente e alargada que aponta para uma concordância qua-
se em absoluto de que a atividade física tem uma importância crucial na saúde e bem-estar e que por 
este motivo, não deve ser descurada, mas sim reforçada e incentivada a sua prática desde os primeiros 
anos de vida, com particular e especial incidência no ensino pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Concluímos que uma maioria bastante considerável dos inquiridos associa, de forma clara, a Educa-
ção Física à Promoção da Saúde, chegando a afirmar que a prática de uma atividade física com regulari-
dade contribui para que os seus filhos tenham no futuro condutas e comportamentos mais equilibrados 
sob o ponto de vista da saúde física e mental, muitos deles afirmam que, por esta razão, a Educação Física 
não deve ter uma carga horária inferior a duas aulas por semana.

Apoiados nas respostas dadas, foi-nos possível também perceber, que os pais têm consciência que vivem 
uma vida com alguma agitação e com pouco tempo livre para conviverem e praticarem exercício físico com 
os seus filhos, daí terem realçado a importância que a EF escolar deve ter na vida dos seus educandos.

No conjunto das respostas obtidas (com opinião quase unanime) foi referido que muitos dos proble-
mas relacionados com a obesidade infantil, se têm vindo a acentuar devido à falta de exercício físico, 
muitas vezes associado a uma alimentação pouco saudável.

Sobre esta questão, os professores manifestaram opinião que cada vez mais se atribui à disciplina de 
Educação Física e à escola uma maior confiança e responsabilização na Promoção da Saúde dos alunos. 
Com base nos relatos dos encarregados de educação e professores entrevistados, somos levados a consi-
derar que as crianças de hoje são mais sedentárias e pesam mais que as crianças de há vinte anos. Perante 
este quadro, os professores disseram que a EF deveria aproveitar o momento para chamar a si um maior 
protagonismo, correspondendo dessa forma aos desejos e desafios que lhe são colocados pelos pais e 
pela comunidade educativa.
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Aos alunos foi colocada uma questão que se relacionava com o seu grau de satisfação face às aulas 
de Educação Física, tendo sido constatado que a grande maioria dos inquiridos refere nas suas respostas, 
que adoram ou que gostam muito das suas aulas de Educação Física, o que reflete uma grande proxi-
midade em relação à disciplina, apenas uma percentagem mínima diz gostar pouco, conforme Figura 1.

FIGURA 1 - GOSTO PELAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Consideramos importante a perspetiva que uma percentagem elevada dos inquiridos te sobre o nú-
mero de aulas, que gostariam de ter por semana e que te a ver com o grau de satisfação pela disciplina; 
cerca de 36% dos inquiridos defendeu que gostaria de ter duas vezes por semana, enquanto 60% tem 
opinião que para poderem evoluir de uma forma mais consistente, deveriam ter três vezes por semana. 
Considerou-se ter importância relevante esta opinião manifestada pelos alunos uma vez que em igual 
pergunta formulada aos seus pais as respostas foram muito semelhantes.

FIGURA 2 - NÚMERO DE VEZES POR SEMANA DE AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Cruzámos as respostas dos pais e seus filhos, sobre que atividades físicas desenvolviam para além das 
realizadas na escola e porquê.

Como fator de satisfação, chamamos a atenção para o quadro relacionado com esta questão, que de 
certa forma estabelece uma ponte entre o gostar e o realizar uma atividade física, torna-se importante 
registar a quantidade e a variedade das atividades ou modalidades desportivas que os alunos indicaram 
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como sendo do seu gosto. Transcrevemos uma resposta dada por 
um dos alunos inquiridos quando diz: “o nosso corpo cresce de 
forma mais saudável (…) devemos fazer desporto porque o des-
porto é importante para a nossa vida” (UR034A8).

Foi-nos dado perceber que os pais estão conscientes da ne-
cessidade em manter os seus filhos intelectualmente solicitados 
e fisicamente ativos, o que obriga a um maior esforço da sua 
parte, consideraram serem os professores de EF interlocutores 
importantes para os ajudarem no cumprimento de tal tarefa. 

A perspetiva de Neto (2004) sustenta o sentimento de pais 
e encarregados de educação, quando defende que a realização 
de atividades físicas e jogos de forma dirigida ou espontâneo 
nesta fase do crescimento e desenvolvimento é crucial, se não 
mesmo decisivo na delimitação de hábitos saudáveis para uma 
vida ativa.

Constatamos que os pais, numa percentagem de cerca de oi-
tenta por cento, referiram que os seus filhos praticam uma ou 
mais atividades físicas fora da escola, por considerarem que a 
mesma é muito importante para gastar energias acumuladas e 
consequentemente para o seu equilíbrio físico e emocional. De registar que face à mesma pergunta co-
locada aos alunos, estes tiveram respostas muito próximas às dadas pelos seus pais.

Colocámos aos professores e ao diretor de escola a pergunta centrada na mesma questão, com as 
respostas alinhadas para uma relação muito direta entre o gosto pelas aulas de EF e a prática de uma ativi-
dade física fora da escola. Disseram perceber essa procura, por considerem que a mesma está diretamente 
ligada à simpatia pela disciplina, por se verificar nesta fase uma maior apetência pela prática de desportos 
coletivos ou individuais. Referiram inda a existência de uma “moda” que passa por praticarem atividades 
de risco e ar livre, em contacto com a natureza onde pais e filhos podem interagir mais facilmente.

Associando estas respostas à opinião de Marques (2002), consideramos que nunca é demais dizer que 
ao escolherem uma atividade física extracurricular para os seus filhos, os pais não devem desprezar as-
petos considerados prioritários e fundamentais, como sejam: a sua vontade e apetência, a idade sempre 
apoiados no grau de compromisso pretendido, não esquecendo que deve ser sempre ajustada ao tempo 
disponível, tipo de participação pretendida, assim como o tempo de repouso e estado de saúde. No 
quadro seguinte (1), mostramos as modalidades desportivas frequentadas pelos alunos fora da escola, 
estabelecendo a comparação entre as respostas dos pais e dos filhos.

QUADRO 1 - MODALIDADES DESPORTIVAS PRATICADAS FORA DA ESCOLA

Modalidades  Número de escolhas Número de escolhas
identificadas indicadas pelos pais  indicadas pelos filhos
 
Basquetebol 3 4
Futebol 8 10
Bicicleta 5 5
Natação 8 8
Ginástica 6 7
Hip Hop 3 3
Ballet 3 3
Equitação 2 2
Ténis 2 2
Caminhadas 3 0
Taekwondo 4 4
Jogos Vários 3 6
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Focados na questão inicial deste trabalho, quisemos também ouvir a opinião de professores e pais 
sobre a importância inclusão da Educação Física no Currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico. A maioria 
dos inquiridos mostrou ter opinião bem formada e considerou dever ser a disciplina de Educação Física 
obrigatória para todas as crianças a começar já em idade pré-escolar e com especial incidência no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico. Os entrevistados consideram que a existência de aulas de EF com uma periodici-
dade de duas ou mesmo três vezes por semana em muito iria contribuir para a melhoria de capacidades, 
dispêndio de energias acumuladas e o mais importante ainda o combate ao autêntico flagelo que é a 
obesidade infantil. 

FIGURA 3 - IMPORTÂNCIA DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

A análise feita aos inquéritos por questionário e entrevistas permitiu-nos constatar que a existência 
da Educação Física como disciplina curricular e obrigatória contribui para a redução de dificuldades 
físico-motas, cognitivas e de socialização. Também nos foi possível perceber que os encarregados de 
educação e professores realçaram, que não basta dar importância à disciplina, mas que a mesma seja 
implementada de forma séria e com currículos próprios que em muito contribuiria para a sua credibili-
zação. De salientar a importância e a ênfase colocada nos ganhos de atenção e aproveitamento noutras 

disciplinas, bem como nas referências feitas sobre a importância 
da criação de hábitos saudáveis que ajudariam a que as crianças 
e jovens se tornassem adultos independentes, saudáveis, ativos e 
com uma qualidade de vida superior e muito mais equilibrados. 

Consideramos importante realçar as opiniões manifestadas 
pelos pais e professores, que se encontram expressas no gráfico 
abaixo representado quanto referem que uma maior atenção e 
acompanhamento na aplicação dos programas, irá por certo re-
sultar num olhar mais atento sobre a Educação Física e que essa 
atenção, seja orientada para o cumprimento de forma assertiva 
dos programas; só assim se poderá trabalhar dentro dos parâ-
metros de qualidade e obter os resultados por todos desejados.
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FIGURA 4 - BENEFÍCIOS DA INCLUSÃO DA EF NOS CURRÍCULOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Conjugando com a questão anterior, procurámos saber que articulação existe entre os currículos 
próprios (EF) e as competências gerais a adquirir no 1.º Ciclo do Ensino Básico, e constatámos a existên-
cia de uma relação positiva entre a importância curricular, e o número de aulas semanais com que a 
disciplina deve ser abordada. Registamos a existência de um sentimento de relação muito direta entre 
a importância da Educação Física e o desenvolvimento global da criança. Existe uma vontade expressa 
de atribuição de responsabilidades à EF como disciplina autónoma e com uma correlação positiva na 
importância que lhe vem sendo atribuída como disciplina curricular.

Foi-nos dado perceber com base no estudo realizado e nas opiniões recolhidas, que existe um 
momento crítico para a aquisição e domínio de competências de âmbito geral, bem assim como de 
uma fase bem determinada durante o crescimento das crianças para a realização das aprendizagens 
físico-motoras consideradas fundamentais para o seu processo de desenvolvimento que decorre até 
fim do primeiro ciclo do ensino básico, podendo este período decorrer no seu limite até final do 
segundo ciclo.

Matos (2001) defende que o desenvolvimento físico das crianças atinge estádios qualitativos que 
precedem e dão sustentabilidade ao desenvolvimento cognitivo e social. Ainda e segundo o mesmo 
autor, poder-se-á também dizer que a atividade física/ educação física, com o seu currículo próprio, em 
muito poderá contribuir para a aquisição de competências gerais concretos e necessários às operações 
cognitivas incluídas nos programas de outras áreas disciplinares, constituindo-se como fator facilita-
dor e complementar na abordagem das mesmas. Importante será registar que nas respostas a esta 
questão, algumas opiniões defenderam que a EF é um excelente espaço para se trabalhar de forma 
interdisciplinar.

Os professores participantes neste estudo e a grande maioria dos encarregados de educação va-
lorizam a importância da Educação Física, enquanto área disciplinar. Alguns afirmam que a mesma 
ainda não está a ser suficientemente aproveitada no desenvolvimento global da criança com especial 
incidência no período que decorre a educação pré-escolar até final do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

A existência de currículos próprios obriga segundo opinião dos inquiridos a manter uma linha de 
orientação bem definida, levando os professores a serem mais exigentes. Foi possível inferir que ao 
existir um programa para a EF com linhas de orientação bem definidas, obriga a que os professores 
sejam mais exigentes na programação, condução de aulas, obtenção de resultados e avaliação do tra-
balho realizado. 

Outra opinião registada está diretamente relacionada com o grau de importância e a articulação 
entre os currículos da EF e os restantes currículos, defendem que não podem os mesmos estar depen-
dentes da vontade e do interesse das escolas ou dos professores. A Educação Física é considerada por 
alguns dos inquiridos como sendo uma disciplina também ela “nobre” que em muito contribui para o 
sucesso de outras, o que por si só obriga a um maior rigor e exigência na elaboração dos currículos e 
no seu cumprimento.
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A articulação entre os currículos da EF e as competências a adquirir neste ciclo de aprendizagem 
deve estar apoiada num programa com objetivos bem definidos para as diferentes idades e ciclos de 
aprendizagem, não esquecendo a importância na definição clara de formas de avaliação para cada 
ano de escolaridade.

4 Considerações finais
A partir das opiniões de professores, pais e alunos de uma escola do 1.º ciclo do ensino básico sobre 

a importância da Educação Física no Currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico e como preâmbulo às nossas 
conclusões, atrevemo-nos a dizer que na formulação das mesmas, e não colocando nunca de parte a nos-
sa já longa experiência nesta área, constatamos que existe neste momento uma consciencialização em 
crescendo por parte da comunidade educativa, em geral, e dos pais, em particular, para a importância de 
se promover e incutir nas crianças estilos de vida cada vez mais saudáveis.

Acreditamos que num futuro próximo possamos vir a dar passos que constituam por si só uma mais-
valia à investigação e ao problema por nós levantado, contribuindo para uma nova forma de ver e 
entender o papel e importância da disciplina, num contexto de escola que se deseja o mais abrangente 
possível, onde todos tenham as mesmas possibilidades, não esquecendo a diversidade e as diferenças de 
cada um dos nossos alunos, pais e professores. 

Importa que todos juntos possamos continuar a refletir sobre as questões relacionadas com a Edu-
cação Física e que este pequeno contributo deste estudo, possa servir de incentivo a futuros estudos e 
formas de intervenção.

Neste estudo procurámos encontrar respostas e significados para as questões colocadas, que possibi-
litaram a apresentação de algumas conclusões que consideramos pertinentes. 

Para terminar, consideramos ser importante referir algumas dessas ideias e conclusões oriundas deste 
trabalho investigação.

Foi-nos possível perceber que existe no mercado uma vasta e quase saturada oferta de professores 
com alguma formação específica, monitores e professores de educação física, mas continuam a faltar do-
centes verdadeiramente vocacionados para o exercício da docência em Educação física Infantil, uma vez 
que para trabalhar com crianças a este nível, são requeridas um conjunto de competências, motivações 
e espírito de missão que nem sempre está ao alcance de todos;

Foram feitas referências que apontam para que os professores de Educação Física, possam ser mais 
apoiados na sua formação, aumentando o seu potencial de competências para mais facilmente serem 
capazes de compreender este tipo de cultura específica, evitando reduzir as ações de movimento a um 
simples “fazer”, que passa pela utilização de diferentes materiais, muitas vezes descontextualizados dos 
reais objetivos.

A referência feita ao papel dos Supervisores é importante, ao ser-lhes pedido um olhar mais atento 
para a disciplina, o que iria por si só contribuir para a melhoria na qualidade do ensino;

Constamos a existência de um pensamento transversal que aponta para uma necessidade de repensar 
o ensino da Educação Física Infantil, que passa por uma abordagem clara dos objetivos para as aulas, 
uma correta seleção de conteúdos e metodologias, ajustadas às diferentes idades, não esquecendo um 
ponto muito referido pelos encarregados de educação, focalizado na definição e cumprimento dos cri-
térios de avaliação definidos para cada um dos anos de escolaridade.

Uma percentagem elevada de inquiridos manifestou a sua opinião defendendo que as escolas de-
veriam repensar formas de organização de atividades extracurriculares, de forma a oferecer atividades 
que possam ir ao encontro dos interesses e necessidades dos alunos; caso tal acontecesse, optariam pela 
escola porque, segundo eles, a existir uma oferta de atividades todos beneficiariam. 

Foi possível perceber que a grande maioria alunos adora ou gosta muito das aulas de Educação Física, 
havendo apenas um que disse não gostar nem sentir que a mesma seja importante;

 De registar a importância atribuída pelos pais, professores e alunos às atividades extra curriculares;
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Coincidente a relação que os pais e professores estabelece-
ram entre a prática do exercício físico/educação física e o seu 
contributo para um crescimento mais saudável, melhoria da saú-
de e uma melhor qualidade de vida;

Constatamos que a maioria destes pais e a totalidade dos 
professores inquiridos colocam a EF em plano de igualdade com 
as outras disciplinas não estabelecendo quaisquer diferenças. No 
entanto, não podemos deixar de registar que uma percentagem 
muito pequena continua a considerar a EF como sendo de me-
nor importância quando relacionada com outras disciplinas do 
currículo;

É consensual que a totalidade dos professores e a grande 
maioria dos pais têm uma opinião bem formada sobre a necessi-
dade de existência de programas para a EF, do seu cumprimento 
e da sua inclusão nos currículos; 

Uma percentagem considerável dos pais e alunos inquiridos 
disseram que a prática de uma atividade física/ desporto conduz 
ao diálogo entre eles, sendo referido pelos pais que pelo fac-
to de quererem ser exemplo para os filhos acabam por praticar 
também uma atividade em conjunto contribuído assim para a sua saúde e bem-estar;

Em síntese, podemos dizer que, estando nós no terreno há muitos anos, trabalhando diariamente 
com crianças, estamos conscientes que muito caminho temos a percorrer nesta tão nobre tarefa, que é 
lutar e contribuir para que todas elas tenham direito a brincar, jogar e a praticar exercício físico diaria-
mente.
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Resumo: Neste artigo, pretende-se compreender a importância do conhecimento 
artístico e da criatividade no programa curricular em Portugal, em particular, na Educação 
Pré-Escolar e no Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Centra-se na discussão das 
novas metodologias e pensamentos artísticos que influenciaram a transdisciplinaridade 
na Educação Artística, percorrendo a Educação pela Arte, as teorias da Gestalt, a 
análise semiótica da morfologia infantil, e as Teorias e a História da Arte. Este estudo 
apresenta um entendimento inteletual e criativo das Artes Visuais e das Expressões 
Visuais, segundo as novas exigências da sociedade contemporânea, em que se valoriza 
tanto a autoexpressão e a criatividade visual da criança e do artista plástico quanto a 
aprendizagem artística através do diálogo estabelecido, quer com as várias obras quer 
com o Museu, por meio de contacto direto, proporcionando à criança uma aprendizagem 
global, de múltiplas faculdades: sociais, cognitivas e afetivas; cinestésicas e expressivas. 
Palavras-Chave: Educação Artística; Artes Visuais; conhecimento artístico; 
autoexpressão criativa.

Abstract: The main goal of this essay is to understand the importance of artistic knowledge 
and creativity in the art program in Portugal, mainly, in nursery and primary schools. This 
subject is based on the debate of new methodologies and art thought, that influenced the 
interdisciplinary approach in Art Education, which was provided by Education through Art, the 
Gestalt theory, semiotics analysis of artistic visual morphology of children, as well as Art Theory 
and Art History. It is present an intellectual and creative understanding of the Visual Arts and 
children’s artistic expressions, according to the new demands of contemporary society, in which 
self-expression and creativity of both children and visual artist have been increasingly valued, 
as much artistic child learning through dialogue with various artworks and with Museum, in a 
direct contact, providing to the child a global learning, in their multiple abilities: social, cognitive 
and emotional; kinesthetic and expressive. 
Keywords: Art Education; Visual Arts; artistic knowledge; creative self-expression.
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Resumo: Ao longo dos vários níveis de ensino é exigida a aprendizagem de um número significativo 
de novas informações e a sua posterior recordação, quer no decorrer das aulas ou na realização de provas, 
quer mesmo nas relações sociais e na resolução efetiva de problemas. Estas tarefas estão diretamente 
relacionadas com a memória humana nos processos de aquisição, retenção e recuperação de conhecimento. 
A memória é uma das funções mais importantes do Homem, tendo um papel determinante na relação com 
o meio externo, na socialização, na construção da personalidade e do comportamento e no desempenho em 
geral. (Sprenger, 1999; Arándiga, 2010) 
Com este trabalho pretendemos verificar o aumento exponencial da memória através da aplicação de um 
programa de metamemória a alunos da escola inclusiva (10 sessões) em que se trabalharam as memórias: 
semântica, episódica, emocional, automática e procedimental nas quais os alunos foram levados a 
MEMORIZAR, RECORDAR para… APRENDER. Utilizámos um design experimental – aplicação de um 
pós-teste (igual ao pré-teste) em duas turmas (um grupo de controlo e um experimental), procurando avaliar 
se este tratamento influencia o resultado nos dois grupos. (Tuckman, 1994; Creswell, 2010) 
As dificuldades de aprendizagem (DA) estão relacionadas com alterações que se produzem tanto nas 
estruturas como nos processos centrais de aprendizagem. O uso inadequado dos processos cognitivos: 
atenção, perceção e memória, implicados na aprendizagem escolar é uma característica fundamental das DA. 
As nossas conclusões apontam para a necessidade da exploração sistemática e consistente da 
metamemória, no sentido de conduzir os alunos a aprendizagens efetivas, utilizando estratégias de 
organização, elaboração, associação, evocação, repetição e recordação de nomes, palavras, conceitos, 
imagens, sons, entre outros. 
Com esta investigação pretendemos evidenciar que o conhecimento metacognitivo permite ao sujeito tomar 
consciência dos processos que utiliza para aprender e tomar decisões adequadas sobre que estratégias 
utilizar em cada tarefa e, ainda, avaliar a eficácia dessas estratégias, alterando-as quando elas não deem os 
resultados esperados. 
Palavras-Chave:  escola inclusiva, aprendizagem, memória.

Abstract: All through the several levels within the education system it is required the learning of a further 
information and its follow-up recalling, both during the classes or the test sittings and even in the social relations and in 
the effective problem-solving. 
Such learning processes and recollections are directly related to the human memory in the acquisition, retention 
and recovery processes of knowledge. Memory is one of the human functions, having a key role in the links with the 
external environment, the growing up in society, the personal development and behaviour and the overall performance. 
(Sprenger, 1999; Arándiga, 2010) 
With this work we intend to verify the exponential increase memory by implementing a program of students 
metamemory inclusive school (10 sessions) in which they worked memories: semantic, episodic, emotional, procedural 
and automatic in which the students were taken to MEMORY, REMEMBER ... to LEARN. We used an experimental 
design - applying a post-test (equal to the pre-test) in two groups (one control group and one experimental), attempting 
to assess whether this treatment influences the outcome in the two groups. (Tuckman, 1994; Creswell, 2010) 
Learning disabilities are related to changes, both in the structures and in central learning processes. They are 
acknowledged as cognitive or information processing gaps, the functionality of which is established by the ability to 
withdraw from sensory stimuli, information with psychological meaning. The improper use of the cognitive processes: 
attention, perception and memory, involved in the student´s learning at school is a key feature of the learning disabilities. 
Our findings point to the need for systematic exploration of metamemory and consistent efforts to bring students to 
effective learning, using strategies of organization, elaboration, association, evocation, repetition and recall names, 
words, concepts, images, sounds, among others. 
This research is designed to make clear that the metacognitive knowledge enables a person to become aware of the 
procedures he uses to learn and to take appropriate decisions on what strategies he will use for every single task, and 
also to assess the effectiveness of these strategies, changing them when they don´t yield the expected results. 
Keywords: cinclusive school, learning, memory.
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1 Introdução
Com a filosofia da inclusão, pretende-se que todos os alunos aprendam juntos, respeitando a sua 

diversidade. Correia (2000) define: 

(…) diversidade como o conjunto de diferenças individuais, por exemplo, estilos cognitivos e de 

aprendizagem, interesses, experiências adquiridas, capacidades e condições orgânicas e ambientais que, 

em muitos casos, devem ser objeto de intervenções individualizadas e apoios educativos apropriados.

(p. 22) 

Para dar resposta a estes princípios exige-se a reestruturação da escola e do currículo de modo a per-
mitir aos alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE) uma aprendizagem em conjunto. Para tal, a 
escola terá de deixar de apostar em modelos de ensino-aprendizagem centrados no currículo, passando 
a dar relevância a modelos centrados no aluno, tendo por base, nesse processo ensino-aprendizagem, as 
necessidades, as capacidades e as potencialidades de cada aluno. 

Tendo, então, que respeitar a diversidade há que apostar numa adequação pedagógica e numa ade-
quação curricular que permita planificar tendo em conta as capacidades e necessidades dos alunos e dos 
ambientes onde eles interagem.

A memória serve para aprender, portanto, devemos atentar no conceito de aprendizagem, já que 
Qualquer aprendizagem implica, como não podia deixar de ser, a memória… (Doron, 2010: 169) 

A memória possibilita a construção de uma identidade, de uma personalidade própria e de um es-
quema emocional pessoal, mesmo que não haja uma vontade consciente ou uma preocupação de aper-
feiçoamento nesse sentido. 

Podemos dizer que a aprendizagem é a mudança manifesta de comportamentos como resultado de 
influências práticas ou experienciais. Ou seja, é a aquisição de qualquer modificação relativamente per-
manente no comportamento, como resultado da prática ou experiência. (Chaplin, 1981: 37) 

Sendo, hoje, uma das nossas principais preocupações como professores a facilitação da aprendiza-
gem (Fonseca, 2002: 9) é importante tentarmos perceber como se aprende e quais as técnicas a utilizar 
no processo ensino/aprendizagem de modo a torná-lo eficiente. 

De acordo com Fonseca e Cruz (2001) Uma abordagem cognitiva à aprendizagem constitui portanto, 
um novo desafio aos sistemas que têm a responsabilidade social de desenvolver os recursos humanos em 
qualquer idade, condição ou contexto. (p. 44) 

Neste sentido, é fundamental refletirmos sobre a relação dos processos cognitivos básicos: atenção, 
perceção e memória, cruciais no processo de aprendizagem, com as Dificuldades de Aprendizagem (DA) 
e com os resultados académicos, tendo sempre em mente que a avaliação faz sentido quando tem por 
objetivo conhecer para poder avançar para a melhoria ou desenvolvimento desses processos. 

2 Enquadramento teórico
Ao refletirmos sobre a inclusão, constatamos que ela pressupõe um processo dinâmico que responda 

às necessidades de todos os alunos (com NEE e sem NEE), proporcionando-lhes uma educação apropria-
da, que tenha em conta três níveis de desenvolvimento: o académico, o sócio emocional e o pessoal. 

Com o movimento da inclusão, a educação especial passa de um lugar a um serviço, sendo reconheci-
do, ao aluno com NEE, o direito de frequentar o ensino regular, possibilitando-lhe o acesso ao currículo 
comum, através de um conjunto de apoios apropriados às suas capacidades e necessidades.

Mais do que integrar, no ensino regular, crianças que dele estariam excluídas, trata-se da escola incluir, 
desde o início, todas as crianças em idade escolar, quaisquer que sejam as suas características físicas, sociais, 
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linguísticas ou outras e de aí as manter, evitando excluí-las, ao 
mesmo tempo, que procura criar oportunidades de aprendizagem 
bem sucedidas para todas, graças à diferenciação de estratégias.

Ao intervir sobre os processos de aprendizagem pretende-se 
aumentar a probabilidade de sucesso. A aprendizagem escolar 
é resultado da intervenção de vários fatores: uns, extrínsecos, 
como as condições socioeconómicas, os métodos de ensino, os 
modelos educativos parentais, etc.; outros, intrínsecos, como o 
nível intelectual, as capacidades sensoriais, o estilo pessoal, etc. 
Tanto uns como os outros interagem e influenciam a aprendiza-
gem. Sobre os primeiros, os alunos têm poucas possibilidades de 
agir. Já sobre os segundos podem ter um papel mais ativo: são 
fatores como as estratégias e as motivações que intervêm direta-
mente quando a aprendizagem ocorre. 

Cada aluno tem o seu estilo próprio de processar a infor-
mação ou de estudar e cabe ao professor descobri-lo e even-
tualmente aperfeiçoá-lo ou adaptá-lo melhor às circunstâncias 
da matéria em estudo. Para tal, o docente pode usar métodos: 
compensatórios – compensando algumas limitações do aluno; 
potenciadores – potenciando pontos fortes do aluno; corretivos – tentando remediar aspetos mais nega-
tivos; ou desafiantes – levando os alunos a mudar, a serem mais reflexivos e ativos. 

É a partir de aprendizagens retidas que se processam novas aprendizagens e é a memória que permi-
te que as aprendizagens se mantenham e que possam ser usadas quando necessário. Podemos, em sín-
tese, dizer que a memória compreende a capacidade de relembrar a informação integrada e aprendida. 
É uma função complexa e é fundamental para a aprendizagem. De facto, sem memória não se aprende.

Ao longo dos anos, as teorias sobre as melhores práticas educativas foram mudando: num período, 
era importante que os alunos decorassem, noutro era antipedagógico trabalhar a memória. Paralela-
mente, nesse percurso, fomos encontrando alunos que memorizavam com muita facilidade ou alunos 
que eram incapazes de recordar as quatro cores (por exemplo) ensinadas na aula anterior. 

Os estudos foram provando ser importante trabalhar a memória em paralelo com a compreensão.   
Ao atentarmos (Monteiro, 2011) na escala progressiva dos vários atos mentais: 

FAZEMOS          VEMOS          OUVIMOS          LEMOS constatamos que a progressão vai 
do “fazer” ao “ler”. Memorizamos melhor aquilo que fazemos do que aquilo que vemos, e ainda mais 
do que aquilo que ouvimos, e ainda mais do que o que lemos. 

Sendo assim, teremos que, na nossa prática educativa, ter em conta a reduzida eficácia da entrada 
auditiva e a importância que a visão e que a experimentação têm a nível da memória. Quando o cérebro 
armazena memórias em mais do que um sistema, elas tornam-se mais poderosas. Porque aprendizagem 
é memória, e a única evidência que temos da aprendizagem é a memória, então quantas mais sistemas 
de memória forem usadas para armazenar informação, mais poderosas se tornam as aprendizagens. 

O nosso cérebro pode facilmente armazenar todas as experiências de aprendizagem. Ensinar a mul-
tiplicar as entradas de memória torna as ligações àquelas experiências mais fortes e de mais fácil acesso. 

Uma escola inclusiva tem que dar resposta às necessidades de aprendizagem de todas as crianças da 
sua comunidade. Para tal, temos que ser capazes de criar situações de aprendizagem que apostem no 
potencial individual, nas interações, na experimentação e na descoberta. 

3 Metodologia/Opções metodológicas
Os alunos têm potencialidades que não exploram ou por não as conhecerem ou por não lhes reco-

nhecerem eficácia. 
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Cabe aos educadores levar os alunos a fazer esse reconhecimento e mostrar-lhes algumas estratégias 
que podem ser usadas para potenciar os seus processos cognitivos básicos, nomeadamente a memória. 
Assim, levar os nossos alunos à aprendizagem de estratégias de memorização compreensiva; à aplicação 
dessas estratégias aos conteúdos de aprendizagem; à determinação de quais as estratégias mnésicas mais 
adequadas para armazenar e depois evocar determinadas informações e ao reconhecimento das suas 
próprias capacidades mnésicas, pode ser o caminho para a facilitação do sucesso na sua aprendizagem. 

Com este estudo pretendemos avaliar a eficácia da aplicação de um programa de metamemória. 
Procuramos dessa forma questionar: 

•  Como se fazem aprendizagens efetivas com o recurso à METAMEMÓRIA, em alunos da escola 
inclusiva? 

O objetivo geral da reflexão sobre esta questão é: 
•  Desenvolver nos alunos a consciência metacognitiva, tornando-os conhecedores da existência 

de estratégias de registo, armazenamento e recuperação da informação e capazes de fazer uso 
delas de maneira consciente e voluntária para aprender. 

Dada a importância reconhecida dos vários sistemas de memória, partimos deles como as cinco cate-
gorias a trabalhar: Memória Semântica, Memória Episódica, Memória Emocional, Memória Automática 
e Memória Procedimental, tendo como objetivos específicos: 

• Aplicar estratégias de repetição; 
• Reconhecer a importância das estratégias de organização; 
• Criar imagens mentais para estratégias de associação; 
• Utilizar estratégias de elaboração; 
• Consciencializar da importância das estratégias de evocação; e 
• Usar estratégias de previsão da recuperação / recordação. 

Estas estratégias tiveram o objetivo de sensibilizar os alunos para a importância das estratégias me-
tacognitivas, desafiá-los a utilizá-las, levá-los a refletir sobre as suas melhores formas de aprender e de 
potenciar o processo de aprendizagem e aplicar esses procedimentos. 

Assim, os alunos foram sempre levados a pensar sobre os passos: 

 MEMORIZAR RECORDAR para APRENDER 
 RETER A INFORMAÇÃO RECUPERAR A SER CAPAZ DE UTILIZAR A 

 INFORMAÇÃO INFORMAÇÃO

A concretização destes passos efetivou-se, em cada uma das sessões do programa de metamemória 
com os seguintes procedimentos: 

 A) ENSINAMENTO / APRENDIZAGEM  MEMORIZAR 

 B) PRÁTICA 

 C) METAMEMÓRIA   RECORDAR 

 D) APLICAÇÃO / JOGOS   APRENDER 

Os alunos foram, igualmente, levados a refletir sobre as estratégias mais mais produtivas para cada 
um dos tipos de memória, sempre de acordo com as suas características individuais. 

Neste estudo, e dado o nosso trabalho com alunos com NEE, numa escola inclusiva, quisemos verificar 
se o impacto de um programa de metamemória era semelhante em alunos com e sem NEE. 

O projeto da amostragem da nossa investigação é uma amostragem por cluster (Creswell, 2010:180), 
já que é um procedimento multifásico em que os investigadores identificaram primeiro a organização, 
depois o grupo e em seguida as amostras dentro dele. Para este estudo, propusemo-nos trabalhar com 
um grupo-alvo (Tuckman, 1994: 338) de duas turmas do quinto ano, numa qualquer área curricular, 
por considerarmos que os saberes não estão fragmentados e não é importante para esta investigação 
a definição da área curricular. Três razões levaram-nos a optar por turmas do quinto ano: os estudiosos 
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(Goleman, 1997; Wolfe, 2004; Fonseca, 2007) defendem que o sistema executivo central – controlador do 
processamento da informação – adquire maturidade entre os oito e os dez anos, idade já atingida pelo 
nosso grupo. É também neste período que se desenvolve a metamemória, levando a criança a perceber 
cada vez melhor como funciona a memória. A terceira razão é o facto de o quinto ano de escolaridade 
ser o início de um novo ciclo, na vida escolar dos alunos. 

O grupo experimental tem uma grandeza (Carmo e Ferreira, 2008:209) de 26 alunos. Desses, dois são 
sujeitos com NEE e vinte e quatro sem NEE. No grupo de controlo a dimensão da amostra é de vinte e 
quatro alunos. Dois deles têm NEE e vinte e dois não apresentam NEE. As problemáticas apresentadas 
pelos alunos com NEE do grupo experimental e de controlo são similares, sendo referido, nos processos 
dos alunos e nas atas do conselho de turma que os alunos apresentam um quadro de hiperatividade com 
défice de atenção (PHDA, tipo combinado), perturbações específicas do desenvolvimento da leitura e da 
escrita (dislexia e disortografia) e são medicados. 

Tendo em conta o princípio do método de remoção (Tuckman, 1994: 189), selecionámos duas turmas 
do mesmo ano, ambas com horário designado “da manhã” e, nos dois grupos, o estudo foi desenvolvido 
na aula de Ciências da Natureza. Quer no grupo de controlo, quer no experimental as várias fases foram 
aplicadas sempre no mesmo horário – dia da semana e hora. 

Respeitando ainda o método da constância (p. 190) as instruções eram previamente escritas e segui-
damente lidas a ambos os grupos, de modo a garantir a sua constância, relativamente às condições. 

As tarefas, as experiências e os procedimentos que não eram exclusivos do programa de metamemó-
ria (tratamento), foram sempre idênticos em ambos os grupos (experimental e de controlo). 

A técnica de amostragem utilizada foi de amostragem probabilística. (Carmo e Ferreira, 2008: 
210,211). Ou seja, a seleção dos elementos que fazem parte da amostra foi aleatória, com o objetivo de 
poder generalizar à totalidade da população os resultados obtidos com o estudo. 

Apesar de os dois grupos (de controlo e experimental) estarem já formados, há uma estratificação 
dos indivíduos nos dois grupos (Creswell, 2010: 180, de acordo com as características a estudar: existência 
ou não de NEE. O grupo de controlo é extraído da mesma população do grupo experimental. 

Para efetuar a referida investigação recorreu-se, então, a um estudo experimental com um design do 
grupo de controlo com pré-teste e pós-teste.

Neste estudo empírico recorremos aos dois paradigmas da investigação: o qualitativo e o quantitati-
vo. Com a abordagem qualitativa tivemos como objetivo compreender: o comportamento e experiência 
dos alunos; e o processo mediante o qual eles constroem significados e descrevem em que consistem 
esses mesmos significados, no contexto do processo de aprendizagem. No nosso estudo, a abordagem 
qualitativa fundamenta-se nos dados recolhidos na observação e na análise documental como principal 
fonte de informação. 

No entanto, optámos também pela metodologia quantitativa efetuada com a aplicação do pré-teste 
e do pós-teste, sendo também feita uma abordagem qualitativa a esses dados quantitativos (Bogdan e 
Biklen, 1994:195).

Para a abordagem qualitativa do nosso estudo utilizámos, como técnicas de recolha de dados, a ob-
servação participante e a análise documental. Para facilitar a observação e de forma a recolher o maior 
número possível de informações, foi utilizado um guião de observador. A nossa observação participante 
teve como objetivo inferir sobre as capacidades de perceção, atenção, memória e motivação dos alunos. 

Para que a investigadora pudesse observar plenamente os investigados (alunos) foi pedida a cola-
boração do professor da turma (o mesmo da disciplina e aula onde foi aplicado o programa e os pré e 
pós-testes), que fez a aplicação, enquanto a investigadora fazia a observação e as respetivas notas de 
campo, nos guiões do observador.

Após a aplicação do programa de metamemória à turma experimental, aplicámos o pós-teste aos 
dois grupos (experimental e de controlo) e comparámos os dados recolhidos. A análise quantitativa foi 
feita com base nos produtos do pré-teste e do pós-teste, tendo os resultados dos testes de memória sido 
convertidos em representação gráfica, com o objetivo de uma maior clareza interpretativa. 

Os dados recolhidos pelo pré-teste e pelo pós-teste foram quantificados através de operações estatís-
ticas simples, para que os resultados sejam mais claros.
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4 Resultados da investigação
Com o nosso projeto, procurámos trabalhar a metamemória, de forma a conduzir os alunos a apren-

dizagens eficientes, efetivas, duradouras, conscientes e aplicáveis nas várias situações do dia-a-dia. 
Após as leituras feitas e desenvolvida a análise qualitativa e quantitativa, apresentamos os resultados 

para cada uma das categorias e subcategorias tratadas e que correspondem aos cinco sistemas de memória: 
Na memória semântica, cujas subcategorias foram estratégias de organização e elaboração e es-

tratégias de previsão da recuperação/recordação. As alunas sem NEE foram as que revelaram mais facili-
dade, com a obtenção de melhores resultados e simultaneamente com a melhor explicação das estraté-
gias utilizadas. Isto vem de encontro aos estudos (Tulving, 1972), que sugerem que o género feminino, 
no geral, supera o género masculino em tarefas que necessitam de rápido acesso e uso de informações 
fonológicas e semânticas, produção e compreensão de discurso complexo. Para o autor, os estudos rea-
lizados demonstram haver uma diferença na habilidade entre meninos e meninas, sugerindo que estas 
têm uma aprendizagem verbal melhor. Nos dois alunos com NEE, do grupo experimental, há um que 
consegue realizar e outro que revela muitas dificuldades. 

Na memória episódica, as subcategorias foram: estratégias de associação e estratégias de previsão 
da recuperação/recordação. Nas estratégias de associação, foi o grupo dos alunos sem NEE do género 
feminino, que revelou maior facilidade de acesso a este circuito de memória. Os estudos (Herlitz, 1997, 
referido por Pinto, 2004) indicam que os resultados favorecem o género feminino em provas de memória 
episódica… (p. 2). No que se refere ao reconhecimento visual é igualmente indicada uma superioridade 
deste género para objetos familiares, passíveis de serem nomeados e para figuras abstratas. McGivern 
(1997, referido por Pinto, 1997) refere que parte da superioridade feminina pode ter a ver com o inte-
resse por certo tipo de itens, já que se obteve uma equivalência de resultados entre géneros, quando se 
usaram objetos “tipicamente masculinos”. No grupo dos alunos com NEE continuam a revelar-se gran-
des progressos em um deles, enquanto o outro continua a manifestar dificuldades. Algumas delas têm 
diretamente a ver com a sua problemática, como já referimos atrás (memória de séries e sequências e 
orientação esquerda-direita).

Na memória emocional, quer nas estratégias de evocação, quer nas de previsão da recuperação/
recordação, o grupo sem NEE, do género feminino, foi o que mais facilidade demonstrou em utilizar este 
circuito de memória. Poderíamos fundamentar teoricamente esta constatação com o facto de o principal 

centro da memória, que armazena inclusive a memória emocio-
nal, o hipocampo, ser maior no género feminino. Contudo, pa-
rece-nos que os estudos não explicam suficientemente bem este 
aspeto e que não foram encontrados dados que apontem para 
a conclusão que o género feminino tem mais facilidade de aces-
so à memória emocional. Convém lembrar aqui outros fatores 
cruciais no processo cognitivo (para além da memória), como a 
atenção e a motivação, entre outros. 

Destacou-se também pela positiva, quer no momento da ob-
servação, quer na variação dos resultados no pós-teste, o grupo 
dos alunos com NEE. Comparando os resultados destes alunos do 
grupo experimental com os do grupo de controlo, verificamos 
que nos primeiros houve uma melhoria dos resultados no pós-
teste enquanto nos segundos aconteceu o inverso – um agra-
vamento dos resultados. Isto faz-nos concluir que os alunos do 
grupo experimental conseguiram aprender a definir qual o pro-
cedimento mais adequado para recordar certas informações, de 
acordo com estratégias utilizadas no programa. 

Na memória automática, quer nas estratégias de repeti-
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ção, quer nas de previsão de recuperação/recordação, o grupo que maior taxa de sucesso teve no pós-
teste, foi o dos alunos com NEE, do grupo experimental. No grupo de controlo aconteceu novamente 
o inverso, tendo esses alunos tido piores resultados no pós-teste. Na diferenciação de género, o desem-
penho, na memória automática, foi mais conseguido pelo género masculino, o que vai de encontro 
a estudos que defendem que os homens desempenham melhor tarefas que requerem transformação 
em memória de trabalho visuoespacial, habilidades motoras intencionais e respostas espaço temporais. 
(Pinto, 2004:10) 

Na memória procedimental, foram os alunos sem NEE do género feminino, do grupo experimen-
tal que tiveram a melhor taxa de sucesso. Esta constatação está em consonância com estudos (Tulving, 
1974) que defendem que as mulheres, em geral, superam os homens em tarefas que envolvam habilida-
des motoras finas e velocidade de perceção. 

Nas atividades desenvolvidas destacámos um exercício com carros, onde os alunos sem NEE do género 
masculino tiveram melhor resultado. Os alunos com NEE revelaram mais facilidade em recordar datas e 
a sequência invertida de cinco dígitos.

Ao compararmos o grupo experimental e o grupo de controlo, verificamos que em todas as ativida-
des dos cinco sistemas de memória, o primeiro grupo obteve uma taxa de melhoria no pós-teste, facto 
que não ocorreu com o segundo grupo. 

Concluímos, por essa razão, que dadas as características semelhantes da amostra, o grupo experimen-
tal beneficiou com a aplicação do programa de metamemória. 

Quando comparamos as três variáveis – grupo dos alunos sem NEE, género feminino e masculino e 
alunos com NEE, constatamos que há algumas diferenças, mostrando os grupos mais facilidade de acesso 
a certos circuitos. Assim, os alunos, com e sem NEE, do género masculino, acederam melhor aos circuitos 
de memória automática, enquanto as alunas sem NEE (género feminino) fizeram-no mais facilmente nos 
circuitos das memórias semântica, emocional, automática e procedimental. 

Considerando o conceito de inclusão e a diversidade populacional das nossas turmas e tendo em con-
ta o que sabemos sobre os cinco circuitos de memória (semântica, episódica, procedimental, automática 
e emocional) torna-se necessário planear aulas que acedam aos circuitos desejados. A aprendizagem 
mais eficaz resulta do uso dos vários sistemas nas situações de ensino-aprendizagem. 

Quanto mais estratégias de memória o professor usar e ensinar, mais sucesso os alunos poderão ter 
na sua aprendizagem. 

Nos alunos com NEE observámos e fomos registando que o aluno com NEE 1 acompanhou facilmente 
o programa, enquanto o aluno com NEE 2 teve muitas dificuldades em fazê-lo (no final do ano foi o 
único aluno retido). Ao tentar compreender as razões para tal e através dos relatórios e atas, percebemos 
que este aluno tinha iniciado tardiamente o apoio com a equipa da Educação Especial (no decurso deste 
ano letivo), enquanto o primeiro já vinha acompanhado do primeiro ciclo.

Com a aplicação do programa de metamemória verificámos que houve, em todas as categorias, uma 
melhoria dos resultados do pós-teste, no grupo experimental. Convém lembrarmos que o projeto se 
desenvolveu no contexto de sala de aula, numa situação de aprendizagem formal – aula de Ciências da 
Natureza, com um momento “especial” onde aplicávamos o programa. 

Verificámos que as Memórias (categorias) onde o programa resultou mais claramente foram as: me-
mória procedimental, memória automática e memória emocional. As categorias em que os resultados 
foram menos claros foram as da memória episódica e memória semântica. 

Os caminhos menos percorridos, na prática educativa, envolvem, justamente, as estratégias instrucio-
nais para as memórias: procedimental, automática e emocional. Ao usarmos estas estratégias no proces-
so de ensino/aprendizagem tornamos a informação mais divertida e fácil de aprender (Sprenger, 1999) 
e pensamos que terá sido esse fator que levou ao sucesso no trabalho com estas memórias em contexto 
de sala de aula. 

A memória não funciona no vazio. (Nunes, 2008: 320). De facto, trata-se de uma função mental su-
perior, só possível devido à conjugação de muitos sistemas e funções mentais. O funcionamento da me-
mória beneficia se os seus alicerces biológicos, cognitivos, emocionais e, mesmo sociais, se encontrarem 
nas melhores condições. 
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Um outro fator relevante está relacionado com a existência de períodos de relaxamento ao longo do 
dia. É importante que cada um conheça o seu ritmo e consiga adequar os seus comportamentos em con-
formidade. Isto é deveras importante quando se trabalha com populações com NEE, cuja problemática é 
particular e o indivíduo constitui uma unicidade só por si. 

É necessário referir ainda a importância do controlo e organização do ambiente externo. Fatores 
como ruídos, a temperatura do local, a luminosidade de que dispomos, a presença de elementos distra-
tivos influenciam de forma determinante o funcionamento e aproveitamento da memória. Todos estes 
fatores deverão ser considerados no meio ambiente onde decorre o processo de ensino-aprendizagem. 

A eficácia da evocação das informações depende diretamente da eficiência com que elas foram reti-
das, ou seja, recordar alguma informação é tanto mais fácil quanto melhor se reteve a mesma. Assim, a 
fase mais importante do processo é aquela em que estamos a concentrar esforços na memorização, pois 
ela determinará a eficácia com que mais tarde se irão recordar as informações. 

A memória é uma função que exige esforço, dado que requer a compreensão da informação e a sua 
manipulação – a sua transformação ou a simples repetição. Daí decorre que as capacidades mnésicas são 
muito suscetíveis de melhoria, pelo que a capacidade de memorizar de cada sujeito pode ser rentabiliza-
da em função das suas características. Não existe uma receita única para melhorar a memória, que possa 
ser aplicada indiscriminadamente, servindo os propósitos de todos. 

5 Conclusões
 Uma Escola inclusiva é uma escola onde toda a criança é respeitada e encorajada a aprender até 

ao limite das suas capacidades (Correia, 2008 b: 7), através de processos dinâmicos que respondam às ne-
cessidades de todos os alunos (com NEE e sem NEE). Cada vez mais as escolas têm um grande número de 
alunos em situações de risco e necessitando de diferentes tipos de apoio, mas, segundo Ainscow, Porter 
e Wang (1997), não se verificarão progressos na aprendizagem se não forem aplicados, nas escolas, de 
forma rigorosa, os princípios fundamentais referentes à eficácia no ensino e na aprendizagem. 

 Os professores e outros educadores podem e devem ajudar o aluno a “aprender a aprender” 
e “aprender a pensar”, sendo essa uma aprendizagem básica e fundamental que a escola deve, aplicar 
ativamente, para não se delimitar à transmissão de conteúdos que poderá ser realizada, também, por 
outros meios como os mass-media e/ou internet ou outros. 

Desenvolver hábitos e estratégias de estudo tem por objetivo final dar ao estudante o acesso a con-
dições e instrumentos mentais, que lhe permitem tornar a sua aprendizagem escolar mais efetiva e 
autónoma, proporcionando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de sentimentos positivos perante o 
estudo, aumentando os sentimentos de eficácia pessoal e de motivação para a aprendizagem. 

O professor, para poder intervir, tem de possuir conhecimentos sobre: o que é uma estratégia; por-
que deve ser aprendida; como se deve usar; quando e onde aplica-la; e como avaliar a sua utilidade.                   
É igualmente fundamental que o professor tenha conhecimentos sobre as características e motivações 
do aluno. 

O processo de aprendizagem depende tanto do que o aluno queira saber como do que saiba pensar, 
bem como dos conhecimentos prévios com que enfrenta a aprendizagem e do contexto em que a apren-
dizagem tem lugar, controlada, em grande medida, pela ação do professor. 

A memória é um sistema funcional e inter-hemisférico, extremamente complexo, que afeta a apren-
dizagem. Cada vez mais a memória tem de ser dinamicamente, e não mecanicamente, colocada em 
situação, pois parece estar provado que o seu treino facilita a aprendizagem. 

Num contexto de diversidade, a qualidade educativa, ou seja, a possibilidade de a escola dar resposta 
às necessidades diferenciadas de aprendizagem dos seus alunos, com vista ao desenvolvimento pleno 
e harmonioso das suas capacidades, relaciona-se estreitamente com a utilização pelo professor de uma 
variedade de métodos e técnicas que possibilitem aos alunos ter uma maior responsabilidade e partici-
pação na sua aprendizagem, tornando a escola verdadeiramente inclusiva. 
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À escola cabe o papel de tornar os alunos competentes. O termo “competência” abrange conheci-
mentos, capacidades e atitudes e pode ser entendido como saber em ação. Não se trata de adicionar 
a um conjunto de conhecimentos um certo número de capacidades e atitudes, mas de promover o de-
senvolvimento integrado de capacidades e atitudes que viabilizam a utilização dos conhecimentos em 
situações diversas, mais ou menos familiares ao aluno (Abrantes, 2001). 

Numa sociedade em constante mudança, o conhecimento depressa fica ultrapassado. Temos, por isso, 
de aplicar os nossos conhecimentos de modo versátil, de nos adaptarmos, de aprender novas competên-
cias. Há necessidade, nesta sociedade, de construir estruturas pessoais de interpretação e compreensão. 
Ao aprendermos a pensar, tornamo-nos mais aptos a gerir e a controlar as nossas estratégias de raciocí-
nio e desenvolvemos com eficácia as estruturas cognitivas. 

A nossa função como educadores, e educadores conscientes desta realidade, é a de apetrecharmos 
os nossos alunos com as ferramentas necessárias para que, não só conheçam as estratégias, mas também 
que as usem de forma continuada para que se transformem em hábitos de trabalho e estilos de aprendi-
zagem, de modo a constituírem-se como pontos de referência orientadores do trabalho diário. 

A Educação Especial tem por objetivo a inclusão educativa e social, a autonomia, o acesso à educação, 
o sucesso educativo e a promoção de igualdade de oportunidades escolares, profissionais e sociais. 

Cabe-nos, como professores da Educação Especial, assegurar o respeito pelos direitos fundamentais 
de todos os alunos, em especial daqueles com NEE, garantindo-lhes as respostas educativas adequadas 
conducentes a aprendizagens de sucesso e a uma inserção social produtiva e independente. As práticas 
de ensino eficientes são essenciais para possibilitar as aprendizagens dos alunos com NEE. 

De facto, os alunos aprendem quando os professores atentam nas características próprias daqueles e 
ensinam de acordo com as suas diferenças, sejam elas cognitivas, linguísticas ou socioculturais.
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“O QUE AS 

FAMÍLIAS 
(NÃO) SABEM SOBRE 

A EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA, 
CONTRIBUIÇÕES 

PARA UMA MELHOR 
PRÁTICA EDUCATIVA.”
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Resumo: O presente artigo evidencia parte de uma investigação que tem como 
principais objetivos conhecer e compreender como é que as famílias, em especial o 
Encarregado de Educação (EE) perceciona o quotidiano escolar e a aprendizagem 
dos seus educandos em cinco instituições educativas na região de Lisboa com 
crianças dos três aos sete anos de idade. 
Adotámos uma abordagem mista, considerando o ponto de vista metodológico, 
sendo que para tal baseámo-nos num questionário individual (n=646), com 
questões tipologicamente diferentes que permitiram interpretar os dados de forma 
qualitativa e quantitativa. 
Os resultados sugerem que: a maioria dos EE são as mães e que estas têm 
perceções positivas sobre o seu envolvimento na Educação de Infância e no 1.º e 2.º 
anos do 1.º CEB; revelam um significativo desconhecimento do projeto educativo e 
do plano anual de atividades; querem participar e colaborar e apenas uma minoria 
dos EE tem intencionalidade educativa nas atividades que promove no tempo livre 
dos filhos; confiam na escola e no modelo; consultam o horário escolar; conversam 
com os educandos sobre o quotidiano; elogiam o trabalho dos educadores e 
professores mas referem que gostavam de ver melhorada a comunicação. 
Valorizar os papéis dos diferentes intervenientes no processo educativo através 
do conhecimento das perceções dos pais contribuirá para melhorar as práticas 
educativas, de modo a que o resultado final do processo de ensino-aprendizagem 
contribua para o sucesso educativo. 
Palavras-Chave:  Educação; Educadores; Relação Escola-Família; Práticas 
Educativas.

Abstract: This article presents part of an investigation that has as main objectives to 
know and understand how the families, especially the child Guardian (EE) perceives the 
daily school life and learning of their children in five educational institutions in the Lisbon 
region of children from three to seven years old.
We adopted a mixed approach, from the methodological point of view, and for that we 
relied in an individual questionnaire (n = 646), with typologically different questions that 
allowed a qualitative and quantitative interpretation of the data.
The results suggest that: most of the Guardians (EE) are mothers and that these have 
positive perceptions about their involvement in the Childhood Education and the 1st and 
2nd years of the 1st CEB; it also reveals a significant lack knowledge of the educational 
project and the annual plan of activities; they also want to participate and collaborate, 
and only a minority of the Guardians (EE) has educational intentionality in activities that 
are promoted in the free time of children; they trust in school and in the model; they 
consult school hours; they talk to their children about the daily life; they praise the work of 
educators and teachers but state that they would like to see the communication improved.
Valuing the roles of the different people involved in the educational process through the 
knowledge of the parents’ perceptions helps to improve educational practices, so that the 
end result of the teaching-learning process contributes to educational success.
Keywords: Education, Teachers, School/Family Relation, Educational practices.
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1 Introdução
O presente artigo tem por base um projeto de investigação em curso da Escola Superior de Educação 

João de Deus sobre o papel das famílias e as perceções que os pais e os educadores têm sobre o desenvol-
vimento da criança na primeira infância com base num estudo realizado em cinco escolas portuguesas. 

A metodologia mista adotada tem por base diferentes métodos de análise e como nos referem 
Tashakkori e Teddlie, citados por Morais e Neves (2007) “(…) são bastante úteis porque se aplicam a 
diferentes tipos de questões.” Assim sendo, os questionários foram entregues pelos educadores e pro-
fessores aos EE de crianças entre os três e os sete anos de idade. 

Esta investigação vem no seguimento de um estudo anterior realizado por Reis (2013) a 942 crianças 
de cinco anos de idade que frequentavam os Jardins-Escola João de Deus localizados em Portugal Conti-
nental, por forma, a conhecer como brincavam e quais eram as suas atividades preferidas.

Os resultados desse estudo sugerem que 726 crianças gostam das atividades que a escola lhes pro-
porciona como por exemplo: ler e escrever, educação física, pintar e música e 425 crianças referem que 
o que mais gostam de fazer é de brincar na escola; as brincadeiras quer em casa quer na escola podem 
ser melhoradas e diversificadas; as famílias, de uma forma geral não estão suficientemente elucidadas 
e desconhecem que podem aproveitar todos os momentos livres por forma, a serem mais interventivas 
e interessadas; as crianças mencionaram também que os amigos, os irmãos, o pai, os avôs, as avós, os 
primos e os padrinhos são quem mais brinca com eles sendo as mães, os vizinhos e os educadores quem 
menos brinca.

Sabendo que as brincadeiras e o entretenimento das crianças contribuem para o seu desenvolvi-
mento podemos ajudar os pais e os educadores a apreciarem e a perceberem as dificuldades que estão 
presentes em cada fase do seu desenvolvimento, pois o seu papel é fundamental. Conhecer as opiniões 
dos pais sobre o quotidiano das crianças na escola é extramente importante porque a educação escolar 
desempenha um papel fundamental na vida das crianças durante e após a sua formação.  

Suportados por vários estudos (Montadon & Perrenoud (2001), Athanasou e Cooksey, Qadiri & Ma-
nhas (2000); Jacqueline & Pamela (2005), Reis (2013, 2012);  Graff, Davies &  McNorton (2008) e Almeida 
(2005) que  indicam que os educadores/professores referiram que a sua formação inicial não os prepa-
rou com conhecimentos e estratégias para a promoção do envolvimento parental, verificámos que na 
vertente familiar, os pais indicaram que, na maioria das escolas da Educação Pré-Escolar, os educadores 

tinham uma atitude positiva em relação ao envolvimento pa-
rental na Educação Infantil e que os professores tinham uma 
atitude menos positiva em relação a este envolvimento nas ativi-
dades curriculares e que estes apenas participam pontualmente 
nas atividades propostas pela escola (festa de natal, dia da mãe, 
festa final). Os EE cumprem com algum acompanhamento os fi-
lhos nos trabalhos de casa e asseguram que os seus educandos 
levam  o material escolar, mas desconhecem o projeto educativo, 
o plano de atividades ou até mesmo os programas ou as orien-
tações curriculares. 

Yoder e  Lopez (2013) afirmam que os pais se querem envol-
ver mais  no processo educativo dos filhos mas que se sentem 
marginalizados. 

Importa compreender que para a maior parte dos pais a edu-
cação está relacionada com o desempenho e a formação aca-
démica futura, bem como com o bem-estar económico dos seus 
educandos. Os estudos recomendam, entre outras coisas, uma 
maior sensibilização dos pais na educação de infância e no 1.º 
ciclo do Ensino Básico. 
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Para as crianças brincar não é o mais importante apesar de uma maioria significativa referir que gosta 
muito de o fazer. Constatámos também que os filhos conseguem captar os pensamentos dos pais sobre 
eles e que tentam agradar-lhes. As crianças do género feminino foram mais assertivas nas suas respostas 
e querem brincar menos e trabalhar mais no sentido de aprenderem arduamente e sabem que aos seus 
pais lhes agrada que pensem assim. As crianças do género masculino entendem que há tempo para brin-
car e tempo para aprender e sabem tomar decisões com mais rapidez e facilidade. Curiosamente, das 
trinta e oito crianças que referiram não precisar de mais tempo para brincar na escola, vinte e oito eram 
do género masculino.

Uma das conclusões mais interessantes desse estudo é a de que as crianças de 5 anos já entendem a 
escola como um espaço sobretudo de aprendizagem.  

As atitudes e comportamentos que as crianças adotam são em grande parte resultado da influência 
dos pais. É do senso comum que nos últimos anos os pais tem vindo a complementar a parte académica 
com algum investimento nos talentos que os filhos possam demonstrar ter. Acreditamos que o envolvi-
mento parental está diretamente relacionado com os progressos dos filhos.

Outros estudos referem que os pais têm expectativas diferentes e perceções sobre os seus filhos exis-
tindo vários fatores associados: idade, género, valores, atitudes, personalidade, profissão, linguagem e 
interesses.

2 Metodologia 
Em qualquer investigação é muito importante ter em conta os critérios de validade e de fiabilidade. 

De acordo com Morais e Neves (2007),” o facto da investigação ser sustentada por um quadro teórico 
de grande rigor conceptual e poder explicativo, constitui um aspeto fundamental de garantia da vali-
dade interna”. A preocupação das investigadoras de manter uma dialética sistemática entre o teórico e 
o empírico também permite garantir os critérios de validade tanto interna como externa. Para reforçar 
a fiabilidade, os dados foram analisados pelas duas investigadoras familiarizadas com o quadro teórico 
utilizado.

Tratando-se do ponto de vista metodológico de um Estudo de Caso, a recolha dos dados foi feita 
através da aplicação de um questionário construído para o efeito. A sua construção obedeceu a critérios 
de rigor e foi objeto de um pré-teste para aferir alguns aspetos de forma, texto, aparência e sequencia-
lidade das questões, os mesmos foram modificados até chegar à versão final.

No início do ano letivo 2014-2015 foram entregues 1245 questionários em cinco escolas privadas na 
região de Lisboa aos Encarregados de Educação (EE) de crianças cujas idades estivessem compreendidas 
entre os 3 e os 7 anos. 

Contámos com a colaboração de 30 educadoras (duas por cada faixa etária) e de 16 professores (do 
1.º e 2.º anos).

As respostas aos questionários foram codificados e gravados num ficheiro Excel, por escola educa-
dora/professora e faixas etárias estando também devidamente garantidas as condições de confidencia-
lidade. 

A codificação e a análise dos mesmos contou com a colaboração de seis alunas da Licenciatura em 
Educação Básica e foram introduzidos pela equipa de investigação. Este procedimento foi pensado de 
forma a ser possível utilizar os dados em outros estudos e facilitar a consulta dos mesmos.

O questionário era composto por 24 questões e 15 delas com justificação sendo que neste artigo ape-
nas vão ser tidas em linha de conta as 14 questões que tinham a ver com a temática das perceções dos EE 
sobre a Educação Infantil e 1.º e 2.ºanos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
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No quadro 1 apresentamos o número total de questionários recebidos por escola e por faixa etária: 

QUADRO 1 – APRESENTAÇÃO POR ESCOLA, GRUPO E FAIXA ETÁRIA DOS QUESTIONÁRIOS

    1.º Ano 2.º Ano Total
Escola 3 anos 4 anos 5 anos  6 anos Escola 7 anos 

E 55 57 57 56 56 281
O 50 57 55 53 49 264
AL 51 51 51 0 0 153
OD 54 60 60 50 55 279
A 53 58 56 50 51 268
Universo 263 283 279 209 211 1245
             
N.º de respostas 125 159 133 112 117 646
Percentagem (%) 48 56 48 54 55 52

Podemos considerar que se obteve 52% do universo previsto. Foi na Escola E que se obteve um maior 
número de respostas. A escola designada por AL apenas tem Educação Pré-Escolar o que explica o nú-
mero reduzido de respostas. 

Na pergunta 1 era pedido que indicassem quem era o Encarregado de Educação que iria responder 
ao questionário.

 

FIGURA 1 – QUEM É O ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO?

Cumpre-nos verificar pela análise do gráfico (figura 1) que o Encarregado de Educação identificado 
de forma expressiva em todas as faixas etárias é a mãe. Apesar de reduzida, constata-se uma ligeira su-
bida do pai à medida que a idade das crianças avança.

No quadro 2 podemos verificar o género das crianças do estudo por faixa etária

QUADRO 2 – GÉNERO DO EDUCANDO

  Género
Idade Masculino Feminino Total

3 anos 60 65 125
4 anos 71 88 159
5 anos 76 57 133
6 anos 51 61 112
7 anos 67 50 117
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No quadro 2 podemos verificar que há 321 crianças do género feminino e 325 crianças do género 
masculino. É nas faixas etárias dos 5 anos e dos 7 anos que se verifica um maior número de rapazes. 

Quando questionados sobre se tinham mais filhos, é na faixa dos 4 anos que encontramos o maior 
número de respostas afirmativas (283) e que percebemos que este é o filho mais velho para quase meta-
de dos EE; o filho do meio para 29 pais, e o filho mais novo para os restantes. A percentagem de filhos 
únicos é de cerca de 35% no total da amostra..

Quando inquiridos sobre com que regularidade os EE conversavam com a educadora/professora e 
qual a forma preferencial de o fazer, as respostas obtidas foram as seguintes (figura 2):

 

FIGURA 2 – CONVERSAR COM A EDUCADORA

Verifica-se em todas as faixas etárias que os EE conversam com a educadora/professora, pelo menos, 
uma vez por semana no período da manhã ou no da tarde e, quando esta os solicita para os atendimen-
tos individuais ou quando recorrem ao correio eletrónico (24%) ou às reuniões de pais (62%). 

No universo das cinco escolas 54% das mães das faixas etárias dos 3, 4 e 5 anos referem que: preferem 
o período da tarde para conversar com a educadora; 23% das mães o período da manhã; 19% explicitam 
que também conversam com as auxiliares de educação; 4% das mães declaram que não conversam oca-
sionalmente com a educadora no dia a dia pois, quando os educandos entram de manhã a profissional 
ainda não está e quando os vão buscar também não está. Para a maioria dos EE as reuniões são a forma 
de contacto mais usual e certa.

Verificamos que um número significativo de EE conversa com a educadora ocasionalmente: nos 3 
anos 16%; nos 4 anos 18%; nos 5 anos 10%; nos 6 anos 9%; e, nos 7anos 15%. 

Um número muito reduzido de EE (7) referiu que utilizava a caderneta do aluno. Vários EE (41) 
referiram que em conversa com os educandos ou verificando os cadernos e livros ficavam informados 
dispensando assim o contacto direto com o professor titular.

Quando questionados sobre o conhecimento da rotina do educando/filho (Figura 3) as respostas dos 
EE foram as seguintes:

 

FIGURA 3 – CONHECIMENTO DA ROTINA DO FILHO
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No geral, a maior parte dos EE afirmaram conhecer a rotina do educando sendo bastante residual 
os que afirmam desconhecer. Apenas no 1.º ano (6 anos) constatamos que 31% dos pais reconhece que 
ainda não a conhece.

É na faixa etária dos 7 anos que surge o maior número de Encarregados de Educação que referem 
não conhecer o projeto educativo da escola (30%). 

Quando solicitados a referirem uma atividade que o educando tivesse realizado podemos verificar o 
seguinte:

- Independentemente da idade encontramos uma percentagem representativa de filhos (86%) que 
conversam com os pais sobre o que fazem na escola;

- Em todas as idades verifica-se que uma minoria significativa não consegue enumerar as atividades 
que os seus educandos realizam no dia a dia escolar: nos 3 anos (12%); nos 4 anos (13%); nos 5 anos 
(9%); nos 6 anos (13%); nos 7 anos (21%). Vários EE afirmam que consultam o horário para ficarem es-
clarecidos.

A análise dos questionários permitiu entender que para os EE, atividade significa qualquer situação 
em que o educando esteja ou seja envolvido, colocando ao mesmo nível o almoço, o lanche, o recreio ou 
um domínio/ disciplina curricular ou não curricular. Nesse sentido, verificamos que a totalidade dos EE 
sabia indicar pelo menos uma ou duas atividades. 

De uma forma geral, as crianças conversam com os pais sobre o que fazem na escola sendo nos 3 anos 
que se verifica um menor diálogo (83%). A partir dos 4 anos as conversas atingem, em média, os 93%. 
Contudo é nos 5 anos (95%) que se verifica a maior amostra.

No quadro 3 podemos perceber de que forma os EE referiram que acompanhavam os seus filhos no 
quotidiano escolar. 

      

QUADRO 3 – ACOMPANHAMENTO DOS EDUCANDOS

Converso com ele/ Questionando-o  83%
Converso com a educadora  76%
Converso com a auxiliar  54%
Consulto o horário / vejo o placard  96%
Vejo a ementa  27%
Vou às reuniões  88%
Por Blogue  ou  Email  33%
Estudando com ele  20%
Conversando com outros pais  12%
Aproveito o caminho até casa  8%
Demonstro interesse e curiosidade  4%
Lemos juntos  6%
Falamos durante o jantar  5%

Na análise do quadro 3 constatamos que é através do diálogo com os filhos (83%) ou com a educa-
dora (76%) que os EE acompanham o quotidiano escolar dos filhos. Parece-nos interessante que uma 
maioria significativa (96%) consulte o horário para que possam ser mais cuidadosos na preparação do 
material e terem um “ponto de partida” para a conversa com eles.

Quando questionados sobre quais os assuntos de que gostavam de ter conhecimento os EE revelaram 
interesse em saber: se aprenderam algo de novo (87%); como se sentem na escola/ bem estar dos filhos 
(86%); se tiverem bom aproveitamento (81%); se tiveram bom comportamento (78%); se brincaram com 
os amigos (61%); se a alimentação foi boa (46%); se estiveram felizes (36%).

Os EE querem que os filhos sejam cumpridores e respeitadores das regras que a escola promove e que 
gostavam de ser alertados para as dificuldades dos seus educandos de forma atempada para poderem 
colaborar.

A maioria dos EE de todas as faixas etárias considera que os educandos “trabalham” muito na escola 
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e que por isso não lhes compete a eles orientar os filhos fora da escola por “ ser suficiente o que já fazem 
na escola”. No entanto, uma minoria significativa (pais dos 1.º e 2.º anos) consideram que apoiam os 
filhos em casa e que realizem com eles exercícios e fichas de livros escolares. 

A maioria dos pais dos 4 anos e dos 5 anos está muito satisfeita com o desempenho dos educandos 
em todas as áreas do seu desenvolvimento, e que este  é acima da média quando comparado com o 
de outras crianças. Os EE das faixas etárias dos 3, 4 e 5 anos ficam surpreendidos no domínio da Mate-
mática, com o cálculo mental, a contagem, o conhecimento dos números, conjuntos e ainda as figuras 
geométricas. Também na área das Ciências reconhecem que o educando revela ter mais conhecimento e 
curiosidade. Na faixa etária dos 5 anos, cerca de metade dos EE salienta a aprendizagem da leitura e da 
escrita como sendo as que os seus filhos mais se destacam. 

Os EE do 1.º ano salientam ainda que consideram como muita positiva a preparação que é dada nos 
5 anos. Os EE do 2.º ano são os que menos evidenciam como excelentes estes indicadores e que a evolu-
ção dos filhos não é tão notória. Quanto mais novas as crianças são, mais os pais notam a sua evolução, 
ficando mesmo surpresos quando as observam a trabalhar  com os materiais manipulativos no dia em 
que vão à escola (dia da “escola aberta”). 

Uma maioria significativa dos Encarregados de Educação (81%), afirma que:
• Vão às reuniões dos seus filhos e que estas são poucas; 
• Utilizam com frequência o sistema de email com o educador/professor e que o mesmo lhes 
permite estar informados e comunicar;
• Deviam ter mais informação sobre o aproveitamento dos seus educandos ao longo do ano e 
não apenas no final de cada período;
• Os filhos devem aprender de forma lúdica, que é importante trabalhar a concentração, o ra-
ciocínio lógico, que gostam do método de leitura e dos materiais estruturados.
• Os seus educandos revelam uma evolução na aprendizagem da matemática e na leitura. Cons-
tatamos porém que há medida que a idade avança, essa evolução não é tão notória.

Cerca de 15% dos EE (96) não sabia responder se notavam evolução no seu educando justificando 
que ainda estavam no início do ano letivo. 

Podemos mesmo constatar que os EE gostam do nível de exigência desde que os seus educandos se 
sintam felizes. Para 12% dos EE das faixas etárias mais novas os educandos deviam ter mais tempo para 
brincar e realizarem atividades que desenvolvam a criatividade e a socialização.

Em todas as faixas etárias, as visitas de estudo e o dia da escola aberta aos pais foram referidos como 
aspetos positivos e no caso da escola AL a horta pedagógica e o ballet foram muito referidos. As expres-
sões motora e plástica foram referidas em todas as faixas etárias como sendo também importantes e 
necessárias. Os EE também manifestaram agrado que os educandos aprendessem Inglês. 

O recreio e o brincar foram referenciados pela maioria dos EE apesar de na escola A ter sido muito 
pouco expressivo. 

No quadro 4  apresentam-se as atividades/momentos mais referidos por escola ,nas respostas abertas 
dos questionários, como sendo igualmente importantes: 

QUADRO 4 – OUTRAS ATIVIDADES /MOMENTOS IMPORTANTES

Escola O –Histórias, Expressão Plástica e Recreio, Visitas de Estudo, Passeios  Escola E – Inglês, Educação Física e Recreio, Alimentação

Escola AL – Histórias, Desenhos, Educação Física e Recreio, Alimentação Escola A – Ballet, Música, Visitas de Estudo, Inglês

Escola OD – Ballet, Música, Cantar 

Para 30% dos EE (3, 4 e 5 anos -125), os educandos preferem as atividades físicas, os livros, o inglês, o 
Ballet, as expressões, a música e estar no recreio a brincar. Também para um número significativo do total 
da amostra (354), todas as atividades são importantes e não consideram ser necessário destacar alguma.
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Cento e seis EE, maioritariamente da educação pré-escolar, referiram como negativo o facto de haver 
pouco tempo para as crianças brincarem e que gostariam de ver as expressões plástica e dramática mais tra-
balhadas, por considerarem esses momentos/atividades muito importantes para o bem estar dos seus filhos.

Os assuntos mais abordados com as educadoras e professoras são, no geral comuns a todas as idades e 
escolas, sendo os seguintes por esta ordem: o comportamento, o aproveitamento e a evolução, as dificul-
dades que a criança apresenta, a socialização e a integração com os colegas, o que aprendeu, a alimenta-
ção, se brinca com outras crianças, se está feliz, se não ficou de castigo.

Diversos EE do primeiro ciclo – 49 do 1.º ano e 51 do 2.º ano – afirmaram que: gostavam de poder 
acompanhar mais de perto o desempenho e a evolução dos filhos; consultar os testes e provas escritas, e 
receberem mais informação detalhada da avaliação que é feita e, não só uma vez por período; Consideram 
ainda que raras vezes são informados de situações que pudessem ajudar a melhorar em casa quer compor-
tamentais (4, 5, 6 e 7 anos) quer de aproveitamento (6 e 7 anos).

A maior parte dos EE procura realizar atividades em casa mesmo que não o faça sempre. Contudo, 
encontramos 221 que não o fazem e 196  que afirma não saber como. Para diversos EE em casa já não 
devem fazer mais nada porque o que é “trabalhado na escola é suficiente”, sendo que concordam com o 
programa atual.

Quando lhes foi solicitado que dessem exemplos de atividades que realizavam com os seus filhos em 
casa, os EE responderam que: jogos, brincadeiras, por a mesa, contagens, situações problemáticas (compras), 
contas, livros de atividades, fichas e livros escolares e jogos de computador por considerarem que contribuem 
para o desenvolvimento individual se for doseado. Para 49 dos EE os jogos servem como reforço positivo 
quando o filho cumpre e como castigo caso haja queixas de comportamento ou de aproveitamento.

3 Conclusões
Pretende-se neste artigo proporcionar, de forma resumida e estruturada uma orientação destacando 

as principais perceções dos EE. O resultado obtido satisfaz os requisitos de objetividade e esclarecimento 
que se pretendia atingir, tendo em vista que o mesmo vai ser utilizado para divulgação junto dos EE, dos 
diretores da escola e dos docentes de cada escola.  

No universo das 5 escolas a amostra das respostas foi 642 o que representa 52% da amostra inicial. 
Apesar de, em muitos casos, responderem ao questionário ambos os progenitores constatámos que é a 
mãe que assume o papel de Encarregada de Educação.

Contudo percebemos que em todas as faixas etárias há um número residual de pais que é o Encarre-
gado de Educação. Inferimos também que os pais EE são mais pragmáticos e concisos nas suas respostas. 
Pensamos ser possível estabelecer uma correlação entre o género e a fratria pois, os pais que eram EE, 
o seu educando era do género masculino e em 50% dos casos o filho mais velho. Verificou-se, em vários 
questionários cujos educandos (do género feminino) eram dos seis e sete anos que os EE reconheceram 
que o aproveitamento da sua educanda era superior quando comparado com o de outras crianças. 

De uma forma geral as mães que responderam como sendo as EE demonstraram ter uma preocupa-
ção significativa com a forma como o (a) seu educando(a) se sente e se dá com os outros e com a alimen-
tação. Contudo, quando os filhos são rapazes parecem mais preocupadas com o aproveitamento escolar 
e comportamento e, reforçam a ideia de que os educandos rapazes têm mais necessidade de brincar e 
de jogar. 

No geral, todos os EE assumiram que costumavam conversar com a educadora/professora do seu 
educando mas quando tinham que especificar e quantificar as respostas sugerem que o fazem de forma 
ocasional ou quando são chamados ou nas ditas reuniões de pais.

De acordo com a análise dos questionários constatámos também que o grau de satisfação dos EE é 
crescente até aos seis anos e menor nos sete anos. Os assuntos sobre os quais os EE querem ter conheci-
mento são na sua maioria comuns a todas as faixas etárias e incidem, preferencialmente, no comporta-
mento e aproveitamento. 
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De uma forma geral, consideramos que: os EE estão informados e atentos no quotidiano escolar do 
seu educando; confiam na escola e na organização da mesma transferindo assim todas as decisões que 
digam respeito aos programas e currículos para a escola; reconhecem que os profissionais são compe-
tentes; gostavam de ser informados mais atempadamente sobre o desenvolvimento e desempenho dos 
educandos. 

Podemos inferir que os pais colaboram quando são solicitados mas que cabe à escola o principal papel 
de ensinar, pois os seus educandos têm uma excessiva carga horária. 

Este facto demonstra, e de acordo com Faria e Filho (2000), que a maior ou menor participação dos 
pais está relacionada com as práticas pedagógicas promovidas pelos educadores/professores e pela escola 
em geral. As famílias quando são chamadas a participar na escola tendem a desinteressar-se quando não 
são devidamente envolvidas e quando a escola faz crer que estas não se preocupam, que não educam, 
em suma, que não fazem nada. Os pais que responderam ao questionário referiram que gostam de co-
laborar nestes estudos mas que sentem alguma frustração pois por norma, não recebem o feedback dos 
resultados. 

Autores como Mukuna e Indoshi (2013) recomendam a criação de programas e estratégias que per-
mitam aos pais um melhor acompanhamento do currículo pois a tendência para se envolverem diminui 
ao longo da escolaridade obrigatória. Afirmam ainda, que uma maioria significativa de pais participa nas 
atividades que a escola promove, acompanham os trabalhos de casa e asseguram-se que os filhos levam 
o material e não faltam. 

No entender destes autores: “parents should expect their children to learn more and more because if 
they go for excellence, success will follow them.”

Percebemos também que a proximidade e a comunicação que os educadores estabelecem com os 
EE é maior e que contribui para um maior grau de satisfação dos EE. Acreditamos que é possível manter 
esta relação nos restantes níveis de ensino se houver uma maior e melhor formação e sensibilização dos 
profissionais.

Silveira-Botelho e Pereira (2013) defendem que importa implementar na formação inicial dos profes-
sores dinâmicas que contemplem estratégias para o envolvimento das famílias no processo educativo, 
de molde, a que estes estejam mais conscientes da importância do seu papel, e de que todos temos uma 
preocupação comum que é o bem estar da criança.

Enquanto Educadores e Professores podemos fortalecer e revigorar o nosso papel compreendendo os 
EE e valorizar o seu pensamento; Interpretar os acontecimentos e relacioná-los com os valores enraizados 
em cada um de nós, assimilar o que preocupa os EE, empenharmo-nos numa reestruturação que se adapte 

à realidade dos nossos dias, o que permitirá a construção de uma 
cultura de símbolos, valores e normas cujas ideias assentem em 
práticas que nos ajudem a comunicar e a interagir melhor sem 
deixarmos, no entanto, de ser diferentes, singulares e individuais.

O educador /professor nas suas tarefas, dentro da escola e 
fora dela e as famílias devem ter consciência que as crianças os 
imitam e por isso devem ter cuidado nos modelos que desenvol-
vem, conscientemente ou não, pensando todavia que elas devem 
autonomizar-se gradualmente num processo dialético em que os 
símbolos são superados e transformados, depois de assumidos. 

Para Cabral (2001) e Reis (2013) os jogos estão intrinsecamen-
te ligados ao desenvolvimento da criança já que esta só se desen-
volve, jogando.

De acordo com Cabral (2001) os jogos infantis têm marca-
do boa presença quer na reflexão quer na prática e contribuem 
definitivamente para o desenvolvimento de aspetos psico e so-
ciomotores, pedagógicos, psicológicos, antropológicos, socioló-
gicos, linguísticos e semióticos epistemológicos literários e até 
filosóficos. 
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O que define essencialmente o jogo é a prática de uma atividade, que tem como principal objetivo o 
prazer que proporciona.

Reis (2012) defende que o jogo não só nos permite aproximar das crianças como das famílias. Cabral 
(2001, p.24)) complementa esta ideia quando afirma que “o importante é percebermos que o modelo 
lúdico de ensino e de aprendizagem é aquele que proporciona à criança o prazer inteligente de ter conse-
guido um bom resultado, o seu resultado, o resultado dos seus olhos e das suas mãos, do seu pensamento 
e do seu gosto, em resumo, do seu corpo-espírito. Ora esta é a vitória ideal da educação, ideal e única, 
porque não há outra.”

Se a competição vai existir, mais ou menos intensamente, na vida futura da criança, esta deve estar 
preparada e até alertada para isso. Orientar, sim; desnaturar, nunca. É um erro condicionar os educandos 
a não competirem, porque quem não gosta de competir também sente dificuldades em cooperar.

Para Sá (2006) as atitudes e os comportamentos que as crianças manifestam são em grande parte um 
resultado do incentivo dos pais e da influência que estes têm. Importa pois, na nossa opinião estreitar as 
relações quer entre filhos e pais, quer entre crianças e educador/professor quer ainda entre as famílias e 
os profissionais, pois os momentos que recordamos são os que nos fazem crescer como pessoas. O estreitar 
das relações e a maneira como as expressamos vai tornar-nos mais enriquecidos e fortes. 

Concluímos este estudo manifestando alguma preocupação quer, pelo facto de termos observado um 
elevado número de famílias que não respondeu aos questionários quer, pelos resultados obtidos com as 
restantes que as famílias parecem estar pouco conscientes do seu papel e dependentes do que a escola 
promove para que os seus educandos saibam e aprendam mais para assim terem mais sucesso no futuro. 

Naturalmente, os EE querem o melhor para os seus educandos e revelam também dar muita importân-
cia aos aspetos emocionais, querem que haja uma maior comunicação entre a família e a escola e revelam 
ter algumas dificuldades em acompanhar melhor o quotidiano dos mesmos. Para eles, o que a escola 
proporciona e promove é muito importante e confiam sem questionar.

Em suma, é necessário que as famílias tenham acesso à informação produzida na área da Educação de 
Infância, de forma, a serem ainda mais responsáveis e colaborativas pois consideramos que é fundamental 
melhorar a qualidade a partir do interior e explicitar junto das famílias as pedagogias mais eficazes.

Cabe à escola e aos educadores/professores valorizar o seu papel e o trabalho nem sempre fácil de 
transformar as crianças em pessoas maravilhosas, íntegras, honestas, inteligentes, emocionalmente está-
veis, criativas, bons cidadãos de quem todos nos orgulharemos no futuro.
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PERCEÇÕES DOS PAIS 
E EDUCADORES SOBRE A 

MATEMÁTICA 
NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Resumo: O presente artigo resulta de um estudo exploratório das perceções 
dos pais e dos educadores sobre a matemática na Educação Pré-Escolar 
em cinco escolas portuguesas. A metodologia do estudo é mista. A recolha de dados 
baseou-se num questionário individual entregue a 816 pais, a que se seguiram entrevistas 
semiestruturadas a 10 das educadoras titulares. Responderam 417 pais.
Os resultados sugerem que a maioria dos Pais/Encarregados de Educação consideram a 
aprendizagem da matemática na educação pré-escolar importante e necessária, confiam 
na escola e no projeto educativo, valorizam o papel da educadora e a utilização de 
materiais manipulativos, considerando-os fundamentais para estimular a aprendizagem 
dos seus educandos.  Contribuir para o sucesso das crianças passa por facilitar mais 
informação e formação a todos os intervenientes.
Palavras-Chave:  Educação Pré-Escolar; Formação; Educadores; Matemática; Práticas 
Educativas.

Abstract: This article results from an exploratory study about the perception of parents and 
educators about mathematics in pre-school education. The study took place  in  five Portuguese 
schools.The study methodology is mixed. Data collection was based on a questionnaire 
administered to all subjects of the sample (n = 816), and 10 semi-structured interviews to 
faculty.417 parents answered.The results of the study suggest that most Guardians consider the 
learning of mathematics important and necessary in pre-school education, trusting in the school 
and in the educational project, value the role of the teacher and the use of manipulative materials, 
and consider fundamental to stimulate the learning of their children.
Contributions to the success of children includes the facilitation of more information and training.
Keywords: Preschool Education; Formation; Educators; Mathematics; Educational Practices.
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1 Introdução
Este artigo tem por base um projeto de investigação na Educação Pré-Escolar, sobre as perceções dos 

pais, da utilização de materiais manipulativos na aprendizagem da matemática com crianças dos três aos 
seis anos de idade. 

Neste contexto, realizámos um estudo em que os pais e as educadoras titulares foram envolvidos, 
tendo como objetivo geral conhecer as suas perceções sobre a aprendizagem da matemática pelos filhos 
na escola e no quotidiano. O conhecimento das perceções de pais e educadores sobre esta temática 
permitirá contribuir para que o Domínio da Matemática seja promovido e desenvolvido na infância, 
utilizando recursos didáticos, como jogos e materiais manipuláveis.     

Caldeira (2009) refere que aprender matemática é aprender uma determinada forma de pensar, 
contextualizado no real, e que se desenvolve com todas as outras formas de pensar, de modo a estabe-
lecerem-se conexões, perceber sentidos e construir significados.

No ano letivo de 2013/2014 aplicámos um questionário a 942 crianças de 5 anos, das escolas João 
de Deus, para saber como brincavam e quais as atividades preferidas em casa e na escola, para analisar-
mos a importância do jogo na educação Pré-Escolar. Constatámos que as crianças nas suas experiências 
de aprendizagem desenvolviam a matemática e a aquisição de capacidades percetivas, representativas, 
conceptuais, cognitivas e sociais.

De acordo com a autora atrás referida:

a educação é um processo de desenvolvimento de capacidades, destrezas, valores e atitudes, 

que permitem aos indivíduos enfrentar o futuro com criatividade, espirito dinâmico, engenhoso 

e empreendedor. A sua enfase coincide nos processos que são dominados pelos sujeitos na sua 

aprendizagem e no papel que eles próprios efetuam na construção da mesma; a sua duração é 

permanente, constante e ilimitada. O seu objetivo é a formação de indivíduos autónomos, que 

“aprendem a aprender” através de processos de busca, de tentativa e erro, de descoberta, invenção 

e investigação, de modo a que os conhecimentos sejam mobilizados e utilizados adequadamente. 

(p.11)

Para Reis (2013) quanto maior for o envolvimento dos pais na escola e a relação que estabelecem com 
o professor, melhor será o processo de desenvolvimento da criança.

Para as autoras atrás referidas, o papel do educador é determinante para a atitude futura da criança 
perante a matemática, a sensibilização dos pais para promoverem uma educação de descoberta e de 
conhecimento matemático. Por isso, a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico representam 
etapas privilegiadas para abordar o lúdico, o jogo e a matemática. A criança, como ser bio psíquico e 
sociocultural, deve ter condições para desenvolver a sociabilidade, a aquisição de conhecimentos, explo-
rando, descobrindo, experimentando, construindo, partilhando, aprendendo em diferentes contextos. 

Na Educação Pré-Escolar é muito importante estimular a aprendizagem de conceitos matemáticos, 
porque como defende Vieira (2010, p.10) a Matemática “é cada vez mais, uma ferramenta útil para to-
dos num mundo imerso em números e marcado por múltiplas representações. Os indivíduos são de for-
ma crescente confrontados com situações que envolvem conceitos matemáticos quantitativos, espaciais 
e probabilísticos, entre outros.”    

O ensino da matemática deve pautar-se por proporcionar um fio condutor entre a Educação Pré-Es-
colar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Nesta linha de pensamento, Cobb (1985, citado por Baroody, 2002) 
afirma que é ao longo dos primeiros anos, que é moldada a capacidade que cada criança apresenta para 
a matemática. 

Alguns investigadores e educadores, como Brenelli (2005), reforçam a importância do jogo para to-
dos os domínios do conhecimento e em especial na aprendizagem da matemática, pois a criança desco-
bre o mundo que a rodeia, permitindo-lhe conhecer as suas potencialidades e limites. Ao constituir uma 
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ferramenta pedagógica, a sua utilização nas atividades, a postura do educador, a dinâmica desenvolvida 
e o objetivo estabelecido permitem a aprendizagem dos conceitos matemáticos.

Importa realçar que a Matemática é mais do que um conjunto de temas ou conteúdos trabalhados de 
forma isolada. Olhar a matemática de forma integradora, em ligação com as diversas áreas de atividade 
humana, leva-nos a realizar conexões que se podem estabelecer tal como é referido no programa curri-
cular, nos diferentes níveis de ensino.

Como defendem Moreira e Oliveira (2003, p.20) a matemática tem “um papel significativo e insubsti-
tuível, ao ajudar os alunos a tornarem-se indivíduos competentes, críticos e confiantes nas participações 
sociais que se relacionem com a matemática.” 

As perceções dos pais e as respostas das educadoras dos grupos envolvidos, contribuirão para um 
levantamento de práticas, considerando a realidade e factos do quotidiano, como aspetos influenciáveis 
nesta etapa de construção do conhecimento. A promoção de articulação entre ambos propiciará um 
novo olhar sobre a aprendizagem da matemática.

2 Metodologia 
A metodologia adotada baseou-se num questionário que foi entregue pelos educadores titulares aos 

encarregados de educação das crianças com idades compreendidas entre os três e os seis anos de idade, 
entrevistas semiestruturadas a 10 educadores (2 de cada escola) e análise documental. A amostra foi 
aleatória e simples para os pais e educadores. Foram utilizados vários métodos para a análise de dados. 

No início do ano letivo 2014-2015 foram entregues 816 questionários em cinco escolas aos pais de 
crianças entre os 3 e os 6 anos de idade. Inicialmente contámos com a colaboração de 30 educadoras 
(duas por cada faixa etária).

Todas as respostas foram gravadas num ficheiro Excel de acordo com a escola, as crianças e respetiva 
faixa etária. Este procedimento foi elaborado de modo a utilizar os dados para outros estudos, facilitan-
do a consulta dos mesmos.

Os questionários foram codificados por escolas, educadoras e faixas etárias estando também garan-
tidas as condições de confidencialidade. Participaram na codificação e na análise dos mesmos seis estu-
dantes da Licenciatura em Educação Básica e uma das docentes da equipa.

Em conformidade com o projeto de investigação, conduzimos as entrevistas em consonância com os 
propósitos da mesma. No decorrer das entrevistas procurámos utilizar uma linguagem objetiva, evitando 
induzir e assegurando imparcialidade quanto às respostas.

Em relação ao grau de estruturação da entrevista e face aos objetivos de investigação delineados, 
escolhemos a entrevista semiestruturada.

De acordo com Esteves (2008), a entrevista semiestruturada “(…) está orientada para a intervenção 
mútua” e “o entrevistador coloca uma série de questões amplas, na procura de um significado partilha-
do por ambos” e ainda que aquela permita “(…) respostas amplas e desejavelmente longas, eivadas de 
pormenor (…)” (p.96)

Afonso (2005, p.99) esclarece que “o modelo global é o da entrevista não estruturada mas os temas 
tendem a ser mais específicos” e, o autor clarifica que a entrevista semiestruturada é orientada por um 
guião que se assume como “ (…) o instrumento de gestão (…).

Nesta perspetiva, Esteves (2008,p.97) sublinha a relevância da avaliação sistemática da entrevista 
semiestruturada na condução da mesma, norteando-a por questões de “(…) conteúdo relevante para 
o tema (…), regulando as “relações interpessoais” (…). Exige-se, então, uma postura que estimule uma 
conversação fluída, em linguagem acessível, sendo as perguntas curtas e simples ” e colocadas de forma 
tão natural quanto possível.

Bardin (2008) defende que o “recurso à análise de conteúdo, para tirar partido de um material dito 
“qualitativo” é indispensável (…) (p.89). Explica que “tratar o material é codificá-lo” (p.129), sendo que 
a codificação consiste numa “(…) transformação – efetuada segundo regras precisas - dos dados em 
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bruto do texto. O mesmo autor considera que a “inferência” é o procedimento intermédio, uma vez que 
medeia as duas fases de análise de conteúdo, nomeadamente, a “descrição”, enquanto “enumeração 
das características do texto, resumida após tratamento”, e a “interpretação” (p.41), como atribuição de 
significado a essas características.

Em face do exposto, na presente investigação qualitativa, a análise do conteúdo exigiu uma leitura 
interativa e cíclica entre o quadro teórico e conceptual, os objetivos do estudo e os dados recolhidos 
através das entrevistas semiestruturadas.

Decorrente desta situação, a análise de conteúdo que realizámos pautou-se por “…inferências, com 
base numa lógica explicitada, sobre as mensagens cujas características foram inventariadas e sistemati-
zadas” (Vala, 2009, p.104).

3 Apresentação e análise dos dados dos questionários
As respostas obtidas correspondem a 51% da amostra e os pais dos 4 anos foram os que responderam 

em maior número. O questionário era composto por 24 questões em que 15 tinham justificação. Neste 
artigo apenas serão analisadas as questões que estão diretamente relacionadas com a Matemática, ou 
seja, 10 questões.

  No quadro 1 apresentamos os totais dos questionários recebidos por escola e por faixa etária. 

QUADRO 1 – RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS POR ESCOLA E FAIXAS ETÁRIAS

Escola 3 anos 4 anos 5 anos Total escola

E 55 57 57 169
O 50 57 55 162
AL 51 51 51 153
OD 54 60 60 174
A 53 58 56 167
Universo 263 283 279 816
N.º de respostas 125 159 133 417
Percentagem (%) 48 56 48 51

Contudo, e por estar integrado noutro projeto que está a decorrer no mesmo Centro de Investigação, 
pensamos ser pertinente referir que o Encarregado de Educação (EE) identificado de forma expressiva 
nas três faixas etárias, foi a mãe. No total das respostas: 207 crianças eram do género masculino e 210 
do género feminino. 

As respostas dos EE com um filho (35%) ou quando é o mais novo, sugerem que há vontade e inte-
resse em quererem saber mais e que a escola poderia dar mais informações. São os pais das faixas etárias 
dos 4 anos e 5 anos que respondem de forma mais positiva aos diferentes itens.

Para 86% dos EE é normal conhecerem as rotinas dos seus educandos e conversarem com eles, sobre 
o que fazem na escola, independentemente da idade. 

Verificamos que os EE conversam com a educadora ocasionalmente (nos 3 anos 16%; nos 4 anos 
18%; e nos 5 anos 10%); um número significativo opta por falar com as auxiliares de educação; os EE 
dos três anos preferem o período da manhã e os restantes tentam conversar no período da tarde; vão às 
reuniões e a sua informação resulta das conversas com os seus educandos; também recorrem ao email, 
com alguma regularidade.

Há EE que não conseguem enumerar as atividades que os seus educandos realizam no dia a dia: 12% 
nos 3 anos; 13% nos 4 anos; 9% nos 5 anos, os restantes sabem indicar uma ou duas atividades.  

De uma forma geral as crianças conversam com os pais sobre o que fazem na escola, exceção nos 3 
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anos, onde se verifica menor diálogo (83%). A partir dos 4 anos, as conversas atingem, em média os 93%. 
Nos 5 anos verifica-se a maior amostra (95%).

Há 96% de EE que consultam o horário; estão mais esclarecidos; são mais cuidadosos e atentos; 
orientam a preparação do material e têm um “ponto de partida” para conversar com os filhos. Os EE 
preocupam-se com o bem-estar dos filhos: estão atentos à alimentação; se estão felizes; se brincam 
com os amigos; se aprendem algo de novo; se têm bom aproveitamento; quais as dificuldades que 
manifestam. 

Na pergunta: “Considera que a matemática é importante para o desenvolvimento do seu filho (a) 
nesta faixa etária?” (figura 1). Podemos verificar que à exceção dos pais da faixa etária dos 5 anos (Sim – 
60 e Não - 73) a quase totalidade dos restantes considera que sim (3 anos – 122; 4 anos – 157).

FIGURA 1 – CONSIDERA QUE A MATEMÁTICA É IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO SEU FILHO

A maioria dos pais justificou a sua resposta privilegiando o desenvolvimento da concentração, do 
raciocínio e da lógica.

Na pergunta “ Conhece os materiais estruturados?” Os pais conhecem o nome dos materiais estrutu-
rados nos 3 anos (56%), nos 4 anos (61%) e nos 5 anos (75%). A maioria sabe identificá-los: Cuisenaire, 
Calculadores Multibásicos, Dons de Froebel, Blocos Lógicos, Tangram, Geoplano e Palhinhas. 

A maioria dos EE acrescentou que os viu nas reuniões, no dia da  “escola aberta” (ocorre em todas as 
escolas mediante marcação prévia); 22% dos EE não souberam responder. 

Os pais foram questionados se consideravam importante que os educandos aprendessem com os 
materiais estruturados (figura 2).

  

FIGURA 2 – APRENDER COM OS MATERIAIS ESTRUTURADOS 



ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 86                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

A análise do gráfico permite-nos verificar que à exceção dos pais dos 3 anos, os restantes responde-
ram que: os materiais ajudam à aprendizagem da matemática de uma forma lúdica; é bom aprender 
assim; acreditam que a escola sabe o que está a fazer quando os utiliza; muitas vezes ficam impressiona-
dos com a forma como os filhos os manipulam e com o raciocínio que os seus educandos demonstram.

Há 23 EE que afirmam não ser importante e 21 EE (dos 3 anos) não sabem responder se é ou não.
Alguns EE dos 3 anos (19) e dos 5 anos (4) referem que não consideram importante e 8 que o recurso 

não deve ser em excesso. 
Na pergunta: Notam evolução dos seus filhos em relação à matemática, as respostas obtidas, tradu-

zem-se na figura 3.

 FIGURA 3 – EVOLUÇÃO DOS EDUCANDOS NO DOMÍNIO DA MATEMÁTICA

A maioria afirma que os seus educandos revelam uma evolução na aprendizagem da matemática.
Na faixa dos 5 anos referem que existe uma evolução na aprendizagem da matemática dos seus 

educandos (comparando com crianças da mesma idade), pois identificam números e adoram-nos, sabem 
contar, realizam cálculos mentais com facilidade, fazem somas e subtrações, identificam as formas geo-
métricas, resolvem problemas; 23 % não sabem responder.

Quando questionados sobre se o filho demonstra gosto pela aprendizagem da matemática (figura 4) 
os pais na sua maioria responderam que sim. 

 FIGURA 4 – CONSIDERA QUE O SEU FILHO DEMONSTRA GOSTO PELA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA

Na faixa etária dos 5 anos encontramos a maior percentagem de pais que respondeu que não (142 - 
55%). Contudo, nos 3 anos (81); nos 4 anos (116); nos 5 anos (60) afirmaram que os filhos demonstram 
gosto pela aprendizagem da Matemática.

Os restantes 219 pais (dos 5 anos) destacam a área da leitura e da escrita  (Expressão e Comunicação: 
Linguagem Oral e abordagem à Escrita).

Podemos referir que a área da Educação Física foi referida por 62% dos pais como sendo muito im-
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portante. O inglês, a música, o desenho, a hora do conto, as ciências e o ballet foram sugeridos por 47%, 
como sendo as áreas preferidas dos filhos. O recreio e as brincadeiras aparecem como momentos muito 
importantes em casa e na escola. Na figura 5 observamos a resposta dos EE sobre se  orientam os filhos 
na descoberta de conceitos matemáticos.

 

FIGURA 5 – ORIENTA NO DIA A DIA O SEU FILHO PARA A DESCOBERTA DA MATEMÁTICA

Encontramos uma percentagem semelhante em todas as faixas etárias de EE que dizem que “não”, 
referindo também, que é suficiente o que fazem na escola. 

Todos os pais reconhecem que tentam orientar o seu educando para a descoberta da matemática: 3 
anos -79%; 4 anos – 84%; 5 anos -85%; 6 anos- 79%; e 7 anos – 79%.

A maioria considerou que existe evolução na criança: 56% dos 3 anos; 61%  dos 4 anos ; 75% dos 5 anos.
Os EE notam evolução nas aprendizagens matemáticas, comparando com o ano anterior (o grupo 

dos pais dos 3 anos não tinha que responder); os EE dos 4 anos e dos 5 anos estavam satisfeitos com o 
desempenho dos seus filhos. Os pais dos 5 anos reforçaram que havia uma evolução na aprendizagem 
da leitura e da escrita. Em todas as faixas etárias podemos verificar que existe um número constante de 
pais que não o faz: 3 anos – 26; 4 anos – 25; 5 anos – 20.

No quadro 3, figuram as respostas obtidas na questão: Fazem em casa atividades que desenvolvam 
conceitos matemáticos?

QUADRO 2 – FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES 
EM CASA QUE DESENVOLVEM CONCEITOS MATEMÁTICOS 

Idades 3 anos  4 anos   5 anos

respostas E O AL OD A  E O AL OD A  E O AL OD A

Não 6, 2, 2, 3, 4 17 2, 3, 2, 1, 3 11 2, 1 , 2, 4 , 1 10
Sim 10,10,13,14,11 48 8, 7, 4, 7, 6 32 11, 6, 5, 20, 7 49
Às  vezes 7, 9, 6,14, 6 42 6, 6, 7, 11, 12 42 10, 12,19,23,11 75
Não sei como 1 ,1, 2, 1, 3 8 2, 3, 3, 4, 2 14 2, 1, 1, 1, 3 8

Um número reduzido de EE não procura realizar atividades em casa. A maioria realiza-as no quotidia-
no (129) e 159 “às vezes”. Existem 38 que não o fazem e 30 EE referem não saber como fazer. 

Quando lhes foi solicitado que referissem quais as situações/atividades que promoviam com o seu 
educando, os EE responderam: jogos; brincadeiras; contagens; situações problemáticas (compras), livros 
de atividades. Para 26% dos EE várias situações podem ser aproveitadas: o momento de “pôr a mesa”, 
contar os degraus das escadas e as árvores no jardim; ler as matrículas dos carros; encontrar figuras geo-
métricas na rua e o nome das mesmas; a resolução de problemas no dia a dia. 
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No quotidiano, a maioria significativa dos pais tenta fazer subtrações e adições com os filhos (para 
promover o cálculo mental), a contagem, jogos numéricos e de computador, que envolvam números e 
lógica. 

Questionámos os pais sobre a sua relação com a Matemática de acordo com cinco categorias. As mais 
referidas foram a categoria Boa e Suficiente (figura 6).

 

FIGURA 6 – RELAÇÃO DOS PAIS COM A MATEMÁTICA

Os EE consideraram que a sua relação com a Matemática foi: Insuficiente (9); Suficiente (125); Boa 
(132); Muito Boa (95); Excelente (65).

Os pais que responderam Insuficiente manifestaram a importância dos seus educandos gostarem 
mais de matemática do que eles, apreciando o facto de se sentirem entusiasmados. Querem ajudar os 
filhos e reconhecem que a matemática é muito importante para o seu futuro. A mesma resposta foi dada 
pelos pais que tiveram uma relação excelente com a matemática.

Os EE afirmam que raramente são informados de situações que possam ajudar a melhorar compor-
tamentos (4 e 5 anos) e aproveitamento (5 anos ); nesta altura do ano ainda não dispõem de muita 
informação (pais dos 3 anos);  os 5 anos têm um bom desenvolvimento; confiam na escola; estão satis-
feitos; entendem que deve ser a escola a decidir o que se realiza e como (301); não lhes compete dizer 
(224); o questionário era muito comprido (8); gostariam muito de saber os resultados deste estudo 
(85).

Quando questionados sobre quais os conteúdos matemáticos que devem ser desenvolvidos na Edu-
cação Pré-Escolar para uma melhor articulação com o 1º Ciclo do Ensino Básico, uma maioria significativa 
dos EE (88%) afirmou que não sabia responder a esta questão e os restantes EE (22%) afirmaram que a 
escola é que deve saber. 

4 Apresentação e análise das entrevistas semiestruturadas
Para atingir os objetivos deste estudo entrevistámos 10 educadoras (duas de cada escola). A identida-

de das participantes foi preservada. Neste sentido atribuímos um código pessoal. Estes foram utilizados 
na transcrição das entrevistas e na análise dos dados das mesmas, e são: E4; E6; O1; O2; A5; A6; OD3 ; 
OD4; AL 1; AL4 .

No início das entrevistas relembrámos o tema e os objetivos deste trabalho, realçámos a importância 
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da colaboração das entrevistadas na concretização do estudo e assegurámos a confidencialidade das 
informações.

No decorrer das entrevistas, a entrevistadora nunca teceu críticas nem juízos de valor, mostrando 
atitude recetiva e neutra. Foi solicitada autorização às participantes para a gravação, garantindo-se in-
formação sobre o resultado da investigação e todas aceitaram. As entrevistas decorreram num ambiente 
calmo, informal e sem interrupções. 

A análise possibilitou a organização dos dados que recolhemos através das entrevistas e a interpreta-
ção dos mesmos. O tratamento dos dados foi efetuado com recurso à análise de conteúdo.

Vala (2009, p.114) considera  serem as “Unidades de contexto - o segmento mais largo de conteúdo 
que o analista examina quando caracteriza uma unidade de registo”. 

Assim, a entrevista funciona como uma unidade de contexto, porque é ela, na sua integralidade, 
que permite compreender o sentido de cada uma das unidades de registo que foram registadas e que 
se pretende codificar.

Privilegiámos a horizontalidade da leitura, incidindo numa questão e nas respostas dadas por cada uma 
das entrevistadas a essa mesma pergunta, e assim, sucessivamente, respeitando a ordem das questões.

Efetuámos o recorte em unidades de registo, que constituem palavras ou frases, fragmentos de frases 
ou conjunto de frases que, tendo por referência os objetivos deste estudo, traduzem ideias concretas 
e relevantes. Segundo Esteves (2009), a unidade de registo é o elemento de significação a codificar, a 
classificar, ou seja a atribuir a uma dada categoria (p.114). Foi possível comparar as diversas entrevistas, 
mantendo o sentido central da unidade de registo próximo das ideias das entrevistadas.

Em face das unidades de registo que surgiram, determinámos mais categorias, ou seja, “(…) termo 
chave que indica a significação central do conceito que se quer apreender, e de outros indicadores que 
descrevem o campo semântico do conceito” (Vala, 2009, p.110-111).

Pareceu-nos ajustado que a primeira enunciação das categorias, a partir dos objetivos determinados 
no guião da entrevista, tivessem procedimentos abertos, de modo a conseguirmos um plano de catego-
rias, que relevasse simultaneamente a problemática teórica e as características concretas dos materiais. 

De acordo com Esteves (2008) no processo de categorização, os dados foram classificados após terem 
sido identificados como pertinentes. Neste respeitámos os critérios de “validade e fidelidade”.

Tivemos por referência Bardin (2008, pp147-148) que defende a regulação das categorias por linhas 
orientadoras. Assim, na determinação das categorias garantimos: a “exclusão mútua”, onde cada ele-
mento foi classificado numa categoria; a “homogeneidade”; a classificação norteada por uma só dimen-
são de análise; a “pertinência”, a organização que plasmou os propósitos do estudo em face do material 
empírico e consubstanciou-se na fundamentação teórica; a “objetividade”, a mesma codificação, deter-
minando a inclusão da unidade de registo numa só categoria; a “fidelidade” pois a categorização foi 
validada pelos investigadores após algum tempo e, ainda por outros; a “produtividade” que facultou 
“(…) resultados férteis em índices de inferências e em dados exatos” (p.148).

No sentido de aclarar e sistematizar a categorização efetuada, o processo de análise de conteúdo 
dos dados qualitativos foi validado por outros investigadores, de modo a verificar a relevância dos dados 
obtidos para a investigação e confirmar a respetiva codificação.

Assim, registámos as categorias e assinalámos as subcategorias; evidenciámos as unidades de registo, 
abordando a descrição dos dados e estruturando a análise de conteúdos que resultaram da análise cate-
gorial dos dados qualitativos oriundos das entrevistas. 

As subcategorias estão de acordo com cada bloco e são respetivamente: formalidades e espaço; rele-
vância; fatores facilitadores; ações educativas; tipologia das dificuldades das crianças; e reflexão sobre o 
processo ensino e aprendizagem.     

Apresentamos no quadro 4, os blocos que resultaram da elaboração do guião. Cumprindo a sequên-
cia das etapas, a descrição, a inferência e a interpretação acautelámos uma construção de significado 
fundamentada nos dados compilados.

Para a apresentação do tratamento dos dados, elaborámos quadros de categorização das respostas 
às entrevistas.
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QUADRO 3 – CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E UNIDADES DE REGISTO 
DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS

Blocos Categorias Subcategorias Unidades de registo 

A Legitimação da entrevista Formalidades Codificação

  Espaço Confidencialidade

B  Domínio da Matemática Relevância Conhecimento matemático; 

   Domínio transversal;

   Construção do conhecimento;

   Relação com o quotidiano 

   Interdisciplinaridade 

C Implicações da Fatores facilitadores Atividades lúdicas; 

 Matemática na ação educativa  Existência de materiais 

   Realização de jogos; 

   Motivação das educadoras 

   Autonomia das educadoras; Manipulação 

   Experimentação; Diversidade de abordagens 

D  A  Matemática Ações educativas Partir das vivências das crianças; 

 e o quotidiano da criança  Conexões com outras áreas; 

   Promover o  jogo; Brincar  livremente 

   Brincar orientadamente; 

   Usar materiais didáticos: Dons de Froebel; 

   Calculadores Multibásicos; Blocos Lógicos; 

   Tangram; Geoplano; 

   Calculadoras Papy; Cuisenaire

   Jogos de interior: Puzzles; Dominós; Lotos; 

   Bingo; Glória; Sudoku; Objetos do quotidiano; 

   Materiais não estruturados: 
   pedrinhas, flores Eva; 

   Jogos de exterior: Macaca, 

   Mamã dá licença, Barra do lenço. 

E Consciência da Aprendizagem  Tipologia das dificuldades Identificação dos algarismos; 

 Matemática das crianças  Estruturação espacial 

   Abstração; Raciocínio lógico; Cálculo mental; 

   Resolução de situações problemáticas

F Desafios e mudanças  Reflexão sobre o processo Mais formação na área

 no Domínio da Matemática ensino aprendizagem – conhecimentos e práticas; 

   Práticas docentes diversificadas; 

   Mais trabalho de equipa

   Criação do Cantinho da Matemática; 

   Transversalidade entre áreas; 

   Adequação de estratégias para as idades 

   e o desenvolvimento individual
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5 Análise dos resultados 
Os dados recolhidos da análise documental – Orientações Curriculares para a Educação Pré-Esco-

lar, Projeto Educativo (PE), Plano Anual de Atividades (PAA) das escolas permitem constatar que os 
documentos cumprem os requisitos consagrados no quadro de referências e orientações curriculares 
associados à Educação Pré-Escolar. Os mesmos constituem-se como estruturantes para a organização 
escolar, explanando a visão, o percurso estratégico da mesma e a autonomia.

Tal como previsto no ponto 1, do artigo 9.º, do Decreto Lei nº 75/2008 de 22 de abril, o PE e o 
PAA são “instrumentos do exercício de autonomia de todos os agrupamentos de escolas e escolas 
“não agrupadas”.

No que diz respeito ao PE, alínea a), do ponto 1, do artigo 9.º, do mesmo documento que consa-
gra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola “não agrupada”, elaborado e 
aprovado pelos seus órgãos de direção para um horizonte de três anos, explicitam-se os princípios, 
os valores, as metas e as estratégias (…) para cumprir a sua função educativa.

A análise dos PE permite-nos afirmar que os documentos consultados definem os propósitos e 
os eixos de ação da organização escolar e do PAA das escolas envolvidas aglutina os propósitos, as 
linhas orientadoras e os eixos de ação apresentados nos seus PE. À luz da terminologia que está sub-
jacente a estes documentos, estas escolas são “escolas não agrupadas”. 

A maioria das educadoras tem uma experiência profissional superior a onze anos e pertencem 
ao quadro de efetivos da escola. As turmas que lecionam são compostas por grupos homogéneos, 
constituídos da seguinte forma: 5 grupos de 5 anos, 4 grupos de 4 anos e um grupo de 3 anos.

Na categoria B - Domínio da Matemática
A totalidade das entrevistadas considera que o ensino da matemática é muito importante e está 

presente no quotidiano das crianças. 
Recorrem a atividades lúdicas, ao jogo e aos materiais manipulativos. Revelam ter conhecimento 

dos materiais e utilizam-nos com frequência nas suas práticas.
Na categoria C - Implicações da Matemática na ação educativa
As entrevistadas revelam que o Domínio da Matemática tem implicações na sua ação educativa. 

Consideram como fatores facilitadores: a motivação dos profissionais e das crianças, as atividades 
lúdicas, os jogos, a manipulação dos materiais e respetiva experimentação, a diversidade de aborda-
gens e a autonomia.

Os jogos funcionam como agentes de motivação para as crianças e para os adultos (A3,UR038).
Na categoria D - A Matemática e o quotidiano da criança 
A totalidade das entrevistadas afirma que realiza conexões com as outras áreas da Educação 

Pré-escolar, tendo sido as áreas de Conhecimento do Mundo e de Estimulação para a leitura, as mais 
referidas. Afirmam que: “todos os dias temos um tempo letivo destinado à iniciação matemática 
onde trabalhamos os materiais estruturados e não estruturados, através de histórias e lengalengas.” 
(A4,UR110); “É prática diária do grupo.” (A1,UR051).

Para a maioria das entrevistadas (sete) é importante: partir dos interesses e vivências das crianças; 
promover o jogo e aproveitar algumas das suas brincadeiras. As restantes (três) revelam que orien-
tam a manipulação e a experimentação dos materiais, para introduzirem os conceitos. 

Os materiais utilizados pelas educadoras são: Calculadores Multibásicos (6);  Cuisenaire  (8); 1.º 
Dom de Froebel (2), 3.º e 4.º Dons ( 5); Blocos Lógicos (3);  Geoplano (2); Tangram (7); Palhinhas (5); 
Calculadoras Papy (2); materiais não estruturados (10). 

A análise das entrevistas indica que existe uma relação entre a idade das crianças e o uso dos 
materiais, bem como a preocupação da introdução dos conceitos matemáticos.

O recurso à atividade lúdica e ao jogo são as ferramentas mais utilizadas. Três educadoras (OD3, 
O1 e O2) referem que aproveitam os jogos de exterior para trabalhar conceitos matemáticos (jogo 
da barra do lenço, jogo da mamã dá licença, jogo da macaca).
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As educadoras E4, E6, O2, A6, A3 referem que aproveitam os jogos de mesa (dominós, puzzles, 
jogo da glória) para desenvolverem capacidades nas crianças.

Uma educadora (AL4) explora os objetos do dia a dia ou a casinha das bonecas para desenvolver 
conceitos matemáticos.

As educadoras utilizam com regularidade as três representações: ativas (com materiais manipula-
tivos), as icónicas (imagens, esquemas) e as simbólicas (símbolos, vocabulário matemático).

Na Categoria E - Consciência da Aprendizagem Matemática 
As educadoras afirmam que os materiais ajudam as crianças e identificam as seguintes tipologias 

nas dificuldades observadas:
Identificação dos algarismos - E4, E6, O1, AL1 ,AL4, A6, OD3 
Raciocínio lógico - E4, O2, AL1, A3,OD3
Estruturação espacial - E4,E6,A3,OD3,OD4
Capacidade de abstração - AL1,AL4,O1,OD4,E3,A3
Cálculo mental -  E4, E6,O1,O2, A3,A6,OD4,OD3
Resolução de situações problemáticas - E6,O2,A6,A3
Na Categoria F - Desafios e mudanças no Domínio da Matemática 
Podemos referir que as entrevistadas pensam no processo de ensino e aprendizagem no domínio 

da matemática.
Demonstram ser autónomas e diversificam os procedimentos consoante os conceitos que querem 

desenvolver.
As educadoras com mais anos de serviço são mais consistentes nas afirmações que fazem, desta-

cando-se as entrevistadas A3, A6 e E6.
As crianças manifestam mais dificuldade na abstração inerente a vários conteúdos e na sua repre-

sentação formal. Por ex: operações aritméticas (A3,UR050).
As propostas idealizadas têm por base a vivência do espaço e do tempo pelas  crianças. Nestas 

privilegio a resolução de problemas, levando a criança a refletir, a comunicar sobre as questões e 
soluções encontradas (A3,UR049).

Os jogos podem facilitar a compreensão de conceitos, porque permitem, de um modo lúdico, 
o raciocínio, a reflexão, a estratégia e a competição. Ao colocarmos em evidência aspetos como a 
memorização, a observação, a estratégia, podemos contribuir para o desenvolvimento do raciocínio 
matemático, sem descurar a importância que poderão ter noutros domínios e áreas. (A3,UR048)

As entrevistadas O1, O2 e AL4 (com apenas um ano de serviço) revelaram  alguma dificuldade em 
analisar e adequar estratégias ao desenvolvimento e diferen-
tes níveis das crianças.

Sentem dificuldades em gerir na sala de aula os diferentes 
níveis das crianças. 

As entrevistadas E4, AL1, OD3 e OD4 consideram impor-
tante trabalhar em equipa e que, apesar da formação inicial 
ter sido abrangente na área da matemática, sentem falta de 
mais formação e de inovarem as suas práticas. 

Apenas uma educadora referiu que “Tenho um cantinho 
da matemática desde o início do ano letivo (OD3, UR095). 
Contudo, não refere como o promove no dia a dia. Outras re-
feriram: “não tenho cantinho da matemática mas gostava de 
ter.” (AL1, UR059); não tenho um cantinho, por uma questão 
de logística escolar pois todas as educadoras usam os mate-
riais. (O2, UR019); não há um cantinho da matemática mas 
na sala existe um espaço onde há dominós, lotos, puzzles e 
outros jogos de caráter matemático. As crianças podem usar 
esses jogos com autonomia, em grupo ou individualmente. 
(AL1, UR030)



O meu grupo está motivado porque eu também gosto muito e isso passa para os alunos (A3, 
UR047).

Os jogos têm um caracter lúdico e permitem às crianças o desenvolvimento do pensamento mais 
independente na resolução de problemas ou desafios (A1,UR056).

Quando se utilizam jogos surge sempre o fator surpresa e isso faz com que estejam motivados e 
interessados na aprendizagem (OD,4UR092).

Para a educadora A3 o uso dos materiais permite desenvolver a imaginação e, aprender de uma 
forma séria (UR039). Aprendem muito mais e de forma séria (UR040). É sempre com alegria que as 
crianças manuseiam os materiais e pensam nas questões por mim colocadas (E6,UR072).

A matemática é pertinente e devíamos frequentar mais ações de formação (O1, UR06). 
Reconhecem que as crianças manifestam ter mais motivação quando utilizam materiais manipu-

lativos (O2, UR023; E6,UR067; E4,UR066).

6 Conclusões
A análise das entrevistas permite-nos afirmar que para a totalidade das entrevistadas o domínio da 

matemática é importante e faz parte do quotidiano das crianças. Estão motivadas e confiantes para o 
ensino-aprendizagem das crianças.

As educadoras têm uma formação base da mesma Escola Superior de Educação, discurso, práticas e 
referências parecidas. As que estão com os grupos dos 5 anos referem que utilizam frequentemente os 
materiais didáticos na sua prática educativa. Todas utilizam os jogos como ferramenta pedagógica nas 
diferentes áreas. 

As educadoras entrevistadas revelam: estar sensibilizadas; ser conhecedoras do suporte teórico dos 
conteúdos; identificar as dificuldades, não sabendo, nalgumas situações, articular a teoria com a prática.

Todas referem que utilizam as vivências das crianças para desenvolver os conceitos matemáticos, 
diversificam estratégias e materiais, denotam interesse e preocupação matemática, mas precisam de 
maior conhecimento científico. Nenhuma das entrevistadas referiu a importância de sistematizar e re-
fletir sobre as suas dinâmicas e metodologias. Estas profissionais partem dos interesses das crianças para 
trabalhar os conceitos, percebe-se que há intencionalidade educativa, ou seja, escolhem o material, 
trabalham o conceito, mas as estratégias e as avaliações não estão bem definidas.

Têm consciência do significado e da importância do jogo, mas não dominam os diferentes tipos de 
jogos (treino, estratégicos, geométricos).  

Afirmam que as conexões da matemática com as outras áreas são importantes, mas apenas as edu-
cadoras A3 e E6 revelam saber como o fazer.

No processo de planificação das atividades, o profissional de educação deve estar mais atento, ex-
plorando estratégias mais diversificadas, utilizando experiências de erro ou sucesso que a criança tenha 
vivenciado. Assim deve existir uma maior interação educador / criança de modo a perceberem o que a 
criança sabe e proporcionar-lhe novas aprendizagens. 

Pensamos ser pertinente que inovem algumas práticas educativas recorrendo à interdisciplinarida-
de entre os domínios; desenvolvam trabalho em equipa; realizem mais leituras para adquirirem um 
maior suporte teórico; elaborem projetos onde recorram às diferentes áreas, contribuindo de forma 
interligada para as várias competências-chave no contexto de grupo, reforçando as aprendizagens e 
descobertas das crianças; desenvolvam a cooperação e a entreajuda de modo a motivar as crianças para 
aprender e querer saber mais.

A criança no seu processo de aprendizagem deve manipular diversos materiais, explorando, testan-
do, aplicando ideias, refletindo de modo a provocar a emergência e a formação de capacidades perce-
tivas, representativas e conceptuais. 

Cabe ao educador e ao professor, no contexto escolar, assumir o papel de organizador do ensino, 
criando situações que possibilitem à criança, tomar consciência do significado do conhecimento a ser 

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 93                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 



adquirido, a partir de um conjunto de ações, que ao serem implementadas tenham um método consis-
tente e adequado para se realizar a aprendizagem.

As educadoras ao criarem uma ponte entre o que a criança já sabe e aquilo que vai aprender devem 
diversificar as metodologias (do concreto (objetos) ao abstrato (o que vê na rua, nas lojas, em casa) 
utilizando jogos que estimulem a memória, o raciocínio, os números, a observação, a socialização, a 
linguagem, criando o cantinho da matemática. 

Podemos contribuir para uma melhoria da aprendizagem matemática, com problemas desafiantes, 
utilização de conhecimentos quotidianos, relações com os conhecimentos da sala de aula e da sua casa 
(ex: compras, repartição de objetos, formas de objetos…) relação entre conceitos…

A maioria dos EE não sabe quais são as orientações curriculares, nem conhece as metas curriculares 
do 1º Ciclo do Ensino Básico, tendo a perceção de que cabe à escola, fazer a articulação dos mesmos.  

Consideramos que os pais demonstram ter perceções sobre a evolução e o desempenho dos seus 
educandos na educação pré-escolar, mas precisam ter mais informação. Poderá ser interessante divul-
gar trabalhos como este e incrementar a comunicação através de reuniões, debates ou dias de escola 
aberta.

A reflexão das metodologias e conceções, precisam estar em harmonia, para que o processo ensino 
e aprendizagem corresponda às expectativas de uma real construção do conhecimento matemático. 
Conclui-se que a aprendizagem da matemática depende dos educadores, da escola, das crianças, das 
problemáticas criadas, das atitudes diferenciadas e da importância que se lhe atribui.

Na Educação Pré-Escolar a criança constrói os alicerces que permitirão futuras aprendizagens. É ne-
cessário que educadores e famílias tenham acesso à informação produzida na área da educação infantil, 
de molde a proporcionar à criança um saber matemático com uma apropriação gradativa, interativa e 
reflexiva.
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Introdução
Será este um momento de celebração ou de reflexão? Não é fácil discernir, passados que são 600 anos 

sobre a conquista militar de Ceuta pelas forças portuguesas. Se por um lado os alfarrábios nos acenam 
com a suposta glória das armas, por outro a frieza da reflexão histórica aponta-nos outros caminhos não 
menos admiráveis. A história não é um depósito de coisas conhecidas, mas uma recriação contínua, a her-
menêutica possível de algo que nos precedeu. Não há certezas na história, como não as há em qualquer 
outra ciência. Somente aproximações. É geralmente uma escolha entre os caminhos que escolhemos, os 
passos que caminhamos, as experiências que se vivem, o sentido das paisagens, as dúvidas que assustam 
o momento, o significado das pessoas que connosco se cruzam, a angústia que alimenta a esperança de 
chegar, as razões que nos levaram a partir, a vacuidade esbatida das chegadas. O grande e malogrado 
primeiro Secretário-Geral das Nações Unidas, Dag Hammarskjöld1, disse uma vez, porventura referindo-
-se à sua própria experiência, “A minha pátria levou-me a regiões inóspitas. Poucos me buscam. Poucos 
me ouvem”. 

A saga da expansão portuguesa vive algo semelhante: a problemática dos caminhos. Serão eles uma 
inevitabilidade, ou um fenómeno emergente? Um destino inexorável ou a afortunada emergência da 
serendipidade? A apetência pelo desconhecido ou a acção política calculada? O braggadocio de muita 
heroicidade pseudo-histórica, ou a gestão deliberada de situações adversas? A construção de uma nova 
realidade política ou a evolução na continuidade?

A história de Portugal em Ceuta, que hoje se comemora, revê-se em todos estes conflitos de interpre-
tação. Voltamos à problemática dos caminhos: variados, mas sempre incertos, flutuando entre as inten-
ções e as consequências, nascidos da necessidade, mas diluídos na emergência que define a realidade. 

1 Hammarskjöld, Dag (1963). Markings
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Comemoramos afinal o quê: a conquista relativizada? A expansão do Reino? O afirmar de uma dinas-
tia nova, mas fragilizada? Os caminhos de um império que durou pouco, mas que se eternalizou numa 
presença quase inconsequente, mas geradora de mitos? A tentativa de abraçar o globo e a frustração 
de sentir que os braços não chegam? A fé como móbil da política? A escravatura como o seu antípoda?        
A ilusão do mare nostrum? O mundo da globalidade? A noção feudal de propriedade? A modernidade 
da interdependência? O feito histórico como símbolo? A história como construção da fragilidade huma-
na? O arrojo e a busca da riqueza fácil ou facilitada? O controlo de condições adversas? A tentativa de 
gerir situações debilitantes? O golpe de génio? O calculismo político? O desafio do inevitável? A rebel-
dia duma nova geração? A visão dum mundo maior? O agarrar duma realidade ainda não construída?           
A prossecução da noção medieva de cruzada? A resolução de interesses antagónicos? A competição 
económica? O golpe estratégico? 

Ceuta levanta-nos muitas das questões da experiência portuguesa que começou em 1415 e que pare-
ce ter acabado em 1975. Quantos caminhos e quantos desencontros! Todavia, quer queiramos quer não, 
essa vida comum de 500 anos, pontuada de instantes sublimes e macerada pelo sofrimento, continua. 
À insipidez da Comunidade de Povos de Língua Portuguesa sobrepõe-se o encontro e o desencontro 
de pessoas, de sonhos individuais e coletivos, de trocas comerciais, de transferências tecnológicas, da 
construção duma vida interdependente como talvez nunca existiu. Se a vida foi sempre complexa, a 
compreensão dessa complexidade foi muitas vezes, para não dizer quase sempre, eivada de mecanicis-
mos que a desvirtuaram e cuja artificialidade gerou conflitualidades contínuas e algumas hecatombes 
de proporções apocalípticas.

O já citado Dag Hammarskjöld2, uma das primeiras organizações políticas baseada numa tentativa de 
gestão da complexidade da coexistência humana, disse noutra ocasião: “É quando todos tentamos jogar 
pelo seguro que criamos um mundo de grande insegurança”. A ser verdade, a procura da nossa segu-
rança pessoal ou nacional por mecânicas politicas que ignorem as realidades sistémicas da complexidade 
não nos poderá levar a porto seguro. A história está repleta desses episódios, geralmente interpretados 
através duma causalidade linear.

Ora, ao invés dos cientistas e politólogos de séculos anteriores, sabemos hoje que a máquina não 
é de modo algum uma metáfora adequada da vida em sociedade e que, se a causalidade linear podia 

então fazer algum sentido, não o faz na realidade vivida numa 
complexidade cada vez mais expressiva, num universo e num 
futuro concebidos como completamente abertos. Exemplos 
desse mecanicismo discriminador de pessoas e de oportunida-
des abundam. Basta auscultar as relações de povos e políticas 
na bacia mediterrânica, ou as tensões que resultam de dois 
princípios que se autoexcluem: a construção da Europa como 
um projeto global de nações com as suas culturas pátrias, ou 
a construção da Europa como um clube de países soberanos, o 
que quer que isso seja.

2 Hammarskjöld, Dag. http://www.brainyquote.comuotes/quotes/d/daghammars384198.html
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O conceito de soberania, uma das bases da arquitetura política de Vestefália, pressupõe a capacidade 
de um Estado de se autogovernar sem interferências e sem quaisquer dependências. Não me parece que 
algum caso tenha existido. A incapacidade de prover à escassez levou-nos a certos artifícios conceptuais: 
acordos políticos subscritos por Estados considerados como soberanos, e que entravam em parcerias 
julgadas capazes de assegurar a segurança pretendida. As causas da eclosão da Primeira Grande Guerra 
e da crise económica que hoje continua a devorar a Europa e o mundo são exemplos eloquentes dessa 
falácia. As palavras de Dag Hammarskjöld3  voltam a fazer sentido: “É quando todos tentamos jogar pelo 
seguro que criamos um mundo de grande insegurança”. 

A Europa de 1415 era altamente instável: A Guerra dos Cem Anos recrudescia de intensidade, a peste 
mantinha-se como um espetro ameaçador, e o Papado, quantas vezes entidade unificadora e promotora 
da paz no continente, dividia-se entre Roma e Avinhão. Portugal redefinia-se. Se a vida era ainda basi-
camente feudal, outras ideias nascidas das experiências e dos saberes greco-latinos, e preservadas pelos 
mestres mouros, judeus e cristãos do Califado no al-Andalus, começavam a transformar o pensamento 
europeu. O saber antigo dos clássicos greco-latinos apelava a uma conceção de mundo muito diferente 
daquela que então se conhecia. Deus e a Terra não se encontravam no centro das coisas. As relações 
sociais e políticas obedeciam a estruturas diferentes. O direito romano apelava a uma racionalidade di-
ferente de estado e das suas inter-relações. A religião, que até aí constituía a centralidade e a razão do 
saber, dispersava-se por uma série de disciplinas assentes na lógica e na experiência. A suposta palavra 
de Deus substituía-se em muito pela palavra do homem, e o que parecia explicado pela fé, surgia prenhe 
de perguntas e a pedir comprovação.

Era preciso sair do perímetro da segurança e arriscar. Era imprescindível a emergência de um novo 
conceito de mundo. Era urgente mundializar o comércio e as indústrias e chegar a mundos mal conhe-
cidos e muito distantes. Urgia redimensionar a Europa em muitos sentidos. Ceuta personifica essa von-
tade. A entrada de Portugal nessa corrida também não foi acidental, nem surgiu como a consequência 
mecanicista de um plano bem gizado desses propósitos. Certo é que Portugal foi o seu primeiro e grande 
agente.

Se é um facto que a conquista de Ceuta pelos portugueses marca o começo cronológico da expansão 
portuguesa para além das suas fronteiras naturais nos limites do ocidente europeu, também é verdade 
que essa conquista se insere numa fenomenologia politica que antecede a fundação do Reino. 

No fim dos caminhos da Europa
O Caminho de Santiago é uma boa metáfora para a emergência do que mais tarde se transformou na 

Pátria Portuguesa. E digo pátria, porque noções como a de Estado são muito modernas e parecem entrar 
num novo crepúsculo de relevância. Apesar dos inícios mitológicos, a caminhada de gente peregrina 
até aos cabos de Finisterra foi um apelo constante e comovente. Ia-se aliciado pela fé e regressava-se 
emocionalmente revigorado, como se duma iniciação se tratasse. A lenda do Jacobeu dava sentido a 
vidas afastadas dos grandes centros da civilização europeia e transformava Santiago, o que é dizer todo 
o nordeste peninsular, num lugar com sentido humano e rico de espiritualidade. Porquê imaginar um 
lugar santo e santificador nos fins ocidentais da Europa conhecida?

Ainda não fiz o Caminho de Santiago, mas pretendo fazê-lo. Lembro-me da primeira vez que entrei 
na magnífica basílica e de ter sentido uma como que epifania histórica. Quantos dos meus antepassados 
não teriam caminhado, com maior ou menor dificuldade, até àquele lugar em busca de graça e de espe-
rança? Não sei. Decididamente muitos. Quanta gente por lá passou e porquê? Os caminhos nos fins do 
conhecido são algo que nos perturba e que nos atrai. Portugal nasceu desse dilema. 

3  Loc. cit.
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Sabia-se que havia gente por ali no dealbar da história: uns, quase desconhecidos como os Lígures, 
outros mais expansivos como os Iberos. Parece que os Lígures são o povo mais antigo da Ibéria, todavia a 
sua presença aparece também na Itália – Ligúria – e em outros pontos da Europa. Mas os Lígures também 
viajaram até Finisterra. Os Celtas, decididamente mais colonizadores, também aqui chegaram. Mistura-
ram-se com os povos autóctones, como era seu feitio, e por aqui foram ficando. Alguns, precursores dos 
que mais tarde se fizeram a Ceuta e ao grande mar oceano, partiram e repartiram-se pela Irlanda, Gales 
e Escócia.

Depois vieram Romanos, que irmanaram civilizacionalmente a Península com o resto do império; 
os Judeus, sempre perseguidos, e as hostes bárbaras, fugidas de maus ventos: os Vândalos, que, como 
um ciclone, violentaram a terra e passaram a África; os Suevos que se constituíram como um Reino no 
Nordeste da Ibéria; e sobretudo os Visigodos que alteraram profundamente o cariz político e social da 
península: arrefeceram o municipalismo romano e impuseram-se como a aristocracia dominante. Foram 
temidos, mas não amados. Finalmente, os Mouros, num dos seus arranques históricos, dominantes e 
determinados.

Chegadas que eram estas gentes àquilo que veio a ser Portugal, pouco havia para onde ir: uma costa 
desprotegida e inóspita parecia ser o fim de todos os caminhos, como uma espécie de fim do mundo.       
E por ali foram ficando. A diferença das línguas foi harmonizada pelo latim soldadesco. Quanto ao 
resto, tiveram de aprender a viver uns com outros. Finisterra transformou-se assim na terra da acomo-
dação. O arranque mouro foi só mais um, o derradeiro, antes do início da procura de outros caminhos. 
E assim, pouco a pouco, nós, os Portugueses, fomos nascendo. No fim de todos os caminhos da Europa. 
Não pudemos escolher os caminhos. Simplesmente não havia mais caminhos. Havia o mar, azul, revolto, 
aparentemente inacessível.

Há algo de belo nesse aprender a viver no fim de todos os caminhos. À força inútil impõe-se a con-
vivência necessariamente conseguida. A multiplicidade das origens e dos costumes amalgama-se num 
sistema complexo, vivo e vivido. Acomodaram-se. O mito dos brandos costumes – afinal somos humanos 
como todos os outros – mais não é do que cultura: demos, quase sempre, preferência ao trato comercial, 
à aproximação cultural, à miscigenação forçada ou consensual, à capacidade de usar o que havia à mão. 
Terra de poucas e variadas gentes, vivia-se de expedientes, de arranjos, e mesmo a guerra não passava 
muito disso: aproveitar poderes passantes para fins mais duradouros. E assim se foi construindo Portugal. 
Uma saga humana, complexa, emergente. Tal como hoje se compreende cientificamente a realidade. 
Portugal começa, assim, no fim de todos os caminhos da Europa. A terra em que sobrevivência significava 
acomodação, aprender a viver com os outros. 

Finisterra, todavia, também é uma ilusão, pois há sempre a possibilidade de outros caminhos, mesmo 
que desconhecidos e sem trilhos aparentemente possíveis. A invenção humana, no entanto, sobrepõe-se 
a tudo. E apareceram os caminhos do norte. Levavam-se vinhos e outras coisas a bretões e flamengos, 
e traziam-se lãs e o que lá houvesse e nos servisse. Percebemos que a Flandres era um dos entrepostos 
mais importantes do norte europeu e, para assegurar o bom relacionamento, começámos a dar as nossas 
princesas em casamento aos seus duques. D. Afonso Henriques sabia disso e para lá mandou a filha, Dona 
Teresa Afonso de Portugal, que foi Duquesa da Flandres e depois, também da Borgonha. Fundaram-se 
feitorias. Alargaram-se as redes relacionais. Exploraram-se possibilidades. A Flandres permaneceu, por 
muitos séculos, como o nosso lugar no Norte, o nosso entreposto comercial para o norte da Europa. Pra-
ticamente até ao esfumar do império.

Enquanto que os caminhos do norte pareciam benéficos para o desenvolvimento do Reino, o mesmo 
não se passava com os do sul. Grande parte da zona meridional do país encontrava-se, desde os alvores 
do século VIII, na posse dos muçulmanos e a reconquista goda não era tarefa pacífica. Apesar de lenda-
riamente bravo, D. Afonso Henriques governava uma terra pequena, parca de gentes e sem a capacidade 
de se construir como uma grande máquina de guerra. Tomaram-se grande parte das fortalezas mouriscas 
pela astúcia: bandos, geralmente pequenos, conseguiam entrar pela calada da noite, com ou sem cavalos 
de Tróia. As grandes cidades, como Lisboa ou Silves (esta já no reinado de seu filho D. Sancho) foram 
conquistadas com o auxílio dos exércitos estrangeiros de cruzados, que demandavam o Reino a caminho 
da Terra Santa.
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Outra variante tornava a situação mais complexa. O litoral 
era varrido constantemente por corsários e piratas vindos do 
Mediterrâneo, que era, basicamente, um mar muçulmano. Esta 
ameaça constante era uma outra frente de combate. Urgia fazer 
a guerra ao sul, em terra e no mar, para suster essas incursões e 
possibilitar o desenvolvimento de aldeias, de vilas e de cidades. 
D. Afonso Henriques nomeia D. Fuas Roupinho4, Senhor de Por-
to de Mós, para Almirante da Armada Portuguesa. D. Fuas era 
muito possivelmente um cavaleiro Templário, grande militar e 
melhor almirante. Foi com ele que os portugueses se iniciaram 
nas lides do corso. A primeira grande batalha que se conhece 
travou-se, segundo alguns historiadores, ao largo do Cabo Espi-
chel, a 29 de Julho de 1180, e conta-se que os cerca de quaren-
ta navios de D. Fuas conseguiram desbaratar a armada corsária. 
Empolgado com a vitória marítima, D. Fuas organiza nova expe-
dição. Corre a costa algarvia, passa Gibraltar e ataca Ceuta, que 
saqueia com grande sucesso. Essa primeira conquista militar de 
Ceuta por D. Fuas aparece assim como precursora da investida 
de D. João I, 235 anos depois. 

É importante ajuizar das razões que faziam desta cidade magrebina um alvo tão apetecido. Ceuta, 
porta de saída do Mediterrâneo para o Atlântico, era um alvo estratégico de grande importância e a ela 
confluíam as caravanas prenhes de ouro e de outras riquezas vindas das terras que ficavam para além dos 
grandes desertos. Rica e poderosa, a sua geografia natural transformava-a, também, num dos maiores 
centros da guerra de corso e da pirataria muçulmana. Constituía também a defesa dos limites marítimos 
do califado peninsular. Fazer guerra a Ceuta era também enfraquecer o Califa.

D. Fuas Roupinho, senhor de Porto de Mós, Almirante da Marinha Portuguesa, reconhecido como 
uma das maiores ameaças ao Reino Almóada, não descansa. Organiza nova expedição e em 1181 passa 
de novo Gibraltar, é surpreendido por uma grande tempestade e atacado por 54 galés mouriscas. Segun-
do o cronista árabe, Ibn Khaldun, a 17 de Outubro, a armada portuguesa é derrotada e perde 20 navios. 
D. Fuas, primeiro almirante destes Reinos, morre nesse confronto5.

A guerra do corso já tinha por essa altura uma grande dimensão e os portugueses em breve se 
transformaram em exímios corsários e, quantas vezes, mesmo em destemidos piratas. A diferença não 
era muito grande. O corso era uma ocupação honrada e constituía a prossecução da guerra contra os 
Mouros por outros meios, porventura menos dispendiosos, mas não menos efectivos. Protegia as costas 
mediterrânicas e atlânticas portuguesas e o saque proporcionava rendimentos consideráveis.

A pirataria diferenciava-se por não ser nem oficial nem oficiosa. Toda esta atividade atinge o seu 
apogeu nos séculos XVI e XVII, e os Portugueses foram dos seus mais distintos praticantes. Todavia, nunca 
foram considerados heróis, como o foram aragoneses, franceses, italianos, mouros e tantos outros. Para 
quem escreveu a construção da história-quase-mito da missão de Portugal no mundo não dava muito jei-
to alardear os feitos indesmentíveis dos corsários e piratas portugueses. Ao discurso cruzadista também 
não convinha realçar o contributo dessas experiências de corsários e piratas para o sucesso do grande 
projeto das viagens marítimas portuguesas. Todavia basta tentar responder a uma pergunta que sempre 
me intrigou: onde e como se treinaram os capitães do Grande Mar Oceano que depois nos levaram às 
Índias e aos Brasis?

4 Silva, Tiago João Queimada e (2012). Os feitos de D. Fuas Roupinho na Crónica de 1419. Universidade de Coimbra: Revista Portuguesa  
de História, Tomo XLIII, pp. 81-82.
5 Silva, Tiago João Queimada e (2012). Os feitos de D. Fuas Roupinho na Crónica de 1419. Universidade de Coimbra: Revista Portuguesa  
de História, Tomo XLIII, pp. 82.
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O pequeno Reino de Portugal encontrava-se, assim, entre dois caminhos. Se os caminhos do norte se 
definiam pelos encontros, as demandas ao sul eram quase sempre desencontros. Ambos se prosseguiram 
como política: comércio a norte e guerra terrestre e marítima a sul. D. Afonso III estabeleceu as frontei-
ras terrestres e seu filho, El-Rei D. Dinis, re-estruturou a guerra marítima, que nunca havia cessado. Os 
horizontes do nosso desenvolvimento prometiam ampliar-se.

Horizontes, velas e timoneiros
Não sabemos muito ou quase nada do projeto marítimo de D. Dinis, e a plantação dos pinhais de 

Leiria e de Azambuja parece terem tido mais a ver com o suster das areias que com o sonho da constru-
ção das armadas que fizeram as descobertas. De qualquer modo, as madeiras vieram, mais tarde, a dar 
muito jeito. D. Dinis6, todavia, não descurou a marinharia portuguesa e em 1317 contrata Micer Manuel 
Pessanha, homem dos mares e corsário, para Almirante, com o projeto de re-estruturar as forças navais 
portuguesas e proteger as costas do Alentejo e do Algarve. Pessanha cedo ensina os marinheiros portu-
gueses a usarem as galés, navios movidos a remos e velas e muito usados no Mediterrâneo, como armas 
de guerra eficazes. 

Os portugueses, todavia, já no século seguinte, começam a preferir navios à vela e a desenvolver a ca-
ravela: um tipo de barco ágil, veloz e capaz de navegar contra o vento. A própria caravela descende já de 
outros barcos com velas triangulares que sulcavam o Mediterrâneo e o Índico, mas foram os portugueses 
que a transformaram no navio mítico de alto-mar. A guerra do corso e a atividade de pirataria, em que 
os portugueses se encontravam tão empenhados, levou-os a nova ousadia, a de armarem os seus navios 
com peças de artilharia. Era uma combinação terrível. Nesse longínquo século XIV os portugueses já eram 
considerados os mais terríveis corsários e piratas da cristandade no Mediterrâneo e na costa atlântica 
magrebina. Como depois também o foram nos mares do Oriente.

Essa atividade do corso era, como já disse, uma atividade honrada e altamente rentável. Os reis, os 
nobres e a alta burguesia mantinham navios de corso. Esses mesmos corsários cedo se transformavam 

em piratas, pois os portugueses atacavam tudo o que lhes apare-
cesse pela frente7. Os centros portugueses de toda essa atividade 
marítima eram Lisboa, Lagos e Odemira, mas praticamente to-
dos os portos do litoral serviam de lugares de abrigo. Lagos pa-
rece, todavia, ser o lugar onde se incubou e desenvolveu a mari-
nharia portuguesa de corso. Poderá não ter havido uma    Escola 
Náutica de Sagres, mas o que se aponta com alguma certeza é a 
existência de, pelo menos, programas de treino em Lagos para 
a guerra do corso.

Convém aqui também sublinhar o papel das Ordens Milita-
res Religiosas8, especialmente os Templários, metamorfoseados 
por El-rei D. Dinis na Ordem de Cristo, cuja cruz bordou as velas 
portuguesas praticamente até aos nossos dias. As outras Ordens 
militares, a de Santiago e a de Avis, também se envolveram de 
alma e coração nessa guerra. Todos sabemos do envolvimento 
do Infante D. Henrique com a Ordem de Cristo, mas há outras 
singularidades. Carlos Fontes9 diz o seguinte:

6 Diffie, Bailey, Winius, George D. (1977). The foundations of the Portuguese empire. 1415-1580. Minneapolis, MN: The University of 
Minnesota Press, p. 26.
7 Fontes, C. (s/d). Corsários e piratas. Retrieved March 2, 2015, from http://confrontos.no.sapo.pt/page9PiratasCorsarios.html
8 Fontes, C. (s/d). Corsários e piratas. Retrieved March 2, 2015, from http://confrontos.no.sapo.pt/page9PiratasCorsarios.html
9  Fontes, C. (s/d). Corsários e piratas. Retrieved March 2, 2015, from http://confrontos.no.sapo.pt/page9PiratasCorsarios.html
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A Ordem de Santiago quando o Infante D. Fernando assume a sua administração, torna--se numa 

verdadeira escola de corsários e piratas. Desde 1454 tinha, por exemplo, várias caravelas no 

Mediterrâneo em ataques piráticos. Depois de 1470, o novo mestre da Ordem – o príncipe e futuro rei 

D. João – mantém a mesma vocação marítima e corsária desta milícia.

Fizeram parte da elite de corsários e piratas santiaguistas, entre outros, os seguintes: Diogo Cão, 

Bartolomeu Perestrelo, Pedro de Albuquerque, Bartolomeu Dias, Guterres Coutinho, Estêvão Gama 

(pai), Diogo Fernandes de Almeida, João de Sousa, Gaspar Zuzarte, etc.

Se juntarmos a estes cavaleiros os que pertenciam à Ordem de Cristo e à de Avis, teremos uma ideia 
da maneira como os nossos capitães do mar – Gama, Cabral, Afonso de Albuquerque, Ataíde, Azambuja 
e tantos outros – aprenderam a navegar, a comandar homens e a combater sobre os mares.

Vemos assim que o caminho para a Ceuta de 1415 havia começado a ser preparado séculos antes. Não 
há nenhum determinismo histórico (esse simplesmente não existe), mas há, sem dúvida, um fenómeno 
altamente complexo que atira os Portugueses para os caminhos do mar. Se a norte se procura a Europa 
continental em que estávamos incrustados, a sul busca-se a ferro e fogo abrir os caminhos do mar que 
nos levarão a terras, umas mais conhecidas do que as outras, que nos possibilitem chegar ao Oriente e às 
riquezas que Veneza, os Muçulmanos e outros há muito exploravam. 

A argumentação cruzadista cria um pano de fundo onde se vai desenrolar a verdadeira ação: Finis-
terra deixa de ser terra do fim do mundo, mas ponto de partida para paragens onde precisávamos de 
arranjar riqueza, alguma riqueza, que nos possibilitasse competir no palco europeu. A falta de gente e 
os desvarios imperiais nunca permitiram que essa intenção se materializasse por completo. Plantámos 
padrões, construímos castelos, criámos entrepostos, dominámos a estratégia que ligava continentes, mas 
raramente conseguimos ocupar a terra e conectá-la num sistema que lhe assegurasse a sobrevivência. 
Houve pensamento e houve vontade, mas faltaram muitos dos meios. Hoje continuamos numa diáspora 
globalizada, desenraizados pelos caminhos em que nos queríamos enraizar. Nessa intenção de encontrar 
o outro e os outros, acabámos, quantas vezes, por nos desencontrar. 

E onde estava Ceuta no imaginário português?
Nos finais do século XIV, Portugal enfrentava várias crises. Havia uma crise dinástica, agitação so-

cial, e um tesouro depauperado. D. Fernando, o último rei borgonhês, havia sido um bom administra-
dor, mas um infeliz diplomata e chefe militar. As disputas com Castela foram desastrosas para o Reino.                       
A sua única filha e herdeira, Dona Beatriz, havia casado com o Rei de Castela. Era difícil discernir um bom 
futuro para Portugal. Pouco depois da sua morte as situações extremam-se. Aclama-se D. Beatriz como 
legítima rainha. Rege o reino sua mãe, D. Leonor Teles, juntamente com o seu favorito castelhano, o 
Conde Andeiro. A alta nobreza, fiel ao seu juramento, proclama-se por D. Beatriz. A burguesia agita-se 
e agita o povo. A possibilidade de uma rainha regida por um rei castelhano não agrada nem à política, 
nem aos negócios. Exploram-se outras possibilidades, mesmo que não muito legítimas. Há os filhos de   
D. Pedro e de D. Inês, D. João e D. Dinis. Diz-se mesmo que eram legítimos. E há um outro filho de D. 
Pedro, que o teve com Teresa Lourenço, D. João, o Mestre de Aviz. Rapidamente decidem-se por ele. 
Reúnem-se cortes, aventam-se razões e decide-se pela proclamação do Mestre, primeiro como Defensor 
e Regedor do Reino, e depois como rei. A burguesia e os filhos mais novos da velha nobreza, ciosos de 
glória e de riquezas, pronunciam-se por D. João. Há guerra e a sorte das armas favorece-nos. A firmeza 
de D. João, a inteligência militar superior do Condestável D. Nuno e os braços jovens e esforçados de 
quem busca a glória afastaram o perigo de um rei castelhano numa coroa portuguesa.

D. João I fora ungido rei de Portugal nos fins da convulsão da crise dinástica de 1383-85. O trono não 
tinha sido herdado, mas fora-lhe entregue. Tinha 28 anos. Filho natural de D. Pedro I, Mestre da Ordem 
Militar da Avis, D. João I casa, depois da autorização papal, pois era frade, com uma princesa inglesa da 
Casa de Lancaster, D. Filipa. Tem uma série de filhos brilhantes, a chamada Ínclita Geração, muito bem 
educados sob o cuidado de sua mãe e verdadeiros príncipes medievais no dealbar do renascimento.
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D. João era rei, mas precisava de legitimar o seu poder. Não era fácil nessa Europa de finais do 
século XIV. Urgia marcar presença na Europa, alicerçar a sua dinastia e enriquecer o tesouro. Grande 
parte da velha nobreza seguira por princípio a causa da rainha Dona Beatriz, e a nova nobreza era-lhe 
em tudo semelhante: jovem, sem morgadios, e muita dela bastarda, como o próprio rei e o seu con-
destável. D. João precisava de um acontecimento notável para afirmar o seu nome, encher os cofres e 
armar cavaleiros seus filhos e essa aristocracia nova, como até hoje ficou conhecida. Aventaram-se várias 
hipóteses10, mas já em 1412, ou 1409 como querem outros, o desígnio era Ceuta, uma cidade rica, que, 
como relata Al-Hassan al-Wazzan al-Fazi11, na sua Descrição de África, possuía 1000 mesquitas, 360 casas 
de viajantes, 22 banhos públicos e 103 moinhos.

A conquista e ocupação de Ceuta não parece ter sido muito difícil, apesar de alguns contratempos.    
A 18 de Julho de 1415, a rainha D. Filipa morre, mas já a 25 desse mês a armada, com mais de 200 navios 
e 50.000 homens, zarpa do Restelo, chega a Lagos a 27 de Julho e fundeia ao largo de Ceuta a 20 de 
Agosto. No dia seguinte, 21 de Agosto, os Portugueses atacam e no final desse dia saqueiam a cidade e 
os Mouros abandonam-na. A 25 de Agosto, na mesquita convertida em templo cristão, D. João I, rei de 
Portugal, arma cavaleiros seus filhos, D. Duarte, D. Pedro e D. Henrique12. O rei tinha agora 58 anos e 
morreria aos 76 anos. O Santo Condestável contava com 55 anos e faleceria aos 71 anos. Os dois compa-
nheiros de armas estavam, portanto, nos anos amadurecidos das suas vidas, mas ainda plenos de pujança.

Conquistada Ceuta, urgia decidir o que fazer com ela. Mais de duzentos anos atrás, D. Fuas havia-a 
abandonado e regressado ao reino. D. João I pondera e reúne um conselho geral para decidir o que fa-
zer com a cidade. Como sempre, as opiniões variam: uns querem regressar ao reino com o saque. Os que 
querem ocupá-la dizem que tal ação seria vista como um mero roubo, ou ação de corso. A legitimação 
duma dinastia não podia admitir o corso ou a pirataria como uma das suas bases. D. João I decide-se pela 
ocupação e manutenção de Ceuta. Nomeia D. Pedro de Menezes governador e deixa-lhe uma pequena 
guarnição de homens e duas galés, que cedo se mostraram incapazes de competir com os corsários e pi-
ratas muçulmanos.

Portugal, todavia, estava em África e el-rei D. João I, o de Boa Memória, era agora de facto Rei de Por-
tugal e dos Algarves, d’aquém e d’além mar em África. Os caminhos, se bem que desconhecidos, estavam 
traçados. O futuro do seu reino abria-se para além das praias de areia doirada de Finisterra. Finisterra já 
não era o fim do mundo conhecido, mas o ponto de partida para outros mundos.

D. Pedro de Meneses, 1º Conde de Vila Real e 2º Conde Viana do Alentejo, Governador de Ceuta e 
mais tarde 7º Almirante de Portugal por haver casado com uma Pessanha, fidalgo e grande chefe militar 
e naval, cedo percebeu que a ocupação permanente de Ceuta era uma missão muito precária. A cidade, 
que fora grande produtora de cereais, deixou de o poder ser devido ao bloqueio e às constantes incursões 
militares muçulmanas. Não havia descanso. Nem em terra, nem no mar.

D. Pedro de Meneses decide, portanto, adaptar-se à região. Manda construir navios à vela, mais ve-
lozes e ágeis, contrata alguns dos melhores capitães corsários portugueses e estrangeiros, e, durante os 
seus dois mandatos como governador, de 1415 a 1430 e de 1434 a 1437, estabelece Ceuta como o grande 
centro do corso e da pirataria. Como diz Fontes13:

10 Diffie, Bailey, Winius, George D. (1977). The foundations of the Portuguese empire. 1415-1580. Minneapolis, MN: The University of 
Minnesota Press, p. 52.
11 Paula, F. (2012, September 9). Ceuta nos primórdios da ocupação portuguesa. Retrieved March 3, 2015, from http://aventar.
eu/2012/09/09/ceuta-nos-primordios-da-ocupacao-portuguesa/
12 Diffie, Bailey, Winius, George D. (1977). The foundations of the Portuguese empire. 1415-1580. Minneapolis, MN: The University of 
Minnesota Press, pp. 52-54.
13 Fontes, C. (s/d). Corsários e piratas. Retrieved March 2, 2015, from http://confrontos.no.sapo.pt/page9PiratasCorsarios.html
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A primeira grande geração de piratas-corsários portugueses foi formada em Ceuta, uma verdadeira escola 

de guerra e de enriquecimento fácil, para o que muito contribuiu o seu primeiro governador.

Pedro de Meneses empregava nos seus navios corsários portugueses e estrangeiros, como o genovês Pedro 

Palhão ou o castelhano João Riquelme, construindo em poucos anos um autêntico império económico.

Os seus navios atacavam de forma sistemática as costas de Reino de Granada, mas também as de África 

mediterrânea e atlântica, em particular os Reinos de Fez. Não lhe escapavam igualmente navios genoveses, 

castelhanos, aragoneses, enfim tudo o que fosse lucrativo. Tornou-se um dos homens mais ricos de Portugal, 

passando a emprestar avultadas quantias em dinheiro, nomeadamente ao Infante D. Henrique. 

Nesse já longínquo século XIV, a sobrevivência do Portugal d’aquém e d’além mar continuava a de-
finir-se pelo desencontro com os reinos de Castela e do Norte de África e pelo encontro com o mar.                 
A atividade do corso exigia a conquista de novas praças no noroeste africano que servissem de apoio para 
a prossecução da guerra de tendências cruzadistas.

A princípio, a inépcia militar do Infante D. Henrique levou-nos ao desastre de Tânger, mas logo a 
seguir D. Afonso V, seu sobrinho, conquista Alcácer-Ceguer em 1458, ainda em vida do Infante D. Hen-
rique, Anafé em 1464 e Arzila em 1471. Com a conquista destas últimas duas cidades, caem também na 
posse portuguesa as cidade de Larache e Tânger. De notar que todas estas cidades se encontram na costa 
noroeste do norte de África. Estava, por assim dizer, controlada a saída de corsários e piratas do Mediter-
râneo para o Atlântico. 
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É difícil não notar a importância que a ocupação destas praças teve nas navegações para sul, consi-
deradas como a verdadeira saga dos descobrimentos portugueses. A versão ortodoxa personifica essa 
odisseia no Infante D. Henrique. Para isso muito contribuíram as crónicas de Zurara, escritas pelo menos 
35 anos após a conquista de Ceuta. O Infante D. Henrique, que o contratou, era o único sobrevivente 
dessa conquista, e surge nessas crónicas como protagonista, lançando para um plano muito secundário, 
as figuras do rei, do condestável e dos seus irmãos. É também sintomático que o próprio Zurara note que 
escreveu as crónicas com o auxílio do Infante. Percebe-se perfeitamente que o Infante quisesse assegurar 
o seu lugar na História como um dos grandes príncipes cristãos.

Isto de nada apouca o seu valor e o seu papel no rol dos descobrimentos. Senhor de uma casa opulen-
ta, D. Henrique, tal como seu pai e irmãos, perseguiu afoitadamente o corso, a pirataria e a escravatura. 
Como Mestre da Ordem de Cristo, detinha uma experiência e os recursos acumulados durante séculos. 
Os sucessos de seus irmãos, sobretudo do Infante D. Pedro, cuja vida tem sido descurada, decerto que o 
estimulariam a fundamentar esse papel. Oliveira Marques14 escreve a este propósito:

A pouco e pouco, o Infante D. Henrique foi-se relacionando intimamente com as coisas do mar. Muitos 

dos seus cavaleiros e escudeiros possuíam navios ou participavam em atividades marítimas. Todos eles 

dependiam inteiramente do Infante como seu senhor feudal e comandante-em-chefe. D. Henrique 

estava em condições ideais para se lançar num vasto plano de expansão marítima, desde que assim o 

quisesse.

Todavia não se vislumbram traços de qualquer plano durante muitos anos. Parece estar bem 

estabelecido que, de todas as viagens realizadas entre 1415 e 1460 (data da morte do Infante), só 

cerca de um terço foram devidas a iniciativas suas. Os outros dois terços deveram--se ao rei (D. João I, 

D. Duarte, D. Afonso V), ao regente D. Pedro, aos senhores feudais, aos mercadores e terratenentes 

vilãos, etc. Outro tanto se diga da exploração económica das novas terras descobertas. Este facto, sem 

obliterar o papel desempenhado pelo infante D. Henrique, reduz consideravelmente a sua chefia a 

uma dimensão mais humana e mais medieval.

Esta foi também uma das consequências da conquista e ocupação de Ceuta. Essa exaltação desmesu-
rada do Infante, se ofuscou os feitos de muitos outros, transformou-o, por outro lado, num mito: a capa-
cidade humana para a descoberta, a procura incessante da inovação e da excelência, a importância das 
lideranças esclarecidas, a necessidade de acumular recursos humanos e financeiros, a gestão da empresa 
sustentável, o poder do sonho como fazedor da realidade.

Os caminhos para sul ao longo da costa africana necessitaram da Ceuta portuguesa. No regresso de 
muitas viagens de exploração, os navegadores portugueses iam a Ceuta preparar-se para o corso e, as-
sim, poderem custear as viagens de exploração que tinham acabado de realizar. Essa atividade corsária 
transportou-se depois ao Oriente, onde os Portugueses de novo se notabilizaram.

Ceuta surge, deste modo, como o princípio simbólico da expansão dos portugueses para além do Finis-
terra europeu, como a escola de aprender a sulcar os mares, a gerir uma vida de guerra contínua, e uma 
espécie de iniciação às nossas experiências nos Orientes da Índia, da China, do Japão, ou das Oceanias.

Ceuta deixou de ser portuguesa em 1640, ou por ter querido manter o juramento de lealdade aos 
Filipes, ou porque os Portugueses não a puderam manter durante a Guerra da Restauração. Aliás, muitas 
das praças do norte de África já tinham sido abandonadas pelo rei D. João III de Portugal. Como escreveu 
o Infante D. Pedro a seu irmão el-rei D. Duarte: “Ceuta é um grande sorvedouro de gente e de dinheiro”.

Ceuta continua ainda como um enclave europeu no norte de África, rodeada de muralhas de arame 
farpado, tentando suster as multidões do sul subsariano que buscam os caminhos de um lugar ao sol na 
Europa. Os caminhos inverteram-se. As pessoas permanecem. Assim como os desencontros.

14 Marques, A. H. de Oliveira (2012). Breve história de Portugal. Barcarena, Portugal: Editorial Presença, pp. 135-136.

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO JOÃO DE DEUS                PÁGINA 104                            EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 



Maria Fernanda dos Santos Mendes Sampaio
Escola Superior de Educação João de Deus

UM OLHAR DOS PROFESSORES 
SOBRE AS EXPRESSÕES 

ARTÍSTICAS 
NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

Resumo: Ao observar o currículo do ensino básico, as expressões artísticas são 
apresentadas como parte integrante deste, mas nas nossas escolas, as expressões têm maior 
ou menor relevância dependendo das opções do corpo docente. Deste modo, o principal 
objetivo deste artigo foi indagar quem é que ministra as expressões artísticas no 1.º ciclo do 
ensino básico, tendo sido aplicado um questionário a professores de 47 escolas do 1.º ciclo 
do ensino básico. Este é um estudo misto, onde foi utilizada uma combinação de abordagens 
metodológicas de investigação qualitativa e quantitativa. Após a análise do trabalho, 
constatou-se que as expressões artísticas nas Escolas Privadas e nas Instituições Particulares 
de Solidariedade Social são ministradas numa percentagem mais elevada por professores 
especialistas, enquanto que nas Escolas Públicas, estas são ministradas numa percentagem 
mais elevada pelos professores titulares.
Palavras-Chave: Expressões artísticas; currículo; 1.º ciclo do ensino básico; educação 
emocional; criatividade.

Abstract: When we analyze the curriculum of basic education, artistic expression is presented 
as one of its components, but in our schools, the expression is more or less relevant depending on 
the faculty. Thus, the main objective of this article was to ascertain who is responsible for artistic 
expressions in the 1st cycle of basic education. Therefore,  we applied a questionnaire to teachers 
of 47 schools of the 1st cycle of basic education. This is a combined study, where a combination of 
methodological approaches of qualitative and quantitative research was used. After the analysis of the 
work, it was found that the artistic expressions in Private Schools and in Private Institutions of Social 
Solidarity are taught, in a high percentage, by specialist teachers, whereas in public schools, they are 
taught mostly by tenured professors.
Keywords: artistic expressions; curriculum; 1st cycle of basic education; emotional education; 
creativity.
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Introdução
Durante a minha prática profissional como docente pude observar que no 1.º ciclo do Ensino Básico 

os professores, nas suas práticas pedagógicas, colocam em segundo plano as atividades relacionadas com 
as Expressões Artísticas, alegando que os currículos são extensos e salientando a necessidade de traba-
lhar de forma mais intensiva as disciplinas de Português, Matemática e Estudo do Meio. Por um lado, 
temos o reconhecimento das potencialidades das expressões no ensino, por outro, temos a demissão por 
parte dos professores, que colocam as expressões num plano secundário.

Neste estudo, foi aplicado um questionário a professores de 47 escolas do 1.º ciclo do ensino básico - 
Escolas Públicas, Escolas Privadas e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). 

O objetivo deste trabalho, foi indagar quem é que ministra a área das expressões artísticas no 1.º ciclo.
Segundo o Ministério da Educação (2013), para o domínio das expressões artísticas, no 1.º CEB as 

metas propostas para estas várias vertentes estão organizadas de acordo com os domínios de aprendiza-
gem que são comuns a todo o ensino artístico, ao longo da escolaridade básica. São quatro os domínios 
apresentados para o desenvolvimento de competências na área das expressões artísticas, ou como é 
denominado neste documento 

Literacia nas Artes:
1- Apropriação das linguagens elementares das artes.
2- Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação.
3- Desenvolvimento da criatividade.
4- Compreensão das artes no seu contexto.

Ao observarmos o currículo do ensino básico (Ministério da Educação 2001) e para as Metas de Apren-
dizagem dos graus de ensino que formam este nível, as expressões artísticas são apresentadas como 
parte integrante dos seus currículos.

A Educação Artística no ensino básico, desenvolve-se 
em quatro grandes áreas artísticas:
• Expressão e Educação Plástica;
• Expressão e Educação Musical;
• Expressão  e Educação Dramática;
• Expressão e Educação Físico-Motora.

No 1.º ciclo, estas quatro áreas mantêm a especificidade própria, sendo trabalhadas, de forma in-
tegrada, pelo professor generalista, sob a designação genérica de Expressões Artísticas. É pretendido, 
assim, garantir a articulação horizontal interdisciplinar, assegurando-se, em simultâneo, a articulação 
vertical, quer com a Educação Pré-Escolar, quer com os subsequentes ciclos do Ensino Básico. Para esta 
articulação sequencial pode contribuir, ainda, a coadjuvação de professores especialistas das diferentes 
áreas artísticas (Metas de Aprendizagem, DGIDC).

No contexto de formação dos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico, as Expressões Artísticas são en-
tendidas como uma forma de exteriorização de todas as emoções e sentimentos, ajudando o aluno a 
adquirir as ferramentas necessárias para ultrapassar ou anular as dificuldades com que vai deparando ao 
longo da sua vida; o objetivo não é a criação de artistas, mas sim de pessoas eficientes nos vários modos 
de expressão.

 Segundo Read (1958, p.79), a finalidade não é produzir obras de arte, mas pessoas e sociedades me-
lhores, sendo que a arte na Educação deve ser idêntica aos objetivos da própria Educação, ou seja, o de 
desenvolver simultaneamente a singularidade, a consciência social ou reciprocidade do indivíduo. Este 
autor defende ainda a necessidade da utilização de um método, e de uma estratégia de aprendizagem, 
preservando a espontaneidade da criança e promovendo a sua inteligência emocional.

Goleman (2003) afirma que a educação emocional tem sido descurada e a prova evidente disto está 
patente no aumento da violência e agressividade nas escolas, tal como o agravamento de perturbações 
emocionais, como por exemplo a depressão. Na perspetiva do referido autor (2003), uma forma de 
reverter esta situação seria juntar o coração e a mente na sala de aula, como o objetivo de expandir a 
inteligência das emoções.
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Para António Damásio “a Educação Artística”, ao promover 
o desenvolvimento emocional, pode proporcionar um maior 
equilíbrio entre o desenvolvimento cognitivo e emocional, con-
tribuindo assim para o desenvolvimento de uma cultura de paz” 
(Unesco, 2006, p. 6).

O Movimento de Educação pela Arte promoveu de forma 
significativa o desenvolvimento emocional. Sousa (2003) refere 
que “é sobretudo a nível da dimensão afetivo-emocional que a 
Educação pela Arte proporciona à criança as mais amplas possi-
bilidades de desenvolvimento.” (p. 82).

Mas os alunos precisam de veículos educacionais que lhes 
permitam a exploração dos seus sentimentos e emoções; e é a 
aprendizagem artística que lhes abre caminho para esse conhe-
cimento pessoal. 

Nesta perspetiva, Figueira (2002) destaca a necessidade de 
desenvolver as capacidades relacionadas com a autoexpressão, 
autocontrolo, comunicação, domínio das frustrações e motiva-
ções, aptidão em tomar decisões e resolver problemas, argu-
mentando que a incapacidade de gerir estas emoções dificulta 
o processo de aprendizagem.  É aqui que entra a aprendizagem em arte, uma vez que as experiências 
artísticas criam oportunidades para as crianças viverem situações que levam à expressão de sentimentos 
e emoções; isto significa que as várias formas de expressão artística disponibilizam ao aluno instrumentos 
necessários para este descobrir a sua própria identidade.

A área das expressões artísticas proporciona o desenvolvimento integral do indivíduo, dado que 
fomenta a aprendizagem em diversos domínios, como por exemplo: físico, criativo, estético, cognitivo 
e emocional. A criança vive envolvida numa sociedade que assenta nas relações estabelecidas com os 
outros e para isso é fundamental o ato de comunicar. Assim sendo, a capacidade de controlar, identificar 
e reconhecer as suas próprias emoções contribuem consideravelmente para um relacionamento estável 
num determinado grupo.

Como refere Sousa (2003, p. 20), o objetivo da educação artística no 1.º CEB consiste em proporcionar 
à criança um meio artístico favorável para o desenvolvimento de uma personalidade equilibrada e que 
contribua para o seu enriquecimento pessoal, social e cultural.

Assim o papel do professor é estimular o desenvolvimento global (cognitivo, pessoal, afetivo e social) 
dos educandos, articulando os conhecimentos dos alunos com as suas experiências, induzindo a ativação 
de mecanismos cerebrais que exercitam mais facilmente a memória.

 O professor, ao recorrer às expressões artísticas, permite apresentar os conteúdos de maneira mais 
concreta e envolver os alunos no processo ensino-aprendizagem, porque, no entender de Sousa (2003 a), 
a criança só aprende bem quando pratica a aprendizagem através do processo autoeducativo, ou seja, 
quando realiza individualmente a tarefa por observação, experimentação e reflexão. Assim sendo, o 
conhecimento não se deve limitar ao conteúdo, mas também ao saber fazer, pois é com base nesta ação 
integrada, que a criança constrói os seus esquemas mentais. Outro aspeto que também importa salientar 
baseia-se no desenvolvimento da criatividade, do envolvimento e do sentido crítico que as Expressões Ar-
tísticas estimulam nos indivíduos, tal como evidencia Porcher (1982) ao afirmar que a Educação Artística 
fomenta uma consciência exigente e ativa em relação ao meio ambiente e que promove um desenvolvi-
mento global da personalidade do aluno.

Para Aguirre (2005), a utilização do pensamento criativo emerge como uma ferramenta indispensável 
“num mundo em mudança, onde é preciso estar constantemente disponível perante novas situações que 
exigem respostas divergentes” (p. 173). Isto é, as frequentes alterações da sociedade moderna exigem 
uma capacidade de adaptação e dinamismo muito forte dos seus atores sociais, para estes conseguirem 
reconhecer e resolverem os desafios com que se deparam diariamente.

Quando enfrentamos os problemas, somos proativos e a nossa confiança melhora em relação à pos-
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sibilidade de atuar sobre as situações insatisfatórias e, por isso, a nossa auto estima cresce. A expressão 
“morte psicológica” é empregue em relação ao sentimento de impotência em que cada um se vê envol-
vido perante um problema. Esta reação de passividade bloqueia o nosso poder pessoal para transformar 
situações, tornando-nos em seres “não responsáveis”. Assim esta atitude de colocar fora do nosso âmbito 
a pertença do problema, limita-nos e bloqueia-nos (Bono, 1998). 

A iniciação dos alunos nos processos artísticos permite cultivar em cada indivíduo o sentido de cria-
tividade e iniciativa, uma inteligência emocional e uma “bússola” moral, capacidade de reflexão crítica, 
sentido de autonomia e liberdade de pensamento e ação. Além disso, a educação na arte e pela arte 
estimula o desenvolvimento cognitivo e pode tornar aquilo que os alunos aprendem e a forma como 
aprendem, mais relevante face às necessidades das sociedades em que vivem.

Metodologia da Investigação 
A metodologia é o principal meio para alcançar os resultados e os objetivos deste trabalho. No pre-

sente estudo foi utilizado como método de investigação um inquérito por questionário, com o objetivo 
de indagar quem são os professores que ministram as expressões. Utilizei uma combinação de aborda-
gens metodológicas de investigação qualitativa e quantitativa.

As opções metodológicas propostas surgem em função dos princípios subjacentes a uma investigação 
científica, num contexto em que predominam os dados e os conhecimentos empíricos.

Existe uma tendência crescente para valorizar os dados qualitativos pois, segundo Huberman e Miles 
(1991) eles, “permitem descrições e explicações ricas e solidamente fundadas em processos ancorados 
num contexto social, podendo respeitar-se a dimensão temporal, avaliar a causalidade local e formular 
explicações fecundas” (p. 22).

Tradicionalmente, os métodos de investigação apoiam-se em paradigmas que se diferenciam em 
função da produção do conhecimento e do processo de investigação. No entanto, a distinção é habitual-
mente reportada ao método utilizado, pelo que cada tipo de método está associado a uma perspetiva 
paradigmática distinta (Carmo & Ferreira, 1998).

Uma pesquisa qualitativa pode ser entendida como qualquer tipo de estudo, cujos resultados não são 
obtidos através de métodos estatísticos ou de outras formas de quantificação (Strauss & Corbin, 1998). 
A pesquisa qualitativa desenrola-se num contexto natural, onde o investigador recolhe palavras ou ima-
gens, interpreta-as e analisa-as com o enfoque indutivo, centrando-se no significado que as mesmas pos-
suem para os participantes e descrevendo o processo que é, simultaneamente, expressivo e persuasivo. 

Sob este ponto de vista, também Bodgan e Biklen (1994) 
identificam alguns aspetos essenciais, nomeadamente quanto 
ao carácter descritivo dos estudos qualitativos. As pessoas e os 
fenómenos não são traduzidos em variáveis estatísticas; o essen-
cial é o entendimento global, dentro de um quadro referencial 
e contextualizado que os indivíduos definem para interpretar o 
mundo à sua volta. Os dados, nesta situação, são obtidos sob a 
forma de transcrição de entrevistas, anotações de campo, foto-
grafias e outro tipo de documentação.

Em resposta à frequente dicotomização entre estudos quan-
titativos versus estudos qualitativos alguns autores, como Rei-
chardt e Cook (in Carmo & Ferreira, 1998), sugerem que a forma 
mais adequada de resolver um problema de investigação con-
siste em não optar pela adesão exclusiva a um dos pardigmas, 
podendo selecionar-se os atributos mais relevantes pertencentes 
a qualquer um deles. Desta forma o investigador não estaria li-
mitado à eleição de um outro método mas, sim, à combinação 
dos diferentes tipos de métodos que melhor sirvam os propósi-
tos da pesquisa.
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No entanto, Júlia Brannen (in Carmo & Ferreira, 1998) alerta para as implicações de natureza teórica 
que a utilização conjunta destes diferentes tipos de métodos pode originar, na medida em que cada um 
deles está necessariamente ligado a uma perspetiva paradigmática própria, o que pode levantar pro-
blemas de interpretação. Perante esta opção, o investigador deverá ter como preocupação relacionar o 
mesmo tipo de dados com a teoria que lhe está subjacente e analisar de que forma esses dados podem 
ser complementares ou contraditórios, uns em relação aos outros. Em qualquer dos casos, a opção por 
uma investigação qualitativa nunca deve ser entendida como uma solução facilitadora em relação aos 
métodos quantitativos ou estatísticos.

Se os estudos quantitativos são, muitas vezes, ofuscados pela teoria e pela estrutura conceptual, 
limitando assim o fluxo de ideias, nos estudos qualitativos esse problema não se coloca (Dooley, 1990).

Amostra
A amostra é composta por professores de 47 Escolas (Públicas, Privadas e IPSS) do 1.º ciclo do Ensino 

Básico, do distrito de Lisboa.
Técnicas, instrumentos e procedimentos de recolha e de análise de dados
O instrumento de recolha de dados utilizado para procurar respostas à pergunta de partida e aos 

objetivos determinados foi o inquérito por questionário.
Com o intuito de responder aos objetivos da investigação, o questionário criado para o estudo con-

tém um total de 4 questões, com 4 opções, que se debruçam sobre quem ministra as expressões artísticas 
no 1.º ciclo do ensino básico. Os questionários foram enviados por correio eletrónico para as escolas e 
posteriormente devolvidos, mantendo-se o anonimato.

Apresentação e Discussão dos Resultados
A partir das respostas dadas ao questionário, são apresentados os resultados referentes à caracteri-

zação da amostra e do estudo.

FIGURA 1 – QUEM MINISTRA AS EXPRESSÕES? (ESCOLAS PÚBLICAS)

A figura 1 indica que as expressões artísticas são ministradas por o professor titular e pelas Atividades 
de Enriquecimento Curricular (AECs), não há professores especialistas a lecionarem as áreas de expressão 
plástica e dramática, apenas lecionam expressão musical (16%) e expressão físico-motora (16%). Existe 
um maior número de professores titulares a trabalharem a expressão plástica (72%), expressão dramá-
tica (48%), expressão físico-motora (48%) e por fim a expressão musical (34%). Os professores das AECs 
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trabalham mais a área da expressão físico-motora (76%), depois a expressão musical (64%), a expressão 
dramática (44%) e por fim a expressão plástica (36%).

FIGURA 2 – QUEM MINISTRA AS EXPRESSÕES? (IPSS)

 Na figura 2, pode verificar-se que os professores especialistas é que ministram um maior número de 
aulas das áreas de expressões, estes lecionam a área da expressão musical (40%), expressão físico-motora 
(40%), expressão plástica (20%) e a expressão dramática (4%). O professor titular ministra a área de ex-
pressão plástica (20%), expressão físico-motora (24%) e expressão dramática (20%).

FIGURA 3 – QUEM MINISTRA AS EXPRESSÕES? (ESCOLAS PRIVADAS)

Os resultados da figura 3, mostram que são os professores especialistas e os professores titulares que 
ministram numa percentagem mais elevada a área das expressões. Os professores titulares ministram a 
expressão plástica (16%) e a expressão dramática (24%). Os professores especialistas ministram expressão 
plástica (75%), expressão dramática (25%), expressão musical (100%) e expressão físico-motora (83%).
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Considerações finais
Os dados recolhidos a partir do inquérito por questionário efetuados aos professores do 1.º ciclo do 

ensino básico, permitem apurar que as expressões artísticas nas escolas privadas e nas IPSS são ministra-
das numa percentagem mais elevada por professores especialistas, enquanto que nas escolas públicas 
estas são ministradas numa percentagem mais elevada por professores titulares e pelas AECs.

Atualmente, existe ainda um modelo de ensino onde as expressões artísticas surgem em segundo 
plano e não são contempladas na planificação dos professores.  

Neste sentido é urgente alertar para a necessidade de uma maior consciencialização por parte dos 
professores, uma vez que estas áreas já estão contempladas no currículo e nem estes, nem as escolas 
cumprem-no.
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