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Resumo 

 

 

Esta investigação tem como finalidades identificar as modalidades de divulgação das 

práticas pedagógicas construídas e reconstruídas continuamente e compreender se os 

registos divulgados permitem conhecer e compreender essas mesmas práticas. Toda a 

problemática foi construída com base na educação das crianças pequenas, na divulgação 

das práticas pedagógicas e na construção dos saberes ao longo da vida. Metodologicamente 

optei por uma investigação de natureza qualitativa e interpretativa centrada na pesquisa de 

terreno, tendo a incursão empírica decorrido ao longo de dois anos letivos, em três 

agrupamentos de escolas do distrito de Setúbal, com a participação de cinco educadoras de 

infância. Para a recolha da informação recorri a observações dos registos divulgados nos 

diferentes jardins-de-infância, a conversas de explicitação das observações, a pesquisa 

documental de registos e a entrevistas semiestruturadas. A análise interpretativa da 

informação recolhida permite compreender que o desenvolvimento dos processos de 

divulgação faz parte das funções profissionais de todas as educadoras. Divulgam as suas 

práticas e que nelas se aprende a aprender, envolvendo a comunidade educativa, 

divulgando com e para todos os parceiros. Divulgam, uma multiplicidade de registos 

escritos e pictográficos, em todos os espaços físico e no ciberespaço. Recorrem a diferentes 

modalidades de divulgação como seja a comunicação oral, a escrita e a pictórica. Estes 

processos implicam, por parte de cada uma das educadoras, uma observação constante dos 

registos produzidos no quotidiano do jardim-de-infância; a seleção desses mesmos registos; 

a opção de decisão acerca dos registos a divulgar e de como os divulgar; exigem ainda uma 

constante e contínua reflexão quer dos registos, quer das modalidades de divulgação. Deste 

modo, estes processos têm uma forte influência no seu desenvolvimento profissional. 

Termino, compreendendo que os processos de divulgação desenvolvidos pelas educadoras 

permitem compreender as suas práticas pedagógicas. 

 

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento profissional; divulgação; educação pré-escolar; práticas 
pedagógicas. 
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Abstract 

 

This research aims both, to identify the modalities of disclosure of pedagogic practices 

in continuous construction, and to understand if the records disclosed by preschool 

teachers allow to know and to understand those practices. The problematic of this study 

has been built around children education and around the disclosure of the pedagogical 

practices and also of the knowledge construction all along the span life. I opted for a 

qualitative and interpretative research methodology centred en ground research. The 

empiric part of the study occurred along two scholar years, in three groups of schools 

belonging to Setúbal’s township, with the participation of five preschool teachers. I used 

observation to gather information from disclosed registrations madden by those preschool 

teachers in their own schools; I also called upon conversations where participants made 

explicit some points of my observations. Besides, I undertook a documental research of the 

registrations; finally, I interviewed the preschool teachers by means of a semi-structured 

schedule. Qualitative analysis of the information gathered allowed me to understand that 

the development of disclosure procedures is part of professional functions of all preschool 

teachers. While they divulgate their registrations, they share their practices, included the 

idea that in their practices one learn to learn. They engage all the educational community in 

these processes, sharing with and for all partners.  They share a wide-ranging cluster of 

written an pictographic registrations in all physic spaces as well as in the cyberspace. They 

also share their registrations by means of portfolios and dossiers, using all kind of disclosure 

modalities, such as the oral, the written and the pictorial communications. 

Notwithstanding, for each preschool teacher, these procedures imply: a constant 

observation of the registrations madden in the preschool everyday  life; a selection of these 

registrations, which implies a decision about which registrations will be shared and about 

the way this will be done; a constant and continuous reflection about both, the registrations 

and the modalities of disclosure to be applied. Consequently, these work of sharing 

information gathered has a significant impact on their professional development. I finish 

this study stating that disclosure procedures that have been developed by preschool 

teachers allow to understand their practices.  

 

 

Keywords: Professional development; disclosure of information; preschool education; 
pedagogic practices. 
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Começo por explicar as motivações que me conduziram à realização da investigação 

acerca das modalidades de divulgação das práticas pedagógicas em contexto de educação 

pré-escolar e que têm estado presentes ao longo de todo o meu percurso pessoal, 

profissional e académico. Principio desta forma porque pretendo “sublinhar a importância 

de não ignorar os “adquiridos” da [minha] experiência pessoal e profissional” (Afonso, 

2005, p.49). Seguidamente apresento a pertinência da temática investigada e descrevo o 

objetivo da investigação e a questão de partida. Por fim apresentarei um roteiro da 

estrutura organizativa da tese de modo a explicitar as opções tomadas. 

Opto por redigir esta tese na primeira pessoa, recorrendo frequentemente aos 

pronomes eu e me por considerar que, apesar de muitos terem contribuído para a minha 

reflexão acerca desta temática e de ter a convicção de que a construção do conhecimento é 

uma construção coletiva, a reflexão final, apresentada em forma de texto escrito é minha e 

os erros ou imprecisões que este possa conter, apenas a mim podem ser imputadas. 

 

 Motivações pessoais 

O meu percurso profissional tem sido construído em torno da educação e bastantes 

têm sido as questões que me têm surgido no âmbito do que considero serem os fatores 

inerentes à promoção de uma educação de qualidade, de uma forma muito particular, no 

quadro da educação de infância. Revejo-me num conceito de “qualidade nos serviços para a 

infância [que está] ligada à perspetiva vygotskiana de aprender para se desenvolver” 

(Oliveira-Formosinho, 2002, p. 63). 

Em 1990 principiei a minha atividade profissional como educadora de infância, tendo-

a desenvolvido em salas de jardim-de-infância, quase sempre acumulando com a 

responsabilidade de coordenação pedagógica de uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social (IPSS) na periferia da cidade de Setúbal. 

Durante oito anos destaco também a importância de ter desempenhado funções como 

educadora de infância cooperante da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico 

de Setúbal (ESE/IPS), o que me permitiu envolver nos processos de formação desta 
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instituição de ensino superior. Este envolvimento participativo teve uma forte influência no 

meu desenvolvimento profissional.  

Em 1998 iniciei a atividade docente na ESE/IPS e desde então tenho-me dedicado, 

fundamentalmente, à formação (inicial e contínua) de educadores de infância.  

As funções pedagógicas por mim assumidas, como educadora de infância e como 

docente do ensino superior, têm-me guiado numa reflexão sistemática sobre a 

especificidade das práticas pedagógicas1, centrando-me invariavelmente no papel das 

educadoras de infância2 com quem tenho partilhado e construído os saberes inerentes a 

esta profissão.  

Interessa-me compreender o processo de construção de saberes que influencia, e que é 

influenciado, pelas práticas pedagógicas das educadoras de infância, refletindo acerca da 

complexidade de tal processo. 

A necessidade de compreender melhor as práticas pedagógicas das educadoras de 

infância tem vindo a crescer e a tornar-se imperativo o estudo aprofundado das mesmas. 

Para mim, esta compreensão implica atribuir sentidos às experiências que ocorrem no 

quotidiano das instituições. 

Enquanto docente do ensino superior, as minhas funções têm tido um forte vínculo ao 

desenvolvimento das atividades de supervisão, ao acompanhamento e apoio dos estágios 

dos futuros educadores de infância em diferentes instituições educativas do distrito de 

Setúbal, onde me relaciono essencialmente com as educadoras de infância cooperantes da 

                                                 

 

 

1 Ao longo da investigação, ao referir-me às práticas pedagógicas das educadoras de infância, refiro-me a todo um 
“processo rigoroso de criação de sentido, um processo contínuo de construção de teorias sobre o mundo, as quais 
são testadas por meio do dialogar e do ouvir para depois reconstruir essas teorias” (Moss, 2012, s/p.). Deste modo, 
centro-me em toda a intervenção que é desenvolvida no contexto das instituições, considerando quer as 
características mais singulares da intervenção com e para as crianças no espaço da(s) sala(s) de atividades, quer as 
características mais coletivas do contexto institucional com os adultos que compõem as diversas equipas, as 
famílias, as crianças de outros grupos e a comunidade. 

2 Ao mencionar os profissionais de educação de infância, irei recorrer à expressão educadoras de infância 
evidenciando a sua condição de mulheres. Apesar de, com a publicação da Lei 6/77, esta profissão ter deixado de 
“ser considerada como sendo apenas restrita ao sexo feminino” (Cardona, 2008, p. 14), ainda hoje é “persistente a 
esmagadora feminização desta profissão” (Ferreira, 2007, p. 44). A minha opção provém do facto da questão do 
género feminino assumir, assim, uma forte condição já que é “uma profissão quase exclusivamente desenvolvida 
por mulheres (Sarmento, 1999, p. 51), existindo [no entanto] no nosso país alguns homens a desempenhar esta 
função” (Ferreira, 2007, p. 44). 
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ESE/IPS3. Importa referir que na bolsa de educadores cooperantes sistematicamente têm 

estado incluídos dois educadores do género masculino a desenvolver a sua atividade 

profissional em contextos de creche. 

Foi no âmbito das funções que desempenho que, no âmbito do Mestrado em Ciências 

da Educação, na especialidade de Formação de Adultos, desenvolvi uma investigação com 

o objetivo fundamental de explicitar e compreender a conceção e as estratégias presentes 

no processo de supervisão das educadoras de infância cooperantes das práticas pedagógicas 

dos estudantes da formação inicial do curso de educadores de infância da ESE/IPS. Tal 

como Sá-Chaves (2007) defendo que a “docência tem uma praxis que lhe é própria […] e 

que se concretiza no ato pedagógico” (p. 48). 

Ao ser recebida e ao permanecer no interior das instituições e muito concretamente 

nas salas de atividades dos jardins-de-infância onde se desenvolvem os estágios - área 

nuclear do trabalho das educadoras de infância - diversas têm sido as situações em que 

observo espaços de salas que evidenciam dinâmicas bem distintas entre si no que concerne 

à divulgação das práticas pedagógicas realizadas com e para as crianças. Observo, tal como 

Forneiro (1998) que quando entramos numa instituição educativa “as paredes, os móveis e 

a sua distribuição, os espaços mortos, as pessoas, a decoração, etc., tudo nos fala de 

atividades que se realizam, da comunicação entre os alunos(as) dos diferentes grupos, das 

relações com o mundo externo, dos interesses dos alunos(as) e dos professores(as)” (p. 

232) e, acrescento eu, de outros interlocutores que designarei ao longo do trabalho por 

parceiros, na medida em que é assim que eu e as educadoras participantes os consideramos. 

Ao longo dos anos, tenho vindo a identificar situações diversas entre si, quer dentro da 

mesma instituição, quer entre instituições e que organizo em quatro tipos distintos: salas 

com registos avulsos e não sistematizados; salas com registos estruturados (enquadrados, 

ou não por um determinado modelo pedagógico); salas onde os intervenientes no processo 

educativo (famílias, pessoal técnico e/ou pessoal auxiliar, crianças) entram para ler/olhar os 

                                                 

 

 

3 A/o educadora/r de infância cooperante da ESE/IPS é aquela/e que acompanha, nas diferentes instituições 
educativas e nas diferentes valências, os estudantes dos cursos de licenciaturas ou mestrados em educação e ensino, 
que se encontram em estágio e que desenvolvem a componente de Iniciação à Prática Profissional (Licenciatura em 
Educação Básica) ou de Prática de Ensino Supervisionada (Mestrado em Educação Pré-Escolar e Mestrado em 
Educação Pré-Escolar e em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico) nessas mesmas instituições. 
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registos das crianças e dos adultos; salas onde aqueles intervenientes ficam à porta, sem 

acesso à maioria dos registos e das produções realizadas pelas crianças e pelos adultos. 

Em qualquer uma das salas que acabo de apresentar, encontrei modalidades de 

divulgação diferenciadas onde há situações em que os registos permitem esclarecer as 

práticas pedagógicas desenvolvidas; outras em que os registos não o permitem; outras ainda 

onde é possível identificar um sistema misto de registo, ou seja, onde é possível encontrar 

aquelas modalidades de divulgação em simultâneo. 

Mas importa também explicitar que, ao nível do meu desenvolvimento pessoal, 

nomeadamente no desempenho das minhas funções de mãe, senti permanentemente a 

necessidade de saber e compreender o que os meus filhos experienciavam diariamente no 

quotidiano, primeiro da creche, depois do jardim-de-infância (JI) e mais tarde no 1º ciclo 

do ensino básico (1º CEB) e nas atividades de tempos livres que frequentaram.  

Desde sempre, nas idas aos seus espaços de vida diária, dediquei parte do meu tempo a 

olhar e reparar4 o que era divulgado nas salas que os meus filhos frequentavam e, não raras 

vezes, deparei-me (algumas vezes em simultâneo) com registos que não compreendia e com 

registos que me davam conta do processo experienciado por eles e por cada uma das 

crianças do grupo. Noutras ocasiões os registos permitiam-me compreender as atividades 

desenvolvidas por todo o grupo.  

Estas vivências reforçaram a minha necessidade de refletir sobre as modalidades de 

divulgação do que acontece quotidianamente nos jardins-de-infância, a que recorrem as 

educadoras de infância, procurando por um lado, compreender como comunicam a todos 

os parceiros no processo de ensino e de aprendizagem as práticas pedagógicas que 

desenvolvem com as crianças, por outro, tentando explicitar as modalidades e como delas 

lhes dão conhecimento. 

 

 

                                                 

 

 

4 Tal como escreve José Saramago no livro Ensaio sobre a cegueira (2000), também eu considero que, mais do que ver 
é preciso olhar e mais do que olhar é preciso reparar. 
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 Pertinência da investigação 

Toda a investigação se tece em torno da formação ao longo da vida, numa perspetiva 

de construção e reconstrução dos saberes pessoais e coletivos, porque é indispensável 

apostar na construção de uma sociedade em que se considerem “novas maneiras de 

articular o viver, o aprender e o trabalhar [que] permitam fazer da vida um processo de 

educação permanente” (Canário, 1999, p. 287).  

O trabalho que aqui apresento pretende espelhar a investigação que desenvolvi ao 

longo do Programa de Doutoramento em Educação, na especialidade de Formação de 

Adultos, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IEUL), sob a orientação 

científica do Professor Doutor Rui Canário. 

Tendo consciência de que “o que de melhor se faz numa escola para educar as crianças 

não se vê numa exposição, não se pode facilmente mostrar” (João dos Santos, apud Branco, 

2000, p. 213), com esta investigação pretendo construir conhecimento em torno das 

modalidades de divulgação dos registos, e com ela promover, espero, a escuta, a partilha e a 

discussão em torno desta temática entre todos os interessados na educação de infância. 

Pretendo assim explicitar e compreender as práticas pedagógicas recorrendo à análise da 

informação produzida e divulgada no jardim-de-infância. Proponho-me, portanto, 

compreender como crianças e adultos, em parceria, constroem “contextos de significado” 

(Malaguzzi, 1999, p. 97). 

Como já referi, o interesse pela temática em estudo é fruto da reflexão (empírica) sobre 

o meu desenvolvimento profissional e está intimamente ligada à reflexão que tenho vindo a 

produzir acerca da prática profissional que exerço no âmbito da docência nos cursos de 

primeiro e segundo ciclos em educação e ensino.  

Em educação, os processos não decorrem de forma isolada e por isso, ao analisar 

todos os tipos de registos produzidos pelas crianças, pelos adultos e pelas crianças e 

adultos, divulgados nos espaços selecionados para esse efeito e que, quotidianamente, se 

vão construindo, interessa-me identificar e compreender como, na diversidade das práticas 

pedagógicas, as educadoras de infância partilham as experiências quotidianas com os seus 

parceiros. Neste processo tenho consciência que cada instituição e cada sala por si sós são 

constituídas por núcleos plenos de peculiaridades que os registos nem sempre conseguem 

reproduzir. 



Introdução 

6 

 

 

As modalidades de explicitação das práticas pedagógicas no jardim-de-infância 

influenciam de formas muito diversas a perceção por parte dos intervenientes a quem se 

dirige a informação e nem sempre os profissionais compreendem que “nada jamais é 

neutro, que o menor gesto comporta desafios, que a decisão aparentemente mais técnica 

pode ser favorável ou contrária” (Meirieu, 2008a, p. 18) à construção de um pensamento 

pedagógico. 

Considero que a educação de infância não pode ficar confinada a uma lógica de 

aprender e de ensinar, ela deve assentar numa perspetiva de “«aprender fazendo», 

enfatizando [tal como preconizado por Dewey] que “aprender, no verdadeiro sentido da 

palavra, não corresponde a aprender coisas novas, mas os significados das coisas, e este 

processo envolve o uso de sinais ou linguagem no seu sentido genérico” (Paraskeva, 2005, 

pp. 17-18). 

Neste sentido, o papel importante da educação de infância remete-nos para os valores 

e princípios fundamentais da formação ao longo da vida considerando os saberes 

experienciais que se constroem nas teias relacionais das dinâmicas institucionais. Esta é 

uma das razões pela qual me interessa compreender como as educadoras de infância pensam 

e fazem educação. Tenho consciência que, em muitos quadrantes da comunidade científica, 

a educação é considerada   

“um desses lugares onde parece que já não há nada mais a dizer, onde se disse 

(quase) tudo e onde, de tanto dizer o mesmo, as palavras parecem cansadas, 

quase vazias, sem nada dentro. […] No entanto, com toda essa dificuldade 

para falar com sentido – que é também uma dificuldade para pensar e para 

trabalhar –, há educadores que ainda apostam na infância, na revolução, na 

criação. Educadores que criam, revolucionam e se alçam a um devir infantil 

nos contextos mais adversos, inócuos, vazios. E inclusive falam, quando 

parece que não há nada mais a dizer. E não deixam de inventar palavras ou 

reinventam as que já existem, para dizê-las de outra maneira, para sacudi-las 

de sua modorra” (Kohan, 2007, p. 16). 

Pelo exposto se compreende que considero que, só analisando os contextos reais é 

possível compreender o significado que os seus intervenientes - as crianças e os adultos - 

lhe atribuem. Interessa-me analisar as práticas pedagógicas das educadoras de infância 

porque, tal como Malaguzzi (1999), considero que  

“uma teoria é legítima se lida com problemas que emergem da prática da 

educação e que podem ser solucionados pelos educadores. [...] Além disso, o 

trabalho de professores, quando não abandonado a si mesmo, quando não 
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deixado sem o apoio de instituições e de alianças com colegas e famílias, é 

capaz não apenas de produzir experiências educacionais diárias, mas também 

é capaz de se transformar no sujeito e objeto de reflexão crítica” (pp. 97-98). 

Devido ao facto de, por um lado, no interior do espaço escolar e na dinamização dos 

tempos escolares coexistirem “processos e atividades de natureza não-formal e informal” 

(Palhares, 2009, p. 55), e de, por outro, existirem “lógicas, racionalidades e projetos de vida 

ancorados externamente em investimentos educativos (não formais e informais), de 

potencial mais-valia no desempenho escolar dos alunos [afigura-se] cada vez mais claro que 

a rotulagem da escola como a instituição de "educação formal" está em perda de 

significado” (ibidem). Deste modo, ao longo da investigação opto por me situar, ao nível dos 

conceitos de educação não formal e informal onde considero inserir-se a educação pré-

escolar, na medida em que, apesar de se desenvolver em contextos formais de educação, 

assume-se como “um processo sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a 

cidadania, entendendo o político como a formação [da pessoa] para interagir com o outro 

em sociedade” (Gohn, 2014, p. 40). A educação não-formal pressupõe intencionalidades no 

seu desenvolvimento, permitindo uma aprendizagem compartilhada entre todos os 

intervenientes no processo de formação.  

Canário (2007) refere que para reconhecermos a importância dos processos educativos 

não formais, é necessário considerar “duas ideias relativamente simples: a primeira é a de 

que as pessoas aprendem com e através da experiência; a segunda é a de que não é sensato 

pretender ensinar às pessoas aquilo que elas já sabem” (p. 212). Neste sentido, importa 

“[…] entender o processo educativo como um continuum que integra e 

articula diferentes graus de formalização da ação educativa. Nesta perspetiva, 

educação escolar e não escolar, educação formal e informal não são 

mutuamente exclusivas nem estão separadas por fronteiras estanques. 

Encarada como um “meio de vida”, a escola constitui um ecossistema de 

aprendizagem que integra, simultaneamente, tanto as atividades formais 

características da sala de aula, quanto as modalidades educativas não formais 

que ocorrem, em permanência, fora dela” (ibidem, p. 255).  

Esta minha opção de me centrar em torno da educação não formal e informal 

decorre do facto da investigação se centrar na análise das modalidades a que as educadoras 

de infância recorrem para divulgar as práticas pedagógicas em contextos de jardim-de-

infância. Sabemos que no processo de formação ao longo da vida os intervenientes nem 

sempre têm consciência dos seus processos de construção dos saberes. Procuro portanto, 
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em colaboração com as educadoras, identificar e compreender os saberes construídos 

relativamente às suas modalidades de divulgação das práticas pedagógicas.  

Nos contextos de educação de infância, o espaço físico tem sido considerado, pelas 

educadoras de infância, como uma forte componente pedagógica, como um parceiro muito 

peculiar no desenvolvimento das práticas pedagógicas, sendo assim entendido como um 

“parceiro pedagógico dos educadores” (Horn, 2005, p. 29), reconhecendo-se que a sua 

dinamização “reflete as suas vidas pessoais, as suas culturas, as suas histórias” (Lino, 2007, 

p.107). Forneiro (1998) afirma mesmo que “a sala de aula é um dos principias instrumentos 

com os quais contamos para desempenhar a nossa tarefa de educadores(as)” (p. 267). 

Centro-me, ao longo de toda a investigação, “num espaço que enquadra um conjunto de 

interações ricas e promotoras de desenvolvimento para os que estão envolvidos nelas, e 

não apenas para as crianças: educadores, pais, outros adultos, crianças de outros níveis 

etários” (Vasconcelos, 2009, p. 59).  

É nas interações que o espaço se qualifica e se torna, mediado pela exposição e pela 

divulgação, uma mostra do que é co-construído quotidianamente no jardim-de-infância. 

Sendo as condições do espaço arquitetónico fundamentais, é pelas relações que se 

estabelecem no espaço físico que este adquire o estatuto de espaço pedagógico. Como 

refere Gonçalves (2011), quotidianamente os diferentes intervenientes “vivem a arquitetura 

[dos contextos] como mediadora da memória, dos sentidos éticos e estéticos construídos 

nas suas culturas” (p.15). 

Nesta investigação dedico um olhar atento aos espaços, entendidos como espaços de 

divulgação dos registos das atividades realizadas por crianças e adultos em constantes 

interações. Estes espaços de divulgação podem ser definidos e organizados localmente por 

cada uma das educadoras, pelas equipas pedagógicas de sala e/ou pelas equipas educativas, 

mas também podem ser determinados quer pelas coordenações dos estabelecimentos de 

educação pré-escolar5, quer pelas direções dos agrupamentos de escolas6. 

                                                 

 

 

5 “Por estabelecimento de educação pré-escolar entende-se a instituição que presta serviços vocacionados para o 
desenvolvimento da criança, proporcionando-lhe atividades educativas e atividades de apoio à família” (Lei 5/97 de 
10 fevereiro, Capítulo II, artigo 3º, ponto 3). 
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No mundo ocidental e europeu, por força das transformações tecnológicas, 

económicas, culturais, comunicacionais e relacionais que, persistentemente, se vão 

produzindo, muitas são as mudanças que se têm vindo a operar no(s) espaço(s) 

pedagógico(s) do jardim-de-infância. Contudo, concordo com Sarmento (2012) quando, 

refletindo acerca da educação de infância, afirma que talvez ela “esteja demasiadamente 

presa aos modelos que conformam as práticas quotidianas, que estabelecem as rotinas, que 

estruturam os projetos pedagógicos e que regulam a organização do espaço, do tempo, das 

atividades e das avaliações” (s/p.). 

Tendo em atenção todas estas contrariedades, é no aqui e agora que esta investigação se 

situa, num tempo de contínuas mudanças em que as educadoras de infância vão ajustando 

permanentemente a sua ação pedagógica às novas configurações espácio-temporais e aos 

novos modos de se ser pessoa. 

Muñoz Rodriguez (2009) refere nos seus estudos a importância de repensar o(s) 

espaço(s) pedagógico(s) numa relação cúmplice entre o sentimento de identidade e de 

relação que proporcionam os espaços de referência que as pessoas habitam. Considera este 

autor que o espaço pode assumir-se como um vetor fundamental do pensamento e da ação 

educativa, na medida em que promove canais de interação entre as pessoas e o próprio 

espaço. 

Mas, porque no jardim-de-infância as relações se estabelecem, privilegiadamente, entre 

as crianças e entre estas e os adultos, nomeadamente, as educadoras de infância, esta 

investigação centra-se na escuta atenta destas profissionais. Importa esclarecer que entendo 

que não existe a educadora de infância em abstrato, nem sequer que exista uma única 

maneira de se ser educadora de infância. Considero estas profissionais como protagonistas 

sociais que influenciam e são influenciadas por características multifacetadas dos contextos, 

das crianças e de todos os parceiros, considero-as acima de tudo como pessoas 

“competentes que detêm saberes específicos ao seu trabalho” (Tardif, 2002, p. 230). É nas 

múltiplas interações que estabelecem que criam e recriam o seu conhecimento profissional 

imprimindo-lhe as singularidades dos saberes construídos. 

                                                                                                                                               

 

 

6 “O agrupamento de escolas é uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e gestão, 
constituída por estabelecimentos de educação pré-escolar e de um ou mais níveis e ciclos de ensino, a partir de um 
projeto pedagógico comum” (Decreto Lei 115/A 98 de 4 de maio, Capítulo I, artigo 5º). 
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Ao longo da investigação explícito, de modo empírico, os elementos significativos das 

modalidades de divulgação das práticas pedagógicas das educadoras de infância 

participantes na investigação. O facto de estas educadoras terem tido a oportunidade de 

refletirem em profundidade sobre as modalidades de divulgação a que recorrem, promoveu 

a consciencialização dos processos inerentes às suas práticas pedagógicas e, 

consequentemente, influenciou o seu desenvolvimento profissional pela possibilidade que 

tiveram de (re)pensar a experiência, passada, presente (e futura), gerando distintas 

possibilidades de compreenderem e de se apropriarem das suas trajetórias profissionais. 

Deste modo, em toda a investigação as educadoras são tratadas “como [...] intérprete[s] de 

fenómenos educacionais” (Hawkins, 1966, apud Malaguzzi, 1999, p. 98), não tendo sido, 

por isso, vistas como “um objeto de estudo” (ibidem). 

Pelo que acabo de expor, considero que a pertinência desta investigação se torna 

evidente pelo contributo que pode exercer no conhecimento acerca do desenvolvimento 

profissional das educadoras de infância. De salientar que para Oliveira-Formosinho & 

Formosinho (2011a) “o ato de documentar é uma tarefa constituinte da profissionalidade 

das educadoras” (p. 110). Considero que a sua pertinência se revela no campo científico 

por ser um trabalho ainda não explorado sob esta conceção de divulgação. Por um lado, 

aquando da revisão da literatura constatei que existem muito poucas referências a 

investigações que contemplem o estudo e a análise do campo restrito da divulgação dos 

registos que continuamente se produzem e divulgam nos contextos dos jardins-de-infância. 

Por outro, porque este estudo se dedica à compreensão das práticas pedagógicas dando voz 

àquelas que são uma das protagonistas privilegiadas de todos os processos de divulgação – 

as educadoras de infância. 

Ao longo da pesquisa realizada senti dificuldade em me centrar em autores de 

referência na medida em que, como explicitei, não encontrei estudos centrados apenas na 

divulgação das práticas pedagógicas do jardim-de-infância7. Deste modo, uma das minhas 

dificuldades ao construir o quadro conceptual da investigação foi posicionar-me face ao 

conceito de registo, já que os investigadores se têm dedicado essencialmente ao estudo da 

documentação pedagógica em educação de infância (Azevedo, 2009; Barbosa, 2012; 

                                                 

 

 

7 Considerando todo e qualquer registo como instrumento da análise dos modos de divulgação daquelas práticas 
pedagógicas. 
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Dahlberg, Moss & Pence, 2003; Faria, 2007; Helm & Beneke, 2005; Barbosa & Horn, 2008; 

Malaguzzi, 1999; Oliveira-Formosinho, 2007a; Lino 1996, 2005, 2007). Para alguns destes 

autores, a documentação pedagógica é aquela que é reunida e estudada com o propósito de 

compreender os processos de ensino e de aprendizagem (Dahlberg, Moss & Pence, 2003). 

Neste estudo não pretendo centrar-me nesse conceito, mas, porque “prática de 

observar e registrar o que fazem as crianças da educação infantil não é algo novo” (Barbosa 

& Fernandes, 2012, s/p.), quero analisar todo e qualquer registo que é divulgado nos 

espaços selecionados pelas educadoras e que pode não conter todos os requisitos inerentes 

ao conceito de documentação pedagógica mencionado. Situo-me ao nível das modalidades 

mais comumente utilizadas pelas educadoras de infância, nomeadamente  

“[…] a produção de CDs com fotos e/ou pequenos filmes de atividades 

produzidas pelas crianças, de festas, atividades não ordinárias como passeios, 

aniversários, desenhos, pinturas e outras formas de representação infantil; as 

exposições de encerramento do ano letivo; as fichas sobre o desempenho das 

crianças; as informações registradas na caderneta/agenda que tratam de 

alimentação, saúde, avisos e solicitações. Há os chamados relatórios de 

avaliação, os pareceres descritivos, a organização de arquivos, os portfólios, 

dossiês e inventários” (ibidem, s/p.). 

Esta minha pretensão decorre do facto de acreditar que os registos, todos e quaisquer 

registos, devem ser considerados como parte integrante da educação das crianças, deste 

modo, devem ser examinados com “seriedade, [de forma] […], amorosa [e] cuidadosa” 

(Macedo, 2005, p. 126).  

Os profissionais estabelecem as suas relações com as crianças mas também com todo 

um conjunto de parceiros que intervêm espácio temporalmente nas instituições educativas. 

Nelas as educadoras são chamadas a estabelecer relações com todos os intervenientes nos 

contextos em que as práticas pedagógicas se desenvolvem.  

Outra das dificuldades prende-se com o facto de, durante a pesquisa, me ter 

confrontado essencialmente com estudos no âmbito alargado das relações entre a escola e a 

família, com especial enfoque na comunicação entre a escola e a família (Carvalho, 2000; 

Correia, 1999; Diogo, 1998; Ferreira, 2007; Homem, 1998, 2002; Marques, 1994, 1997; 

Montandon & Perrenoud, 2001; Villas-Boas, 2000; Vieira, 2007; Santos, 2007; Sarmento & 

Marques, 2007; Silva, 2003). De referir que apenas alguns destes estudos citados se situam 

no âmbito restrito da educação pré-escolar, e.g. Ferreira (2007), Homem (1998) e Sarmento 

& Marques (2007). 
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 Objetivo da investigação e questão de partida 

Atendendo ao exposto anteriormente, pretendo identificar e compreender, em 

contextos de jardim-de-infância, os registos produzidos e selecionados como meios de 

divulgação das práticas pedagógicas. Pelo que defini como objetivo desta investigação: 

Compreender as práticas pedagógicas das educadoras de infância, mediante a análise das 

modalidades de divulgação dos registos produzidos. 

De modo a aprofundar e a explorar o objetivo traçado e pretendendo dar coesão à 

investigação identifiquei uma questão central que funcionou, desde logo, como questão de 

partida e que norteou toda a investigação: 

- Em educação de infância, nomeadamente em educação pré-escolar, como 

poderá a análise dos registos, produzidos e selecionados como meio de 

divulgação, permitir compreender as práticas pedagógicas das educadoras de 

infância? 

Selecionei todos os registos produzidos e divulgados (produções das crianças – 

pinturas, desenhos, textos, construções, portfólios, comunicações às famílias; power points 

divulgados às crianças e/ou aos adultos; registos fotográficos, …), como analisador 

privilegiado porque considero que estes permitem às educadoras de infância valorizar o que 

consideram pertinente e importante tornar visível - as aprendizagens das crianças, as 

dinâmicas (individuais, a pares ou em grupos), as competências, os valores, a intervenção 

do adulto. Tal como Macedo (2005) acredito que “selecionar significa definir um lugar no 

espaço […], implica dizer ou dispor algo por sua urgência ou importância” (p.119). 

É minha pretensão analisar os registos de modo dialógico, considerando-os 

simultaneamente como conteúdo e como processo. Interessa-me por um lado, analisar o 

conteúdo do material partilhado, presumindo que este regista o que as crianças fazem e 

dizem; por outro, interessa-me analisar as modalidades como as educadoras de infância 

fazem uso do material, ou seja, como e porque o selecionam. 

 

 Organização da tese 

Neste ponto apresento o roteiro da estrutura organizativa da tese. Começo por referir 

que optei por a organizar em dois volumes. O Volume I abrange o texto geral da tese, o 

Volume II, inclui os apêndices. Explanarei, agora, a estrutura organizativa de cada um dos 

volumes. 
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Volume I 

Este volume inicia-se com esta introdução onde explicito as motivações que me 

conduziram à realização da investigação, a pertinência da temática investigada bem como o 

objetivo da investigação e a questão de partida. Este volume está organizado em quatro 

partes:  

Parte I – Fundamentos teóricos  

Nos capítulos 1, 2 e 3 procedo à revisão da literatura e construo um olhar 

multidisciplinar dos temas em estudo decorrente do meu percurso académico e profissional 

e do facto de ser simultaneamente educadora de infância e investigadora. Apesar de, 

atualmente exercer a atividade profissional como docente do ensino superior, o facto de ter 

desempenhado funções de orientadora/ supervisora de práticas pedagógicas nos cursos de 

educação de infância e de, atualmente, desempenhar essas funções no acompanhamento de 

estágios nos Cursos de 2º Ciclo que habilitam para a formação para docência no âmbito da 

educação de infância e de um modo muito particular na educação pré-escolar, permite-me 

uma forte ligação aos contextos institucionais que investigo. Assim, nos primeiros três 

capítulos apresento os pressupostos teóricos e concetuais que ajudaram a construir o 

quadro teórico que sustenta esta investigação. Fruto da minha profissionalidade, a 

elaboração deste quadro teórico e conceptual sofreu múltiplas influências das diferentes 

disciplinas que integram os meus saberes.  

Como já explicitei, esta investigação centra-se na formação ao longo da vida, tendo eu 

elegido a análise das modalidades de divulgação das práticas pedagógicas das educadoras de 

infância como cenário educativo que permanentemente é construído e reconstruído. Para 

uma compreensão e inteligibilidade desta análise torna-se imprescindível abordar questões 

transversais ao tema em questão.  

Enunciarei, ao longo dos três capítulos de revisão da literatura, diferentes pontos, 

todos eles organizados em subpontos que enquadram a educação de infância como uma 

etapa fundamental da formação e da aprendizagem ao longo da vida. Deste modo, os três 

capítulos estão organizados do seguinte modo:  

- A educação das crianças pequenas, onde procuro refletir sobre esta componente de 

educação e formação ao longo da vida, procurando refletir e compreender os conceitos de 

educação de infância e de educação pré-escolar. Analiso também a profissão da educadora 
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de infância e por fim explicito a especificidade da educação pré-escolar no contexto 

nacional (Capítulo 1);  

- A divulgação e partilha das práticas pedagógicas, no qual analiso a participação dos 

diferentes parceiros neste processo, nomeadamente as crianças, as famílias e as equipas, 

destacando aqui a equipa pedagógica da sala de atividades8 e a equipa educativa da 

instituição9. Neste ponto explicito ainda o processo comunicacional, como meio regulador 

das relações entre todos os parceiros no processo de ensino aprendizagem, bem como o 

processo de registar e divulgar no contexto do jardim-de-infância (Capítulo 2);  

- O desenvolvimento profissional das educadoras de infância, onde procedo a uma 

análise acerca dos processos de educação/formação e aprendizagem ao longo da vida 

(Capítulo 3). 

Parte I – Questões metodológicas 

Em 2010, no âmbito do Curso de Formação Avançada que integra o Programa de 

Doutoramento em Educação, desenvolvi um estudo exploratório que me permitiu 

construir os objetivos da investigação e a questão de partida anteriormente explicitados, 

deste modo apresento, no quarto capítulo, uma súmula do estudo empírico desenvolvido. 

Esta opção deve-se ao facto do estudo exploratório ter funcionado como ponto de 

ancoragem na definição e redefinição da temática bem como das opções metodológicas da 

investigação.  

Após esta apresentação, exponho a metodologia da investigação (Capítulo 5) 

explicitando as opções metodológicas da investigação que tomei respeitando a questão de 

partida e os objetivos definidos. Descrevo e justifico os métodos de recolha da informação 

                                                 

 

 

8 Por equipa pedagógica da sala de atividades, entendo todos os elementos que constituem a equipa de sala, 
nomeadamente, a educadora de infância, a(s) ajudante(s) de ação educativa/assistente(s) operacional(is) e, nos casos 
em que tal se verifica, a(s)/o(s) estagiária(s)/o(s) a desenvolverem a sua iniciação à prática profissional ou a prática 
de ensino supervisionada. Esta equipa é a interveniente direta no quotidiano das crianças quer dentro do espaço da 
sala de atividades do jardim-de-infância, quer nos espaços institucionais do estabelecimento e do agrupamento que 
as crianças frequentam durante o período de atividades letivas. 

9 Por equipa educativa da instituição, entendo todos os elementos que constituem a equipa do estabelecimento e do 
agrupamento. Nesta equipa está integrada a equipa pedagógica da sala e todos os intervenientes no quotidiano das 
crianças dentro do espaço do jardim-de-infância. Nesta equipa inclui-se o pessoal que integra a equipa que dinamiza 
a Componente de Apoio à Família (CAF), o pessoal docente de ensino especial, os professores de 1º ciclo, pessoal 
técnico etc. 
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empírica, bem como todo o processo inerente aos procedimentos a que recorri para a sua 

análise. 

Parte III - Análise interpretativa da informação recolhida  

Nesta parte apresento o estudo empírico e a consequente análise interpretativa que 

desenvolvi com o propósito de construir e de reconstruir as pistas de ação e de reflexão 

concebidas por mim aquando da elaboração da investigação (Capítulo 6). Neste capítulo 

tento construir diálogos entre as informações que recolhi e a literatura, no intuito de 

compreender os significados revelados.   

Parte IV – Conclusões 

Nesta parte pretendo refletir sobre a análise desenvolvida ao longo desta tese e propor 

novos elementos de análise ainda não referidos, pelo que teço as conclusões desta 

investigação, apresentando algumas recomendações e uma reflexão final acerca de toda a 

investigação. 

No último ponto deste documento apresento as referências bibliográficas, pelo que é 

composto exclusivamente pela listagem dos documentos a que recorri ao longo da 

investigação. Esta listagem respeita as normas da APA Quinta Edição e está ordenada por 

ordem alfabética dos apelidos dos autores. 

 

Volume II 

Este volume, apresentado em suporte digital, reúne os apêndices que integram todos 

os instrumentos construídos por mim e que guiaram a realização de toda investigação, 

desde o desenvolvimento do estudo empírico à análise da informação recolhida. São 

também incluídos exemplos da informação por mim produzida aquando das observações e 

das entrevistas realizadas. Este volume está organizado pela ordem sequencial numérica da 

sua utilização ao longo do texto desta tese de doutoramento. Importa mencionar que nos 

apêndices referentes aos exemplos das observações dos espaços de divulgação: 

Identificação e descrição dos registos divulgados – Sala de atividades e Espaços comuns, 

optei por eliminar todos os registos fotográficos que, de algum modo identificassem os 

jardins-de-infância e/ou as educadoras participantes. Ao longo do trabalho estes registos 

foram analisados e aqueles que foram apresentados foram modificados de modo a 

preservar a identidade de todos os que surgem nas imagens capturadas.  
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Fundamentos teóricos 
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Capítulo 1 

- 

A educação das crianças pequenas 

 

As contínuas transformações a nível mundial, sobretudo no chamado mundo 

ocidental, tanto nas áreas social, económica e política, como nas áreas da cultura, ciência e 

tecnologia, conduziram a significativas mudanças nas conceções de infância e naturalmente 

na importância que a educação para as crianças pequenas tem vindo a assumir.  

A globalização da mudança exige um reposicionamento do homem e da infância 

assente em novos valores, novas crenças e novos conceitos provenientes de um tempo em 

que já não existem (se é que alguma vez existiram) certezas ou verdades absolutas. Este 

tempo contemporâneo exige colocar a enfase no efémero já que vivemos num tempo em 

que a educação está em constante renovação pelo que, diariamente, somos compelidos a 

novos modos de pensar e repensar a educação (Lauro, 2009). 

O conceito de educação é um conceito muito lato e que se presta a muitas e diferentes 

interpretações e que depende sempre do ponto de vista de quem o apresenta e do contexto 

espaciotemporal em que é construído (Cardona, 2011).  

Neste capítulo proponho-me analisar alguns dos conceitos que estão interrelacionados 

com a temática de investigação. Principio com a discussão inerente aos conceitos de 

educação de infância e de educação pré-escolar com o intuito de explicitar se se trata 

apenas uma questão de terminologia ou se, tal como afirma Canário (2009a) é uma questão 

mais profunda que está enraizada numa “visão instrumental” (p. 6) para compreender a 

educação das crianças pequenas. Porque a investigação se centra na análise das modalidades 

de registo e divulgação das práticas pedagógicas de cinco educadoras de infância, porque 

são elas que irão permitir dar corpo ao trabalho de análise, considero que é pertinente 

analisar a sua profissão. Por fim, e uma vez mais porque o foco desta investigação se centra 

nas práticas pedagógicas daquelas educadoras em contexto de jardim-de-infância analiso, de 

um modo sistemático, o desenvolvimento, no nosso país, deste campo da educação de 

infância que é a educação pré-escolar. 
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Assim e de modo a construir uma reflexão acerca da educação de infância, organizo 

este capítulo em três pontos: 

- Educação de infância e educação pré-escolar;  

- A profissão da educadora de infância;  

- A especificidade da educação pré-escolar em Portugal. 

  

 

1.1. Educação de infância e educação pré-escolar 

A educação de infância portuguesa, tal como em muitos países ocidentais e 

nomeadamente na Europa, está em contínua mudança não só quanto à sua forma mas 

também quanto à sua natureza.  

Como consequência dessa transformação, na literatura científica e no campo de ação 

dos profissionais de educação, vulgarmente se utiliza indiferenciadamente as expressões 

educação de infância e educação pré-escolar, contudo estas diferem entre si e quem as 

utiliza nem sempre lhe atribui o mesmo significado. Podemos entender estas duas 

expressões  

“[…] num sentido mais lato – englobando as modalidades educativas, 

incluindo a educação familiar das crianças desse grupo etário – ou num 

sentido mais restrito [quando nos referimos] “aos cuidados e educação 

proporcionados às crianças por indivíduos exteriores ao ambiente familiar, 

sendo muito variáveis as condições e locais em que estes serviços são 

prestados” (Silva, 1990, p. 2)” (Cardona, 2011, p. 147). 

Vasconcelos (2009), reportando-se a dez áreas que a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), em 2006, submeteu à consideração dos governos 

no sentido de uma reorientação das suas políticas, refere que “o campo da educação de 

infância é um campo complexo e multifacetado, que pressupõe interfaces e articulação 

entre entidades responsáveis, e que, tal como outros campos, faz face a processos de 

globalização incontornáveis” (p.22). 

Atualmente se reconhece à educação de infância um significativo papel no 

desenvolvimento global. Portugal não é exceção e desde o início do século XX, aquando 

dos primeiros debates republicanos sobre educação infantil e da criação da conceção da 

criança como flor de um jardim, que seria preciso regar para dar frutos no futuro, que a 

educação de infância conquistou um estatuto de maior relevância no panorama nacional. 
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Contudo, importa referir que “só a partir do final dos anos 70 é que se começou a observar 

um grande desenvolvimento da educação de infância” (Cardona, 1997, p. 13). Este estatuto 

foi influenciado de forma decisiva por mudanças estruturais, resultantes de contínuas 

alterações políticas e sociais. Por isso, 

“[…] a educação de infância não é apenas um bem social e educativo. É 

também um bem cultural. Porque a cultura pressupõe aprender ao longo da 

vida, requer curiosidade intelectual e capacidade de resolução de problemas, 

implica a usufruição estética inscrita no quotidiano, exige a radicalidade de 

uma postura ética. Cultura quer também dizer e reconhecer a existência de 

sociedades plurifacetadas, multiculturais, onde se afirma a diferença mas se 

garante a igualdade de oportunidades. É esta a realidade da sociedade pós-

moderna portuguesa, esta simultaneamente, a sua potencialidade” 

(Vasconcelos, 2000b, p. 21). 

No final do seculo XX, Jacques Delors, coordenador do «Relatório para a Unesco da 

Comissão Internacional Sobre Educação para o Século XXI», refere a importância da 

educação como “uma experiência global a levar a cabo ao longo de toda a vida, no plano 

cognitivo como no prático, para o indivíduo enquanto pessoa e membro da sociedade” 

(Delors, et al., 1996, p. 90) e alerta para a necessidade de “uma nova conceção ampliada de 

educação [...] [onde] todos pudessem descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial 

criativo — revelar o tesouro escondido em cada um de nós” (ibidem).  

Vasconcelos (2009) salienta a importância de se conceber a educação de infância numa 

relação de forte interdependência entre a educação de adultos e o desenvolvimento local. 

González, et al. (2006) afirmam que a educação de adultos integra os conhecimentos 

formais e os não formais, o desenvolvimento de atitudes inatas e a aquisição de 

competências, pelo que permite aos adultos tomar consciência de si mesmos e do meio em 

que estão inseridos, articulando o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber conviver. É 

neste sentido que inscrevo a educação de infância numa perspetiva humanista, situando-a 

num espaço de construção coletiva de adultos e crianças inseridos num contexto 

socialmente construído. Para Vasconcelos (2009)  

“[…] o envolvimento no trabalho com as crianças é fator de desenvolvimento 

dos adultos: desenvolvimento humano, afetivo e social, mas também 

desenvolvimento intelectual e cultural. Uma boa educação de infância provoca 

o desenvolvimento, não apenas das crianças, mas dos adultos que com ela 

interagem, com especial relevo incidência nos pais e nos profissionais” (p. 

12).   
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No relatório, coordenado por Delors, é referido que, para que aprendizagem ao longo 

de toda a vida seja considerada na sua plenitude, é imprescindível que esta seja fundada em 

quatro pilares: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a 

ser”. Nesta conceção de aprendizagem ao longo da vida está implícita a ideia de que “a 

aprendizagem começa ao nascer e o investimento nos primeiros anos de vida é cada vez 

mais considerado primordial, devido ao retorno positivo posterior na educação da criança” 

(Moss, 2011, p. 142). 

É manifestamente evidente que os quatro pilares apresentados no relatório são as 

pedras basilares para a estruturação das práticas pedagógicas dos profissionais em 

educação. Moss (2011), a propósito dos estudos de Bennett (2006), reforça esta posição 

quando se refere às instituições educativas como espaços de vida onde crianças e 

profissionais aprendem a aprender.  

Deste modo, considero que, no âmbito desta investigação importa tentar compreender 

os quatro pilares apresentados no relatório no âmbito mais restrito da educação de infância: 

O primeiro pilar - aprender a conhecer – destaca que é necessário que a educação 

permita que cada pessoa compreenda o mundo que a rodeia, apoiando-se em múltiplas 

linguagens. Para tal é indispensável construir o prazer da descoberta, da construção e 

reconstrução do saber, da curiosidade, da autonomia. Aprender a conhecer pressupõe a 

conjugação de uma cultura geral, suficientemente vasta, com a possibilidade de uma 

especialização aprofundada de temas com especial interesse para cada pessoa 

individualmente. Mas, para aprender a conhecer é essencial aprender a aprender, pelo que 

se torna imprescindível que se aprenda a conhecer aquilo que se observa “exercitando a 

atenção, a memória e o pensamento” (Delors, et al., 1996, p. 92). 

O segundo pilar - aprender a fazer – está intrinsecamente ligado ao processo anterior 

de aprender a conhecer. Esta dimensão da aprendizagem ao longo da vida evidencia a 

importância de se adquirir não apenas uma qualificação profissional, mas, acima de tudo, de 

construir a competência que permita, a cada pessoa, enfrentar situações diversificadas e 

relacionar-se com as outras em equipa. Neste processo, salienta-se a importância da 

aquisição de qualidades humanas que se manifestam nas relações interpessoais, tais como: a 

iniciativa, o gosto pelo risco, o saber comunicar, o saber gerir conflitos, a flexibilidade. 

O terceiro pilar - aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros - reforça a 

importância da convivência, o que implica complementarmente, a “descoberta progressiva 
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do outro” (Ibidem, p. 97) e, ao longo de toda a vida, a participação em projetos com 

objetivos comuns no respeito pelos valores do pluralismo e da compreensão mútua, 

minimizando as diferenças e até evitando conflitos. Bolívar (2011) refere que a “escola 

sozinha não pode satisfazer todas as necessidades de formação dos cidadãos” (s/p.). Só 

assumindo esta tarefa como uma tarefa comunitária em se impliquem corresponsavelmente 

a família, a escola e a comunidade é possível conseguir alicerces fortes na educação e na 

aprendizagem das crianças. De salientar que acredito que as escolas e as aprendizagens que 

lá ocorrem não beneficiam unicamente as crianças, elas beneficiam complementarmente 

crianças e adultos num processo em que ambos criam e recriam os seus saberes (Collinson, 

et al., 2009). 

O documento ressalta que, “na prática letiva diária, a participação de professores e 

alunos em projetos comuns pode dar origem à aprendizagem de métodos de resolução de 

conflitos e constituir uma referência para a vida futura” (Delors, et al., 1996, p. 99). Nesta 

perspetiva importa salientar a importância de se “investir na educação de adultos (pais, 

educadores, comunidade, …) de modo a que as instituições para a infância realmente 

eduquem e se deixem educar pela comunidade envolvente (Vasconcelos et al., 2003)” 

(Vasconcelos, 2006, p.3). 

O quarto e último pilar - aprender a ser - evidencia a necessidade do desenvolvimento 

integral da pessoa, criando condições para que cada um possa agir com uma capacidade 

cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal. Como o 

coordenador do relatório Delors, et al. (1996) vêm alertar para o papel essencial da 

educação, uma vez que esta deve “conferir a todos os seres humanos a liberdade de 

pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação de que necessitam para desenvolver 

os seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, donos do seu próprio destino” (p. 

100).  

Assim, a formação ao longo da vida considera as potencialidades, todas as 

potencialidades, de cada um: inteligência, sensibilidade, sentido ético e estético, 

responsabilidade pessoal, espiritualidade, pensamento autónomo e crítico, iniciativa, dando 

especial atenção à imaginação e à criatividade. A educação deve “oferecer às crianças e aos 

jovens todas as ocasiões possíveis de descoberta e de experimentação — estética, artística, 

desportiva, científica, cultural e social” (ibidem).  

Preconiza-se “uma educação de infância que seja uma primeira iniciação à vida 

democrática e ao emergir da consciência planetária” (Vasconcelos, 2009, p. 56), dando 



Capítulo 1 

24 

 

 

cumprimento a um conceito amplo de educação que compreende a “educação como um 

processo de crescimento e participação crescente na sociedade” (Moss, Haydon, 2008, p. 2, 

apud Moss, 2011, p. 155). Neste sentido, participar “significa ensinar, aprender, vivenciar a 

democracia” (Freire, 1999, p. 91). 

Na sua génese, a educação de infância comporta respostas sociais e educativas para as 

crianças desde o nascimento até ao primeiro ciclo do ensino básico, dando resposta “às 

necessidades decorrentes dos mundos complexos em que vivem as crianças, na sua 

diversidade e alteridade” (Sarmento, 2012, s/p.). Assume particular relevância, no nosso 

país, o Parecer nº 1/94 do Conselho Nacional de Educação (CNE), onde é referida a 

educação das crianças  

“[…] como o conjunto de serviços e de ações familiares e extrafamiliares de 

atendimento à criança desde o nascimento até ao fim da escola primária. Esta 

definição lata é importante porque nos permite abranger a multiplicidade de 

situações possíveis proporcionadas às crianças e não apenas os contextos 

formais ou os contextos intencionalmente educativos” (Parecer N.º 1/94 do 

Conselho Nacional de Educação sobre a educação pré-escolar em Portugal, 

Ponto 3.2.).  

Em 1986 com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo Português (Lei N.º 

46/86 de 14 de outubro) o conjunto dos serviços educativos prestados às crianças dos 3 

aos 6 anos passa a ser definido, preferencialmente, como educação pré-escolar. Importa 

aqui analisar em que concerne esta mudança. Para Canário (2009a) 

“Esta mudança terminológica não é de modo nenhum inocente e inscreve-se 

numa discussão que reconhece a especificidade de um património de 

pensamento e de práticas de educação de infância que é objetivamente 

desvalorizado, a partir de uma visão instrumental que consiste em antecipar 

algumas aprendizagens que permitam preparar uma «boa» inserção das 

crianças no sistema escolar” (p. 6). 

Durante o período de meados da década de 80 a educação pré-escolar passou a ser 

considerada um forte meio no combate ao insucesso escolar, mas  

“[…] esta forma de conceber a educação de infância, essencialmente centrada 

na sua função de preparação “pré-escolar”, veio contradizer as ideias 

defendidas pela maioria dos profissionais, sendo esta perspetiva considerada 

redutora em relação às finalidades mais vastas deste nível de ensino, 

correndo-se o risco de condicionar a sua autonomia e especificidade” 

(Cardona, 1997, pp. 99-100). 
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De referir que a autora constatou que apesar de a educação pré-escolar ter sido 

concebida como forma de combate ao insucesso escolar, “esta perspetiva nunca chegou a 

ter implicações concretas, acabando por não ser assumida nos textos do relatório final da 

Comissão de Reforma” (ibidem, p.107).  

Esta autora (Cardona, 2008a, 2011) ao aprofundar o estudo desta mudança afirma que 

a diferença entre as duas expressões são, efetivamente, diferenças de conceção, pois  

“[…] a expressão educação de infância procura marcar uma maior 

especificidade em relação à escola, sendo a educação das crianças mais 

pequenas concebida de uma forma mais diferenciada. […] Neste sentido 

frequentemente surgem algumas críticas à utilização da expressão pré-escolar 

por esta poder significar uma excessiva centralidade na preparação para a 

escola, descurando as finalidades mais amplas que devem caraterizar a 

educação de infância. A designação pré-escolar é também muitas vezes 

conotada como significando uma desvalorização da função social que as 

instituições das crianças pequenas devem assumir, no cuidar das crianças e 

das suas famílias, nomeadamente no apoio dos mais carenciados 

(Montenegro, 2001, p. 41)” (Cardona, 2011, p. 148). 

Em março de 2011, uma recomendação do CNE retoma estes conceitos e refere que a 

educação de infância é  

“[…] concebida e encarada em estreita ligação com o 1º ciclo da escola básica 

e, simultaneamente, no pressuposto de que se realiza num contexto de uma 

Aprendizagem ao Longo da Vida. Consideramos que ela abrange as crianças 

dos 0 aos 6 anos, em interface com as políticas sociais, ligada às famílias, à 

educação de adultos, ao combate à exclusão social, à qualificação da 

população ativa, à criação de redes de suporte às famílias e ao 

desenvolvimento local, enfim, à garantia de coesão social” (Recomendação 

do Conselho Nacional de Educação - A Educação dos 0 aos 3 Anos, Ponto 

II).  

Vasconcelos (2009a) foi mais longe e apresentou como proposta estratégica para o 

desenvolvimento e afirmação da educação de infância em Portugal que se passasse a 

considerar a educação de infância num campo mais alargado. Entende a autora que 

“[…] faz mais sentido hoje falar em educação de infância do que em educação 

pré-escolar. Esta conceção mais ampla, dos 0 aos 6/8 anos, ou mesmo aos 12 

anos de idade, leva-nos necessariamente a uma preocupação, não apenas com 

a educação, mas, também, com os cuidados às crianças, alargando-se esse âmbito 

também às escolas de 1º, 2º e 3º ciclos. As escolas do 1º ciclo (6-10 anos), do 

2º ciclo (10-12 anos) ou, mesmo, do 3º ciclo (12-15/16 anos), deveriam ser, 

tal como os jardins-de-infância, serviços simultaneamente educativos e sociais 
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[…]. Talvez seja oportuno, neste momento, determo-nos num conceito ainda 

mais alargado de educação e cuidados para infância, de modo a englobar o 

atendimento das crianças até aos 10/12 anos fora das horas estritamente 

curriculares-escolares” (p. 201). 

Cardona (2011) apresenta uma perspetiva dual relativamente ao uso das expressões 

educação de infância e educação pré-escolar. Se por um lado defende que se utilize a 

expressão “educação de infância [por considerar que esta é] mais abrangente, que não se esgota 

na idade pré-escolar, e que tem subjacente a defesa de uma política educativa integradora 

para a infância, que não se esgota nos contextos formais” (p. 148). Por outro lado, 

nomeadamente atendendo à realidade portuguesa, 

“[…] a opção pela utilização da expressão educação pré-escolar também tem 

algumas vantagens, considerando a necessidade de reforçar o seu lugar como 

primeira etapa da educação básica. Neste sentido, podemos (e devemos!) falar 

de educação pré-escolar num sentido abrangente que ultrapassa a lei integrando 

também as crianças com menos de 3 anos, que também pertencem ao grupo 

etário pré-escolar e concebendo as suas finalidades de forma alargada que não 

se esgota na preparação para a escola. Em sentido lato: educação pré-escolar 

abrange todas as crianças (0 aos 6 anos) antes da idade de entrada na escola 

obrigatória” (ibidem, pp. 148-149).  

Importa, então, apresentar genericamente os serviços de educação de infância 

portugueses que apoiam as crianças: a creche onde equipas de profissionais acompanham e 

apoiam as crianças dos 0 aos 3 anos e os estabelecimentos de educação pré-escolar onde se 

acompanham e apoiam as crianças dos 3 anos à idade de ingresso no primeiro ciclo do 

ensino básico (5/6 anos). Existem ainda outros tipos de serviços que têm vindo a ser 

criados nas últimas décadas decorrentes quer do desenvolvimento da conceção de criança, 

quer da emergência de novas realidades sociais, culturais e políticas, nomeadamente, as 

amas, os centros de atividades de tempos livres, os centros de acolhimento temporário, as 

ludotecas, entre outras. 

Portugal & Santos (2004) referem que apesar dos documentos legais, nomeadamente 

as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), exigirem que se criem 

respostas para todas as crianças, as práticas educativas comumente refletem uma 

“orientação academizante” (p. 129) onde as atividades regularmente não retratam “nem a 

vida nem os verdadeiros interesses” das crianças (ibidem). Vasconcelos (2009b) refere que a 

OCDE no seu relatório de 2006 ao abordar a realidade da educação de infância “alerta para 

o perigo de uma “escolarização precoce das crianças”, aconselhando os países a manter as 

características de uma educação de infância que tome como ponto de partida o jogo e a 
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expressão livre da criança” (p. 20). As pesquisas realizadas por Cardona (2011) também 

corroboram esta realidade, já que  

“[…] apesar das práticas de educação pré-escolar se terem procurado 

distanciar do modelo da escola acabaram por perpetuar algumas das 

características criticadas neste modelo. Neste sentido observa-se uma certa 

tendência para o desenvolvimento de práticas desligadas da realidade 

sociocultural das crianças, predominando, muitas vezes, um modelo único, 

demasiado normativo, contrariamente ao que é defendido no discurso dos 

educadores e das educadoras” (p. 154). 

A meu ver, foram também os documentos legais que fomentaram, no âmbito da 

educação pré-escolar em Portugal, a proliferação de práticas essencialmente diretivas onde 

“se observa uma valorização do que é pensado pela educadora em detrimento das escolhas, 

dos saberes e das reais capacidades das crianças” (Portugal & Santos, 2004, p. 129). 

Pelo exposto anteriormente se compreende que me identifico com o conceito mais 

abrangente de educação de infância. Apesar de considerar que este meu trabalho de 

investigação se centra na problemática da educação de infância, ao longo do texto 

sistematicamente me refiro à educação pré-escolar, tal deve-se ao facto do estudo empírico 

ter sido desenvolvido em contexto português em equipamentos da rede nacional de 

educação pré-escolar. 

Como é percetível, assume especial importância para esta investigação o papel 

desempenhado pelos profissionais de educação de infância, nomeadamente as educadoras 

de infância, em articulação com os parceiros educativos. Assim, no próximo ponto, para 

uma melhor compreensão da investigação, considero importante explicitar algumas das 

conceções de diferentes autores acerca da profissão da educadora de infância. 

 

 

 1.2. A profissão da educadora de infância 

Passada mais de uma década sobre o início do século XXI, a educação de infância, tal 

como a concebo no ponto anterior, nomeadamente no mundo ocidental, continua a querer 

afirmar-se como uma educação de qualidade que incorpora a educação de todas as crianças, 

em todas as suas dimensões permitindo a plena realização dos seus direitos. Para que tal 

seja possível, considero que é necessário, para além de um olhar atento dos contextos onde 

se promove a educação de infância, um olhar focado nos significados construídos nesses 
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contextos mediante uma escuta cuidadosa de todos os intervenientes – as crianças e os 

adultos. 

No início desta tese explicitei o porquê de abordar a profissão dos educadores de 

infância no feminino, contudo, considero que importa referir que desde que esta profissão 

surgiu no quadro da profissão docente ela surgiu “naturalmente vocacionada para as 

mulheres, apenas recentemente começam a aparecer os primeiros homens na profissão” 

(Cardona, 2006, p. 190) por esta razão e porque esta investigação se centra nas práticas de 

registo e de divulgação de cinco educadoras de infância me refiro a elas sempre no 

feminino e dedico este ponto a uma análise da sua profissão.  

Tal como Vasconcelos (2000a) entendo a profissão de educadora de infância como 

uma “arte suprema” (p.41) onde esta assume um papel “central mas, quando possível, 

desnecessário” (ibidem). O papel da educadora de infância é, no cerne de um trabalho 

desenvolvido em torno de uma pedagogia participativa10, “organizar o ambiente e observar 

a criança para a entender e lhe responder” (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2011, p. 

15).  

Fortunati (2009) e Vasconcelos (2009), apoiando-se no pensamento de Rinaldi (2006), 

apresentam uma conceção de educadora de infância enquanto  

“[…] cocriador[a] […] de saberes e cultura, mais atent[a] à criação de 

possibilidades do que em atingir objetivos pré determinados. Afasta-se da 

falácia das certezas, assumindo, em vez disso, a responsabilidade por 

escolher, experimentar, discutir, refletir e mudar, incidindo na organização de 

oportunidades e mantendo o seu trabalho como fonte de prazer e de 

maravilha… O educador escuta, porque escutar legitima a pessoa” 

(Vasconcelos, 2009, p. 63). 

Nesta perspetiva se entende que a educadora de infância deve, no pleno exercício das 

suas funções, afastar a escolarização das atividades que são proporcionadas às crianças no 

seu quotidiano, sem, com essa postura, deixar de garantir quer o atendimento às 

necessidades básicas de cuidado, quer o acesso a conhecimentos cultural e historicamente 

                                                 

 

 

10 Oliveira-Formosinho & Formosinho (2011) referem que “as pedagogias participativas produzem uma rutura com 
uma pedagogia tradicional transmissiva para promover outra visão do processo de ensino-aprendizagem e do(s) 
ofício(s) de aluno e professor. Os objetivos das pedagogias participativas são o envolvimento na experiência e a 
construção da aprendizagem na experiência contínua e interativa” (p. 15). 
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construídos. Deste modo, tem que mediar a introdução da criança na cultura pelo que, por 

um lado “não pode ignorar as intenções, conhecimentos e compreensão da criança, mas 

por outro lado, deve providenciar atividades e aprendizagens cultural e socialmente úteis” 

(Portugal & Laevers, 2010, p. 40). 

 Considero que a educadora de infância nas suas múltiplas funções, tem que saber 

respeitar e aceitar os outros enquanto pessoas com saberes, criando oportunidades para que 

cada um, a seu jeito, possa descobrir e desbravar diferentes caminhos para a construção 

do(s) seus(s) conhecimento(s). Importa não esquecer as famílias, considerá-las e respeitá-las 

como parte integrante do grupo faz parte das funções da educadora de infância. Neste 

sentido, assume-se que os valores que as crianças trazem das famílias fazem parte da vida 

no jardim-de-infância, sendo que “não se trata de uma reprodução passiva, mas de 

reconstrução desses mesmos valores à luz de uma experiência de vida comunitária” 

(Vasconcelos, 2007, p. 112). 

Mas estas descobertas devem assentar em relações humanizadas, pelo que as 

educadoras necessitam investir na criação de   

“[…] vínculos, respeitando as crianças, ouvindo-as, conectando-se com suas 

dores e alegrias; trabalhando junto a elas valores como solidariedade, contato 

e cuidado com o próprio corpo, com a natureza, com o meio ambiente e os 

animais; incentivando cuidados básicos pessoais, cuidado com seus pertences, 

seus brinquedos e seus espaços de convivência. O vínculo com as crianças 

obriga-nos a retomar o vínculo com nossa criança interior. É através desse 

caminho que somos capazes de nos colocar no lugar delas e de nos 

tornarmos mais abertos para acolher medos, angústias, raiva, agressividade, 

sentimentos de tristeza, solidão ou abandono” (Friedmann, 2012, s/p.). 

Neste sentido, importa que a educadora no seu quotidiano use o seu tempo a “ver as 

crianças a agir, [a] escutá-las a pensar, [a] aprender a documentá-las para que a sua ação, 

pensamentos, sentimentos, esperanças se tornem visíveis” (Oliveira-Formosinho & Costa, 

2011, p.85). Quando a educadora se dedica às crianças por meio da observação e da 

participação das suas atividades, elas sentem-se motivadas “a ir mais longe, a experimentar 

e a verificar, a correr riscos, a descobrir as suas capacidades e limites e, progressivamente, a 

desenvolver estratégias de construção do pensamento” (Jansà, 2013, p. 28). Entendo, 

portanto, que estas profissionais no quotidiano das suas práticas têm que criar espaço para 

uma ampla “articulação entre o educar e o cuidar” (Cardona, 2011, p. 151) não apenas no 

que se refere à ação imediata com as crianças, mas no que se refere à ação com e entre 

todos os parceiros dando especial atenção às famílias das crianças com quem trabalha, 
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“articulando as redes sociais de suporte à infância” (Vasconcelos, 2009, p. 12). Por esta 

razão, Oliveira-Formosinho (2002) afirma que “a interação e a integração estão no coração 

da profissionalidade das educadoras (p. 49), exigindo-se-lhes que estabeleçam uma rede de 

interações alargadas” (ibidem), designadamente com as famílias, o pessoal auxiliar, outros 

profissionais, “dirigentes comunitários, autoridades locais, voluntários” (ibidem), entre 

muitos outros. 

Para Sarmento (2004) as profissionais de educação de infância,  

“[…] são agentes educativos com um saber específico sobre pedagogia da 

infância e das ciências que ajudam a desempenhar adequadamente o ato 

educativo, saber específico esse garantido pela existência de um corpo de 

conhecimentos sistemático, adquirido num longo período de tempo. [...] por 

definição, possuem capacidade de fazer diagnósticos e de tomar decisões 

competentes e fundamentadas, ou seja, são autónomos no seu desempenho 

profissional” (p. 99). 

Para esta autora existem seis elementos que caracterizam a profissão da educadora de 

infância e que a diferenciam de outros grupos docentes, nomeadamente: 

“- A idade das crianças do grupo etário a quem se dirige a sua ação educativa; 

 - As raízes históricas muito ligadas a funções maternais;  

 - A multiplicidade de funções (sociais e pedagógicas) que têm que ser 

assumidas em todos os contextos de atendimento a crianças até aos 6 anos;  

 - O grupo profissional ser composto quase exclusivamente por mulheres;  

 - As clivagens internas do grupo profissional conforme as tutelas a que estão 

sujeitas (ora na administração privada, ora na administração pública e, dentro 

desta última, ligadas ora à assistência social ora aos ministérios da educação);  

 - A multiplicidade de contextos onde pode ser exercida; 

 - As distinções de estatuto e de carreiras consoante trabalhem com crianças 

dos 0 aos 3 anos ou com crianças dos 3 aos 6 anos” (ibidem, p. 100). 

Para Vasconcelos (2000a) uma das funções primordiais da educadora de infância é a 

gestão do currículo já que  

“[…] independentemente das diferentes modalidades organizacionais das 

instituições de educação de infância, é o educador o gestor do currículo. Qual 

tecelã/tecelão, é convidado a tecer o currículo (Vasconcelos, 1990a), 

cruzando os fios das várias coordenadas que é importante ter em 

consideração: as características individuais e do grupo de crianças; a forma de 

ser/estar e os saberes do educador, a sua disponibilidade e capacidade de 

inovação; os desejos e interesses das famílias e das comunidades; as 
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problemáticas dos graus subsequentes de ensino; aquilo a que a sociedade 

pede à educação pré-escolar (Katz, 1995)” (p. 38). 

Nesta perspetiva, e de acordo com Moss (2011, 2009), à educadora é exigido que, no 

exercício das suas funções, desenvolva a capacidade de ser reflexiva e democrática, que 

pense por si mesma e que pesquise, que esteja aberta a novas possibilidades, que colabore 

ativamente na construção do conhecimento e na procura de valores, que seja curiosa e que 

promova a curiosidade, que seja capaz de lidar com a incerteza, que se deixe encantar e 

surpreender continuamente. Portugal & Laevers (2010) afirmam que  

“[…] trabalhar de forma qualitativamente superior em educação de infância 

pressupõe que [a] educador[a] seja capaz de responder adequadamente à 

diversidade das infâncias, presentes nos diferentes contextos educativos. 

Pressupõe ainda que [a] educador[a] de infância seja um[a] profund[a] 

conhecedor[a] das áreas de conteúdo que aborda e que utilize documentação 

e estratégias de avaliação que fundamentem a organização do ambiente 

educativo, o desenvolvimento do currículo e os processos de ensino-

aprendizagem. Acrescentamos que trabalhar bem em educação de infância 

não exige apenas formação científica e pedagógica, academicamente bem 

suportada, exige também […] intuição e características pessoais de atenção ao 

outro, de saber ouvir, de dar espaço à expressão do outro, de atender a outras 

perspetivas, ser flexível, respeitar” (p. 145).  

A educadora de infância é, assim, alguém que aposta na relação e na interação com os 

outros de modo a que (re)construa e consolide os seus conhecimentos teóricos, investindo 

no desenvolvimento de competências de “processamento da informação profissional, 

análise e reflexão crítica na ação em sala de aula, no diagnóstico, na decisão educativa, na 

avaliação de processos e na reformulação de projetos” (Imbernón, 2012, s/p.). 

Cardona (2004) chama a atenção para “uma excessiva diferenciação da educação de 

infância relativamente aos outros níveis de ensino” (p. 161) que resulta da indefinição que 

tem caracterizado a forma de conceber “o estatuto, funções e objetivos das práticas de 

trabalho [das educadoras de infância] (ibidem). O facto de as instituições da rede pública se 

terem organizado em agrupamentos, em muito tem restringido o papel destas profissionais, 

implicando cada vez menos tempo ao desenvolvimento da ação pedagógica dentro da sala 

de atividades (Cardona, 2011). Este fator organizativo tem  

“[…] originado efeitos perversos na monodocência (nomeadamente 

educadores de infância e professores do 1º ciclo), com clara ignorância da 

especificidade do trabalho com as primeiras idades (0 aos 8/10 anos) e com o 

risco de estes docentes verem adulterado o seu papel enquanto gestores do 

currículo” (Vasconcelos, 2006, p. 7). 
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Apesar das condicionantes da história recente da educação de infância em Portugal, o 

papel das educadoras de infância, tem vindo a afirmar-se, a par dos profissionais de outros 

níveis de ensino e, atualmente a educadora é considerada como uma profissional que “pode 

inovar, pedir conselhos a quem quiser, mobilizar recursos locais, etc.: o que importa é que 

encontre um jeito para resolver os problemas na sua classe e que entregue alunos bem-

sucedidos” (Charlot, 2007, p. 131). Convém explicitar que considero que, para que as 

crianças sejam bem-sucedidas ao longo da sua vida é necessário que elas sejam participantes 

ativas na procura de soluções para as situações problemáticas quotidianas e essa é uma 

função da educadora de infância. Importa não esquecer que, na sua função de ensinar, a 

educadora de infância favorece a construção de saberes e, para que ensine de modo útil, 

“[…] não basta dominar intelectualmente esses saberes; é preciso ser capaz de 

mobilizá-los em situação, de integrá-los às rotinas diárias e, ao mesmo tempo, 

de reagir adequadamente em situação de urgência. A mobilização dos saberes 

em situação exige competências de ação, antecipação, julgamento e decisão 

que não são a pura e simples aplicação de receitas, métodos, procedimentos. 

São essas competências que subjazem ao trabalho cotidiano em sala de aula” 

(Gather-Thurler, 2012, s/p.).  

Ao assumir um contínuo questionamento, as educadoras de infância, promovem, de 

forma contínua e articulada, o seu desenvolvimento pessoal e profissional, pelo que se 

compreende que “a reflexividade crítica sobre o seu desempenho profissional decorre, 

assim, do seu desenvolvimento enquanto adultas” (Sarmento, 2001, p. 91). Neste sentido é 

necessário: 

“Ter flexibilidade para atuar entre o individual e o coletivo […] 

Ter jogo de cintura entre oferecer tempo livre (atividades autónomas, de livre 

escolha para as crianças) e transmissão de conhecimentos (atividades 

direcionadas). 

Incentivar pais e educadores a ficarem conectados com as mensagens que se 

escondem por trás da agressividade, das doenças, da introversão, da 

indiferença, do choro, do medo, das temáticas que surgem nas brincadeiras e 

nos desenhos. 

Valorizar e acolher o diferente para dar espaço a todos nos grupos.  

Abrir-se para aprender com as crianças, que sabem muitas coisas que nós, 

adultos, não sabemos.  

Ter clareza acerca dos valores […]” (Friedmann, 2012, s/p.).  
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Porque esta investigação se insere no âmbito restrito dos contextos portugueses 

definidos como contextos de educação pré-escolar, centrarei o próximo ponto neste campo 

de ação restrito da educação de infância em Portugal. 

 

 

 1.3. A especificidade da educação pré-escolar em Portugal 

A educação pré-escolar, enquanto campo restrito da educação de todo e qualquer 

cidadão, tem vindo a ocupar um lugar de destaque assumindo-se como um serviço 

educativo público, intrincando na sua conceção finalidades educativas e sociais. Portugal 

(s.d.) refere que “é finalidade da educação pré-escolar organizar um conjunto de 

experiências a partir das quais as crianças aprendem, desenvolvendo competências pessoais 

e sociais. Este conjunto de experiências constitui o currículo, englobando princípios e 

valores, processos e práticas” (s/p.).  

Em Portugal este nível de ensino e de aprendizagem enfrenta constantes desafios que 

permitem encará-lo, no panorama global, como uma problemática que emerge 

coincidentemente como um meio de desenvolvimento e como uma das finalidades desse 

mesmo desenvolvimento. Nos seus estudos, Cardona (1997, 2006, 2011) explicita que após 

a revolução de 1974 a educação pré-escolar em Portugal 

“[…] caracterizou-se por uma grande diferenciação em relação ao modelo 

escolar, considerado demasiado rígido e diretivo, defendendo-se uma cultura 

muito específica, que se observa na própria terminologia utilizada. O termo 

ensino é substituído pelo termo educação; os seus profissionais são designados 

por educadoras/educadores e não como professores; estes não dão aulas mas 

organizam atividades; não existem classes mas grupos; em vez da designação de 

alunos é utilizada a expressão crianças; não se utiliza o termo sala de aula mas 

sim sala de atividades; as instituições não são escolas, mas jardins-de-infância (Silva, 

1990: 50)” (Cardona 2006, pp. 81-82). 

Sarmento e Marques (2007) referem que a educação pré-escolar teve origem na 

necessidade de criar espaços de atendimento às crianças, dando resposta às necessidades 

das famílias resultantes das mudanças ao nível da organização do trabalho. Vasconcelos 

(2000b, 2003) acrescenta que o facto de as mulheres desenvolverem a sua atividade 

profissional fora de casa, conduziu a uma maior preocupação com a infância e com a 

formação de pessoal especializado como sejam as educadoras de infância e os psicólogos. 

“Portugal é um dos países da Europa onde maior número de mulheres trabalha a tempo 
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inteiro” (Vasconcelos, 2009a, p. 201). Mas a educação pré-escolar também se foi assumindo 

mediante o reconhecimento da sua importância no desenvolvimento das crianças, no 

respeito pelo indubitável contributo que pode ter no sucesso educativo e no bem-estar 

dessas crianças. Cardona (2001) entende este nível de ensino como um espaço “onde as 

crianças realizam aprendizagens fundamentais para a sua vida futura, nomeadamente [onde] 

«aprendem a aprender»” (p. 21). 

No nosso país a componente assistencial possui uma vasta tradição na implementação 

e no crescimento da educação pré-escolar. Esta é uma componente eminentemente 

associada a uma das formas de combate à pobreza, com forte incidência na manutenção 

dos estabelecimentos da rede solidária de educação pré-escolar e, por consequência, das 

instituições particulares de solidariedade social (Vasconcelos, 2003). Por todo o país têm 

surgido e ressurgido equipamentos diferenciados provenientes de uma pluralidade de 

lugares, culturas e comunidades que dão forma ao mosaico da educação pré-escolar 

portuguesa. Marmoz (1997) refere que  

“[…] a originalidade da educação pré-escolar em Portugal é clara e pode ser 

identificada através de características que lhe são próprias: a independência 

histórica dos outros setores do sistema escolar, a intervenção de diversos 

serviços concorrentes ou complementares, a integração nas comunidades 

(patente ao nível da própria organização e gestão escolares), a forte ligação 

com os pais e, note-se ainda, desde longa data, uma formação contínua 

especifica, para educadores de infância” (p. 11). 

Em 1986 a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei N.º 46/86 de 14 de 

outubro) veio definir a educação pré-escolar como o conjunto dos serviços educativos 

prestados às crianças dos 3 aos 6 anos. A abertura das instituições educativas a todas as 

estruturas sociais que as rodeiam, o diálogo constante, pretendendo estabelecer o 

intercâmbio e a comunicação, passam a fazer parte das novas exigências do Sistema 

Educativo Português. Vasconcelos (2005) numa das suas reflexões acerca da evolução das 

politicas para a infância em Portugal afirma que  

“[…] na Lei de Bases há preocupações universais que têm a ver com a 

democratização do ensino, a promoção da igualdade de oportunidades, a 

defesa dos valores da cultura numa relação de solidariedade com outros 

povos do mundo. Contém a ideia de transformação global do sistema do 

ensino para a formação do homem novo para uma nova sociedade” (p.38). 

Na década de 90 do século XX com o objetivo de promover uma viragem na educação 

pré-escolar, através da intervenção de estruturas oficiais, promoveu-se um debate a nível 



A educação das crianças pequenas 

35 

 

 

nacional que estimulou a criação de instrumentos que facilitassem a implementação de 

condições conducentes à transformação dos contextos, tornando mais educativos os 

contextos sociais e mais sociais os contextos educativos. De referir, que esta etapa da 

formação ao longo da vida se tem desenvolvido em contextos sociais e educativos bastante 

diversificados, assim se compreendendo que as realidades da educação pré-escolar em 

Portugal nem sempre sejam coincidentes. Estas medidas legislativas partiram do 

“[…] pressuposto de que [a educação de infância] se realiza num contexto de 

uma aprendizagem ao longo da vida. Considerou-se, ainda que a educação de 

infância se desenvolve em interface com as políticas sociais, ligada às famílias 

e à criação de redes de suporte com elas e entre elas, à educação de adultos, 

ao combate à exclusão social, à qualificação das população ativa, e ao 

desenvolvimento local, enfim, à garantia da coesão social e de equidade” 

(Vasconcelos, 2009b, p. 19). 

Consequentemente foi elaborado um conjunto de orientações e medidas legislativas 

com vista à construção e implementação de um enquadramento global de qualidade para 

todas as redes nacionais com respostas educativas e sociais na educação pré-escolar, 

pretendendo-se ainda criar condições para a massificação da oferta deste nível de ensino e 

de aprendizagem (Homem, 2002).  

De referir a importância que o Parecer N.º 1/94 do CNE sobre a educação pré-escolar 

em Portugal teve nessa mudança já que transformou a educação pré-escolar num “motivo 

de interesse nacional” (Vasconcelos, 2005, p. 40). A autora refere que  

“[…] o referido parecer teve um papel histórico, pois elaborado após amplo 

processo de consulta a profissionais, investigadores e serviços, foi muito bem aceite 

na opinião pública. Recomendava que o Estado, para além de apoiar financeiramente 

a educação pré-escolar, desempenhasse, em conjunto com as autarquias, um papel 

mais decisivo no processo de desenvolvimento do sistema de educação pré-escolar” 

(ibidem). 

Porque considero que, no âmbito desta investigação, não importa proceder a uma 

resenha histórica da educação de infância em Portugal, neste ponto irei centrar-me no 

período após 1997, por ser um período em que se assistiu a uma “clara valorização do 

estatuto da educação de infância” (Vasconcelos, 2006, p. 4), destacando apenas as medidas 

que considero mais pertinentes para a compreensão desta investigação. Vasconcelos (2005) 

ao referir-se a este período fala de “um novo desenvolvimento para a educação de infância” 

(p. 40), consequência de uma nova conjuntura política no nosso país. 
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A partir de meados dos anos 90 surge um conjunto de disposições legais que, ainda 

hoje, sustentam todo o enquadramento e desenvolvimento da educação pré-escolar em 

Portugal. 

 

. 1997 

O ano de 1997 foi um ano particularmente importante para este nível de ensino, pois 

criou-se uma rede nacional de estabelecimentos de educação pré-escolar, passando a 

educação nos anos prévios à escolaridade básica obrigatória a ser também da 

responsabilidade do Estado.  

Em fevereiro desse ano, a publicação da “Lei-quadro da Educação Pré-Escolar veio 

substituir o quadro legislativo existente, disperso entre ministérios, redefinindo um papel 

estratégico para o Estado e reconhecendo a necessidade de desenvolvimento de uma rede 

nacional de educação pré-escolar (3-6 anos)” (Vasconcelos, 2009a, p. 197). Esta lei 

consagrou o ordenamento jurídico da educação pré-escolar, ou seja, a sua publicação veio 

garantir a função da educação pré-escolar na sua plenitude, confirmando a 

complementaridade entre a função educativa e a função social de “crianças com idades 

compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso no ensino básico e que é ministrada 

em estabelecimentos de educação pré-escolar” (Lei N.º 5/97 de 10 de fevereiro: Artigo 3º). 

Esta lei considera, na sua redação, princípios da intencionalidade pedagógica relativos 

ao desenvolvimento sócio emocional e intelectual, à educação para a cidadania, reforçando 

o papel fundamental da educação pré-escolar na correção de assimetrias sociais e na 

igualdade de oportunidades (Vasconcelos, 2000b). No seu artigo 2º é definido o princípio 

geral da educação pré-escolar como 

“[…] a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo 

da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve 

estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento 

equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade 

como ser autónomo, livre e solidário” (Lei N.º 5/97 de 10 de fevereiro: 

Artigo 2º). 

É com esta lei que é introduzido o princípio de tutela pedagógica única do Ministério 

da Educação (ME), em instituições tuteladas por aquele Ministério e pelo Ministério da 

Solidariedade e Segurança Social (MSSS), considerando a existência de uma única rede de 
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educação pré-escolar - a rede nacional de educação pré-escolar - onde estão integrados os 

estabelecimentos de iniciativa pública e privada. Para Formosinho (1997) a  

“[…] tutela pedagógica única pelo Ministério da Educação é o instrumento 

mais adequado para conseguir que todos os contextos de educação pré-

escolar concretizem a oferta de educação de infância como serviço educativo 

e como serviço social. Significam a criação de regras comuns a todos os 

contextos de educação pré-escolar [e que] incidem sobre aspetos estruturais 

(enquadramento normativo genérico, tutela do sistema, articulação com o 

ensino básico), aspetos financeiros (financiamento e contribuição das 

famílias), aspetos organizacionais (organização pedagógica, incluindo a 

direção pedagógica e animação pedagógica, horários de funcionamento, 

aspetos pedagógicos (linhas curriculares, qualificação do pessoal)” (p. 35). 

Mais tarde (em 2005) com a segunda alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo é 

definida uma rede de educação pré-escolar que   

“[…] é constituída por instituições próprias, de iniciativa do poder central, 

regional ou local e de outras entidades, coletivas ou individuais, 

designadamente associações de pais e de moradores, organizações cívicas e 

confessionais, organizações sindicais e de empresa e instituições de 

solidariedade social” (Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto, Capítulo II, Secção I, 

Artigo 5º, Ponto 5). 

A este propósito, Vasconcelos (2005) refere que a construção da rede nacional de 

educação pré-escolar com uma tutela pedagógica única implica a uma construção  

“[…] dinâmica coletiva e interativa de esforço, num processo de articulação 

entre ministérios, entre organismos da administração central, regional e local, 

entre poderes públicos e autárquicos, privados e solidários; entre profissionais 

com funções e formações diversificadas, incluindo o pessoal auxiliar e os 

professores do 1º Ciclo; com as famílias e entre as famílias” (p. 48). 

Importa referir que, apesar de passar a existir uma clara definição das orientações 

curriculares, prevalecem as desigualdades nas condições de trabalho entre as duas redes – a 

pública e a privada, sendo estas mais evidentes nos setores que abrangem os serviços 

prestados a crianças com idades inferiores a três anos. Como consequência destas medidas 

“os profissionais que têm a seu cargo as crianças mais pequenas, apesar de uma formação 

inicial idêntica, mantêm um estatuto diferenciado” (Cardona, 2006, p. 55). 

Ainda em junho desse ano, a publicação do Decreto-Lei N.º 147/97, de 11 de junho, 

ao estabelecer o “ordenamento jurídico do desenvolvimento e expansão da rede nacional 

de educação pré-escolar” e ao definir o seu respetivo sistema de organização e de 
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financiamento veio clarificar as disposições emanadas pela Lei-quadro da Educação Pré-

Escolar. 

Destaca-se uma vez mais a preocupação em fazer cumprir os princípios do direito à 

educação e da igualdade de oportunidades legislando no sentido da gratuitidade apenas da 

componente educativa da educação pré-escolar (Decreto-Lei N.º 147/97, de 11 de junho: 

Artigo 7º). Este decreto estabelece, também, que a componente de apoio à família (CAF) 

será comparticipada “de acordo com as respetivas condições socioeconómicas” (Decreto-

Lei N.º 147/97, de 11 de junho: Artigo 6º). De modo a colmatar as dificuldades das 

famílias, no que se refere à gestão dos horários escolares e laborais, no artigo 9º, é definida 

a flexibilidade do horário dos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

Nesta conjuntura de desenvolvimento e afirmação da educação pré-escolar em 

Portugal o Departamento de Educação Básica (DEB), ao longo de um período de dois 

anos, promove um “profundo processo de consulta” (Vasconcelos, 2000a, p. 38) 

envolvendo profissionais e investigadores, o qual “foi considerado uma prática exemplar 

pela OCDE (OECD, 2001)” (Vasconcelos, 2004, p. 111). De salientar  

“[…] que a metodologia de construção e lançamento das Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar por parte do Departamento de 

Educação Básica foi exemplo no que toca aos saberes existentes na classe 

profissional dos educadores de infância e na comunidade científica, no 

sentido de definir o que a educação pré-escolar deve proporcionar às 

crianças. […] Por isso foi tão bem aceite pelos profissionais que o 

consideram o espelho da sua prática e uma referência incontornável” 

(Vasconcelos, 2000a, p. 38).  

A 4 de agosto é publicado o Despacho N.º 5220/97 que aprova as “Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar” definindo referenciais comuns para a orientação 

do trabalho educativo das educadoras de infância nos estabelecimentos que integram a rede 

nacional de educação pré-escolar, determinando que “todos os jardins-de-infância, quer os 

que se encontram sob a tutela do Ministério da Educação, quer os que são tutelados pelo 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade, devem ter uma vertente educativa” (Bertram, 

Jacobsen, Hermanns, Neuman & Werquin, 1999, p. 190). Na sua conceção este documento 

constitui-se, tal como referi, como um quadro de referência oficial comum a todos os 

profissionais de educação de infância, “permitindo o desenvolvimento contextualizado de 

diferentes currículos, opções pedagógicas e práticas de avaliação” (Portugal & Laevers, 

2010, p. 9). Estas orientações marcaram profundamente o desenvolvimento da educação 

pré-escolar em Portugal já que reconhece 
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“[…] a coexistência de práticas diferenciadas e da aplicação de vários modelos 

curriculares em educação de infância (Vasconcelos, 1990a), estas orientações 

tornaram-se polos de referência, pontos de apoio, guias, que indicam aos 

educadores, aos pais e à sociedade em geral, que experiências e saberes é 

importante que o jardim-de-infância proporcione às crianças nestas idades” 

(Vasconcelos, 2000a, p.37). 

Este despacho deu origem a um documento publicado pelo ME designado 

“Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar” (ME-DEB, 1997), vulgarmente 

referenciado nos contextos profissionais, pelas educadoras de infância, por OCEPE.  

As OCEPE estabelecem um conjunto de princípios gerais pedagógicos e organizativos 

orientadores para o desenvolvimento das práticas pedagógicas das educadoras de infância. 

Vasconcelos (2009) refere que este documento funciona, “ainda hoje, como referencial da 

qualidade pedagógica do serviço educativo prestado às crianças” (p. 19).  

No despacho é explicitado que as OCEPE se assumem como um  

“[…] instrumento útil para os educadores refletirem sobre a prática e 

encontrarem as respostas educativas mais adequadas para as crianças com 

quem trabalham. 

As orientações curriculares constituem um conjunto de princípios para apoiar 

o educador nas decisões sobre a sua prática, ou seja, para conduzir o processo 

educativo a desenvolver com as crianças” (Despacho N.º 5220/97 de 4 de 

agosto: Princípios Gerais, Introdução). 

No ano letivo de 1997-98 as OCEPE assumiram um estatuto de recomendação tendo, 

a partir do ano letivo de 1998-99, alcançado um carácter vinculativo. Desde então, este 

documento é a base da organização da componente letiva nos estabelecimentos de 

educação pré-escolar e balizam a atuação das educadoras de infância nos seus contextos, 

mantendo e até mesmo incentivando a autonomia para que organizem projetos educativos 

próprios com base no modelo pedagógico que considerem ser o mais adequado.  

Porque este é um documento fundador das práticas pedagógicas desenvolvidas pelas 

educadoras de infância em contextos de educação pré-escolar no nosso país, considero 

fundamental para a compreensão deste estudo a sua análise. Passarei, então, a explicitar a 

sua organização e conteúdos.  

O documento está organizado em três grandes pontos, partindo do mais abrangente 

para o mais singular da intervenção pedagógica das educadoras de infância. Assim, 

inicialmente são apresentados o princípio geral e objetivos pedagógicos enunciados na Lei-

Quadro da Educação Pré-Escolar; seguidamente são explanados os fundamentos e 
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organização das orientações curriculares e por fim são listadas as orientações gerais para a 

intervenção das educadoras de infância. 

As OCEPE baseiam-se na articulação entre si de quatro fundamentos: 

“ - O desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis;  

 - O reconhecimento da criança como sujeito do processo educativo […];  

 - A construção articulada do saber […]; 

 - A exigência de resposta a todas as crianças […]” (Despacho N.º 5220/97 de 4 de 

agosto: Princípios Gerais, Introdução). 

No documento são ainda apresentados cinco pontos inerentes ao desenvolvimento 

curricular, a considerar pelas educadoras no âmbito das suas responsabilidades, 

nomeadamente:  

“Os objetivos gerais - enunciados na Lei-quadro da Educação Pré-Escolar 

como intenções que devem orientar a prática profissional dos educadores; A 

organização do ambiente educativo - como suporte do trabalho curricular e 

da sua intencionalidade. O ambiente educativo comporta diferentes níveis em 

interação: a organização do grupo, do espaço e do tempo, a organização do 

estabelecimento educativo e a relação com os pais e com outros parceiros 

educativos; 

As áreas de conteúdo - que constituem as referências gerais a considerarem 

no planeamento e avaliação das situações e oportunidades de aprendizagem. 

Distinguem-se três áreas de conteúdo: Área de formação pessoal e social; 

Área de expressão/comunicação, que compreende três domínios: a) Domínio 

das expressões com diferentes vertentes - expressão motora, expressão 

dramática, expressão plástica e expressão musical; b) Domínio da linguagem e 

abordagem da escrita; c) Domínio da matemática. Área de conhecimento do 

mundo. 

A continuidade educativa - como processo que parte do que as crianças já 

sabem e aprenderam, criando condições para o sucesso nas aprendizagens 

seguintes. 

A intencionalidade educativa - que decorre do processo reflexivo de 

observação, planeamento, ação e avaliação desenvolvido pelo educador, de 

forma a adequar a sua prática às necessidades das crianças” (Despacho N.º 

5220/97 de 4 de agosto: Princípios Gerais, Introdução). 

No ponto I, são apresentados o princípio geral da Lei-quadro da Educação Pré-

Escolar, já explicitado anteriormente, e os objetivos pedagógicos definidos para a educação 

pré-escolar enunciados na mesma Lei, nomeadamente: 
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“a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a 

cidadania; 

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

pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como 

membro da sociedade; 

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

sucesso da aprendizagem; 

 d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diferenciadas; 

 e) Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo; 

 f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

 g) Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, 

nomeadamente no âmbito da saúde individual e coletiva; 

 h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e 

promover a melhor orientação e encaminhamento da criança; 

 i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer 

relações de efetiva colaboração com a comunidade” (Despacho N.º 5220/97 

de 4 de agosto: I Princípio geral e objetivos pedagógicos enunciados na Lei-

Quadro da Educação Pré-Escolar). 

No ponto II, são explanados os fundamentos e organização das orientações 

curriculares, ou seja, é apresentado um enquadramento das opções apresentadas no ponto I 

justificando-as com a investigação recente para explicitar a organização das orientações 

curriculares. Ao longo do texto, os fundamentos apresentados assumem-se como os 

alicerces da educação pré-escolar portuguesa, deste modo, importa destacá-los:  

“[...] que as crianças aprendam a aprender. 

 [...] importância de uma pedagogia estruturada, o que implica uma 

organização intencional e sistemática do processo pedagógico, exigindo que o 

educador planeie o seu trabalho e avalie o processo e os seus efeitos no 

desenvolvimento e na aprendizagem das crianças.  

 [...] os diversos contextos de educação pré-escolar são, assim, espaços onde 

as crianças constroem a sua aprendizagem, de forma a «favorecer a formação 

e o desenvolvimento equilibrado da criança». 



Capítulo 1 

42 

 

 

 [...] acentua-se a importância da educação pré-escolar partir do que as 

crianças sabem, da sua cultura e saberes próprios. Respeitar e valorizar as 

características individuais da criança, a sua diferença, constitui a base de 

novas aprendizagens. 

 [...] a existência de uma «escola inclusiva», tais como o bom funcionamento 

do estabelecimento educativo, o envolvimento de todos os intervenientes - 

profissionais, crianças, pais e comunidade - e a planificação em equipa são 

aspetos a ter em conta no processo educativo a desenvolver na educação pré-

escolar. 

 [...] acentua-se a importância de interligar as diferentes áreas de conteúdo e 

de as contextualizar num determinado ambiente educativo. Assim, a 

organização do ambiente educativo na relação com o meio envolvente 

constitui o suporte do desenvolvimento curricular. 

 [...] o processo de colaboração com os pais e com a comunidade tem efeitos 

na educação das crianças e ainda consequência no desenvolvimento e na 

aprendizagem dos adultos que desempenham funções na sua educação” 

(Despacho N.º 5220/97 de 4 de agosto: II Fundamentos e organização das 

orientações curriculares). 

No ponto III enunciam-se as orientações globais para a intervenção profissional das 

educadoras. Estas orientações estão organizadas em seis etapas “interligadas que se vão 

sucedendo e aprofundando” (Despacho N.º 5220/97 de 4 de agosto: III – Orientações globais 

para o educador), nomeadamente: observar, planear, agir, avaliar, comunicar e articular. 

Seguidamente explicita-se o que prevê cada uma das etapas referidas anteriormente: 

“Observar - Observar cada criança e o grupo para conhecer as suas 

capacidades, interesses e dificuldades e para recolher as informações sobre o 

contexto familiar e o meio em que as crianças vivem são práticas necessárias 

para compreender melhor as características das crianças e adequar o processo 

educativo às suas necessidades.  

O conhecimento da criança [...] resulta de uma observação contínua e supõe a 

necessidade de referências, tais como produtos das crianças e diferentes formas 

de registo. Trata-se fundamentalmente de dispor de elementos que possam ser 

periodicamente analisados, de modo a compreender o processo desenvolvido e 

os seus efeitos na aprendizagem de cada criança.  

Planear - Planear o processo educativo de acordo com o que o educador sabe 

do grupo e de cada criança, do seu contexto familiar e social [...] implica que o 

educador reflita sobre as suas intenções educativas e as formas de as adequar ao 

grupo, prevendo situações e experiências de aprendizagem e organizando os 

recursos humanos e materiais necessários à sua realização.  
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Agir - Concretizar na ação as suas intenções educativas, adaptando-as às 

propostas das crianças e tirando partido das situações e oportunidades 

imprevistas. A participação de outros adultos - auxiliar de ação educativa, pais, 

outros membros da comunidade - na realização de oportunidades educativas 

planeadas pelo educador é uma forma de alargar as interações das crianças e de 

enriquecer o processo educativo. 

Avaliar -Avaliar o processo e os efeitos implica tomar consciência da ação para 

adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua 

evolução. 

A avaliação realizada com as crianças é uma atividade educativa, constituindo 

também uma base de avaliação para o educador. A sua reflexão, a partir dos 

efeitos que vai observando, possibilita-lhe estabelecer a progressão das 

aprendizagens a desenvolver com cada criança.  

Comunicar - O conhecimento que o educador adquire da criança e do modo 

como esta evolui é enriquecido pela partilha com outros adultos que também 

têm responsabilidades na sua educação, nomeadamente colegas, auxiliares de 

ação educativa e também os pais. Se o trabalho de profissionais em equipa 

constitui um meio de autoformação com benefícios para a educação, a troca de 

opiniões com os pais permite um melhor conhecimento da criança e de outros 

contextos que influenciam a sua educação: família e comunidade. 

Articular - Cabe ao educador promover a continuidade educativa num processo 

marcado pela entrada para a educação pré-escolar e pela transição para a 

escolaridade obrigatória” (Despacho N.º 5220/97 de 4 de agosto: III – 

Orientações globais para o educador). 

No final do ano de 1997 é, ainda, aprovada a primeira alteração à Lei de Bases do 

Sistema Educativo (Lei N.º 115/97 de 19 de setembro), assumindo especial relevo a 

importância atribuída à formação académica e profissional das educadoras de infância 

passando estas a adquirirem “a qualificação profissional através de cursos superiores que 

conferem o grau de licenciatura, organizados de acordo com as necessidades do 

desempenho profissional” (Lei N.º 115/97 de 19 de setembro: Artigo 31º, ponto 1). 

 

. 1998 

Em 1998 é definido o Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos 

Estabelecimentos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário (Decreto-

Lei N.º 115-A/98 de 4 de maio), no qual se estabelece que as escolas do 1º CEB e os 

jardins-de-infância passam a ser integrados, numa “organização coerente de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação, [sendo reforçado que] 
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no universo destes estabelecimentos de educação e ensino, importa, por um lado, tomar em 

consideração a dimensão muito variável destas escolas e, por outro, salvaguardar a sua 

identidade própria” (Decreto-Lei N.º 115-A/98 de 4 de maio: Introdução).  

Benavente (1998) refere que, no quadro da aplicação deste novo regime, “a 

confirmação de uma educação pré-escolar de qualidade passa necessariamente pelo esforço 

da autonomia dos estabelecimentos de educação pré-escolar e pela sua integração nos 

respetivos territórios educativos” (p. 8).  

Para Vasconcelos (2000a) “esta perspetiva legislativa convida a graus mais 

responsabilizantes de autonomia pedagógica, [pelo que] a autonomia administrativa existe 

para que se possa construir uma autonomia curricular” (p. 39). Por esta razão, este decreto-

lei assume uma real importância para a educação pré-escolar porque se centra num novo 

modelo de gestão institucional que “veio favorecer uma maior autonomia profissional 

facilitando o desenvolvimento de um funcionamento mais flexível e adequado às 

necessidades específicas dos diferentes locais” (Cardona, 2008, p. 6), que assenta “num 

equilíbrio entre a identidade e complementaridade dos projetos, na valorização dos diversos 

intervenientes no processo educativo, designadamente professores, pais, estudantes, 

pessoal não docente e representantes do poder local” (Decreto-Lei N.º 115-A/98 de 4 de 

maio: Introdução).  

 

. 2001 

Em agosto de 2001 foi promulgado o Decreto-Lei N.º 240/2001 de 30 de agosto que 

define “o perfil geral de desempenho do educador de infância e dos professores do 1º ciclo 

do ensino básico e do secundário”, evidenciando quatro diferentes, mas complementares, 

dimensões na prossecução dos princípios gerais enunciados na Lei-Quadro da Educação 

Pré-Escolar: “dimensão profissional, social e ética; dimensão do desenvolvimento do 

ensino e da aprendizagem, dimensão da participação na escola e de relação com a 

comunidade; dimensão do profissional ao longo da vida” (Decreto Lei N.º 240/2001 de 30 

de agosto). 

Foi ainda promulgado o “perfil específico de desempenho profissional do educador de 

infância” (Decreto-Lei N.º 241/2001 de 30 de agosto), consagrando a educadora de 

infância como “profissional do seu ofício” (Vasconcelos, 2009b, p. 67).  
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O perfil específico de desempenho profissional das educadoras funda-se na dimensão 

de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem predefinida no perfil geral de 

desempenho destas profissionais, destacando-se a conceção, o desenvolvimento e a 

integração do currículo. Estas duas áreas de intervenção específicas organizam-se dando 

relevo à organização do ambiente educativo; à observação, planificação e avaliação; à 

relação e à ação educativa no âmbito da conceção e desenvolvimento do currículo. 

Evidencia ainda a importância da expressão e comunicação e do conhecimento do mundo 

no âmbito da integração do currículo. 

Na sua génese, estes dois perfis são  

“[…] suficientemente abrangentes para se poderem ajustar a diferentes 

contextos e circunstâncias, estes perfis, a nosso ver, não aniquilam, antes 

fazem sobressair a dimensão marcadamente individual e pessoal do ser-se 

professor. No caso dos educadores de infância esta orientação veio consagrar 

os educadores como profissionais, lado a lado dos seus colegas de outros 

ciclos educativos, mas com um perfil específico de desempenho” 

(Vasconcelos, 2009, p. 26). 

 

. 2003 

Em 2003, de modo a permitir uma maior implementação do estipulado anteriormente, 

a Lei n.º 5/97 de 10 de fevereiro, determina que os estabelecimentos de educação pré-

escolar devem adotar um horário adequado para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas, no qual se prevejam períodos específicos para atividades educativas, de 

animação e de apoio às famílias.  

 

. 2005 

Em 2005, a Lei N.º 49/2005 de 30 de agosto, aprova a segunda alteração à Lei de 

Bases do Sistema Educativo e a e primeira alteração à Lei de Bases do Financiamento do 

Ensino Superior. Esta Lei integra a Lei N.º 46/1986, de 14 de outubro, com as alterações 

introduzidas pela Lei N.º 115/1997, de 19 de setembro. Deste modo, a Lei N.º 49/2005 de 

30 de agosto é uma versão consolidada da Lei de Bases do Sistema Educativo Português, 

integrando, em anexo, todas as alterações e aditamentos até à data da sua publicação. 

Considero importante destacar que com esta alteração à Lei, a organização do sistema 

educativo português passa a conter “a educação pré-escolar, a educação escolar e a 
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educação extraescolar” (Lei N.º 49/2005 de 30 de agosto, Capítulo II, Artigo 4º, ponto 1), 

sendo estes conceitos explicitados do seguinte modo:  

“2 - A educação pré-escolar, no seu aspeto formativo, é complementar e ou 

supletiva da ação educativa da família, com a qual estabelece estreita 

cooperação. 

 3 - A educação escolar compreende os ensinos básico, secundário e superior, 

integra modalidades especiais e inclui atividades de ocupação de tempos 

livres. 

 4 - A educação extraescolar engloba atividades de alfabetização e de 

educação de base, de aperfeiçoamento e atualização cultural e científica e a 

iniciação, reconversão e aperfeiçoamento profissional e realiza-se num quadro 

aberto de iniciativas múltiplas, de natureza formal e não formal” (ibidem). 

Com estas alterações, a educação pré-escolar deixa de ser considerada como a primeira 

etapa da educação básica, conferindo-se a esta etapa da formação ao longo da vida uma 

natureza formativa e educativa. 

É também em 2005 que são publicados pelo ME, os Despachos N.º 16 795/2005, de 3 

de agosto, N.º 17 385/2005 e o N.º 17 387/2005, ambos de 12 de agosto que estabelecem 

a conceção de uma escola a tempo inteiro nos “estabelecimentos de educação e ensino público 

nos quais funcione a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico” (Ponto 1, 

Despacho N.º 16 795/2005, de 3 de agosto) definindo que  

“[…] sem prejuízo da normal duração semanal e diária das atividades 
educativas na educação pré-escolar e curriculares no 1.º ciclo do ensino 
básico, os respetivos estabelecimentos manter-se-ão obrigatoriamente abertos 
pelo menos até às 17 horas e 30 minutos e no mínimo oito horas diárias, com 
vista à oferta de atividades de animação e de apoio às famílias, bem como de 
enriquecimento curricular ou outras atividades extracurriculares, de 
frequência facultativa por parte das crianças e alunos interessados” (ibidem, 
Ponto 5). 

 

. 2007 

No ano de 2007 é divulgada pela Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular (DGIDC) a Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 de 10 de outubro, intitulada 

“Gestão do Currículo na Educação Pré-Escolar - Contributos para a sua 

Operacionalização”. Nesta circular são explicitados os princípios da organização curricular 

e os procedimentos a considerar no âmbito da avaliação na Educação Pré-Escolar, da 
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organização e da gestão da CAF e considera ainda a articulação entre a Educação Pré-

Escolar e o 1º CEB.  

Ao pretender estabelecer um quadro de orientação pedagógica, de referência para a 

Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, este documento tornou-se uma peça fundamental 

no desenvolvimento da atividade docente das profissionais deste nível de ensino e de 

aprendizagem. Por esta razão irei explanar a sua organização de onde emergem cinco 

pontos. 

O ponto 1 é dedicado ao desenvolvimento curricular e à gestão do currículo na 

educação pré-escolar. Aqui são enumerados os dois documentos considerados 

fundamentais no apoio à organização e gestão do currículo, nomeadamente: 

“- Projeto Curricular de Estabelecimento/Escola – documento que 

define as estratégias de desenvolvimento do currículo, visando adequá-lo ao 

contexto de cada estabelecimento/escola ou de Agrupamento e integrado no 

respetivo Projeto Educativo. 

 - Projeto Curricular de Grupo/Turma - documento que define as 

estratégias de concretização e de desenvolvimento das orientações 

curriculares para a educação pré-escolar, e do Projeto Curricular de 

Estabelecimento/Escola, visando adequá-lo ao contexto de cada 

grupo/turma” (Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 de 10 de outubro: 

Ponto 1). 

Neste ponto são explicitados os princípios subjacentes ao desenvolvimento curricular 

na Educação Pré-Escolar. São apresentadas sugestões da organização curricular decorrente 

daqueles princípios e que consistem numa proposta de instrumento de auxílio ao 

desenvolvimento curricular pelas educadoras, o que, consequentemente, se traduz na 

operacionalização das Orientações Curriculares. 

No ponto 2, é abordado o processo de avaliação da ação educativa, sendo explicitada a 

sua finalidade, os princípios, os intervenientes no processo e o modo como se concretiza a 

avaliação final. Neste âmbito, importa mencionar os cinco princípios fundamentais da 

avaliação preconizados nesta circular, nomeadamente: 

“- Apoiar o processo educativo, permitindo ajustar metodologias e recursos, 

de acordo com as necessidades e os interesses de cada criança e as 

características do grupo [...] 

 - Refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir da observação de cada 

criança e do grupo, [...] de modo a estabelecer a progressão das 

aprendizagens; 
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 - Envolver a criança num processo de análise e de construção conjunta [...]; 

 - Contribuir para a adequação das práticas, tendo por base uma recolha 

sistemática de informação [...]; 

 - Conhecer a criança e o seu contexto, numa perspetiva holística [...]” 

(Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 de 10 de outubro: Ponto 2). 

O ponto 3 aborda os mecanismos implícitos na organização e gestão das atividades de 

animação e de apoio à família, explicitando que se devem ter em consideração as 

necessidades das famílias. O documento clarifica que as educadoras responsáveis pelo 

grupo têm que ser, obrigatoriamente, envolvidas na organização e gestão desta componente 

de apoio à família nos contextos de educação pré-escolar. É ainda apresentado como, nos 

estabelecimentos da rede pública as educadoras devem gerir, após as suas cinco horas 

letivas diárias e no âmbito da componente não letiva de estabelecimento (Despacho N.º 

12591/2006, de 16 Junho), as atividades de supervisão pedagógica e acompanhamento da 

execução das atividades de animação e de apoio à família. 

O ponto 4 destina-se ao processo individual de cada uma das crianças do grupo e nele 

são estabelecidos os elementos que devem constar no processo individual da criança. É 

ainda explicitado que 

“[…] o  percurso educativo da criança deve ser documentado de forma 

sistemática no processo individual que a acompanha ao longo de todo o seu 

percurso escolar, de modo a proporcionar uma visão global da sua evolução, 

facilitar o seu acompanhamento e intervenção adequada” (Circular n.º 

17/DSDC/DEPEB/2007 de 10 de outubro: Ponto 4). 

O quinto e último ponto desta circular refere-se à articulação entre a educação pré-

escolar e o 1º CEB, evidenciando que aos profissionais  

“[…] compete ter uma atitude proativa na procura [...] [da] 

continuidade/sequencialidade, não deixando de afirmar a especificidade de 

cada etapa, porém criando condições para uma articulação co-construída 

escutando os pais, os profissionais, as crianças e as suas perspetivas” (Circular 

n.º 17/DSDC/DEPEB/2007 de 10 de outubro: Ponto 4). 

Neste sentido, é reforçada a importância da articulação entre as/os profissionais destes 

níveis de ensino de modo a criar situações de transição facilitadoras da continuidade 

educativa. Por fim, são apresentadas sugestões, a título de exemplo, de algumas estratégias 

promotoras de articulação a serem realizadas em parceria entre o jardim-de-infância e a 

escola do 1º CEB. 
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. 2008 

Em 2008 é publicado o Despacho N.º 14 460/2008, de 26 de maio que vem 

consolidar a conceção de escola a tempo inteiro. 

 

. 2011 

Em 2011, este despacho é alterado pelo Despacho N.º 8683/2011 de 28 de junho, não 

se tendo verificado alterações significativas no âmbito da educação pré-escolar. Apesar de 

considerar que esta nova conceção, ao mesmo tempo que apoiava as famílias e as crianças 

na gestão do tempo extraescolar, poderia ter contribuído em muito para uma diversificação 

das atividades promovidas no âmbito do espaço educativo. No entanto, tal como Palhares 

(2009) considero que as medidas adotadas conduzem a uma  

“[…] tendência para a formalização do não formal e do informal, no sentido em que 

as novas temporalidades do espaço escolar, alicerçadas em larga medida na 

gestão de novas parcerias e protocolos locais (de onde se destaca o papel 

central das autarquias), se consubstanciam pela apropriação de atividades, de 

práticas e de experiências exteriores de reconhecido valor educativo” (p. 71). 

Ao longo da sua história recente os serviços centrais do ME foram publicando 

diferentes documentos de apoio ao desenvolvimento do trabalho no jardim-de-infância. 

Vasconcelos (2009a) considera estes documentos “andaimes” (p. 189), recorrendo à 

metáfora da educação de infância como “um edifício [ainda] em construção” (ibidem, p. 

195). Por considerar que estes documentos se tornaram instrumentos efetivos das práticas 

pedagógicas das educadoras de infância, irei explicitar os âmbitos em que os documentos 

mais significativos se desenvolveram. 

 

Seguidamente apresento uma súmula de documentos editados pela tutela e que se 

revelaram importantes instrumentos de apoio ao exercício do trabalho docente das 

educadoras de infância. Uma vez mais organizo a informação por ordem cronológica de 

edição dos documentos. 

 

. 1998 

Dando prosseguimento ao trabalho que foi desenvolvido no âmbito da criação das 

OCEPE, o ME, em 1998, com o contributo dos diferentes intervenientes na educação pré-
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escolar, nomeadamente educadoras de infância, famílias, autarquias locais e instituições 

particulares de solidariedade social, edita uma brochura com o intuito de esta se constituir 

como um apoio à construção de “respostas inovadoras e de qualidade” (Benavente, 1998, 

p. 8), atribuindo “uma particular atenção ao apoio e ao acompanhamento dos 

estabelecimentos de educação pré-escolar no processo de construção de projetos 

educativos de qualidade, bem como à divulgação das boas práticas educativas” (ibidem, p. 7). 

Importa aqui referir que esta publicação “foi enviada diretamente às Direções-Regionais de 

Educação que, no âmbito de ações de formação destinadas a educadores de infância da 

rede nacional pré-escolar (jardins de infância públicos, privados e de solidariedade social), 

trabalharam as questões da qualidade na educação de infância” (Vasconcelos, 2009a, p. 

199). 

Considero importante realçar que este documento vem reforçar a necessidade de se 

assumir a educação pré-escolar como uma resposta complementarmente educativa e social, 

pelo que se pretende constituir como respostas educativas inovadoras e de qualidade que 

contemplem integradamente “os diversos problemas sociais com que se confrontam mais 

diretamente as populações, designadamente as que vivem situações de exclusão social” 

(Benavente, 1998, p. 8). 

 

. 2000 

Vasconcelos (2009a) refere que “simultaneamente, traduziram-se e adaptaram-se à 

situação portuguesa os materiais do Projeto EEL (Effective Early Learning), do Reino Unido 

(Pascal, Bertram, 2000) para posterior implementação” (p. 199).  

 

. 2002 

De forma a dar resposta à necessidade dos serviços centrais do ME e do Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade (MTS) um grupo de trabalho do Núcleo de Educação Pré-

Escolar do ME criou um instrumento de apoio à implementação da Componente de Apoio 

à Família. A brochura foi organizada a partir da “pesquisa, da discussão e da reflexão em 

torno das questões suscitadas pela componente de apoio à família, tendo ainda em conta 

um trabalho anterior de recolha de experiências e de auscultação de dificuldades sentidas, 

quer por parte das instituições, quer por parte dos pais” (Aguiar, 2002, p. 6). 
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Deste modo e tendo em conta as necessidades das famílias (Lei n.º 5/97, de 10 de 

fevereiro: Ponto 1, do artigo 12.º), em 2002, é editada uma publicação dedicada à 

Organização da Componente de Apoio à Família (ME-DEB, 2002) na qual se balizam  

“[…] estratégias e se apresentam pistas de organização para os tempos de 

animação, em que se estabelecem as diferenças face à organização da 

componente curricular, quanto a espaços, materiais, grupo, tempo e 

atividades. No entanto, também as engloba no projeto educativo do 

estabelecimento, apelando a um trabalho de cooperação com outros 

parceiros, nomeadamente, a família” (Aguiar, 2002, p. 7). 

 

De 2008 a 2011 o ME, através da DGIDC, após a realização de estudos sobre a 

utilização das OCEPE e sobre as perspetivas para o desenvolvimento do currículo na 

educação pré-escolar, publicou documentos diversificados de apoio à operacionalização das 

OCEPE nas práticas pedagógicas das educadoras.  

 

. 2008 

Em 2008, são publicadas as primeiras quatro brochuras de apoio à operacionalização 

das OCEPE em áreas fundamentais do currículo deste nível de ensino e de aprendizagem, 

nomeadamente duas no domínio da Matemática ( Castro & Rodrigues, 2008; Mendes & 

Delgado, 2008), uma no domínio da Linguagem Oral ( Sim-Sim; Silva & Clarisse, 2008) e 

outra no domínio da Abordagem à Escrita ( Mata, 2008).  

Neste ano o ME – DGIDC criou uma bolsa de formadores, constituída 

essencialmente por educadoras de infância a exercer funções em estabelecimentos de 

educação pré-escolar, a nível nacional com o intuito de difundir as brochuras com o 

propósito de criar condições para a implementação das atividades no quotidiano do jardim-

de-infância. Deste modo, as brochuras foram amplamente difundidas mediante a realização 

de ações de formação em todo o país, o que permitiu uma melhor compreensão e 

operacionalização das OCEPE a nível nacional. De realçar que, 

“[…] para além da conceção de uma estrutura e organização semelhantes, as 

quatro publicações terminam com a exploração de uma tarefa integradora 

comum. Deste modo, pretende-se exemplificar como o mesmo contexto - 

neste caso uma história - pode ser explorado intencionalmente nos domínios 

da linguagem oral e abordagem à escrita e da Matemática. [Cada uma das 

brochuras] articula teoria e prática incluindo, de forma integrada, informação 
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teórica e prática e sugestões de tarefas para a sala de aula” (Brocardo, 2008, p. 

3). 

No seguimento do trabalho desenvolvido, em 2009 é publicada pelo ME - DGIDC 

uma brochura no âmbito das ciências experimentais (Martins et al., 2009) 

“[…] procurando realçar as finalidades da educação em ciências de base 

experimental, de forma a alimentar a curiosidade das crianças e estimular o 

seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Visa, também promover o 

aprofundamento de conhecimentos científicos dos educadores de infância, 

neste domínio, bem como favorecer práticas pedagógicas fundamentadas, 

numa perspetiva de continuidade entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do 

ensino básico” (Brocardo, 2009a, p. 5). 

Foi criada uma nova bolsa de formadores com o objetivo anteriormente explicitado e, 

uma vez mais, o ME – DGIDC difundiu esta brochura a nível nacional com o intuito de 

criar condições para a implementação das atividades propostas. 

Em 2008-2009 o ME, através da DGIDC, promove a constituição de uma equipa 

alargada de educadoras de infância e investigadoras que desenvolve, em contextos de 

educação de infância portugueses (com uma grande incidência nos contextos de educação 

pré-escolar), a adequação do referencial para a promoção da qualidade em educação de pré-

escolar nos diferentes contextos portugueses – Projeto Desenvolvendo a Qualidade em 

Parcerias (DQP). Esta equipa veio dar continuidade ao trabalho de tradução e adaptação à 

realidade portuguesa do Projeto EEL iniciado no início da década de 2000 e mencionado 

anteriormente.  

Do desenvolvimento deste projeto resultam quatro novos instrumentos de apoio à 

promoção da qualidade e do desenvolvimento curricular na educação pré-escolar, 

organizados na coleção Aprender em Companhia do ME.  

À semelhança do processo desenvolvido para a operacionalização das OCEPE, a 

coleção anteriormente referida “é composta por um Manual do Projeto Desenvolvendo a 

Qualidade em Parcerias (DQP) e por três publicações que exemplificam a utilização deste 

manual e a sua aplicação em contextos diversos” (Brocardo, 2009, p. 3). A 

 

. 2009 

Em 2009 é publicado o Manual DQP (Bertram, Pascal & Oliveira-Formosinho, 2009), 

sendo esta publicação “o culminar de um longo período de reflexão e adaptação do projeto 
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DQP ao contexto português [...] [e que se assume como uma] proposta de avaliação da 

qualidade e da eficácia das aprendizagens das crianças que frequentam a Educação Pré-

Escolar” (Brocardo, 2009, p. 3). Este instrumento de avaliação assume-se, assim, como um 

instrumento que permite proceder a “uma avaliação do contexto educativo e, portanto, 

centrada a instituição” (Vasconcelos, 2012, p. 29). 

A segunda publicação da coleção intitulada “Desenvolvendo a Qualidade em Parcerias 

- Estudos de Caso”, apresenta uma coletânea de quinze estudos de caso, realizados pela 

equipa alargada de educadoras e investigadoras, em diferentes contextos de educação de 

infância da rede nacional portuguesa (Oliveira-Formosinho et al., 2009). No 

prosseguimento da linha de trabalho do Projeto DQP são ainda publicadas duas brochuras 

(Oliveira-Formosinho, Andrade & Gambôa, 2009; Oliveira-Formosinho, Costa & 

Azevedo, 2009) que narram o “trabalho de projeto realizado por crianças em contexto de 

Educação Pré-Escolar ilustrando a utilização de instrumentos de observação do 

envolvimento da criança e das interações adulto-criança, disponibilizados no manual do 

projeto DQP” (Brocardo, 2009b, 2009c, p. 3). 

 

. 2010 

Em 2010 e ainda no âmbito da avaliação, importa referir o Sistema de 

acompanhamento das crianças (SAC), desenvolvido por Portugal & Laevers (2010) e 

inspirado na abordagem experiencial em educação sendo que “a construção do SAC 

estrutura-se em torno do princípio de que a avaliação deve ser processual e tornar possível 

o desenvolvimento de práticas orientadas não apenas pelos futuros benefícios ou efeitos 

(aprendizagens e desenvolvimento de competências das crianças), mas também pela atual 

qualidade de vida das crianças” (Portugal & Laevers, 2010, p. 10)11.  

Durante este ano e retomando, de novo, o trabalho de apoio à operacionalização das 

OCEPE, é editada uma brochura na área das artes (Godinho & Brito, 2010) 

“[…] tomando como referência a área de conteúdo – Expressão e 

Comunicação [...] propõe e desenvolve uma abordagem metodológica, 

                                                 

 

 

11 De referir que este documento não foi editado pela tutela. 
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articulando a Expressão Plástica e a Expressão Musical, pretendendo 

incentivar práticas de aproximação à Arte que se organizam em torno das três 

dimensões da experiência artística: execução, criação e apreciação. [...] As 

propostas apresentadas pelos autores permitem aos educadores consolidar a 

intencionalidade educativa e também integrar a arte na matriz cultural da sua 

prática pedagógica” (Marques, 2010, p. 3). 

Ainda nesse ano, no âmbito da Estratégia Global de Desenvolvimento do Currículo 

Nacional, no intuito de garantir uma educação de qualidade e melhores resultados escolares 

em cada um dos ciclos de ensino, o ME lança o projeto Metas de Aprendizagem, 

considerando-as como  

“[…] instrumentos de apoio à gestão do currículo, disponibilizadas para 

serem utilizadas pelos professores no seu trabalho quotidiano e no quadro 

das decisões de cada unidade orgânica. Não sendo documentos normativos 

de natureza programática, pretende-se que o seu uso efetivo decorra do 

reconhecimento da sua utilidade prática por parte dos professores, dos alunos 

e das famílias” (ME-DGIDC, 2010a, s/p.). 

A então ministra da educação Isabel Alçada refere que este projeto se concretiza “no 

estabelecimento de parâmetros que definem de forma decisiva e escalonada as metas de 

aprendizagem para cada ciclo, o seu desenvolvimento e progressão por ano de escolaridade, 

para cada área de conteúdo, disciplina e área disciplinar” (ME-DGIDC, 2010, s/p.). 

Esta medida teve implicações reais nas práticas pedagógicas das educadoras de 

infância, nomeadamente ao nível da conceção e elaboração dos seus projetos curriculares 

de grupo. Uma vez que a educação pré-escolar é já frequentada “por cerca de 90% das 

crianças, no ano anterior ao ingresso na escolaridade básica, mas que não tem caráter 

obrigatório, nem abrange todas as crianças a partir dos 3 anos” (ME-DGIDC, 2010b, s/p.), 

o documento das metas de aprendizagem está organizado em torno das áreas de conteúdo 

das OCEPE e enuncia apenas as metas finais para este ciclo de estudo. No documento é 

referido que, apesar de serem definidas para cada área as respetivas aprendizagens, alerta-se 

para a importância de uma “construção articulada do saber, em que as áreas devem ser 

abordadas de uma forma globalizante e integrada” (ibidem). 

Porque, como referi anteriormente, este documento teve impacto nas práticas 

pedagógicas das educadoras de infância, irei apresentar sucintamente a organização das 

metas para a educação pré-escolar que resulta de uma opção comum a todos os níveis de 

ensino, estabelecendo “uma sequência das aprendizagens que, neste caso, visa 
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particularmente facilitar a continuidade entre a educação pré-escolar e o ensino básico” 

(ibidem).  

As aprendizagens pré-estabelecidas no documento estão organizadas pelas seguintes 

áreas no quadro nº 1. 

Quadro 1 - Áreas organizativas das Metas de Aprendizagem para a Educação Pré-Escolar 

ÁREAS 

Formação Pessoal e Social  

É contemplada apenas neste ciclo de ensino e tem continuidade nos restantes ciclos 

como educação para a cidadania . 
 

Expressão e Comunicação   

São diferenciadas as vertentes do domínio das Expressões Motora, Plástica, Musical, 

Expressão Dramática/Teatro e Dança. 
 

Linguagem Oral e Abordagem da Escrita  

Corresponde à Língua Portuguesa nos outros ciclos e inclui as aprendizagens relativas 

à linguagem oral, à compreensão do texto escrito lido pelo adulto e à iniciação da 

aprendizagem formal da leitura e da escrita.  
 

Matemática 

Contempla as aprendizagens fundamentais neste campo do conhecimento, distribuídas 

pelos domínios de aprendizagem que estruturam a aprendizagem da Matemática nos 

outros ciclos. 
 

Conhecimento do Mundo 

Abrange o início das aprendizagens nas várias ciências naturais e humanas. Tem 

continuidade no Estudo do Meio no 1º ciclo e inclui, de forma integrada, o contributo 

das Ciências Naturais, da Geografia e da História.  
 

Tecnologias de Informação e Comunicação  

É uma nova área que é transversal a toda a educação básica . 
 

Fonte: De acordo com ME-DGIDC, 2010b 

 

Este é um documento muito vasto que, na sua organização, contempla diferentes 

domínios e subdomínios em cada área e que, para uma melhor compreensão são 

apresentados no quadro nº 2. 
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Quadro 2 - Domínios e subdomínios das áreas organizativas das Metas de Aprendizagem 

para a Educação Pré-Escolar 

Áreas: Domínios e Subdomínios 

Linguagem Oral e Abordagem da Escrita 
- Consciência Fonológica; Compreensão de Discurso Orais e Interação Verbal; 
Conhecimento das Convenções Gráficas; Reconhecimento e Escrita de Palavras.  
 

Matemática 
- Números e Operações; Geometria e Medida; Organização e Tratamento de Dados. 
 

Conhecimento do Mundo 
- Localização no espaço e no tempo; Conhecimento do ambiente natural e social; 
Dinamismo das inter-relações natural-social. 
 

Expressão e Comunicação 
Expressão Plástica: 
- Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação (Sub domínio: 
Produção e Criação); 
- Compreensão das Artes no Contexto (Subdomínio: Fruição e Contemplação);  
- Apropriação da Linguagem Elementar das Artes (Subdomínio: Fruição e 
Contemplação / Produção e Criação); 
- Desenvolvimento da Criatividade (Subdomínio: Reflexão e Interpretação). 
Expressão Dramática / Teatro: 
- Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação;  
- Desenvolvimento da Criatividade; 
- Compreensão das Artes no Contexto; 
- Apropriação da Linguagem Elementar das Artes 
(Subdomínios para os 4 domínios: Experimentação e Criação / Criação e Análise).  
Expressão Musical: 
- Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação (Sub domínio: 
Interpretação e Comunicação); 
- Desenvolvimento da Criatividade (Subdomínio: Criação e Experimentação); 
- Apropriação da Linguagem Elementar das Artes (Subdomínio: Perceção Sonora e 
Musical); 
- Compreensão das Artes no Contexto (Subdomínio: Culturas Musicais nos Contextos).  
Dança: 
- Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação (Sub domínio: 
Comunicação e Interpretação); 
- Desenvolvimento da Criatividade (Subdomínio: Produção e Criação); 
- Apropriação da Linguagem Elementar das Artes (Subdomínio: Conhecimento e 
Vivência da Dança); 
- Compreensão das Artes no Contexto (Subdomínio: Fruição e Contemplação). 
Expressão Motora: 
(Subdomínios: Deslocamentos e Equilíbrios; Perícia e Manipulações; Jogos).  
 

Formação Pessoal e Social   
- Identidade / Autoestima; Independência / Autonomia; Cooperação; Convivência 
Democrática / Cidadania; Solidariedade / Respeito pela Diferença. 
 

Fonte: De acordo com ME-DGIDC, 2010b 

 

De referir que grande parte da comunidade profissional e científica da educação de 

infância em Portugal corrobora o pensamento proferido por Vasconcelos (2012):  
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“Pensamos, no entanto, que os organizadores caíram num erro metodológico 

que tornou a sua conceção extremamente difícil: é que se “encomendou” a 

especialistas curriculares diversificados a definição destas metas, tornando 

praticamente impossível o trabalho de coordenação, de modo a não 

contradizerem a formulação das Orientações Curriculares. Em nossa opinião o 

processo deveria ter sido exatamente inverso: pedir a um/a especialista 

generalista que elaborasse as metas nas suas diferentes dimensões curriculares 

e, então, e só então, pedir feedback a especialistas, evitando retirar coerência ao 

documento enquanto produto final” (pp. 29-30). 

 

. 2011 

A partir de junho de 2011, o Ministro da Educação e Ciência (MEC), Nuno Crato e a 

sua equipa ministerial, propõem-se rever e revêm o projeto da Metas Curriculares, que 

deixou de ser considerado no âmbito da educação pré-escolar. 

Neste ano é editada pelo ME uma nova brochura que aborda a metodologia do 

trabalho por projetos em educação de infância (Vasconcelos et al., 2011) com o objetivo de 

“demonstrar a importância da introdução da metodologia de trabalho de projeto desde os 

primeiros anos, como forma de promover propostas de qualidade para a educação de 

infância” (Vasconcelos et al., 2011: p. 7). 

Neste ano, a Circular nº. 4/DGIDC/DSDC/2011 de 11 de abril - Avaliação na 

educação pré-escolar, apresenta a avaliação em educação de infância como uma ferramenta 

que sustenta as práticas pedagógicas das educadoras de infância. Assumindo que, na 

educação pré-escolar, a avaliação tem 

“[…] uma dimensão marcadamente formativa, desenvolvendo-se num processo 

contínuo e interpretativo que procura tornar a criança protagonista da sua 

aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu, das 

dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando. […] Avaliar assenta na 

observação contínua dos progressos da criança, indispensável para a recolha de 

informação relevante, como forma de apoiar e sustentar a planificação e o 

reajustamento da ação educativa, tendo em vista a construção de novas 

aprendizagens” (Circular nº. 4 /DGIDC/DSDC/2011 de 11 de abril). 

O documento está organizado em duas seções, abordando o enquadramento 

normativo (Ponto I) e explicitando o processo de avaliação (Ponto II). 

No ponto I é possível compreender que, em educação pré-escolar, as principais 

diretrizes normativas do processo de avaliação, se encontram em documentos 

anteriormente apresentados ao longo deste texto, nomeadamente: o Despacho n.º 5220/97 
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de 4 de agosto (OCEPE), a Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de outubro da 

DGIDC (Gestão do Currículo na Educação Pré-escolar), o Decreto-Lei n.º 241/2001 de 

30 de agosto (Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância) e as 

Metas de Aprendizagem definidas para o final da educação pré-escolar. 

Ainda são apresentadas as finalidades e os princípios da avaliação, enquanto “elemento 

integrante e regulador da prática educativa” (Circular nº. 4 /DGIDC/DSDC/2011 de 11 

de abril: Ponto I - Finalidades). 

O processo de avaliação (Ponto II) prevê a avaliação diagnóstica no início do ano 

letivo com o intuito de  

“[…] conhecer o que cada criança e o grupo já sabem e são capazes de fazer, 

as suas necessidades e interesses e os seus contextos familiares que servirão 

de base para a tomada de decisões da ação educativa, no âmbito do projeto 

curricular de grupo. A avaliação diagnóstica pode ocorrer em qualquer 

momento do ano letivo quando articulada com a avaliação formativa, de 

forma a permitir a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, 

contribuindo também para a elaboração, adequação e reformulação do 

projeto curricular de grupo e ainda para facilitar a integração da criança no 

contexto educativo” (Circular nº. 4 /DGIDC/DSDC/2011 de 11 de abril: 

Ponto II). 

Aqui são apresentados, detalhadamente, os intervenientes no processo de avaliação 

que decorre ao longo do ano letivo. A educadora titular do grupo surge como o elemento 

responsável a par dos seguintes parceiros: as crianças, a equipa, as famílias, o departamento 

curricular da educação pré-escolar do estabelecimento, os docentes de educação especial e 

por fim os órgãos de gestão. 

Na circular são expostas as seguintes dimensões para avaliar o progresso das 

aprendizagens das crianças: 

“ a) As áreas de conteúdo (OCEPE); 

 b) Os domínios previstos nas Metas de Aprendizagem; 

 c) Outras específicas estabelecidas no projeto educativo e/ou projeto 

curricular de grupo e no PEI [Programa Educativo Individual]” (Circular nº. 

4/DGIDC/DSDC/2011 de 11 de abril: Ponto II - Dimensões a avaliar). 

Porque, em educação pré-escolar, o ambiente educativo é um forte impulsionador das 

aprendizagens das crianças, a educadora avaliará, integradamente, no processo de avaliação: 

“- A organização do espaço, dos materiais e dos recursos educativos; 
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 - A diversidade e qualidade dos materiais e recursos educativos; 

 - A organização do tempo; 

 - As interações do adulto com a criança e entre crianças; 

 - O envolvimento parental; 

 - As condições de segurança, de acompanhamento e bem-estar das crianças” 

(ibidem). 

No prosseguimento do texto, são explanados os procedimentos de avaliação, 

reservando-se às educadoras o direito de, respeitando as suas conceções pedagógicas, 

selecionarem a que considerem mais adequada desenvolver. Assim, são apresentados 

algumas das técnicas e instrumentos de observação e registo a que as educadoras podem 

recorrer no dia-a-dia, nomeadamente a: 

“a) Observação; b) Entrevistas; c) Abordagens narrativas; d) Fotografias; e) 

Gravações áudio e vídeo; f) Registos de autoavaliação; g) Portefólios 

construídos com as crianças; h) Questionários a crianças, pais ou outros 

parceiros educativos; i) Outros” (Circular nº. 4/DGIDC/DSDC/2011 de 11 

de abril: Ponto II – Procedimentos de avaliação). 

São ainda apresentados os três momentos de avaliação que ocorrem ao longo do ano, 

no final de cada período letivo, os quais  

“[…] são obrigatoriamente coincidentes com os períodos de avaliação 

estipulados para os outros níveis de ensino, por forma a permitir a articulação 

entre os educadores de infância e os docentes do 1.º ciclo do ensino básico, e 

tendo como objetivo a passagem de informação integrada sobre as 

aprendizagens e os progressos realizados por cada criança, a sequencialidade e 

a continuidade educativas, promotoras da articulação curricular” (Despacho 

nº 11120-A/2010 de 6 de Julho). 

Pelo exposto é possível constatar que nas últimas duas décadas procedeu-se a muitas 

alterações no sistema educativo português, nomeadamente, no âmbito da educação pré-

escolar “não apenas do ponto de vista da sua especificidade educativa e curricular, mas de 

um modo vasto, na forma como a sua cultura e identidade estão a ser questionadas” 

(Coelho, 2010, p. 7). Importa ainda salientar que existem 

“[…] alguns problemas que é preciso colmatar, sob pena de se perderem 

muitos dos ganhos adquiridos: a inexistência de supervisão pedagógica e de 

regulação da qualidade dos estabelecimentos; a não avaliação dos educadores 

e o seu fechamento em estruturas que os isolam e não favorecem o trabalho 

de grupo; as novas estruturas organizativas dos agrupamentos de escolas e a 

forma como se está a verificar uma colonização para baixo da educação pré-
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escolar e do 1º ciclo; o risco de os educadores de infância verem adulterados 

o seu papel enquanto gestores do currículo, face a uma excessiva regulamentação 

e ao mercado de materiais educativos, frequentemente de pouca qualidade e 

centrados em aprendizagens académicas de caráter tradicional” (Vasconcelos, 

2009, p. 20). 

No próximo capítulo abordo os aspetos que considero imprescindíveis no 

estabelecimento de relações com os diferentes e variados parceiros que convivem e 

intervêm quotidianamente no desenvolvimento das práticas pedagógicas. 
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Capítulo 2 

- 

Partilhar as práticas pedagógicas 

 

Na vida das instituições educativas muitos são os intervenientes a quem e com quem 

as educadoras divulgam as suas práticas pedagógicas, partilhando os saberes que, 

continuamente, se vão construindo e reconstruindo no jardim-de-infância com as crianças. 

Ao longo da investigação recorro diversas vezes ao conceito de partilha no ato de divulgar, 

considerando que “partilhar é descrever, explicitar, situar; é dividir com o outro para 

multiplicar por todos” (Dias, 1999, p. 181).  

Central nesta investigação é também a importância que assumem as instituições 

educativas no desenvolvimento e na partilha das práticas pedagógicas. Tal como Cardona 

(2008a, 2011) concebo as instituições educativas num quadro alargado de relações, como  

“[…] espaços abertos, em que é possível, a participação dos  pais e da 

comunidade, em que a/os educadora/es assumem um papel ativo na 

organização da sua formação e na gestão do seu desenvolvimento 

profissional. As instituições educativas concebidas como espaços abertos às 

comunidades onde estão inseridas, fazem com que o processo educativo se 

enquadre num quadro de estratégias integradas de desenvolvimento local, 

envolvendo diferentes tipos de parcerias” (Cardona, 2008a, p.132). 

Contudo, para que seja possível não apenas criar relações, mas acima de tudo cultivá-

las enquanto estimuladoras de um trabalho de qualidade em educação de infância, importa 

considerar a instituição de educação de infância “não só como um local de encontro ou 

fórum, mas também como laboratório ou workshop capaz de criar o inesperado, o novo, o 

encantador e de pôr em questão nossos preconceitos, normas e categorizações, os quais 

nos governam e, além disso, restringem o que podemos esperar de nós mesmos e dos 

outros” (Moss, 2012, s/p.). 

Contribuindo para a clarificação de conceitos, entendo as crianças “como atores 

sociais de pleno direito, e não como menores ou como componentes acessórios ou meios 

da sociedade dos adultos, [tal] implica o reconhecimento da capacidade de produção 
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simbólica por parte das crianças e a constituição das suas representações e crenças em 

sistemas organizados, isto é, em culturas” (Sarmento & Pinto, 1997, p. 20). 

Na perspetiva de divulgação e partilha inerente a esta investigação, como tenho vindo 

a explicitar, está o conceito de registo onde incluo todos os tipos de produções que as 

educadoras usam como meio de e para atribuir sentido às suas práticas pedagógicas e às 

aprendizagens que ali se realizam. Centro-me, portanto, na atividade que engloba 

procedimentos de “elaboração, comunicação, pesquisa e difusão de [múltiplos] 

documentos” (Bisogno, 1980, p. 17, apud Marques, 2011, p. 120), entendendo os registos e 

a sua divulgação como uma possibilidade de comunicar, partilhando o trabalho pedagógico 

que continuamente se vai (re)construindo ( Barbosa & Horn, 2008; Edwards, Gandini & 

Forman, 1999). 

Na elaboração deste quadro conceptual, considero todos os tipos de registo de que as 

educadoras fazem uso para dar a conhecer os acontecimentos, as vivências e as 

aprendizagens que ocorrem nos contextos de jardim-de-infância pois defendo que a 

divulgação pode assentar em diferentes conceitos e assumir diferentes modalidades e 

linguagens que estão relacionadas intrinsecamente quer com as intencionalidades das 

educadoras quer com os parceiros a quem se destinam ( Marques & Almeida, 2011). 

Outro conceito importante para esta investigação e que já tenho vindo a abordar é o 

de espaço. Souza (2001) afirma que este é um conceito “multiforme que se destina a 

qualificar situações, ambientes, estruturas, distâncias, extensões, lugares” (p. 82). Ao longo 

da pesquisa e de toda a análise quando me refiro ao espaço, assumo que este não se 

restringe ao espaço meramente físico, arquitetónico, ou organizacional. Assumo, portanto, 

que “há uma pedagogicidade indiscutível na materialidade do espaço” (Freire, 2000, apud 

Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2013, p. 44), onde “a flexibilidade […] possibilita que 

a aprendizagem se mantenha ao longo da vida” (Bosch, 2013, p. 15). Assim, refiro-me a um 

espaço  

“[…] formador onde toda a série de hábitos, atitudes, competências, 

conhecimentos são abordados de uma maneira explícita. [...] refiro-me às 

pessoas, aos objetos, ao espaço e a tudo aquilo que está dentro (os sons, as 

imagens, as formas, as cores), tudo o que constitui a vida normal. O resultado 

disso é que [entendo o espaço] como um lugar onde estamos. Não é um 

recipiente, um lugar no qual nos defendemos da chuva, do frio ou onde 

estamos resguardados, mas um lugar que oferece, que dá, que gera toda uma 

série de comunicação para a criança e para os adultos” (Forneiro, 1998, p. 

240). 
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Pelo exposto se entende que me preocupo essencialmente com o valor pedagógico do 

espaço, de todos os espaços onde a aprendizagem – das crianças e dos adultos – acontece 

para além das paredes do edifício de cada estabelecimento educativo, por isso, “falar do 

espaço e da sua organização pedagógica é, pois, falar do ambiente construído” (Ferreira, 

1989, p. 38) onde ocorrem as práticas pedagógicas. Assim se compreende que a 

aprendizagem ocorre “sob a forma de relações em espaços diferentes, nos quais o sujeito 

estabelece conexões entre a sua subjetividade e o ambiente, produzindo, assim, saberes” 

(Ferreira, 2003, s/ p.). 

Baseio-me, então, num conceito global, multifacetado e aberto de espaço, que assume 

diferentes funcionalidades e que dispõe de diferentes características, um espaço vital 

(Muñoz Rodriguez, 2009) onde as práticas pedagógicas emergem e se ampliam, “um lugar 

de bem-estar, alegria e prazer; um espaço aberto às vivências e interesses plurais das 

crianças e das comunidades” (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2011a, p. 111); “um 

espaço coletivo, de participação e de diálogo” (Moll, 2010, p. 137). Em suma, um espaço 

“onde se gosta de estar, onde é apetecível trabalhar [...] [um] espaço de convivialidade, onde 

se aprende a aprender” (Dias, 2002, p. 182). Vasconcelos (2009) fala de “espaços 

policêntricos” (p. 58), concebendo-os como 

“[…] um organismo vivo (Rinaldi, 2006), um sistema de sistemas, um sistema de 

relações e comunicações entre as crianças, pais e professores: «um organismo 

vivo nunca se mantém o mesmo, e uma escola para crianças nunca deve ser a 

mesma de um dia para o outro. Temos de conseguir assegurar uma 

continuidade de identidade dentro da mudança, uma memória do passado e 

“memória” do futuro» (Rinaldi, 2005, p. 85). Sempre um convite aos lugares 

onde não chegaremos, como afirma o poeta Tolentino de Mendonça” (ibidem). 

Porque as relações que as educadoras estabelecem com os diferentes parceiros são um 

fator fundamental no desenvolvimento da educação pré-escolar, destaco, neste capítulo, a 

importância das relações que se estabelecem com as crianças do grupo de sala e da 

instituição. Realço ainda as relações que se tecem com as famílias das crianças e com as 

equipas (pedagógica de sala e educativa da instituição) nos diferentes contextos de 

educação pré-escolar. 

Abordo ainda a importância que o ato comunicacional exerce nas relações 

anteriormente referidas. Por fim, abordo a divulgação das práticas pedagógicas.  

Assim e de modo a construir um pensamento acerca das conexões entre as 

educadoras, e todos os parceiros educativos, organizo este capítulo nos seguintes pontos: 
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- Dar a vez e a voz às crianças;  

- Estabelecer relações com as famílias;  

- Intervir colaborativamente; 

- Comunicar na práxis do quotidiano;  

- Registar e documentar.  

 

 

 2.1. Dar a vez e a voz às crianças 

Nos processos de divulgação e de partilha das práticas pedagógicas importa investir 

em relações dialogantes (Correia, 1999) entre as educadoras de infância, as crianças e os 

outros parceiros que intervêm no processo de ensino e aprendizagem, nunca esquecendo 

que a razão da existência destas relações se centra nas crianças, no seu bem-estar e no seu 

desenvolvimento enquanto pessoas que participam na vida de uma sociedade. Helm 

(2005a) lembra que é importante instigar as crianças a pensar porque  

“Se as crianças não receberem a oportunidade de se tornarem curiosas e de 

descobrir as respostas para suas perguntas, elas não se verão como aprendizes 

de sucesso, ou não considerarão a escola um lugar em que podem aprender 

algo interessante ou relevante. No final do processo, a sua curiosidade 

intelectual morrerá” (p. 14). 

Porque a educação pré-escolar é considerada uma etapa no processo de formação e 

aprendizagem ao longo da vida e porque as crianças aprendem em contexto (Oliveira-

Formosinho, 2008), é necessário que se criem as condições adequadas para que as crianças 

possam usufruir dos seus direitos fundamentais, ou seja, os seus direitos civis, sociais, 

culturais, económicos e políticos. Entendendo assim o jardim-de-infância como “uma 

resposta ao direito das crianças de serem sujeitos de políticas públicas, de disporem de 

lugares públicos na sociedade onde possam estar representadas e construir a sua cultura e 

participar de pleno direito na construção cultural da sociedade como um todo” (Cagliari, 

2013, p. 8). 

Assume particular importância a conceção das instituições como um espaço de 

partilha, um espaço onde seja possível criar como refere Polakow (1993),  

“[…] «um sentido de lugar». E acrescenta: «um lugar é mais do que a soma 

das suas rotinas, regras, horários, resultados de avaliação (…) um lugar onde 

as crianças e os jovens sintam que são importantes, não instrumentalmente, 

porque estão presentes e fazem parte de um número determinado, mas 

existencialmente, porque se trata de uma paisagem em que elas têm 
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significado e um sentido de pertença»” (p.159, apud  Vasconcelos, 2007, p. 

112). 

Pelo explicitado anteriormente se compreende que nesta investigação considero a 

conceção de crianças reais e não de criança como um ser abstrato. Para Friedemann (2012) 

esta é uma das grandes contribuições dos estudos da sociologia e da antropologia da 

infância que nos convidam a “olhar a diversidade de grupos infantis e de infância” (s/ p.). 

Partilho das abordagens que consideram as crianças como pessoas com história, co-

construtoras dos seus conhecimentos e das suas identidades, numa interação recíproca com 

os outros (adultos e crianças); seres competentes (Malaguzzi, 1999) que possuem saberes e 

conhecimentos e que participam ativa e continuamente no seu processo de aprendizagem 

(Azevedo, 2009), combatendo por isso a conceção das crianças enquanto meros objetos do 

conhecimento social (Sarmento & Pinto, 1997; Sarmento, 2004; Tomás, 2008). Muitos têm 

sido os autores que contribuíram para a construção destas conceções das crianças como 

participantes. Oliveira-Formosinho & Araújo (2008) referem que na base destas conceções 

“está a compreensão da criança como ativa e com iniciativa, em Dewey; como interativa e 

construtora de conhecimento, em Piaget e no modelo High-Scope; como cooperativa, em 

Freinet e no Movimento da Escola Moderna; como criativa e investigadora, em Malaguzzi” 

(p. 17). 

Estas abordagens contribuíram para uma conceção das crianças com potencialidades e 

competências, ativas e ansiosas para viverem e aprenderem no mundo consigo próprias e 

com os outros (Dahlberg, Moss & Pence, 2003) e, são também estas abordagens que 

permitem “compreender as crianças como detentoras de um certo grau de autonomia” 

(Pinto, 1997, p. 64). Esta conceção de criança que emerge da nova sociologia “parte da 

assunção de que as crianças são atores sociais, dotados de competências, capazes de um 

certo limiar de iniciativa perante as circunstâncias em que vivem” (ibidem), sendo portanto 

participantes ativas “nos processos de socialização e de aprendizagem” (Sarmento, Ferreira, 

Silva & Madeira, 2009, p. 123) 

Tal como Malaguzzi reconheço que cada criança é portadora e/ou constrói, entre 

outros, os seguintes atributos: “ativa, inventiva, envolvida, capaz de explorar, curiosa, 

aceitando o desafio de exprimir-se nas mais diferentes linguagens com as mais diferentes 

intensidades” (Faria, 2007, p. 281). No âmago,  

“[…] a criança é entendida como um ser inteligente, quer dizer, como um ser 

capaz de construir significados sobre o mundo a partir das suas próprias 

experiências […]. As crianças vivem e aprendem inseridas numa determinada 
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cultura. Não devem ser protegidas mas, sim, equipadas para viver numa 

determinada cultura” (Vasconcelos, 2009, p. 39). 

Um estudo desenvolvido no contexto português por Silva (2009) apresenta como 

recomendação dar espaço às crianças, honrar a sua cultura, conceder-lhes protagonismo, 

estimulá-las a serem “construtoras de uma cidadania responsável, solidária, empenhada e 

crítica” (p. 39). Neste sentido, Sarmento (2009, p. 45) salienta “a cidadania como prática de 

colaboração e possibilidade de intervenção e de tomada de decisões relevantes em todos os 

quadrantes da vida social”.  

Considero, assim, ao longo de toda a investigação, a conceção das crianças como seres 

históricos, sociais e políticos, “que encontra no outro parâmetros e informações que lhe 

permitem reformular, questionar, construir e reconstruir o espaço que a cerca” (Santos & 

Leonor, 1999, p. 207). Aposto, tal como as autoras “numa conceção que não se fixa num 

único modelo, que está aberta à diversidade e à multiplicidade que são próprias do ser 

humano” (ibidem). 

Nesta perspetiva considero também “a existência de infâncias e não de uma única 

infância” (Soares & Tomás, 2004, p. 138) já que  

“[…] a infância não é vivida do mesmo modo por todas as crianças, que esta 

etapa da vida varia muito, quer de sociedade para sociedade, quer dentro de 

uma mesma comunidade ou mesmo dentro de uma mesma família. […] Além 

disso, não podemos esquecer também, que a criança não é mero recetor das 

influências a que está sujeita, é também um ator em contínuo 

desenvolvimento, que tem, necessariamente, pontos de vista e opiniões 

próprias e diversas, que importam ter em consideração sempre que são 

abordadas questões que lhes digam respeito” (ibidem).  

Ao longo do século XX, emergem sucessivas imagens da criança como sujeito de 

direitos favorecendo a promoção de uma imagem da criança protegida (Soares & Tomás, 

2004). Exemplo da consolidação desta imagem foi a ratificação, em 1990 por Portugal, da 

Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) que tinha sido aprovada por unanimidade 

na Organização das Nações Unidas (ONU) um ano antes (Nations Unies, 1989). Sarmento 

(2012) refere que, apesar de existir um enorme fosso entre o que está escrito e o que se 

pratica, esta aprovação “constitui um impulso essencialmente generoso e exprime uma 

conceção da criança que é profundamente renovada: a da criança cidadã, competente e 

participativa” (s/ p.). Esta conceção implica a valorização e “aceitação da sua voz e a sua 

participação nos seus quotidianos, ou seja, nos diversos “mundos” que a rodeiam e onde 

está inserida” (Soares & Tomás, 2004, p. 142). É participando que cada um “se habilita à 
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participação, no sentido pleno da palavra, [tal implica] tomar parte e ter parte no contexto” 

(Gohn, 2014, p. 36) onde está inserido. De referir que na sua conceção, a CDC “reconhece 

a individualidade e personalidade de cada criança, sendo salvaguardada quer a sua proteção, 

quer a sua liberdade” (Soares, 1997, p. 81). 

A convenção contempla cinquenta e quatro artigos organizados em diferentes, mas 

complementares, categorias de direitos das crianças - o direito à sobrevivência, o direito ao 

desenvolvimento, o direito à proteção e o direito de participação. A CDC está organizada 

em torno quatro pilares:  

“- A não discriminação, que significa que todas as crianças têm o direito de 

desenvolver todo o seu potencial – todas as crianças, em todas as circunstâncias, em 

qualquer momento, em qualquer parte do mundo. 

 - O interesse superior da criança deve ser uma consideração prioritária em todas 

as ações e decisões que lhe digam respeito. 

 - A sobrevivência e desenvolvimento sublinha a importância vital da garantia de 

acesso a serviços básicos e à igualdade de oportunidades para que as crianças possam 

desenvolver-se plenamente. 

 - A opinião da criança que significa que a voz das crianças deve ser ouvida e tida 

em conta em todos os assuntos que se relacionem com os seus direitos” (Unicef, 

2012, s/ p.). 

Para esta investigação, centro-me essencialmente no quarto pilar, pelo que me interessa 

destacar os direitos que considero estarem mais diretamente relacionados com esta 

investigação, não pretendendo de forma alguma analisar todos os direitos enunciados na 

convenção.  

Para além da consagração, no artigo 28, do direito à educação a todas as crianças 

(Unicef - A Convenção dos Direitos da Criança, 2004, p. 20), porque me centro nas 

questões relacionadas com a divulgação das práticas pedagógicas quotidianas e porque 

considero as crianças como autoras e protagonistas da informação divulgada, destaco o 

artigo 12, ponto 1, no qual se consagra o direito à criança de “exprimir livremente a sua 

opinião sobre as questões que lhe respeitem” (Unicef - A Convenção dos Direitos da 

Criança, 2004, p. 10).  

Porque a história da educação de infância “tem uma herança rica e diversificada de 

pensar a criança como ser participante, e não um ser em espera de participação” (Oliveira-

Formosinho, 2007, p. vii) e porque considero que a participação é um exercício de 

aprendizagem constante, do saber falar, ouvir, propor, contrariar e complementar, destaco 

ainda o artigo 13, ponto 1, onde é consagrado o direito “à liberdade de expressão [que] 
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compreende a liberdade de procurar, receber e expandir informações e ideias de toda a 

espécie, sem considerações de fronteiras, sob forma oral, escrita, impressa ou artística ou 

por qualquer outro meio à escolha da criança” (Unicef - A Convenção dos Direitos da 

Criança, 2004, p. 11).  

Para que as crianças possam participar na vida do jardim-de-infância e, 

consequentemente na sua própria vida, não basta proporcionar atividades e momentos 

interessantes e com interesse. É necessário ouvir o que elas têm para dizer! As suas 

opiniões e os seus interesses devem ser sempre considerados prudentemente e tal reflete-se 

inevitavelmente na forma como os profissionais respeitam as crianças (Soares, 1997). 

Estudos realizados revelam que estas “têm uma grande competência para comunicar sobre 

o quotidiano que vivem” (Oliveira-Formosinho & Lino, 2008, p. 70). Neste processo, as 

educadoras necessitam cultivar as suas qualidades de escuta, o que só é possível se, em 

primeiro lugar, se deixarem surpreender pelo que as crianças fazem para, posteriormente, 

tentarem compreender a razão pela qual foram surpreendidas (Canário, 1999). 

É no processo de escuta ativa das crianças que as educadoras acedem por um lado, à 

leitura que fazem da realidade, por outro, à compreensão que têm do seu próprio 

conhecimento. Para Oliveira-Formosinho (2007) “a escuta é um processo de ouvir a 

criança sobre a sua colaboração no processo de co-construção do conhecimento, isto é, 

sobre a sua colaboração na co-definição da sua jornada de aprendizagem” (p. 28). Só 

escutando a criança podemos aceder à sua cultura, à(s) sua(s) realidade(s), às suas angústias, 

interesses e necessidades ( Friedmann, 2012).  

As crianças possuem as suas conceções sobre o mundo que as rodeia, interpretam e 

questionam os seus saberes, as suas potencialidades, mas também as suas fragilidades. 

Convém lembrar que as crianças “chegam ao jardim-de-infância com a capacidade de 

construírem e representarem relatos multifacetados do que observam e sentem” (Wolf, 

2002, p. 88). Como refere Sarmento (2009) elas são protagonistas do conhecimento que 

constroem nos múltiplos espaços de socialização em que vivem: 

“Não obstante os sentidos e os contornos que a participação assume, as 

crianças não podem ser entendidas apenas como sujeitos que agem e reagem 

em função dos processos de socialização vertical promovidos pelos adultos, 

mas também como sujeitos que se socializam entre si e que reconstroem 

significações para as suas situações de vida” (p. 56). 

Julgo importante considerar os seus contextos sociais e culturais, nomeadamente o 

jardim-de-infância, como um espaço de escuta, onde o ouvir, o compreender, o dialogar, o 
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divergir, o pensar, estejam sempre presentes. Neste sentido importa que as educadoras 

consigam criar espaços que desafiem as crianças, mas também os adultos, a ir além do seu 

desenvolvimento (Vasconcelos, 2004).  

De salientar que o jardim-de-infância, enquanto espaço pedagógico, é um dos 

primeiros espaços públicos de convivência onde se constrói o saber e é também um 

espaço, por excelência, onde cada criança se pode afirmar como cidadão e “que se 

caracteriza pelo poder comunicativo da estética, pelo poder ético do respeito por cada 

identidade pessoal e social, tornado porto seguro e amigável, abrindo-se ao lúdico e ao 

cultural” (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2011a, p. 111).  

Um espaço que possa escutar, observar e acompanhar as crianças é um espaço plural 

que se constrói com e para elas, é um espaço de compreensão e de construção de 

experiências assentes no diálogo entre os diferentes saberes e intervenientes, é um espaço 

onde “ocorre uma multiplicidade de processos de socialização” (Tomás, 2011, p. 122). A 

conceção de um espaço com estas características pressupõe que se acredite que as crianças 

têm muito para dizer acerca de si mesmas e do seu conhecimento, pelo que importa criar 

“múltiplas formas de negociação, partilha e criação de cultura das crianças, entre si e com 

os adultos” (ibidem). 

As experiências vividas no espaço do jardim-de-infância, quer no espaço mais restrito 

da sala de atividades, quer no espaço institucional, são experiências pedagógicas que 

permitem à criança aprender a ser pessoa. Estas experiências favorecem um ambiente onde 

“educar-se e ser educado é constituir-se pessoa, é construir seu projeto de vida, realizar 

sonhos, desejos e possibilidades. É ser” (ME Brasil, 2013, p. 38). A este respeito, Forneiro 

(1998) refere que “na sua consideração educativa, o espaço é um acumulo de recursos de 

aprendizagem e desenvolvimento pessoal” (p. 241) para todos os que o habitam. Nesta 

perspetiva as relações vividas no espaço institucional devem promover o estabelecimento 

de comunidades de práticas (Wenger, 2001) onde coabitam a ação e a reflexão e onde todos 

os parceiros são parte integrante do processo educacional. 

As famílias são um dos parceiros privilegiados desse processo, deste modo, 

seguidamente analiso a importância de estabelecer relações com as famílias, entendendo 

esta relação como um poderoso instrumento da relação pedagógica. 
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 2.2. Estabelecer relações com as famílias 

O modo como o conceito de família, ou famílias, tem sido compreendido é corolário 

das inúmeras transformações pelas quais tem passado ao longo dos tempos como 

consequência das múltiplas configurações sociais, culturais, políticas e económicas que têm 

ocorrido na sociedade.  

Na história da educação pré-escolar, as relações com as famílias foram, demasiadas 

vezes, entendidas e desenvolvidas no pressuposto da complementaridade e substituição das 

instituições de educação pré-escolar às famílias. Verificamos que, “atualmente, os discursos 

(talvez mais do que as práticas) vão no sentido da articulação mútua, em que uns se 

entendem como parceiros dos outros” (Sarmento & Marques, 2007, p. 77). 

As relações das instituições educativas com as famílias têm sido eminentemente 

estudadas através de um enfoque no conceito de escola muito ligado ao sistema formal de 

ensino. Vieira (2007) dá-nos conta das temáticas e das diferentes abordagens que se têm 

vindo a desenvolver neste âmbito: 

“Tradicionalmente, a temática tem sido tratada através de enfoques que dão 

conta de algumas regularidades macrossociológicas dessa relação [entre escola 

e família (s)] - o acesso diferenciado das diferentes famílias (de classe) ao 

sistema escolar, às diferentes vias que este oferece, ao sucesso educativo, 

constituem algumas das pistas mais exploradas; simultaneamente, a relação 

entre a escola e família (s) tem sido também captada por dimensões que 

enfatizam a singularidade microssociológica dessa relação - as interações que 

ocorrem em contexto escolar ou em contexto doméstico, as dinâmicas 

específicas que produzem os “improváveis”, representam vias igualmente 

profícuas de produção científica sobre o tema” (p. 271). 

Para que as instituições educativas consigam desempenhar um papel de qualidade na 

educação, é imprescindível que todas as pessoas que nela intervêm tenham consciência da 

necessidade de se implicarem nos processos educativos e de os partilhar entre si, fazendo 

confluir os saberes multifacetados que fazem parte do património pessoal de cada um. 

Respeitando a diversidade, cada instituição se torna diferente e única “na medida em que se 

insere e entra em relação dinâmica com a/s cultura/s e dinâmica/s local/ais” (Vasconcelos, 

2004, p. 117). É necessário promover e defender a preservação da diversidade social e 

cultural, das crianças e dos adultos (os profissionais, os familiares e outros parceiros).  

Silva (2009) salienta que 

“[…] a relação escola-família, uma relação em processo de reconfiguração 

(Stoer e Silva, 2005), não se reduz à interação de pais e professores, 
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remetendo, antes, para a existência de uma multiplicidade de atores, centrais 

uns e periféricos outros, mas cuja centralidade/marginalidade nunca se 

encontra definida à priori (com a provável exceção dos docentes e 

encarregados de educação), podendo variar com o decorrer do processo de 

interação social” (p. 40). 

Defendo, portanto, que o estabelecimento das relações com os outros só pode ser 

construído com base no respeito pelos saberes singulares de cada um e pelos saberes 

universais que são construídos e partilhados socialmente. Nestas relações assume particular 

preponderância a relação inevitável com as famílias das crianças as quais são consideradas, 

nas OCEPE, um fator decisivo no processo educativo, uma vez que “a família e a 

instituição de educação pré-escolar são dois contextos sociais que contribuem para a 

educação da mesma criança” (ME-DEB, 1997, p. 43). 

Compreender as relações que se estabelecem entre as equipas e as famílias implica 

compreender a vida das instituições educativas, como estas se organizam e como os 

profissionais pensam e tecem as relações com as famílias das crianças, implica ainda 

perceber como se relacionam e interagem com as famílias. Mas, antes de mais, é necessário 

compreender se os profissionais criam possibilidades para a criação dessas relações e como 

as constroem. Como refere Fuertes (2010), já que não basta facultar-lhes a “informação, é 

necessário dar-lhes meios para a participação efetiva na escola (e a todos os níveis) bem 

como facultar o acesso a serviços e a estruturas de apoio” (p. 12) que lhes permitam exercer 

as suas opções. 

Na literatura, a este propósito, com que fui contactando, a referência a estas relações 

reporta-se, grande parte das vezes, às relações com pais. Vasconcelos (2007) refere-se à 

família 

“[…] num sentido muito amplo, enquanto «comunidade de destinos», 

podendo assumir as formas mais diversas: famílias tradicionais, famílias 

monoparentais, famílias de acolhimento (…) O que é importante é que a 

família seja exemplo de participação na vida cívica, de atenção ao que a cerca, 

de abertura e solidariedade. No entanto, as famílias podem também ser 

lugares problemáticos, de exploração e de vitimização” (p. 112). 

Nesta investigação incorporo “a referência [...] famílias e não [...] família enquanto 

modelo idealizado [...] de família, repudiando, assim, qualquer retórica de uniformização” 

(Sarmento & Marques, 2007, p. 68). A razão principal que me conduziu a esta opção 

conceptual foi ter constatado, ao longo das minhas experiências pessoais e profissionais 

que  
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“[…] existem ainda redes de apoio familiar, sobretudo com base nos avós [...]. 

Acresce o facto da complexidade atual dos agregados familiares não se 

compadecer com a mais comum designação de família composta estritamente 

por pai e mãe mas integrar muitas outras variantes, onde prevalecem de 

comum os laços de afeto, a partilha de responsabilidade da mesma casa, a 

convivência na base das mesmas regras culturais e sociais” (ibidem). 

Importa não esquecer que a “família é o primeiro espaço de afeto, de segurança e de 

alteridade” (Vasconcelos, 2007, p. 112). As crianças assumem (ou podem assumir), em todo 

o processo de participação, um papel preponderante, sendo que a participação e o 

envolvimento das famílias na educação das crianças são fundamentalmente um direito 

(Artigo 18, Unicef - A Convenção dos Direitos da Criança, 2004, p. 13). Neste sentido, “é 

importante que se experimente tantas estratégias de envolvimento familiar quantas forem 

possíveis para promover a participação de cada família” (Shores & Grace, 2001, p. 26). 

Desde os finais do século XX que as instituições educativas e as famílias, na sociedade 

ocidental, têm vindo a sofrer profundas mudanças sociais, políticas, económicas e culturais. 

Todas estas transformações acarretaram novas compreensões dos conceitos de educação e 

de família, exigindo novas formas de responder aos diferentes desafios com que se vão 

defrontando. 

O papel das famílias na vida institucional tem vindo a ser estudado e reconhece-se hoje 

o seu importante papel para o desenvolvimento das instituições. Acredito, tal como 

Vasconcelos (2009a, p. 202) que “as famílias devem tornar-se realmente parceiras das escolas 

e não entidades alheias”. Importa não esquecer que, embora com finalidades diversas e 

distintas entre si, as famílias e as instituições educativas “encontram-se na educação das 

crianças, o que pressupõe que as ações de ambas sejam coordenadas e complementares 

entre si” (Sarmento, 2009, p. 52).  

É notório que têm vindo a ser feitos esforços políticos e sociais quer para consolidar 

os modos de comunicação já existentes, quer para criar mecanismos de divulgação da 

informação, envolvendo, cada vez mais, as famílias nas dinâmicas institucionais. Como 

refere Bolívar (2011), “para desenvolver-se de modo coerente, […] a educação precisa ser 

compartilhada cooperativamente com as famílias” (s/p.). Defendo, por isso, que as relações 

com as famílias não dependem “apenas das estruturas, dos modos de funcionamento ou da 

letra da lei mas, sobretudo, da forma como as pessoas envolvidas conceptualizam a sua 

situação” (Homem, 2002, p. 244).  
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No quotidiano das vivências do jardim-de-infância, as características individuais de 

cada um dos intervenientes implicados no processo educativo influenciam e são 

influenciadas pela apreciação que fazem do modelo de organização pedagógica de cada 

instituição, exercendo uma substantiva influência nesta apreciação o modo de estar em 

educação dos profissionais com que diretamente as famílias agem e interagem. Por esta 

razão, a cada educadora, é exigida “uma enorme flexibilidade […], um autêntico sentido de 

escuta e de acolhimento, um despir-se de preconceitos, procurando genuinamente aprender 

com as famílias, fazendo-as sentir-se participantes na vida do jardim-de-infância” 

(Vasconcelos, 2009, p. 66). 

A importância que as famílias atribuem à intervenção educativa desenvolvida 

quotidianamente no jardim-de-infância assume uma natureza multidimensional que é 

experimentada mediante comportamentos e atitudes diversificados no que concerne à sua 

participação nas instituições educativas. Neste sentido, Bolívar (2011) considera importante 

que as educadoras promovam forma de interligar a(s) ação(ões) educativa(s) que ocorrem 

nos espaços institucionais com a(s) que ocorre(m) fora desses espaços e, especialmente, na 

família. Sabemos hoje que “atitudes de abertura e comunicação para a colaboração dos pais 

[acrescentando eu, com as famílias] desde o Pré-Escolar poderão facilitar uma melhor e 

maior cooperação e [conduzir] ao despertar do interesse em prolongar essa parceria ao 

longo do futuro percurso escolar [das crianças]” (Santos, 2007, p. 4). 

É, por isso, urgente estimular diálogos permanentes, diversificados e intencionais, com 

todas e cada com uma das famílias, que tenham em consideração, complementarmente, o 

respeito pela multiplicidade dos modelos parentais que coexistem na sociedade e que 

convivem na mesma instituição, e o respeito e aceitação dos seus saberes, valores e 

expectativas. As educadoras que recorrem às competências, aos conhecimentos e aos 

recursos das famílias conseguem criar laços mais fortes entre as crianças, os profissionais, 

as famílias e a comunidade (Lang, 2005).  

O que se preconiza é a existência de sistemas de interação específicos e com 

características próprias em função das pessoas que fazem e vivem a educação entre quatro 

paredes, num determinado espaço educativo institucional. É neste sentido que  

“[…] as instituições devem cada vez mais tornar-se um serviço público mas 

simultaneamente flexível, adaptável às necessidades e anseios de cada 

comunidade. Estes verdadeiros “centros da infância” (Moss e Petrie, 2002) 

tornam-se locais de práticas éticas centradas na aquisição de um 

conhecimento co-construído, mas também no cuidar: cuidar das crianças, das 
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famílias, dos mais idosos, do meio-ambiente… introduzindo práticas de 

cidadania de direitos mas, simultaneamente, de responsabilidades” 

(Vasconcelos, 2006, p. 3). 

Coloco a ênfase na partilha das situações vividas no espaço institucional como forma 

de estabelecimento de laços relacionais porque defendo que a relação com a instituição 

educativa e com as equipas não se constrói no abstrato. “Ela tece-se no dia-a-dia, ao sabor 

do vai e vem da criança” (Montandon & Perrenoud, 2001, p. 90).  

Os saberes que as crianças constroem no jardim-de-infância dependem das 

oportunidades que se criam para o desenvolvimento de vivências que, na maioria das 

situações, não se confinam à sala de atividades. Estes saberes constroem-se numa inter-

relação entre as inúmeras potencialidades dos diferentes espaços institucionais. No 

estabelecimento de uma relação com as famílias, interessa que estas possam conhecer os 

múltiplos espaços onde as crianças e as equipas quotidianamente vão desenvolvendo as 

suas práticas, construindo novos saberes e reconstruindo saberes adquiridos. Importa, 

portanto, reforçar a ideia de que as relações com as famílias não acontecem no vazio, 

“ela[s] [são] interpretada[s] por seres humanos que ocupam um espaço e um tempo 

concretos; seres de carne e osso, que transportam para as suas práticas - mais ou menos 

racionais - não só os seus valores, mas também as suas emoções e os seus sentimentos” 

(Silva, 2003, p. 20). 

As relações entre o jardim-de-infância e as famílias encontram a sua sustentabilidade 

no envolvimento cada vez mais consciente e persistente da comunidade educativa. Como já 

referi, a importância destas relações também tem vindo a ganhar alicerces nas orientações 

educativas, tornando-as num poderoso recurso e não num obstáculo. 

As relações que quer as famílias, quer as educadoras de infância promovem têm uma 

influência determinante no tipo de implicação das famílias no quotidiano do jardim-de-

infância e por conseguinte na vida das crianças.  

No assumir de uma estreita relação entre o jardim-de-infância e as famílias, Epstein 

(citado por Pereira, Canavarro, Cardoso & Mendonça, 2003) destaca o dever das 

instituições em promover formas claras de intercomunicação com estas últimas, através de 

informação escrita, de telefonemas, visitas, informações periódicas sobre as crianças, entre 

outros suportes recorrendo sempre a linguagens acessíveis a todos os possíveis 

interlocutores, criando lugar(es)  para o envolvimento e participação de todas as famílias nas 

instituições. A autora reporta-se a situações de práticas que impliquem a presença e a 
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colaboração em atividades do jardim-de-infância e que exijam a participação em atividades 

quer de âmbito restrito, desenvolvidas nas salas de atividades, quer de âmbito mais 

alargado, como sejam as atividades promovidas institucionalmente (Marques, 1997; Diogo, 

1998; Carvalho, 2000; Villas-Boas, 2000 apud Pereira, Canavarro, Cardoso & Mendonça, 

2003).  

O jardim-de-infância insere-se numa realidade em constante mudança, onde cada uma 

das pessoas que o habita é portadora de uma cultura própria e por isso há que criar, nas 

instituições educativas, condições para a coexistência de modos diversificados de 

compreender e vivenciar a especificidade da cultura organizacional de cada uma das 

diferentes instituições educativas. 

Como já referi, a criação e manutenção de uma real ligação entre as equipas 

(pedagógica de sala e educativa de instituição) que exercem funções no jardim-de-infância e 

as famílias das crianças implicam a construção de um diálogo onde se valorizam os saberes 

pessoais de cada um dos que estão envolvidos nesta relação, os adultos - educadores e 

famílias - e as crianças. Importa alicerçar e sedimentar estas relações em práticas que 

permitam o conhecimento de si e o reconhecimento dos outros (Leite, 2002). Criam-se, 

portanto, condições para o estabelecimento de relações entre diferentes culturas, a cultura 

do jardim-de-infância, edificada em diferentes culturas, e as culturas das famílias. Neste 

sentido, as instituições educativas devem criar espaços onde se constroem 

“[…] encruzilhadas de culturas sociais, étnicas e religiosas, pelo que, só 

abrindo-se à promoção do protagonismo  de todos (Cortina, 1997), se 

conseguirá promover o diálogo entre culturas (Silva, 2003), a partir da 

negociação sobre a participação de cada um ou de cada grupo, sobre os 

espaços de partilha e as diversas perspetivas a prosseguir” (Sarmento, 2009, 

pp. 51-52).  

Nesta perspetiva, urge proporcionar espaços relacionais de comunicação e participação 

das famílias, considerando e respeitando as suas limitações e incentivando as possíveis 

intervenções, nunca descurando as possibilidades e os condicionalismos a que estão sujeitas 

pela sua própria condição familiar. É necessário valorizar a coexistência de formas 

diversificadas de participação de todas as famílias no sentido de construir uma cultura 

relacional institucional.  

No contexto da educação pré-escolar, o reconhecimento da importância das relações 

institucionais com as famílias assume um grande valor. A participação das famílias no 

processo educativo das crianças é hoje assumida como um dos meios privilegiados para o 
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estabelecimento de um vínculo entre as famílias e o jardim-de-infância. O envolvimento 

parental promove um maior dinamismo nos contextos educativos, na medida em que pode 

ser valorizada a colaboração e a participação ativa no quotidiano institucional ( Sarmento, 

et al., 2002). 

Considerar as famílias nas práticas pedagógicas que se desenvolvem implica, 

literalmente, abrir as portas do jardim-de-infância e das salas às famílias, promovendo 

reuniões, espaços de interação e de partilha do quotidiano das crianças no jardim-de-

infância, alargando, mas também inovando, as formas de participação das famílias, 

permitindo construir espaços de comunicação recíproca, respeitando os seus valores e a sua 

cultura. Como refere Perrenoud (2000), “não basta reclamar a confiança como um direito; 

o professor deve ganhá-la, explicando o que faz e porquê” (p. 122). Também Lang (2005) 

afirma que  

“[…] os professores deveriam dizer claramente aos pais que a escola está de 

portas abertas para recebê-los, que os pais e as famílias dos alunos podem 

visitar a escola sem que haja necessidade de marcar hora. Isso aprofunda o 

sentimento de confiança e dá oportunidade para que as famílias possam, às 

vezes, dedicar um tempo de sua rotina à observação de um projeto que esteja 

ocorrendo. Ao final de um projeto, muitas famílias, de facto, desejam 

participar nas atividades finais, em que são apresentados os trabalhos das 

crianças” (p. 156). 

Às educadoras exige-se que procurem descobrir caminhos diferenciados para a 

participação das famílias considerando-as como indispensáveis ao salutar desenvolvimento 

das crianças.  

Os caminhos traçados e ou percorridos poderão exercer uma forte influência na sua 

participação quer em ações mais restritas desenvolvidas no âmbito das atividades 

pedagógicas da sala, quer em ações desenvolvidas no centro da instituição educativa em que 

estão inseridas. Estes caminhos podem ser percorridos individual ou coletivamente.  

No próximo ponto analiso a importância do desenvolvimento coletivo e do 

estabelecimento de parcerias colaborativas. 
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 2.3. Intervir colaborativamente 

No interior das instituições educativas as relações entre os diferentes parceiros 

estabelecem-se numa interação constante, sendo que a cada um está associado um papel 

distinto e diferenciado e a sua intervenção e participação depende da forma como 

experienciam esse mesmo papel e como valorizam as funções que lhe são confiadas. 

Importa referir que, apesar da definição de equipas que apresentei no início desta tese, e 

que, para além de todos os que diariamente intervêm nas instituições educativas e 

nomeadamente na sala de atividades, estas equipas contam, implicitamente, com a 

colaboração de outros parceiros como sejam “os autores de livros e os recursos 

fundamentais usados na sala de aula, o pessoal cujo trabalho torna a sala de aula possível, 

os administradores que garantem os recursos e o apoio que dela precisa e os pais, cuja 

participação confere à sala de aula parte de seu poder” (Senge et al., 2005, p. 54). 

O trabalho colaborativo entre e com todos os parceiros tem como finalidade primeira 

conseguir uma educação de qualidade e democrática para todos.  

Importa ter em conta que estabelecer o carácter de qualidade da educação é sempre 

uma perspetiva transitória e subjetiva. Esta perspetiva transitória e subjetiva advem do 

facto do conceito de qualidade ser um conceito socialmente construído, intimamente 

relacionado com as crenças, os valores e as atitudes de um determinado grupo social. Para 

Moss (2002) a compreensão do conceito de qualidade está dependente do momento 

histórico, do ambiente cultural, do contexto social, dos valores e das crenças dos diferentes 

grupos humanos. 

Deste modo, temos de compreender a qualidade situada num dado contexto, num 

tempo e espaço próprios. Como referem Dahlberg, Moss & Pence (2003) e Dahlberg & 

Moss (2008), a qualidade é um processo dinâmico que continuamente se vai alterando e 

que depende de todos, nunca se alcançando uma versão definitiva. Por esta razão, estes 

autores referem que as instituições “são o que nós «enquanto comunidade de agentes 

humanos» fazemos delas” (Dahlberg, Moss & Pence, 2003, p.87). 

Relevante ainda nesta forma de entender a qualidade é o respeito pela diversidade, 

reconhecendo-a como um constituinte do quotidiano. Neste entendimento, os valores, a 

cultura e a história única de cada pessoa (criança ou adulto) e de cada instituição educativa 

são valorizados e respeitados, numa perspetiva de aceitação de percursos e realidades 

diferentes entre si. 
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A qualidade de uma proposta educativa manifesta-se, também, no assumir de um 

trabalho coletivo, participativo, democrático e de construção de sentidos no confronto 

entre os diferentes saberes. Neste âmbito, as equipas são desde há algum tempo 

consideradas por muitos profissionais como um dos elementos imprescindíveis na ação 

pedagógica que desenvolvem, mas para que passem a fazer parte da comunidade educativa 

e a integrem verdadeiramente é necessário criar estruturas de co-participação na vida das 

instituições educativas.  

Canário (1999) refere que é necessário reinventar a escola o que só é possível se os 

docentes mudarem não apenas aquilo fazem, mas simultaneamente têm que mudar “o que 

pensam sobre o que fazem e como o fazem” (p. 280). Mas, para que a produção de 

inovações aconteça, é necessário encontrar novas formas de organização dos recursos 

existentes; criar condições para uma “rutura com as invariantes organizacionais dos 

estabelecimentos de ensino e conceber a ação educativa tendo como referência um 

território educativo” (ibidem, pp. 277-279). Este último eixo apresentado pelo autor está 

intimamente ligado com a perspetiva de uma intervenção colaborativa uma vez que implica 

três vertentes distintas:  

“A primeira orienta-se no sentido de se proceder a uma globalização da ação 

educativa no interior do próprio estabelecimento de ensino [...] [pensando-o 

como] um “meio de vida” dos alunos em que estes se confrontam com 

múltiplas oportunidades de aprendizagem [...].  

Uma segunda vertente diz respeito ao estabelecimento de uma conexão 

privilegiada entre uma rede de escolas que tem como referência comum um 

público escolar que realiza o percurso escolar nessa “bacia de formação”. [No 

pressuposto de que] as escolas aprendem umas com as outras [...]. 

Uma terceira vertente abrange a contribuição do estabelecimento de ensino 

no quadro de um território, contribuindo para a globalização da ação 

educativa numa perspetiva de educação permanente e de desenvolvimento 

local integrado” (ibidem, pp. 279-280). 

Infelizmente, a dinâmica instituída em muitas instituições educativas (nomeadamente 

nos agrupamentos de escolas) conduz a que as educadoras não disponham de muito tempo 

para se dedicarem à interação e à reflexão com as suas interlocutoras mais próximas – as 

equipas pedagógicas de sala. Vasconcelos (2009) afirma que  

“[…] sob a  abrangência dos agrupamentos, e de uma prevalência da 

burocracia sobre a pedagogia, estão a aplicar-se indiscriminadamente  

normativos e orientações, esquecendo o caráter específico  da educação de 

infância e do 1º ciclo, nomeadamente quanto à monodocência, ao tradicional 
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envolvimento das famílias, a uma flexibilidade nas formas de gerir o currículo 

e de planear a ação pedagógica” (p. 24).  

Como se percebe, a organização institucional em muito resulta do legalmente 

estabelecido, fazendo com que as educadoras (e também os docentes de outros níveis de 

ensino) tenham que agir em várias “frentes” ao mesmo tempo, estando inseridas em vários 

órgãos com dinâmicas próprias. Daqui resulta que trabalhar em equipa se tornou “uma 

necessidade, ligada mais à evolução do oficio do que a uma escolha pessoal” (Perrenoud, 

2000, p. 80). 

Considero que a elaboração e a organização dos registos a divulgar podem ser um 

meio facilitador da intervenção colaborativa não apenas ao nível das equipas pedagógicas 

de sala, mas também ao nível das equipas educativas das instituições.  

De referir que, ao nível dos agrupamentos de escolas, podem existir diversas equipas 

educativas de instituição, ou seja, considerando a definição que apresentei anteriormente, 

elas podem existir dentro de cada um dos estabelecimentos que constituem um 

agrupamento de escolas. Assim, teremos tantas equipas educativas de instituição, quantos 

os estabelecimentos, sendo que acresce a estas equipas uma equipa geral constituída pelo 

conjunto de todas as outras, o que, dada a complexidade que daqui decorre, esta dinâmica 

nem sempre é promotora de um real trabalho colaborativo, como constata Sarmento 

(2009a): 

“[…] a passagem para a verticalização [com a publicação do Despacho n.º 13 

313/2003], trouxe muitas condições de exercício novas para as educadoras de 

infância. A partir de então, apesar de na maioria dos casos cada ciclo (logo, 

cada educadora ou professor) se conservar na mesma escola ou jardim-de-

infância, passa a, obrigatoriamente, conviver com colegas de outros ciclos 

educativos, em termos de encontro direto nas reuniões gerais de 

agrupamento, ou, em representação, nos órgãos de gestão do agrupamento – 

no Conselho Executivo (CE), no Conselho Pedagógico (CP) e na Assembleia. 

O Conselho de Docentes (CD) é um órgão onde há uma relação horizontal 

entre as educadoras de infância, criado com a finalidade de debaterem os 

assuntos que se prendem com a sua área específica de trabalho e a preparação 

de documentos a seguirem, através da coordenadora, para o Conselho 

Pedagógico. Dada a multiplicação de documentos que a burocratização do 

sistema implica, segundo narrativas das educadoras, raramente este órgão 

serve como fórum de debate sobre o quotidiano educativo com as crianças. A 

“projetocracia” de papel suplanta, assim, a efetiva implicação em processos 

em que se projete, de facto, a educação” (p. 56). 
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Retomo agora a ideia de que, no processo colaborativo das equipas pedagógicas de 

sala, a elaboração e a organização dos registos a divulgar podem ser um meio facilitador da 

intervenção colaborativa, considerando a importância de que um dos princípios que norteia 

a prática pedagógica nos contextos de educação pré-escolar é apoiar e acompanhar o 

processo de ensino aprendizagem. Tal apoio e acompanhamento torna-se mais profícuo se 

as educadoras conseguirem reunir o máximo de informações possíveis. A recolha deve ser 

apoiada por todos os membros da equipa mediante a observação, o questionamento e o 

registo do que as crianças estão a fazer e do que pensam sobre o que fazem. Como refere 

Macedo (2005) “uma forma de observar o quotidiano é prestar atenção nele, fazer registos, 

discutir ou selecionar situações-problema interessantes para serem analisadas ou 

compartilhadas” (p. 115). Estes procedimentos irão permitir a construção de registos, 

sendo estes entendidos como produtos dos processos de divulgação, em que tanto as 

crianças como os adultos podem reclamar a sua autoria. 

Neste processo salienta-se a importância de uma articulação com os níveis 

antecedentes e precedentes a este nível de ensino-aprendizagem, o conhecimento dos 

percursos das crianças antes da entrada para jardim-de-infância (creche ou outros tipos de 

atendimento: amas, pais, avós, …) e, também, a articulação com o 1º CEB, criando uma 

nova e partilhada compreensão das crianças, da aprendizagem e da construção do 

conhecimento. Moss (2011) defende que nesta relação nenhuma das culturas dever superar 

a outra, mas criar as condições necessárias a uma “união em um “ponto de convergência 

pedagógica” para criar e pôr em prática uma cultura comum que pode formar a de base de 

uma parceria forte e igualitária”  (p. 154). 

A equipa pedagógica de sala assume aqui um papel preponderante se conseguir 

concentrar a sua intervenção no apoio às crianças escutando-as, observando-as e 

examinando as suas ações. Neste processo os elementos que a constituem devem realizar 

anotações, fazer o registo fotográfico, recolher, colecionar e examinar cuidadosamente as 

produções das crianças (desenhos, pinturas, todos os tipos de registo com forma de escrita, 

construções, etc.) realizadas ao longo do dia, em períodos de tempo mais ou menos longos. 

Macedo (2005) alerta-nos para a importância do ato de refletir sobre a prática profissional 

referindo que “refletir é ajoelhar-se diante de uma prática, escolher coisas que julgamos 

significativas e reorganizá-las em outro plano para, quem sabe, assim podermos confirmar, 

corrigir, compensar, substituir, melhorar, antecipar, enriquecer, atribuir sentido ao que foi 

realizado” (p. 32). 
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De notar que na maioria dos contextos de jardim-de-infância a reflexão sobre os 

registos é, normalmente, imediata (Helm, 2005) e a sua exposição ocorre logo após o 

término das atividades desenvolvidas, como meio de divulgação.   

De igual modo, interessa estabelecer a articulação com os outros profissionais da 

instituição, docentes e não docentes. A manutenção de uma intervenção colaborativa evita 

o isolamento, muito característico dos profissionais da área da educação. É frequente 

verificar que “os professores trabalham normalmente isolados na sala de aula com os seus 

alunos, caracterizando-se pela recusa de partilhar experiências, problemas e dificuldades e 

opondo-se a abrir as portas da sala de aula ao controlo e à colaboração de outros colegas” 

(Sarmento, et al., 2002, p. 105). 

Bolívar (2006) tem-se dedicado ao estudo da liderança educativa e afirma que as 

instituições educativas  

“[…] são organizações “debilmente articuladas”, cada um funcionando, de 

forma independente, na sua sala de aula, pelo que são escassas – quando não 

nulas – as possibilidades da direção poder supervisionar o que sucede nas 

salas de aulas, e - por tanto – também de poder exercer uma “liderança 

educativa”. […] [Refere ainda] O habitual individualismo, com efeito, impede 

tanto a colaboração como a avaliação conjunta de atividades planificadas, 

quer a nível geral, quer ao nível das práticas concretas nas salas de aula” (p. 

87). 

Nos seus “ensaios pedagógicos” Macedo (2005) alude ao “isolamento [profissional] e à 

solidão da sala de aula” (p.38) e afirma que um dos desafios da prática docente é partilhar o 

seu quotidiano, com todas as questões que o mesmo lhe coloca, com a “própria 

comunidade escolar composta pelos colegas, pelos pais das crianças, pelos vizinhos e 

amigos da escola” (ibidem). 

Os processos de construção da divulgação institucional podem ser um meio facilitador 

desta quebra de isolamento pois, de acordo com Helm (2005),  

“[…] à medida que a documentação da aprendizagem das crianças é 

compartilhada, a escola e a comunidade começam a ver a própria escola 

como instituição bem-sucedida e as crianças como alunos. Quando os 

quadros de avisos, os boletins informativos e as exposições focalizam o 

desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e das aptidões, em vez de 

temas relativos a um feriado qualquer, a escola torna-se centrada na 

aprendizagem das crianças” (p. 148). 
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Uma cultura de participação e de interação múltipla entre os membros das diferentes 

equipas estimula o diálogo, a discussão e a reflexão acerca das práticas pedagógicas, 

despertando a procura de princípios construtivos do pensar e do agir em educação de 

infância. Como refere Narciso (2007) os contextos colaborativos promovem “processos de 

aprendizagem e desenvolvimento do saber fazer, saber pensar e saber ser” (p. 92). Esta 

abordagem favorece ambientes de aprendizagem com um real envolvimento colaborativo 

entre as equipas pedagógicas de sala e as educativas de instituição. Perrenoud (2000) afirma 

que trabalhar em equipa pressupõe “a convicção de que a cooperação é um valor 

profissional” (p. 81). 

Na sua génese, os processos colaborativos dependem do desenvolvimento não apenas 

de um trabalho conjunto, mas também do apoio mútuo, da definição coletiva de objetivos, 

por isso, no centro de equipas colaborativas “geralmente as relações não são hierárquicas, a 

liderança é compartilhada, as decisões e ações são assumidas e realizadas coletivamente” 

(Grígoli, Teixeira, Lima, Silva & Vasconcellos, 2007, p. 86). Deste modo, nos processos 

colaborativos, a liderança assume-se como uma pedra basilar, pelo que a coordenação dos 

esforços de todas as pessoas envolvidas é uma parte essencial no desenvolvimento dos 

papéis de liderança (Young, 2006).  

Bolívar (2006) afirma que cultura colaborativa requer de todo o corpo docente que as 

equipas de liderança “possam converter-se em elementos estruturadores da dinâmica 

colegial da escola, capazes de propiciar o trabalho em equipa dos professores e o exercício 

da autonomia pedagógica e organizativa das escolas” (p. 82).  

De referir que nas instituições educativas encontramos lideranças profissionais 

formalmente definidas e lideranças que se estabelecem informalmente, mediante os laços 

que se criam com e entre equipas. Porém, em qualquer uma das situações, o líder é aquele 

que, por um lado, tem coragem para correr riscos e que aproveita as oportunidades do 

momento de modo a que a comunidade educativa beneficie, enquanto, por outro, mobiliza 

uma visão de seguir em frente criando um espaço para a resolução de desafios futuros 

(Goldring, 2006). 

Nos agrupamentos de escolas as/os diretoras/es de agrupamento e as suas equipas, 

as/os coordenadoras/es de estabelecimento, as/os coordenadoras/es dos diferentes 

departamentos, entre outros, exercem formalmente uma liderança que influencia toda a 

cultura colaborativa existente (ou não!) desses contextos educativos. Gather-Thurler (2012) 

afirma que é à direção de cada escola que compete “instaurar um clima favorável às 
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aprendizagens de todos, apoiar a emergência de “comunidades profissionais de 

aprendizagem”, prover-se de recursos de formação continuada específicos à escola […] e 

zelar pela articulação ótima entre desenvolvimento da qualidade da escola e formação 

continuada” (s/p.). 

Sublinhando a importância da liderança colaborativa Caetano (2003) apresenta as 

seguintes características inerentes a um líder colaborativo: estar atento às oportunidades; ser 

flexível e comprometido com a mudança e com um sentido de escola; focar-se na 

motivação de todos, na melhoria continuada da escola e nas relações com a comunidade; 

facilitar a participação e a comunicação e ainda fortalecer a cultura escolar. Para que as 

lideranças sejam efetivamente colaborativas é necessário que incorporem os saberes de 

todos os que participam nestes contextos, nomeadamente das pessoas que constituem as 

equipas pedagógicas de sala e as equipas educativas de instituição. A autora reporta-se a 

uma liderança que seja alargada, onde o poder é partilhado e centrado nas relações, 

respeitando os papéis e as funções dos diferentes elementos, permitindo que cada um 

colabore colegialmente, participando e envolvendo-se na construção de projetos, refletindo 

continuamente sobre a ação quotidiana.  

Parece-me pertinente considerar aqui o conceito de comunidades de práticas (Wenger, 

2001) por considerar a aprendizagem como uma atividade que ocorre nos diferentes 

contextos sociais e profissionais e serem estes contextos que permitem a inteligibilidade da 

formação ao longo da vida.  

Os saberes e as práticas docentes aprendem-se e desenvolvem-se na relação com os 

outros, fortemente influenciadas pelos contextos (Escudero Muñoz, 2009). É na 

conjugação das relações pessoais com a dinâmica social e cultural que cada um se forma 

como pessoa e como profissional e é nesta relação que a comunicação se torna parte 

integrante da prática pedagógica. 

No próximo ponto dedico a minha atenção a esta importante componente do(s) 

saber(es) pedagógico(s). 
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 2.4. Comunicar na práxis do quotidiano 

A comunicação assume-se como uma exigência, em qualquer situação e em todos os 

momentos, da vida de um ser humano. Comunicamos através de diferentes linguagens, 

pelo que “a linguagem, em seu sentido amplo, caracteriza-se […] não só como instrumento 

de comunicação, mas, sobretudo, como constituidora de seres humanos” (Freire, 1999, p. 

85). 

Paulo Freire (1985) refere-se ao nosso mundo como um “mundo de comunicação” (p. 

44) uma vez que o ser humano age, pensa e fala sobre a consciência que tem da realidade 

que experiencia e é a mediação entre este ato de tomada de consciência e os outros, que os 

outros também pensam, atuam e falam. No contexto das práticas profissionais, entende a 

comunicação como um ato pedagógico e a educação como um ato comunicativo (Freire, 

1971). 

Bruner (2000) afirma que “o “contar” e o “mostrar” são tão humanamente universais 

como o falar” (p.40). A comunicação é assim um ato de construção do pensamento das 

realidades vividas através dos mais variados signos linguísticos. Deste modo, ao estabelecer 

relações com os outros, ao falar para, com e entre todos, ao ouvir e participar (ou não), 

entrecruzam-se as referências, os saberes, as práticas e as múltiplas linguagens de cada um.  

Para Narciso (2007) a comunicação funciona “como um espelho e, simultaneamente, 

como um motor dos processos operativos, cognitivos e afetivos inerentes às relações” (p. 

94) pelo que, influenciam o seu desenvolvimento. Ao comunicar trocamos ideias, 

sentimentos e experiências. 

O processo comunicacional permite que se estabeleçam relações interpessoais, mas o 

modo como os demais intervenientes comunicam, depende do(s) modo(s), ou da(s) 

habilidades(s) de comunicação de cada um ( Costa, 1999).  Por esta razão, na vida das 

instituições educativas, a comunicação assume-se como um processo vital na interação 

entre todos os intervenientes no processo educativo, ou seja, de cada uma das pessoas 

envolvidas. Assume aqui particular relevância a comunicação entre profissionais de modo a 

divulgar e a partilhar o trabalho desenvolvido na e para a instituição. Esta forma de 

comunicação “viabiliza e dá sentido a uma ordem social partilhada. A criação de fluxos 

dialógicos entre profissionais incentiva a “produção de sentidos” acerca de vivências, 

práticas e experiências de vida” (Torres, Mouta & Meneses, 2002, p. 12). 
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Nestes contextos a produção escrita e gráfica assume particular importância na medida 

em que é um poderoso meio de comunicação e de acesso à informação. Aqui, a divulgação 

e a partilha das práticas pedagógicas emergem como condição fulcral do seu conhecimento 

em contextos de educação pré-escolar. Esta é, também, uma excelente estratégia no 

estabelecimento de relações próximas para quem vive e convive, diariamente, nestes 

contextos. É por esta razão que a atividade de registar e documentar é amplamente 

praticada em várias formas e com diversos fins (Moss, 2009). 

Helm (2005) refere que nas inúmeras formas de registar e de compartilhar o 

quotidiano pedagógico a que as educadoras recorrem está implícito o propósito da 

comunicação acerca de todo o processo educacional. Ao registar e ao documentar o 

quotidiano do jardim-de-infância as educadoras promovem uma construção coletiva do 

pensamento, assente na diversidade de olhares, na participação ativa, na deliberação e na 

discussão, fomentando nas dinâmicas relacionais a consolidação de uma responsabilidade 

partilhada com e entre todos os parceiros. 

Partilho da ideia de Carbonell (2001) quando refere que “o contexto educa mais do 

que o texto, sobretudo quando [...] [nos referimos a] contextos significativos” (p. 119). As 

formas de organização dos espaços de divulgação e partilha no jardim-de-infância devem 

permitir observar a realidade quotidiana, envolvendo todos os parceiros num olhar atento e 

interpretativo dos saberes que se constroem constantemente nas trocas interativas com 

cada uma das crianças e com os adultos e nesta perspetiva entendo que o espaço é sempre 

um espaço de relação.  

É por isso importante, tal como afirma Morin (2000), situar os registos, uma vez que 

tomar conhecimento das informações e dos dados isolados por si só não permite ter acesso 

ao vivido. “É preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que adquiram 

sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio contexto, e o texto 

necessita do contexto no qual se enuncia” (p.36). Neste sentido, a escrita serve para 

problematizar a relação que temos com o quotidiano e não para transmitir o quotidiano.  

É importante que as educadoras de infância congreguem esforços na criação de 

espaços facilitadores da partilha, do diálogo, promovendo o estabelecimento de uma relação 

baseada na confiança, em que a comunicação seja proporcionadora de um conhecimento 

aprofundado quer das atividades e dos projetos que se desenvolvem, quer de cada uma e de 

todas as crianças que integram o grupo. Deste modo, e de acordo com Helm (2005) 
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“[…] as exposições não se constituem na única ou mesmo na mais 

importante forma de documentação; a documentação dá aos educadores 

informações sobre a aprendizagem das crianças e oferece dados para a 

tomada de decisões. A documentação [...] pode ter muitas formas, incluindo 

narrativas sobre o projeto e a produção, as observações, os portfólios e as 

reflexões das crianças” (p. 141). 

Para Edwards (2010) as educadoras de infância devem abordar as práticas pedagógicas 

de forma holística referindo que, para qualquer um dos intervenientes neste processo, 

“experiências mais ricas, variadas e multidimensionais são mais memoráveis do que 

experiências simplificadas, uniformes e unidimensionais” (s/p). 

Porque a comunicação implica reciprocidade (Freire, 1985), é necessário que “todos os 

atores sociais envolvidos sejam sujeitos e participem” (Barbosa & Horn, 2008, p. 93) e uma 

das formas de participação é partilhar, divulgando o que acontece no dia-a-dia das crianças. 

Neste sentido, importa salientar que considero que a comunicação acerca do quotidiano no 

jardim-de-infância está diretamente relacionada com a organização de todo o ambiente 

educativo e não depende única e apenas da prática da educadora ou dos seus recursos 

pedagógicos. 

Para que as relações comunicacionais com todos os parceiros educativos se consigam 

estabelecer é necessário criar meios, construir caminhos que medeiem a relação de partilha 

entre o que se faz no jardim-de-infância com outros, nomeadamente as crianças, as 

famílias, as equipas pedagógicas de sala, as equipas educativas de instituição e a 

comunidade.  

É necessário ter consciência de que o acesso à informação não basta, têm que se criar 

as condições para que todos possam, muito para além de aceder à informação, 

compreender a informação e saber o que fazer com ela. Wolton (2000) afirma que há algo 

de presunção no facto de se pensar que alguém se pode instruir apenas porque tem acesso 

à informação (citado por Sacristán, 2008). Defendo que também no quotidiano do jardim-

de-infância não basta ter acesso à informação do que se faz e do que acontece, é 

indispensável criar as condições adequadas à procura, à leitura e à compreensão da 

informação que se divulga e que se partilha com os outros. Torna-se, portanto, 

indispensável tornar do domínio público o que se passa no jardim-de-infância, para tal é 

importante ter consciência que “nós vivemos publicamente através de significados 

públicos, compartilhados por procedimentos públicos de interpretação e negociação” 

(Bruner, 1997, p. 23). 
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Na gestão de todo o processo de ensino-aprendizagem a comunicação assume um 

papel primordial na criação de condições que promovam ambientes comunicacionais onde 

a divulgação, a partilha, a construção e a reconstrução de saberes são uma constante. 

Importa ter em conta que cada um dos intervenientes é diferente do outro, mesmo quando 

tem a oportunidade de passar pelas mesmas experiências, por isso, o significado do que se 

comunica é próprio a cada um e só a explicitação dos significados permite a compreensão 

do que se comunica. Helm (2005) reforça que a documentação pode ser um meio 

privilegiado neste processo de comunicação com e entre os paceiros, uma vez que “essa 

comunicação ocorre entre os professores, com as crianças, que falam de seus trabalhos, 

com os pais, com quem se fala sobre o que está acontecendo na sala de aula e sobre como 

seus filhos estão aprendendo, e com os membros da comunidade em geral” (p. 147). 

Mas importa não esquecer que aquilo que se divulga não é, em si mesmo, a essência do 

conhecimento que se constrói, o que se divulga configura-se como um meio regulador da 

comunicação com todos os parceiros. 

Os processos comunicacionais entre qualquer um dos parceiros educativos e as 

instituições mudam de instituição para instituição, e essa mudança está dependente de uma 

relação, em que estão envolvidos os profissionais, as crianças, as famílias, as equipas e a 

comunidade, intrincada nos múltiplos tipos de organização institucional. Considero 

importante destacar aqui o papel das famílias no estabelecimento de relações, uma vez que 

interessa que todos os profissionais compreendam e aceitem que “os pais são os primeiros 

responsáveis pela educação dos filhos e, portanto, têm o direito a ser informados e 

consultados sobre as decisões que afetam a vida dos seus filhos” (Marques, 2001, p. 57). 

Uma das formas privilegiadas pelas educadoras de infância para fomentar a 

comunicação é o recurso constante ao diálogo, às conversas informais mediante o contacto 

direto e pessoal com as famílias, considerando-as um recurso precioso no enriquecimento 

recíproco. Ao comunicar com as famílias as educadoras têm a possibilidade de explicitar o 

que pensam das práticas pedagógicas que desenvolvem, pelo que através da comunicação 

com os outros aprofundam o conhecimento de si mesmas (Sacristán, 2008). 

Barbosa & Horn (2008) referem a importância que a comunicação assume na educação 

evidenciando que para “além de exercer um importante papel na distribuição do poder, 

possibilita a circulação dos conhecimentos sobre o que acontece em cada grupo, com cada 

criança” (p. 93). 



Capítulo 2 

88 

 

 

Para que os espaços de comunicação sejam profícuos na divulgação da informação 

considerada pertinente para e por cada um dos parceiros na educação das crianças, torna-se 

necessário que, no mínimo, todos compreendam a linguagem, os meios e as 

intencionalidades pedagógicas implícitas.  

Nos contextos de educação pré-escolar a partilha da informação e a divulgação dos 

saberes têm sido assumidas como um modo de fazer pedagógico distinto de outros níveis de 

ensino. Neste sentido, interessa, como já referi, criar as condições para que todos os que 

participam, bem como aqueles que se pretende que venham a participar na vida do jardim-

de-infância possam compreender os significados atribuídos às mensagens partilhadas. É 

portanto necessário construir uma cultura partilhada, intersubjetiva, onde se partilham 

formas de fazer, de pensar, de querer, de saber (Sacristán, 2008). 

Os adultos, tal como as crianças, interessar-se-ão mais facilmente pela informação 

partilhada se as educadoras utilizarem uma abordagem holística de organização de todos os 

tipos de registos. Edwards (2010) baseando-se em estudos de Garrett-Petts e Lawrence 

(1996) relembra que o mundo contemporâneo exige a utilização de uma “abordagem 

integrada dos símbolos” (s/ p.).  

Ao recorrer a uma diversidade de meios e técnicas de comunicação, reconfigurando-as, 

as educadoras não se limitam à utilização de imagens convencionais como sejam as 

fotografias, os desenhos, as pinturas, as vídeo projeções, os power points, as gravações áudio, 

a representação dramática, etc., mas combinam estes recursos numa linguagem 

comunicacional acessível para todos. Realço que, atualmente na organização interna de 

muitos agrupamentos de escolas, o recurso à ferramenta moodle é um dos meios de 

comunicação entre os docentes dos agrupamentos, sejam ou não do mesmo ciclo de 

ensino, a lecionarem nas diferentes escolas desses mesmos agrupamentos.  

Só interagindo comunicacionalmente é possível estabelecer, entre o jardim-de-infância 

e os parceiros no processo educativo, a confiança necessária para a subsistência de uma 

importante discussão e interação entre todos, no sentido de conhecer e compreender as 

práticas pedagógicas que se vivem no jardim-de-infância com e para as crianças. 

O sentido, todos os sentidos que vão sendo atribuídos aos registos que se divulgam no 

jardim-de-infância emergem num contexto de comunicação como um meio poderoso no 

estabelecimento de ligações próximas com os outros. Não se pode ignorar que o ato de 

comunicar é em si mesmo complexo e pode concretizar-se de formas diferenciadas, mais 
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ou menos explicitas, mais ou menos criativas. Arnaíz (2004) no prefácio do seu livro 

centrado na reflexão acerca da importância dos afetos e das emoções na educação de 

infância, menciona que “o ato educativo nasce e mantém-se como exercício de intercâmbio 

de emoções entre todos os presentes - e ausentes -, inclusive, porque a comunicação 

também ter a ver com a evocação do que falta” (p. x). 

Considero que ao dar voz às crianças através dos registos se alimenta o envolvimento 

dos adultos e das crianças nas práticas pedagógicas, porém não se pode ignorar que os 

registos são apenas uma das muitas possibilidades que as educadoras têm ao seu dispor. 

Navarro (2004) reportando-se ao seu desenvolvimento profissional e à sua forma de ser 

educadora refere “sempre que posso, proponho uma escola onde as pessoas falem, se 

relacionem, compartilhem o que é seu, divirtam-se o quanto puderem e aprendam em 

companhia com os demais” (p. 18). 

Pelo exposto se compreende que a comunicação pode ser exercida mediante uma 

estrutura de partilha de saberes rígida, flexível, amável, desagradável, inovadora ou 

conservadora, conferindo-lhe um conceito próprio do que se crê ser comunicar, divulgar e 

partilhar. Mas não basta criar as condições; é necessário imprimir dinâmica a esta 

comunicação, sendo a persistência e a continuidade uma premissa imprescindível. É sabido 

que, na nossa sociedade, existem cada vez mais espaços de comunicação e mais 

possibilidades para a sua efetivação, embora paradoxalmente existem cada vez mais pessoas 

que não comunicam (Sacristán, 2008). 

É imprescindível imaginar e construir espaços e tempos que convoquem trocas de 

saberes e fomentem compromissos autênticos entre todos os implicados no processo de 

ensino e de aprendizagem, assumindo estes compromissos uma função primordial no 

desenvolvimento das práticas pedagógicas. Neste sentido Bruner (2000) refere que 

“[…] a formação de significados envolve encontros situacionais com o 
mundo nos seus contextos culturais adequados, para saber “a que se 
referem”. Embora os significados estejam “na mente”, têm origem e 
significação dentro da cultura na qual foram criados. É esta situacionalidade 
dos significados que lhes garante a negociabilidade e, em última análise, a 
comunicabilidade” (p. 20).  

Uma vez mais se confirma que o estabelecimento de relações é vital no 

desenvolvimento das práticas pedagógicas. Oliveira-Formosinho & Formosinho (2011a) 

afirmam que “o espaço e o tempo vividos são relacionais, isto é, a organização, a 

diversidade, a beleza e a riqueza do espaço, dos materiais e do tempo ganham significado 
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através das relações e interações que humanizam o espaço de vida e a aprendizagem” (p. 

113). 

A relação comunicacional com cada um, crianças e adultos, assenta na perspetiva de 

criar possibilidades de momentos de diálogo e troca de saberes e de experiências. Sendo 

este um processo de socialização em que a cada um é dada a oportunidade de expor, 

discutir e apreciar a realidade, sabe-se que possibilita o confronto de ideias gerando 

momentos de relações colaborativas e de construção de novos saberes, podendo as 

responsabilidades pelo trabalho coletivo ser assumidas por todos, por dois ou apenas por 

um dos parceiros. Estas possibilidades de análise das práticas pedagógicas quotidianamente, 

pelos adultos e pelas crianças, permitem criar condições para agir e pensar em educação 

(Fujikawa, 2005). 

No ponto seguinte analiso uma das formas de criar condições para esse agir e pensar 

em educação, centrando-me nos processos de documentar, registando e divulgando, as 

práticas pedagógicas.  

 

 

 2.5. Registar e documentar 

A documentação pedagógica proveniente de Itália da experiência de Reggio Emilia, 

com Loris Malaguzzi como grande protagonista é, na atualidade, um conceito que 

proliferou em muitas partes do mundo. Portugal não é exceção e no nosso país este é um 

conceito que nos contextos profissionais de educação de infância, a meu ver, se vulgarizou 

sendo utilizado por muitos profissionais que dele não fazem uso pleno. Neste conceito está 

inerente a premissa “de tornar a prática e a aprendizagem visíveis e sujeitas à interpretação, 

à análise crítica e ao diálogo” (Moss, 2012, s/p.). 

No nosso país muitas são as investigações que se têm desenvolvido (Oliveira-

Formosinho e Kishimoto, 2002; Oliveira-Formosinho e Azevedo, 2002, 2006; Azevedo e 

Oliveira-Formosinho, 2008, apud Azevedo 2009, p. 4) e se centram no estudo da 

documentação pedagógica entendida como a “essência, o ponto-chave da comunicação, da 

reflexão, da interação que envolve as crianças, os professores, as famílias das crianças e os 

investigadores” (Azevedo, 2009, p. 4). 

Contrariamente ao que se tem assistido no âmbito de grande parte das investigações 

nacionais, nesta investigação recorro à análise dos registos divulgados, independentemente 
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do seu processo de produção, pretendendo abranger todas as modalidades de divulgação e 

partilha das práticas pedagógicas que as educadoras de infância utilizam, “numa perspetiva 

de democratização de saberes” (Marques, 2011, p. 121). Preocupo-me, ainda, em 

compreender como estes registos permitem contactar com as vivências e com as 

aprendizagens das crianças - mas também das profissionais e das famílias - realizadas em 

contextos de educação pré-escolar, analisando as opções das modalidades de registo e da 

sua divulgação, por parte das educadoras.  

Reporto-me a todo e qualquer ato de sistematização das práticas pedagógicas através 

da produção, do arquivo e da difusão dos documentos que lhes dão visibilidade. Revejo-me 

nas linhas gerais apresentadas por Marques & Almeida (2011) quando consideraram o ato 

de documentar como a ação de “sistematização do trabalho pedagógico, produção de memória 

sobre uma experiência, ação que implica a seleção e a organização de diferentes registros 

coletados durante o processo” (p. 417). Centro-me em todos os registos expostos que 

permitem construir memória do percurso de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, 

mas também dos adultos, a partir da sua seleção e organização, ou seja, reporto-me a todos 

os instrumentos a que as educadoras recorrem para “conservar [o que foi vivido], porque, 

se o que foi vivido teve algum valor, é necessário que ele se possa repetir, mesmo que de 

outras formas e com outros significados” (Macedo, 2005, p. vii).  

Considero, portanto, que registo é tudo o que, materializado por um qualquer suporte, 

se divulga em qualquer espaço - institucional ou não, nunca esquecendo que o seu 

funcionamento resulta de uma “complexa multiplicidade de fatores que vão desde a 

estrutura formal definida pelas políticas educativas até à diversidade das interações que se 

produzem no seu interior” (Cardona, 2007, p.10).  

Parto do princípio que as paredes falam (Malaguzzi, 1994, apud Lino, 2007, p.106) e de 

que “documentar permite narrar a experiência, significá-la e (re)significá-la” (Oliveira-

Formosinho & Formosinho, 2008, apud Formosinho & Oliveira-Formosinho, 2011a, p. 

110) uma vez que ao narrar se recria “a experiência vivida (Clandinin; Connlly, 2000), sem 

esquecer que a experiência em si e a narração da experiência são elementos distintos” 

(Molina, 2011, p. 431).  

Documentar “emerge como instrumento essencial ao fazer educativo e didático e à 

construção da qualidade da ação” (Marques, 2011, p. 121). Neste sentido, observar, registar 

e divulgar são práticas vitais em educação de infância que permitem “detetar com facilidade 

os princípios educativos, pedagógicos e didáticos que animaram o trabalho da escola, e 
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detetar também os indícios do que possa ser a qualidade da ação educativa” (João dos 

Santos, apud Branco, 2000, p. 213). Através deste processo as educadoras podem 

acompanhar e interpretar as práticas quotidianas, compreendendo (ou pelo menos, 

tentando compreender) as realizações que ali se produzem, conferindo-lhes sentido (Rojas, 

2012). Este processo de documentar e divulgar as práticas inicia-se durante a ação, quando 

as educadoras registam o que as crianças dizem e fazem, recorrendo a imagens, produções 

e anotações e tem continuidade após a ação, aquando da seleção e organização dos 

diferentes registos produzidos (Marques, 2011). 

Partilho da perspetiva de Azevedo (2009) relativa ao conceito de “documentação 

participativa” (p. 11) quando refere que  

“[…] o ato de documentar possibilita àquele que documenta partilhar o 

conhecimento construído sobre a realidade documentada e, deste modo, o 

conhecimento pessoal transforma-se em conhecimento socialmente 

construído - a visão sobre a realidade de quem documenta, o seu 

pensamento, os seus valores tornam-se socialmente conhecidos ou 

reconhecidos. Isto é um ato criativo que favorece a construção de 

comunidades de aprendizagem (Wenger, 2000) onde o conhecimento de cada 

um é enriquecido e alargado pela contribuição dos outros. Estamos assim a 

olhar para um conceito de documentação que valoriza as realizações e os 

processos, a comunicação e a partilha, a participação e a interação e que 

promove comunidades de aprendizagem” (ibidem). 

No respeito pelos direitos das crianças, considero que as educadoras ao permitirem e 

ao incentivarem as crianças a divulgar os seus trabalhos nos contextos educativos, 

possibilitam e estimulam nelas o exercício dos seus direitos. Azevedo (2009) cita Kinney 

(2006) referindo que esta “chama a atenção para o facto de a documentação ser reveladora 

do modo com estamos a escutar as crianças e a garantir os seus direitos” (p. 7). De referir a 

importância que aqui assumem os registos que se expõem, que se divulgam. Considero, por 

isso, o jardim-de-infância como um “lugar onde se aprende; onde se compartilha o tempo, 

o espaço e o afeto com os demais; onde sempre haverá alguém para nos surpreender, para 

nos emocionar, para nos dizer na orelha algum segredo magnífico” (Navarro, 2004, p. 18).  

Torna-se imprescindível que as educadoras documentem as suas práticas pedagógicas e 

que posteriormente as divulguem e assim partilhem o conhecimento que se vai 

construindo. Esta partilha permite aos adultos fazer parte desse conhecimento, mas 

considero importante destacar que ao registar o processo de conhecimento das crianças, a 

educadora ajuda-as a aprender a aprender (Marques & Almeida, 2011).  
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Rosa & Lopes da Silva (2010) referem que é importante revelar que “o que se passa na 

sala é ensino e que as crianças aprendem a brincar” (p. 56). Importa, portanto, esclarecer 

todo e qualquer observador – crianças e adultos – do que acontece quotidianamente nos 

múltiplos espaços. Mas convém não esquecer que, na maior parte das vezes o que as 

educadoras documentam não é apenas o que se faz na(s) sala(s) com as crianças, mas o que 

pensam que se faz. Neste sentido, interessa saber que todo o conhecimento  

“[…] sob forma de palavra, de ideia, de teoria, é o fruto de uma 

tradução/reconstrução por meio da linguagem e do pensamento e, por 

conseguinte, está sujeito ao erro. Este conhecimento, ao mesmo tempo 

tradução e reconstrução, comporta a interpretação, o que introduz o risco 

do erro na subjetividade do conhecedor, de sua visão do mundo e de seus 

princípios de conhecimento” (Morin, 2000, p. 20). 

Deste modo se percebe que o que as educadoras promovem junto das crianças e de 

todos os parceiros é a sua interpretação das práticas pedagógicas. Todo este processo de 

documentar exige tempo e espaço para que as educadoras possam registar e divulgar, já que 

as ações de observar, reunir informação, analisá-la e organizar o pensamento são tarefas 

complexas (Marques & Almeida, 2011). Importa não esquecer que quando as educadoras 

conseguem representar a ação por palavras, “não é numa forma intemporal, mas numa 

história – num relato acerca de ações empreendidas, procedimentos seguidos e tudo o 

mais” (Bruner, 2000, p. 206). 

No seu dia-a-dia, as educadoras documentam as suas práticas com intencionalidades 

diferentes – para comunicar, para produzir memória, avaliar, e dirigindo-se a diferentes 

parceiros - as crianças, as famílias, os profissionais, a comunidade. É através do seu olhar e 

do seu modo de divulgar e partilhar que os outros têm a possibilidade de acompanhar e 

participar na vida do jardim-de-infância. Considero que esta é uma das formas de se aceder 

ao conhecimento que quotidianamente se constrói no jardim-de-infância, atribuindo-se às 

crianças a autoria desse conhecimento, mesmo quando o acesso a esse conhecimento é 

mediado pelo adulto. Mas este adulto tem que reconhecer e aceitar a criança como pessoa 

que intervém no quotidiano das práticas pedagógicas. Este é, portanto, um modo de 

valorização das crianças e consequentemente das suas famílias já que “o material produzido 

com e pelas crianças é exposto para todos, valorizando a função social dos registos (escrita, 

desenho, fotografia, etc.)” (Barbosa & Horn, 2008, p. 93) e dos próprios intervenientes.  

Como referido num ponto anterior, para além de dedicarem tempo à escuta, é 

necessário que as educadoras observem e registem sistematicamente o quotidiano do 
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jardim-de-infância. Quando as crianças habitam práticas sustentadas pelo registo e pela 

divulgação das suas vivências diárias, é-lhes permitido olhar para “o seu fazer e [para o] 

fazer do outro” (Azevedo & Oliveira-Formosinho, 2008, p. 122). Nestas circunstâncias, 

mais facilmente conseguem “estabelecer conexões entre as suas experiências e as 

experiências dos outros” (ibidem, p. 123). A divulgação do vivido, do experienciado, através 

de registos diversificados  

“[…] pode ter um papel significativo no auxílio ao desenvolvimento da 

resiliência das crianças. Quando elas veem a documentação dos seus 

trabalhos, veem a si próprias como aprendizes [...]. A documentação 

conscientiza as crianças de suas próprias estratégias de recuperação quando 

trabalham com outros, resolvem problemas e fazem coisas de forma 

independente” (Helm, 2005, p. 148). 

Tal como Paulo Freire (1971) considero que “a natureza da ação corresponde à 

natureza da compreensão. Se a compreensão é crítica ou preponderantemente crítica, a 

ação também o será” (s/p.). Deste modo é imprescindível que as modalidades de divulgação 

das experiências permitam a construção de um pensamento crítico e não meramente 

reprodutor do vivido. 

Ao organizar e divulgar registos diversificados e, acima de tudo, registos que 

explicitem os processos de desenvolvimento, as educadoras têm a oportunidade de revelar 

o valor das aprendizagens de cada criança e do grupo. Importa, portanto, atribuir 

intencionalidade ao que se regista e que se divulga 

“[…] selecionando um foco que oriente o que se quer documentar, por que se 

quer documentar, e para quem se documenta, pois não e possível nem produtivo 

documentar tudo. Documentar implica a coleta de registros, a seleção 

desses materiais, e sua reelaboração, de modo a construir o fio condutor 

da experiência narrada e, desse modo, a reflexão sobre ela” (Marques & 

Almeida, 2011, p. 417). 

Helm (2005) refere que se os registos incluírem “o conhecimento, as habilidades e as 

aptidões que estão em desenvolvimento, quem observa de fora reconhecerá que [o jardim-

de-infância] [...] está preparando cidadãos produtivos” (p. 148). A criação de espaços de 

divulgação permite, assim, apresentar a toda a comunidade as experiências vividas, 

ilustrando o processo de desenvolvimento como um todo integrado. Neste sentido, 

entende-se “a criança como cidadã (com direitos, deveres e responsabilidades), enquanto 

sujeitos do seu desenvolvimento e não [como] objetos passivos de um desenvolvimento 

ditado por outros” (Vasconcelos, 2004, p. 118).  
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Porque considero a educação como um processo dinâmico da ação e da co-

responsabilização de todos os que nela participam, entendo que promover o seu 

desenvolvimento implica um entrosamento ativo e uma intervenção concertada entre 

todos. A divulgação através de registos múltiplos permite e favorece este entrosamento, 

uma vez que “a documentação tem um poder enorme. Nós a temos visto atingir os pais e 

as famílias de um modo diferente de qualquer outro método de ensino” (Helm, 2005, p. 

149).  

Documentar, no sentido em que entendo a prática de documentar, ao registar e 

divulgar, é parte importante de um diálogo efetivo com todos os parceiros - as crianças, as 

famílias, as educadoras, os outros profissionais, enfim toda a comunidade. Para que a 

educação das crianças pequenas seja vivida e experienciada com sucesso por todos, 

Malaguzzi (1999) refere que é de extrema importância apostar numa forte aliança entre 

crianças, profissionais e famílias em que a comunicação, através dos registos e da sua 

divulgação, permita um fluxo de informações de qualidade ao serviço de todos os 

parceiros. Nesta perspetiva fala das instituições educativas como “um local de vidas e 

relacionamentos compartilhados entre muitos adultos e muitas crianças” (p. 72). 

Deste modo, as modalidades de divulgação das práticas pedagógicas vividas e 

construídas no jardim-de-infância pelas crianças e pelos adultos apresentam-se como 

facilitadoras da motivação das famílias à participação e implicação no processo educativo 

das crianças. O envolvimento e a participação das famílias são incentivados quando os 

profissionais partilham e divulgam a documentação. Mas esta conceção de participação 

implica um  

“[…] modelo de escola que admita, para lá dos imperativos legislativos, a 

relevância de a ação educativa se inserir num projeto educativo de uma 

comunidade em que, como tal, todos (pais [famílias], professores, alunos, 

outros atores sociais) têm espaço de participação [...] [uma] escola, aberta, 

disponível para a colaboração bidirecional, que faz do diálogo uma forma de 

construção de saber e ajuda a clarificar as áreas de intervenção específica” 

(Sarmento & Marques, 2007, pp. 70-71). 

Considero que as educadoras não conseguem, nem podem, construir o conhecimento 

acerca das suas práticas pedagógicas sem a co-participação (Freire, 1985, p. 45) dos outros 

parceiros. Dentro dos espaços que se privilegiam como espaços de divulgação, deve existir 

uma preocupação com a procura adequada e diversificada de meios pois é através deles que 

se transmite aos outros a mensagem, e é com eles e através deles que se aprende. Os meios 
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a que qualquer um recorre para comunicar “configuram ambientes de experiência e de 

aprendizagens singulares. Ao participar neles o ser humano adquire conhecimentos e 

obtém vivências de uma peculiar qualidade em cada caso” (Sacristán, 2008, p. 90). 

Compete às educadoras de infância na relação que estabelecem com os outros atender 

aos aspetos culturais, sociais e emocionais de cada um, facilitando-lhes o acesso, organizado 

e apelativo, às experiências diárias de cada uma e de todas as crianças, ou seja, à construção 

dos saberes que emergem no jardim-de-infância. Como refere Vasconcelos (2004) “tornar 

o ambiente organizado e agradável é uma dimensão essencial do trabalho de um educador. 

É uma forma de cuidar e alimentar as relações humanas” (p. 39). 

No ato de divulgar, as educadoras selecionam e escolhem as situações que consideram 

mais significativas e relevantes nas práticas pedagógicas que ocorrem no jardim-de-infância. 

Investigações empíricas realizadas em contextos de jardim-de-infância (Oliveira - 

Formosinho, 1998; Pereira, 1997) dão conta das dificuldades vividas pelas educadoras de 

infância em observar e registar quotidianamente o vivido nos espaços de aprendizagem, 

pois, como referido anteriormente, encontram-se assoberbadas pelas variadíssimas 

solicitações das crianças a que têm que dar resposta bem como pelos pesados processos 

administrativos e burocráticos que emanam dos novos modelos de gestão e de avaliação 

nos contextos educativos impostos pela tutela. É urgente encontrar o equilíbrio entre o 

cuidar e o educar, de modo a que as instituições educativas não sejam locais de guarda das 

crianças, mas que também não se transformem em antecâmaras do ensino básico, como 

referem Marques & Almeida (2011),  

“[…] não “escolarizar” a educação infantil não significa ignorar o trabalho 

com o conhecimento, mas faze-lo de modo a considerar a criança como 

protagonista ativa, sujeito; significa, sobretudo, não reduzir a experiência da 

criança na instituição de educação infantil a aprendizagem mecânica dos 

chamados conteúdos formais. […] É nesse cenário, portanto, que 

contextualizamos […] a documentação, entendida enquanto teoria e prática, 

processo e produto, manifesta-se em uma multiplicidade de formas, 

linguagens e materiais, construídos pelos coletivos em relação a objetivos, 

interlocutores e condições materiais” (p. 425).  

Nas formas de comunicação eleitas pelas educadoras de infância como modo de 

divulgação das suas práticas pedagógicas, os registos escritos assumem particular relevância. 

Independentemente da forma a que recorrem, a escrita possibilita o estreitamento de 

vínculos com todos os outros, o que lhes possibilita a construção de um conhecimento 

acerca das crianças. 
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Quando escrevem, às educadoras de infância é exigido que articulem as ideias e 

deliberem sobre os significados na organização do(s) texto(s) a apresentar. Fujikawa (2005) 

refere que este processo, para ter sentido, exige uma organização clara e coerente na 

explicitação das práticas pedagógicas. De salientar que “ao reconstruírem e organizarem os 

factos, fenómenos, situações e sentimentos da sua prática para registá-los através da escrita 

[...] lançam um novo olhar sobre a sua ação pedagógica” (ibidem, p. 258). 

Trata-se de estar atento às janelas de oportunidades que surgem no quotidiano do jardim-

de-infância com as crianças e aproveitá-las para divulgar sistematicamente as experiências 

de aprendizagem que aí ocorrem. Ao escrever sobre o que as crianças produziram durante 

um período de tempo, ao transpor os registos das crianças para as paredes, para os 

placares, para as mesas, para qualquer espaço, este passa a contar uma história de que só 

elas (crianças e educadoras) são portadoras, e assim, os registos espelham as histórias de um 

tempo e de um espaço vividos (Fujikawa, 2005).  

O registo assume o poder de explicitar o modo de se ser educadora de infância. 

Através do que divulgam, expõem o que pensam das crianças, o que valorizam das suas 

produções, quaisquer que elas sejam, promovendo momentos concretos para dialogar com 

os outros sobre o desenvolvimento e as aprendizagens que vão ocorrendo (Barbosa & 

Horn, 2008). Deste modo, a documentação deve ser sustentada numa relação de 

interpelação com as crianças, com as famílias, com outras educadoras e outros 

profissionais, com os outros adultos, com aquilo que somos e pensamos (Barbosa & 

Fernandes, 2012). 

A principal finalidade de registar o aqui e agora, o que se produz e o que se constrói, é 

por um lado, por parte das educadoras compreender o que ocorre nas práticas pedagógicas 

que desenvolvem em companhia com as crianças e com alguns adultos; por outro 

contribuir para que outros, entre eles destacamos as crianças, as famílias e as equipas, 

compreendam o que ocorre no(s) espaço(s) do jardim-de-infância.  

Barbosa & Fernandes (2012) alertam para o facto das educadoras, ao adotarem, nas 

suas práticas pedagógicas, o procedimento de continuamente documentarem as 

experiências que ocorrem quotidianamente terem que  

“. Estar ciente[s] de que documentar é transgredir as práticas pedagógicas 

correntes e romper com a tradição didática; 

. Acreditar que as crianças são competentes, que têm saberes, que pensam e 

formulam hipóteses, que descobrem, inventam e produzem coisas diferentes; 
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. Dispor-se a aprender a documentar as descobertas das crianças no 

quotidiano da escola, tanto em suas singularidades quanto na vida coletiva; 

[…] 

. Assumir uma postura nova no olhar para o dia-a-dia da escola, com vista a 

descobrir as coisas extraordinárias que acontecem no quotidiano das crianças 

pequenas; 

[…] 

. Instrumentalizar-se para realizar registos nas diferentes linguagens e oferecer 

para as crianças a possibilidade não só de acompanhar, mas também de 

participar da geração e seleção de materiais de registo; 

. Ter clareza de que documentar envolve pesquisa, estudo, decifração, 

imaginação; 

[…] 

. Escutar e observar mais do que falar; 

. Estar disposto a se expor e a aceitar críticas; 

. Transformar a escola infantil em um contexto de aprendizagem coletivo, já 

que não é possível documentar sozinho, pois a documentação 

estabelece/exige um diálogo; 

. Considerar a família como uma interlocutora que não pode ser vista como 

elemento separado da escola; 

. Compreender que documentar não significa apenas dar a conhecer as 

crianças e sua infância, mas também a escola, o que acontece lá, os 

professores, suas práticas e capacidades profissionais” (s/p.). 

Dahlberg, Moss & Pence (2003) referem, nos seus estudos, que a documentação 

pedagógica assume um importante papel na construção de significados nos contextos 

educativos uma vez que através dela os profissionais se envolvem em constantes diálogos e 

negociações sobre as suas práticas, assumindo a responsabilidade na condução da sua 

intervenção pedagógica e na adoção de valores e de múltiplas linguagens. 

Para Bruner (2000) é em função das situações e dos diferentes momentos que se 

atribuem os significados e que se aprende continuamente. Esta aprendizagem permanente e 

situacional está no cerne da aprendizagem ao longo da vida e da aprendizagem experiencial 

vivida pelas educadoras de infância. 

No próximo capítulo, apoiada em autores de referência, construo um pensamento 

acerca do desenvolvimento profissional das educadoras de infância. 
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Capítulo 3 

- 

Construir saberes ao longo da vida 

 

Neste capítulo irei abordar a importância da aprendizagem e ou educação e ou 

formação ao longo da vida no desenvolvimento profissional das educadoras de infância.  

A adoção dos conceitos da aprendizagem e ou educação e ou formação ao longo da 

vida deve-se ao facto destes conceitos serem “bastante mais alargados” que a noção de 

educação de adultos e de integrarem “todos os processos de tipo educativo/formativo” 

(Melo, 2008, p. 98). Inerente à conceção de aprendizagem ao longo da vida está “um 

contexto de atenuação de fronteiras entre educação, formação, trabalho e lazer” (Pires, 

2007, p. 7), assente num “quadro de pensamento que valoriza as aprendizagens que as 

pessoas realizam ao longo das suas trajetórias pessoais, sociais e profissionais, 

ultrapassando as tradicionais fronteiras espaço‑temporais delimitadas institucionalmente 

pelos sistemas de educação/formação” (ibidem). 

Relativamente ao conceito de desenvolvimento profissional, considero que, tal como 

Oliveira-Formosinho (2009), este “é um processo contínuo de melhoria das práticas 

docentes, centrado no professor ou num grupo de professores em interação, incluindo 

momentos formais e não formais, com a preocupação de promover mudanças educativas 

em benefício dos alunos, das famílias e das comunidades” (p. 226) e de si mesmo, 

acrescento eu. 

Na abordagem que desenvolvo apenas seleciono as dimensões que considero mais 

pertinentes no âmbito desta investigação, não ignorando, no entanto, a existência de outras. 

Sarmento (2009a) alerta para o facto de que é consensual que não existe uma 

identidade mas sim “identidades” (p. 48) pois não existe “homogeneidade na composição, 

nas funções, nas perspetivas, nos valores e nas atitudes” (ibidem) de todas as pessoas de uma 

mesma área profissional. No caso das educadoras de infância, a autora refere que apesar de 

serem  
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“[…] formadas em escolas diferentes, inseridas ou não em associações 

profissionais, a desenvolverem a ação profissional em contextos 

organizacionais diversos e com finalidades também diferentes (jardins-de-

infância, centros de atividades de tempos livres, serviços de 

prolongamento de horário, ludotecas, pediatrias hospitalares e outros), 

com histórias de vida distintas, apresentam formas de ser, de pensar e de 

agir muito variadas” (ibidem).  

As educadoras constroem a(s) sua(s) identidade(s) profissional(ais) “na ação, numa 

lógica de resolução de problemas, através de uma forte interatividade com os pares e com 

os destinatários da ação educativa” (Canário, 2007, p. 241).  

Deste modo as educadoras de infância integram saberes e desempenham funções, 

constroem interações alargadas, “num processo vibrante de procura de saberes de 

renovação das disposições para aprender, sentir e fazer. [Este processo] requer também que 

os saberes se integrem com os afetos para sustentar a paixão de educar as crianças” 

(Oliveira-Formosinho, 2002, p. 80). 

Sarmento (2009a) nos seus estudos sobre a(s) identidade(s) das educadoras de infância 

afirma que a atividade destas profissionais é 

“[…] é uma atividade relacional por excelência, em que o pensar e o sentir 

de cada pessoa-profissional é essencial na forma como a sua ação 

pedagógica decorre. A importância do vivido, das emoções que cada uma 

assume e que os outros reconhecem, são fatores essenciais para esta 

prática profissional que é uma prática de relação e de interação entre 

pessoas. A subjetividade e as intersubjetividades têm, assim, um valor 

fundador para as identidades profissionais das educadoras de infância” (p. 

60). 

 Torres, Mouta & Meneses (2002) relembram que o “relativo isolamento [a que já 

aludimos neste trabalho] em que os educadores vivem reforça um sentimento de 

solidariedade” entre si (p. 5), fazendo emergir identidade(s)  profissional(ais) com saberes 

próprios inerentes ao desempenho profissional deste grupo docente, pelo que se 

compreende que “o desenvolvimento profissional é um processo vivencial não puramente 

individual, mas um processo em contexto” (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2001, p. 

31). 

Implícita a esta conceção está a noção de que o desenvolvimento ocorre ao longo de 

toda a vida. Destaco, aqui, que partilho da conceção de Rodrigues & Nóvoa (2008) que 

afirmam que “a referência “ao longo da vida” [...] deve integrar o conjunto das dimensões 
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que fazem parte de uma vida humana” (p. 12). A crença neste desenvolvimento implica o 

“olhar o que fui, não sou mais, [...]. Que sou um sujeito em processo, flexível, em 

transformação, que se constrói durante a vida. Exercita a reflexão que me possibilita me 

ver, ver o outro e ver o mundo” (Freire, 1985a, p. 111). 

Sarmento (1999) nos seus estudos, acerca da(s) identidade(s) profissional e 

consequentemente dos saberes profissionais das educadoras de infância, define três 

características inerentes ao processo de construção e desenvolvimento desses mesmos 

saberes. Estas características parecem-me bastante pertinentes no âmbito desta 

investigação, uma vez que se referem a três géneros de saberes que se constroem e 

desenvolvem ao longo de todo o percurso profissional e que ocorrem intrincados uns nos 

outros e interdependentes entre si, a saber: “um saber prático quotidianamente construído, 

um saber integrado e um saber de tipo ético” (pp. 81-86). Coelho (2004) discute estes três 

tipos de saberes e explica que o primeiro  

“[…] remete para a noção de que a partir da prática do educador, e em 

função das “preocupações pragmáticas” que lhe são específicas 

(Formosinho, 2002) se desencadeia um processo de construção de 

identidades e saberes específicos da profissão. [...] O saber integrado liga-

se, [...] fundamentalmente com o aprofundamento da identidade do 

educador como “especialista humano” (Sarmento, 1999, p. 84). [...] 

Finalmente, o conhecimento profissional dos educadores é seguramente 

também um saber de tipo ético (Sarmento, 1999, p. 86) [...] [o exercício da 

sua profissionalidade] está intimamente ligado com a mobilização de 

conhecimentos e competências que se inscrevem no domínio dos valores, 

ultrapassando a racionalidade técnica e instrumental” (pp. 149-151). 

Compreende-se, portanto, que a construção da(s) identidade(s) profissional(ais) e, 

implicitamente, da(s) identidade(s)  pessoal(ais) advém da teia de relações instituídas com os 

outros e com a leitura que se faz do mundo através das suas experiências e das dos outros, 

das situações e dos acontecimentos, das suas e de outras histórias, da sua voz, mas de 

outras vozes também. De ressaltar que para Barbosa & Fernandes (2012) existe uma 

dimensão formativa no processo de documentar as práticas pedagógicas. As autoras 

referem que  

“[…] a documentação pode ser uma ferramenta potente porque ela não 

apenas estabelece uma nova relação entre os educadores e as crianças, mas 

também oportuniza outra maneira de trabalhar entre os adultos. Ela se 

constitui como uma produção pedagógica e como importante instrumento 
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de trabalho. Documentar pode ser ainda um importante momento de 

crescimento profissional, de qualificação do serviço e da construção de 

condições de trabalho adequadas” (s/p.). 

 

 

 3.1. Os saberes experienciais  

 As educadoras de infância vivem e experienciam a sua formação e o seu desenvolvimento 

profissionais “sempre condicionada[s] pelas vivências anteriores, pela experiência 

profissional e pelas características do contexto institucional” (Cardona, 2006, p. 538).  

Como refere Nóvoa (2002), a formação não se “não se esgota no espaço e no tempo 

[...], mas [...] projeta[-se] em múltiplos lugares e ocasiões” (p. 259). Por isso, a formação “é 

um processo, algo contínuo e em desenvolvimento” (Santos, 2003, p.22), regulado 

interativamente pela pessoa, pelas suas próprias conceções e pelas instituições que 

coabitam. Pires (2008) afirma que “o processo de formação se desenvolve ao longo da vida, 

em diversos contextos e situações, valorizando as aprendizagens que realizam ao longo das 

suas trajetórias pessoais, sociais e profissionais” (p. 3). Também para Josso (2008) o 

conceito de formação se refere a toda a vida.  

Pires (2005) acerca da aprendizagem experiencial e reportando-se aos estudos 

desenvolvidos por diferentes autores (Roelens, 1989, 1991; Vermesch, 1991; Bonvalot, 

1991; Nadeau, 1991; Kolb, 1984; Villers, 1991; Dominicé, 1989; Josso, 1991; Landry, 1991 

Barkatoolah, 1991; Pineau, 1991 e Boud, Keogh e Wlaker, 1996, apud Pires, 2005, pp. 180 - 

220) sustenta que  

“[…] para que haja aprendizagem é necessário um trabalho cognitivo de 

reelaboração de desconstrução/reconstrução das representações, dos 

conhecimentos, dos esquemas de ação, trabalho que é feito à  luz do sentido 

que o sujeito atribui às experiências. A transformação da experiência em saber 

depende fortemente dos recursos pessoais (cognitivos, sociais e culturais) que 

permite a atribuição do sentido; a sua explicitação depende de competências 

cultural e socialmente adquiridas (nomeadamente a linguagem, que funciona 

como mediador neste processo). No entanto, a experiência não pode ser 

apenas entendida como uma dinâmica pessoal, pois está intrinsecamente 

articulada com o contexto onde o sujeito se situa, sendo para tal necessário 

considerar a dimensão social e cultural” (ibidem, p. 218). 

A compreensão dos processos de formação tem sido frequentemente o foco de 

investigações no campo da formação de adultos. Demailly-Chantraine (1995) nos seus 
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estudos propôs duas categorias distintas, mas complementares, de formação: as formais e 

as informais. A autora refere que as categorias formais estão intimamente ligadas às 

diferentes formas de organização e estão dependentes de uma estrutura coletiva, referem-se 

a “procedimentos de aprendizagem desligados da atividade tal como ela está socialmente 

constituída” (p. 142). As categorias informais estão intimamente ligadas às aprendizagens 

experienciais, reconhecendo a importância da “maneira como os professores aprendem a 

sua profissão” (ibidem).  

Sacristán (2008a) vem atestar que a profissão docente é, em si mesma, uma profissão 

confusa, pois a cada ação corresponde uma deliberação. Para o autor, os profissionais têm 

que, quotidianamente, tomar decisões num espaço de incertezas, onde não existe 

regularidade na ação pedagógica, por isso, enquanto se forma profissionalmente ele é, 

simultaneamente, o aluno e o professor. Importa ter em conta que o recurso à experiência 

vivida, à experiência do passado só faz sentido quando ela é analisada, pensada em relação à 

situação atual vivida pelo adulto (Boutinet, 2012). 

A aprendizagem experiencial está implicitamente ligada ao processo de formação, 

importa, portanto, considerar que “os docentes aprendem como trabalhar nas escolas, com 

base na experiência que tiveram como alunos e por meio de um processo de socialização 

com os pares. É importante que nas rotinas escolares sejam criados espaços que permitam 

realizar, de forma consciente, esse processo de aprendizagem” (Canário, 2009, s/ p.). 

É neste campo que a investigação se situa, uma vez que, ao analisar as modalidades de 

registo a que as educadoras recorrem, também procuro compreender como o 

desenvolvimento profissional ocorre quotidianamente nos contextos onde intervêm, pois é 

“pela participação numa prática” (Loureiro, 2010, p. 50) que as aprendizagens se 

constroem. Adoto, assim, uma conceção “hermenêutica e dialógica” (Correia, 2008, p. 69) 

que considera que o processo de formação dos profissionais está inerente a uma 

reconfiguração dos saberes experienciais e que lhes permite dialogar “com a sua 

experiência, para se tornarem, não objetos, mas coautores dessa experiência” (ibidem). 

Conforme Pires (2008a) as aprendizagens experienciais sucedem-se numa pluralidade de 

contextos e de situações, “sendo os contextos espaços de interação da pessoa consigo 

própria, com os outros, com as coisas, com a vida em sentido lato” (p. 118). 

Nesta perspetiva, considero as educadoras como aprendentes e não apenas como 

ensinantes, no exercício de uma intervenção comprometida quer com a construção de 



Capítulo 3 

104 

 

 

novos saberes, quer com a reconstrução de saberes antigos, por isso se pode afirmar que a 

aprendizagem experiencial ocorre num “processo dinâmico de aquisição de saberes e de 

competências (múltiplos e diversificados, tanto quanto à sua natureza como ao tipo de 

conteúdo), que não obedece a uma lógica cumulativa e aditiva, mas sim de recomposição – 

os novos saberes são construídos integrando os já detidos pela pessoa” (Pires, 2008, p. 4). 

Canário (2007) reforça esta conceção quando afirma que “o património experiencial de 

cada um representa o recurso mais importante para a realização de novas aprendizagens” 

(p. 213). É neste sentido que se compreende que os profissionais da educação, 

nomeadamente, os docentes sejam simultaneamente “objetos e sujeitos da formação. É no 

trabalho individual e coletivo de reflexão que eles encontrarão os meios necessários ao seu 

desenvolvimento profissional” (Nóvoa, 2002, p. 254).  

Pelo exposto se compreende que a experiência por si só não permite a construção de 

novos saberes, nem tão pouco permite uma reconstrução dos saberes já construídos. Para 

que a experiência seja promotora de novas aprendizagens, é necessário: 

 

“a. Ter a capacidade de analisar os acontecimentos com rigor. Há pessoas que 
“passam ao lado” dos acontecimentos, sem apreender os seus significados, sem 
descortinar os fios invisíveis que se movem por trás dos bastidores. 

b. Ter a capacidade de analisar criticamente os acontecimentos, compreendendo os 

significados, as causas e as consequências. Há quem entenda a realidade como 

a-histórica, ou seja, que não depende das decisões humanas, como se as coisas 

fossem como são porque não podem ser de outra maneira. 

c. Vontade para assimilar na própria história aquilo que se vai descobrindo. A 

atitude positiva frente à aprendizagem é um elemento sine qua non para que se 

produza uma aprendizagem significativa” (Santos Guerra, 2009, p. 103). 

 

 

 3.2. Os saberes em contextos de trabalho 

Os contextos educativos são, para os profissionais da educação, os seus contextos de 

trabalho, neste sentido os contextos educativos são, na realidade, os locais onde os 

professores aprendem a sua profissão (Canário, 1999). É por esta razão que Formosinho 

(2009) afirma que “a formação mais significativa ocorre nos contextos de trabalho, na 

escola, em boa parte através da aprendizagem com os pares” (p. 10). 
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Importa referir que reconhecer os contextos de trabalho como espaços formativos 

implica considerar mutuamente as “múltiplas dimensões – social, cultural, profissional, 

pessoal, identitária, etc. […] [e] a centralidade da pessoa” (Pires, 2005, p. 224). Os saberes 

profissionais das educadoras de infância são, portanto, produzidos nos diferentes contextos 

de trabalho pelo que provêm dos saberes da prática profissional, do saber fazer, mas 

também do saber ser, como parte integrante daqueles saberes. Por esta razão, as mudanças 

em educação dependem sempre do modo como os profissionais pensam e atuam (Costa, 

2005). Conforme Canário (1999) “a produção (e a mudança) das práticas profissionais 

remete, fundamentalmente, para o processo de socialização profissional, vivido nos 

contextos de trabalho, onde coincidem, no espaço e no tempo, uma dinâmica formativa e 

um processo de construção identitária” (p. 280). 

Tardif (2002) refere que o saber docente está vinculado à própria natureza social da 

profissão de educar, ou seja, está intimamente ligado à situação de trabalho com os seres 

humanos. Este saber apesar de se situar num espaço singular de trabalho (a sala de 

atividades), está enraizado nos contextos institucionais e na sociedade. Senge, et al. (2005) 

referem-se à sala de atividades como “um dos poucos ambientes de trabalho onde as 

pessoas podem experimentar seu próprio compromisso e criatividade, conduzindo direta, e 

rapidamente ao desenvolvimento de outras pessoas” (p. 71). 

A construção dos saberes profissionais ocorre, então, num processo que envolve o 

sujeito e o meio em que está envolvido. Este processo é indissociável dos aspetos 

“individuais, coletivos e organizacionais” (Pires, 2005, p. 254), pelo que, considerar apenas 

um deles “torna-se insuficiente para a compreensão da complexidade dos processos 

formativos dos adultos” (ibidem). 

No desenrolar da sua ação pedagógica, os profissionais aprendem continuamente, 

coexistindo nos contextos uma dimensão individual e uma dimensão coletiva de 

aprendizagem. Nesta perspetiva, partilho da conceção de Caetano (2003) que entende o 

desenvolvimento profissional como “um projeto emancipatório que promove um 

comprometimento destes [das educadoras] com o desenvolvimento dos contextos 

profissionais e da própria profissão, mas também com o continuado desenvolvimento de si 

próprios enquanto profissionais” (p. 31). 

Tal como Canário (1999a) considero que os contextos de trabalho são locais de 

aprendizagem, de educação para quem desenvolve a sua atividade profissional. Ali se 
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constroem, desconstroem e reconstroem os saberes da experiência articulando os múltiplos 

fatores inerentes aos contextos, estabelecendo limites e examinando quotidianamente as 

possibilidades do seu agir profissional, deste modo, “o contexto organizacional funciona 

simultaneamente como um recurso e um constrangimento na construção de práticas 

profissionais pertinentes” (Canário, 2007, p. 241).  

Considero que é no confronto entre as conceções dos profissionais e o exercício da 

sua profissão que ocorre a consolidação e/ou a reestruturação das práticas pedagógicas. 

Neste contínuo, assume particular importância a relação que cada profissional estabelece 

com outros profissionais, permitindo encontrar respostas para as questões que vão 

surgindo, tornando-o assim num profissional que simultânea e ativamente se questiona 

acerca do que o rodeia, mas questiona-se também acerca de si mesmo, e assim consegue 

promover a mudança. Como afirma Sá-Chaves (2002),  

“[…] a profissionalidade que as novas condições sociais exigem é a 

capacidade de assumir uma perspetiva crítica que, trabalhando com 

conhecimentos atualizados, permita enfrentar com sabedoria os problemas 

complexos, tomar decisões oportunas e adequadas e implementar soluções 

socialmente negociadas que possam transformar positivamente as realidades 

de cada contexto” (p. 52). 

Como já referi, é nos seus múltiplos contextos de trabalho que os profissionais, a 

partir dos desafios da sua experiência quotidiana, constroem os seus modos próprios de 

ação. Para Oliveira-Formosinho (2002), “o desenvolvimento profissional é uma caminhada 

que decorre ao longo de todo o ciclo de vida e envolve crescer, ser, sentir, agir” (p. 42). Tal 

confirma a existência de formas particulares de conceber as práticas pedagógicas quer no 

desenvolvimento da diversidade de atividades com as crianças, quer nas relações que se 

estabelecem com os outros profissionais que constituem as múltiplas equipas, quer consigo 

próprio. Cardona (2008) refere que as diferenças que se verificam na forma de conceber a 

profissão e a prática pedagógica em muito dependem das diferenças ao nível da formação 

inicial, contudo refere que muitas destas diferenças se vão esbatendo ao longo da 

experiência profissional das educadoras de infância. 

Navarro (2004) refere que no dia-a-dia dos diferentes contextos educativos, os 

profissionais confrontam-se com múltiplas emoções, afirmando que  

“[…] há uma barafunda emocional que sempre os afeta. Podem mostrar mais 

ou menos, podem encobri-la, podem expressá-la bem ou não, mas é claro 

que, a estas alturas, o que não se pode fazer é ignorar a sua existência. 
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Preocupações, dúvidas, saberes, medos, emoções, projetos, desejos … [...] 

Medos de não saber, de fracassar, de nos enganar [...]. Também nos rodeiam 

os desejos de aprender, de mudar, de ter uma maior formação, de ter mais 

tempo, de trabalhar em grupo, de saber ouvir as crianças, de se dar bem com 

as famílias, de ter prazer no trabalho” (p. 24). 

Este modo de viver a profissão docente permite, a cada educadora de infância, 

autorregular as suas práticas e validar a multiplicidade de microdecisões (Perrenoud, 1993) 

que adota na gestão quotidiana do(s) espaço(s) pedagógico(s).  

 

 

 3.3. As práticas reflexivas 

A compreensão dos processos de construção dos saberes experienciais é promovida e 

facilitada por “um processo de metacognição, no qual o pensamento se debruça sobre a 

ação para descobrir suas razões” (Grígoli, Teixeira, Lima, Silva & Vasconcellos, 2007, p. 

83).  

O profissional reflexivo é aquele que garante a coerência entre a ação e o pensamento, 

pelo que, “uma nova prática implica sempre uma reflexão sobre a sua experiência, as suas 

crenças, imagens e valores” (Oliveira & Serrazina, s/d, p. 9). Para Zabalza (1994), quanto 

mais os profissionais refletirem, consigo mesmo e com os outros, sobre a sua intervenção 

quotidiana e quanto maior for a consciência das práticas, melhor será o seu desempenho. 

Desta forma se compreende que a prática reflexiva exija “uma ética dialógica e democrática, 

cuidadosa e respeitosa, que ouça e esteja aberta ao outro, ao múltiplo” (Moss, 2012, s/p.). 

Porque a reflexão “é um “olhar para trás”, uma reconstrução que usualmente requer a 

linguagem e leva a uma revisão baseada no pensamento” (Fernandes & Veiga Simão, 2007, 

p. 199), o profissional reflexivo torna-se, por imperativo do seu desempenho, numa pessoa 

inquieta, investigadora, que aprende a interpretar, a compreender e a analisar os modos de 

ensinar e de aprender, um profissional com espírito crítico, autónomo e construtivo 

(Imbernón, 2012). 

De referir que nem sempre a produção de saberes e de saberes fazer é um processo 

consciente para os profissionais que os produzem, por isso são difíceis de serem 

transmitidos, já que “nem sempre é possível traduzi-los pela lógica discursiva” (Grígoli, 

Teixeira, Lima, Silva & Vasconcellos, 2007, p. 83). A este propósito, Pires (2008) afirma 
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que “a dimensão da reflexividade [...] pode ser estimulada e trabalhada em situação 

individual, mas sempre a partir da implicação da intencionalidade da própria pessoa. O 

processo reflexivo exige um retorno sobre a experiência, a sua reelaboração, a sua 

reavaliação e a sua projeção na realidade (presente e futura)” (p. 19). 

Também para Bruner (2000) o aprender e o pensar são sempre situados, pelo que se 

torna necessário que os profissionais reflitam sobre as suas experiências, ou seja, as suas 

práticas pedagógicas. Neste sentido, Moss (2012) afirma que “a prática reflexiva integra o 

desenvolvimento profissional contínuo” (s/p.). 

Ser um profissional reflexivo implica, então, pensar sobre o que se é e o que se realiza, o 

que se sabe e o que ainda se procura, nunca descurando as situações e os contextos em que 

se interage. É “através de um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal” (Cardona, 2006, p. 71) que o  

desenvolvimento profissional das educadoras de infância se constrói. A autora refere que 

dimensão pessoal exerce uma forte influência no desempenho profissional das educadoras 

e afirma que  

“[…] os aspetos pessoais são parte integrante da profissionalidade docente, 

numa lógica de afirmação profissional, em que são cada vez mais valorizados 

os processos de autoformação e o desenvolvimento de processos de 

formação dinâmicos e interativos em que é valorizada a experiência (e a 

reflexão sobre a experiência) como um elemento essencial ao 

desenvolvimento profissional dos docentes (Nóvoa, 1998: 181-182)" (ibidem, 

p.73).  

Considera-se, então, que a experiência sustenta a aprendizagem, ela “é a base a partir 

da qual, através de uma dinâmica reflexiva, é possível dar forma ao “vivido” e transformá-

lo em conhecimento” (Pires, 2005, p. 252). Deste modo, reflexão significa o 

reconhecimento de que o aprender a ensinar se constrói ao longo de toda a vida, logo, ao 

longo de toda a carreira (Lemos, 2004). Por esta razão, “a atividade reflexiva desempenha 

um papel crucial no processo de aprendizagem, contribuindo para a melhoria do 

desempenho e da ação futura, num contexto organizacional” (ibidem). 

Importa então, centrar-me no paradigma reflexivo uma vez que, nas últimas décadas, 

este tem regulado muito do trabalho realizado em torno do desenvolvimento profissional 

dos docentes. De referir que existe alguma usurpação do conceito de práticas reflexivas no 

nosso país (como noutros) - quer no discurso da classe profissional, quer no da classe 
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política – já que, em muitas situações, se recorre à designação reflexão apenas pelo uso 

abusivo da palavra e não pela verdadeira conceção que emerge deste paradigma, o que não 

é surpreendente dada a sua aparente simplicidade e transparência (Norton, 2009). Como 

afirma Perrenoud (2002), “o paradigma reflexivo é o emblema da profissionalização, 

entendida como um poder dos professores sobre o seu trabalho e sua organização, um 

poder não usurpado pela fragilidade das práticas, mas abertamente assumida, com as 

correspondentes responsabilidades” (p. 216). 

Já Zeichner (1993) tinha alertado para o facto de que, para que as práticas reflexivas 

possam ser fecundadoras de experiências de aprendizagem - individual e coletiva - elas 

devem centrar-se no contexto pedagógico das instituições e devem o proporcionar 

experiências de introspeção do agir profissional mas, acima de tudo, devem proporcionar 

momentos de análise crítica conjunta e de discussão das práticas pedagógicas, pelo que, a 

reflexão exige o estabelecimento de relações consigo mesmo, mas acima de tudo, exige 

“relacionar-se com os outros, ouvi-los e ser ouvido” (Moss, 2012, s/p.). A origem desta 

perspetiva remonta a Dewey, que considera que  

“[…] a reflexão não consiste num conjunto de passos ou procedimentos 

específicos a serem usados pelos professores. Pelo contrário, é uma forma de 

encarar e responder aos problemas, numa maneira de ser professor. A ação 

reflexiva também é um processo que implica mais do que uma busca de 

soluções lógicas e racionais para os problemas. A reflexão implica intuição, 

emoção e paixão” (ibidem, p. 18). 

Neste paradigma, a experiência assume-se como um poderoso instrumento dos 

profissionais que trabalham em educação, mas Mialaret (1996) adverte que ela é rica apenas 

quando aliada à reflexão sobre o que se faz, ou seja, quando os profissionais analisam 

crítica e sistemicamente os sucessos e insucessos e fazem deles um recurso para pensar e 

repensar a sua própria ação contribuindo para verdadeiras comunidades de prática 

(Wenger, 2001). 

Schön (1983, 1991, 1995, 1996, 2000) nos seus trabalhos enfatiza o papel da reflexão 

que os profissionais constroem sobre si próprios e sobre a sua intervenção nos diferentes 

contextos em que agem e interagem, realçando que é através da reflexão sobre a 

experiência e sobre a prática que a formação e a aprendizagem ao longo da vida ocorrem. 

Para este autor, é essencialmente pela reflexão sobre a reflexão na ação que a prática e a 

experiência profissional podem ser melhoradas. 
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Menciona o diálogo, “não basicamente em palavras, mas também em sua performance” 

(Schön, 2000, p. 128), como uma premissa para o desenvolvimento de práticas reflexivas, e 

refere que este se deve estabelecer com os diferentes parceiros, podendo assumir-se como 

forma de “reflexão na ação recíproca” (ibidem) no exercício da profissão da educadora. 

 A reflexão na ação e sobre a ação a que Schön (1996, 2000) se refere apela a uma 

articulação dialética entre os saberes experienciais, adquiridos na ação, e os saberes teóricos 

e provoca uma rutura com uma epistemologia que reduz a prática a uma mera aplicação 

dos conhecimentos teóricos preestabelecidos. Oliveira & Serrazina (s/d, p.11) afirmam que  

“[…] desenvolver-se como profissional significa prestar atenção a todos os 

aspetos da prática, o que só pode ser feito em equipa de professores, uma vez 

que a reflexão na e sobre a ação conduz a uma aprendizagem limitada se for 

feita pelo professor isolado e poderá haver limites para aquilo que pode ser 

aprendido a partir da análise da prática quando se está simultaneamente 

envolvido nessa prática” (p.11). 

Este processo reflexivo permite aos profissionais atribuírem um novo sentido às 

situações indeterminadas com que se deparam quotidianamente, considerando novas 

estratégias de ação. Trata-se de um processo interativo mediado entre o conhecimento 

teórico e o conhecimento que é construído sobre a ação e sobre o saber intuitivo nela 

implícita (Schön, 1996) e que permite a construção de diferentes tipos de aprendizagem, 

nomeadamente: “aprender pelo sucesso” - ser capaz de explicitar as suas experiências 

positivas através de uma análise crítica dos procedimentos utilizados; “aprender pela 

experiência do bloqueio” – ser capaz de identificar o processo de reflexão na ação que não 

lhe permitiu ultrapassar as dificuldades experienciadas; “aprender pela transferência 

reflexiva” – ser capaz de reinventar a sua prática através de procedimentos que identificou 

como positivos e por fim “aprender pela formação profissional”, ser capaz de ajudar o 

outro a aprender o que já sabe fazer, demonstrando a forma como se faz (Loureiro, 2010). 

Moss (2012) acerca da importância da prática reflexiva na educação de infância refere 

que esta prática favorece   

“[…] a flexibilização dos esquematismos inerentes aos resultados 

previsíveis e à sabedoria pronta; […] [expondo] o profissional a novas 

perspetivas, novas possibilidades, novas compreensões; […] [abrindo-o] à 

possibilidade de ficar surpreso, encantado e até mesmo perdido” (s/p.). 

Perrenoud (2000) afirma que todo o ser humano é um prático reflexivo, mas relembra 

que os profissionais necessitam alcançar uma “reflexão mais metódica [...] [sobre as suas 
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práticas] movida por vontade de aprender metodicamente com a experiência e de transformar 

a sua prática a cada ano” (p. 160). Para este autor o desenvolvimento profissional é inerente 

à própria atividade docente pois considera que  

“[…] a autonomia e a responsabilidade de um profissional dependem de uma 

grande capacidade de refletir em e sobre a sua ação. Essa capacidade está no 

âmago do desenvolvimento permanente, em função da experiência, de 

competências e dos saberes profissionais” (Perrenoud, 2002, p. 13). 

Intrínseco ao paradigma reflexivo está a produção do conhecimento profissional que 

emerge simultaneamente do conhecimento construído com outros profissionais e da 

experiência de cada um deles (Stake, 2010). Contudo, Nóvoa (2002) explica que não é 

simples definir este tipo de conhecimento uma vez que   

“[…] o conhecimento profissional: tem uma dimensão teórica, mas não é só 

teórico; tem uma dimensão prática mas não é apenas prático; tem uma 

dimensão experiencial, mas não é unicamente produto da experiência. 

Estamos perante um conjunto de saberes, de competências e de atitudes mais 

(este mais é essencial) a sua mobilização numa determinada ação educativa” 

(p. 258). 

Numa perspetiva crítica de todo o trabalho que se vem desenvolvendo na área da 

educação em geral e no âmbito do paradigma reflexivo, termino referindo que    

“[…] apesar do que foi dito, a prática reflexiva na escola ainda se faz de 

modo irregular, quase individual e perturbado por todos os tipos de 

pressões e ambivalências. Irregular porque é frequente aparecer algo 

urgente para ocupar esse lugar. Quase individual porque as iniciativas e as 

boas intenções institucionais nem sempre correspondem ao 

preenchimento das necessidades para a realização dessa prática. Pressões e 

ambivalências porque a escola está cada vez mais sobrecarregada com 

tarefas e expectativas sociais sobre a importância dos seus produtos” 

(Macedo, 2005, p. 39). 
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PARTE II 
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Questões metodológicas 
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Capítulo 4 

- 

À procura de sentidos e significados: 

estudo exploratório  

 

O percurso investigativo, muitas vezes, requer ser reinventado a cada etapa, no nosso 

papel de investigadores, necessitamos não apenas de regras, mas acima de tudo precisamos 

de muita criatividade e imaginação (Silva & Menezes, 2005).  

Investigar “é um trabalho em processo não totalmente controlável ou previsível” (Silva 

& Menezes, 2005, p. 9) que necessita de procedimentos metodológicos que o suportem. 

Neste sentido, tornou-se para mim claro que teria que dar continuidade ao tipo de 

metodologia a que recorri no estudo exploratório.  

Esta minha determinação deriva do facto de considerar que a melhor forma de aceder 

aos significados e aos sentidos das educadoras seria embrenhar-me nos contextos através 

de uma metodologia de natureza qualitativa e interpretativa. Neste capítulo procedo à 

apresentação do estudo exploratório que foi desenvolvido com os propósitos de construir 

novas pistas de ação e de reflexão e de reconstruir as pistas de ação e de reflexão 

concebidas por mim aquando da elaboração do projeto de investigação no âmbito do 

Curso de Formação Avançada que integra o Programa de Doutoramento em Educação. 

Em 2010, com a finalidade de explorar a temática de investigação que me propus 

investigar, concebi um estudo exploratório, com incursão empírica, o qual pretendia, ainda 

que de forma embrionária, ser um instrumento fundador da construção do conhecimento 

da temática que se centrava nas relações comunicacionais que se estabelecem, em contextos 

jardim-de-infância, com as famílias. Deste modo, centrei-me na partilha dos saberes com as 

famílias no jardim-de-infância, analisando as modalidades de divulgação das práticas 
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pedagógicas com aqueles parceiros, atribuindo-lhe o seguinte título: Partilhar saberes com as 

famílias no jardim-de-infância.  

A opção de integrar nesta tese o estudo exploratório realizado tem como principal 

objetivo ampliar a discussão da temática de pesquisa, ainda que apresente apenas uma 

súmula da investigação empírica realizada. Não pretendo, de todo, proceder a uma análise 

comparativa, mas acima de tudo alargar o campo de investigação já que este estudo se 

desenvolveu em contextos diferentes dos contextos da investigação a que esta tese se 

reporta. Para o desenvolvimento do estudo exploratório concebi um design metodológico a 

partir da seguinte questão:  

Como é que as educadoras de infância partilham os saberes construídos, em 

contextos de educação pré-escolar, com as famílias? 

A investigação foi construída com base no paradigma da investigação qualitativa, com 

a pretensão de fazer deste estudo uma etapa preparatória da investigação em profundidade 

a desenvolver posteriormente. Defini como finalidade primeira da incursão empírica, 

identificar as modalidades de partilha dos saberes a que recorrem as educadoras nas 

relações com as famílias.  

O foco do estudo exploratório centrou-se nas famílias porque parti do princípio que 

estas seriam, não apenas um dos parceiros com quem importa partilhar os saberes, mas os 

parceiros privilegiados das educadoras de infância. Assim, com o estudo exploratório 

pretendi observar para compreender como as educadoras de infância partilham com as 

famílias, os saberes construídos quotidianamente com e pelas crianças, no espaço do 

jardim-de-infância.  

Considero que era de extrema pertinência, para o aprofundamento desta temática, ter 

acesso ao conhecimento das famílias, ouvindo o que têm para dizer sobre o que sabem do 

quotidiano das crianças no jardim-de-infância e dos saberes que aí se constroem e 

reconstroem. Contudo, por se tratar de um estudo exploratório, centrei a incursão empírica 

e, consequentemente, a investigação nos espaços indicados pelas educadoras de infância 

como espaços de partilha e nas modalidades de partilha de apenas um dos intervenientes 

promotores e dinamizadores deste processo - as educadoras de infância. 

Assim, e uma vez mais porque esta incursão se desenvolveu no âmbito de um estudo 

exploratório, optei por me centrar em duas instituições educativas, abrangendo quatro salas 
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de educação pré-escolar na tentativa de identificar a diversidade de modalidades de partilha 

para posteriormente, como já referi, no desenvolvimento do projeto de investigação do 

doutoramento em educação poder analisar e compreender as modalidades de partilha 

encontradas. 

A escolha das instituições foi intencional, já que optei por desenvolver o estudo 

exploratório na cidade de Setúbal dada a proximidade do local de residência e de 

desenvolvimento da minha atividade profissional.  

Com o intuito de facilitar o meu processo de integração nas instituições educativas, 

enquanto investigadora, considerei como critério de seleção das instituições educativas o 

estabelecimento de relações pessoais e profissionais entre mim e as educadoras de infância 

que ali exercem funções. Deste modo a incursão empírica decorreu em dois 

estabelecimentos da rede nacional portuguesa de educação pré-escolar, ambos de iniciativa 

privada: um estabelecimento privado com fins lucrativos que denominei por Colégio 

Particular (CP) e um estabelecimento sem fins lucrativos que designei por Centro Solidário 

para a Infância (CSI). 

Estabeleci como critério de seleção das educadoras o seu interesse em participar nesta 

investigação. De referir que no CP são quatro as educadoras de infância a desenvolverem a 

sua atividade profissional na valência de jardim-de-infância enquanto no CSI desempenham 

estas funções apenas três. Após a apresentação de intenção de desenvolvimento do estudo 

exploratório em cada uma das instituições confrontei-me com um grupo de sete 

educadoras de infância12 interessadas em participar, pelo que alarguei o campo de incursão 

empírica para sete salas de jardim-de-infância. 

A pesquisa no terreno para recolha de dados empíricos decorreu no período de dois 

meses. 

Para a realização do estudo elaborei instrumentos de recolha da informação, 

procedendo posteriormente à análise de toda a informação recolhida. Na construção destes 

instrumentos recorri, por um lado a documentos criados ao longo da minha experiência 

                                                 

 

 

12 Cada uma das educadoras escolheu um nome fictício de modo a garantir o seu anonimato. Assim, no CSI 
participaram as educadoras Ana, Lara e Madalena, no CP participaram as educadoras Carolina, Isabel, Rute e Sofia. 
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profissional na docência da Licenciatura em Educação de Infância, por outro à minha 

participação no projeto de investigação-ação DQP, no âmbito da avaliação da qualidade e 

da eficácia das aprendizagens das crianças que frequentam a educação pré-escolar. Deste 

modo procedi à adaptação de instrumentos referenciados e já adequados à realidade 

portuguesa (Bertram, Pascal & Oliveira-Formosinho, 2009). 

Porque me interessava compreender os processos inerentes à partilha dos saberes 

construídos no quotidiano do jardim-de-infância, diversifiquei as técnicas de recolha da 

informação com a intenção de recolher dados em profundidade e não em extensão, 

enriquecendo o meu olhar. A finalidade da construção e da experimentação destes 

instrumentos centrou-se na aferição dos mesmos para uso posterior no âmbito do 

desenvolvimento da investigação do programa de doutoramento. 

Ao longo de todo o estudo exploratório procedi à recolha da informação privilegiando 

a recolha documental; a observação sustentada pela elaboração de notas descritivas e pelas 

fotografias e conversas de explicitação das observações realizadas nos estabelecimentos 

educativos e de um modo muito particular nas salas de atividades e nos espaços que as 

educadoras selecionam para partilharem os saberes com as famílias. As conversas não 

foram gravadas, tendo eu tomado notas escritas no decorrer das mesmas. 

A informação recolhida permitiu-me proceder à caraterização dos estabelecimentos e 

das equipas da valência de jardim-de-infância que seguidamente apresento. 

O CSI é um estabelecimento educativo de uma IPSS, integrado num Centro 

Comunitário com dois edifícios que abrangem quatro áreas distintas: Área de Idosos, Área 

de Crianças e Jovens, Área de Saúde e Área de Desporto. Neste estudo centrei-me apenas 

no edifício onde funcionam as áreas de atendimento à população infantil e juvenil, 

nomeadamente na valência de jardim-de-infância que é frequentada por setenta e cinco 

crianças, contando com uma educadora de infância (EI) e duas ajudantes de ação educativa 

(AAE) por sala.  

O CP é uma instituição privada lucrativa, com um único edifício e as suas áreas de 

atendimento incluem apenas a população infantil. Frequentam a valência de jardim-de-

infância noventa e oito crianças, acompanhadas por uma educadora de infância (EI) e uma 

auxiliar de ação educativa (AxAE) por sala. 
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Em ambos os estabelecimentos cada uma das educadoras de infância é responsável 

por um grupo de vinte e cinco crianças e o principal critério de constituição dos grupos de 

crianças é a heterogeneidade etária. 

Todas as educadoras referem que no seu horário semanal contam com cinco horas de 

componente letiva (Decreto-Lei n.º 139-A/90, Capítulo X, Subcapítulo II, Artigo 77º), uma 

hora de componente de apoio à família, respeitando o disposto nos Artigos 5º e 9º do 

Decreto-Lei n.º147/97 e uma hora de componente não letiva. Os modos de organização 

das instituições preveem que esta última hora seja dinamizada diariamente de forma 

autónoma, individualmente ou em equipa (Decreto-Lei n.º 139-A/90, Capítulo X, 

Subcapítulo II, Artigo 82º), sendo que no CP esta hora por vezes é partilhada com a 

educadora de infância com quem fazem par pedagógico. Importa mencionar que nem sempre 

as educadoras conseguem utilizar esta hora da forma que consideram mais adequada, já que 

com frequência as educadoras sentem necessidade de abdicar desta hora para que o apoio 

às crianças seja mantido.  

As educadoras de infância que desenvolvem a atividade profissional no CSI têm idades 

compreendidas entre os trinta e três e os trinta e nove anos. Uma possui o Bacharelato em 

Educação de Infância e o Complemento de Formação na Área da Primeira Infância e as 

outras duas possuem como habilitação académica a Licenciatura em Educação de Infância 

e a frequência da parte curricular do Mestrado em Ciências da Educação, na especialidade 

de Educação de Infância. Exercem as suas funções há dez e onze anos. 

No CP as idades das educadoras variam entre os vinte e dois e os trinta e três anos. 

Todas possuem como habilitação académica a Licenciatura em Educação de Infância. 

Exercem as suas funções há três anos sendo que uma exerce apenas há nove meses.  

 

 

 4.1. Espaços e modalidades de partilha de saberes com as famílias 

As informações recolhidas ao longo da incursão empírica do estudo exploratório 

permitiram-me identificar e caracterizar os espaços que as participantes privilegiam como 

espaços de partilha com as famílias.  

Em ambos os estabelecimentos as educadoras reconhecem as paredes das salas como o 

espaço privilegiado para a partilha de saberes com as famílias. De realçar que a Direção do 
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CP assumiu a divulgação do trabalho pedagógico como um importante instrumento no 

estabelecimento de relações com as famílias e, para alcançar este objetivo, tem investido na 

colocação de placares em lugares considerados estratégicos pelas educadoras para o acesso 

à comunicação e à partilha da informação.  

Para a identificação dos espaços selecionados como espaços de divulgação e de 

partilha dos saberes construídos, para além das observações e das fotografias, foi muito 

importante o que ouvi nas conversas informais e de explicitação com as educadoras e as 

diretoras. No quadro nº 3 apresento, de modo sumário, os espaços que nos dois 

estabelecimentos são considerados como espaços de partilha. 

Quadro 3 - Espaços de partilha  

ESPAÇOS de PARTILHA  

Átrios 

Escadas 

Corredores 

Sala de atividades 

Refeitório 

“Caderninho” 

Facebook 

Sítio eletrónico institucional (Site institucional) 13 
 

          Fonte: Estudo exploratório Partilhar saberes com as famílias no jardim-de-infância. 

 

Para além da identificação e caracterização destes espaços de partilha, a análise da 

informação proveniente da incursão empírica nos contextos permitiu-me identificar as 

diferentes modalidades de partilha estabelecidas pelas educadoras de infância na divulgação 

dos saberes construídos no quotidiano do jardim-de-infância. 

Reforço que estou consciente, enquanto investigadora, que a informação que recolhi é 

apenas aquela que selecionei, já que, alguma da informação pode ter sido por mim excluída, 

                                                 

 

 

13 Porque as educadoras participantes se referem ao sítio eletrónico institucional como site institucional, opto por ao 
longo de todo o texto recorrer a esta última designação. 
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por apenas ter realizado uma observação e posso não ter considerado determinado tipo de 

informação pertinente e também porque reconheço que os instrumentos que construí 

descuram a recolha de informação necessária à compreensão de alguns dos eixos de análise 

definidos no âmbito do estudo exploratório.  

A análise da informação recolhida foi um processo moroso e que exigiu leituras e 

releituras dos descritivos que efetuei nas visitas aos contextos. A análise das fotografias 

permitiu-me assumir um novo olhar, atento a pormenores e a especificidades que no 

momento da observação não tinham assumido relevância para mim. Neste sentido, as 

fotografias tornaram-se um poderoso meio complementar de análise da informação. 

No meu percurso senti necessidade de elencar os saberes partilhados com as famílias, 

mas como referi, ao longo da análise descortinei não os saberes, mas os espaços e as 

modalidades de partilha das atividades que quotidianamente se desenvolvem em contexto 

de jardim-de-infância.  

Na análise da informação que recolhi compreendi que, nas modalidades de divulgação 

e partilha dos saberes, a intencionalidade das educadoras de infância centra-se, acima de 

tudo, na divulgação das produções que as crianças realizam em diferentes momentos da 

rotina diária e em atividades diversificadas, dando conta do seu dia-a-dia, não tendo como 

preocupações a identificação dos saberes ou o estabelecimento e/ou o fortalecimento de 

relações com as famílias. Não me foi possível também compreender, nem tão pouco 

identificar, os princípios que regem as opções destas educadoras de infância. 

 

 

 4.2. Ao redor da partilha dos saberes com as famílias 

Neste ponto sistematizo a informação que recolhi junto das educadoras de infância 

aquando da explicitação das notas descritivas das observações realizadas. Como já referi, 

recorri a conversas informais, guiadas por um conjunto de questões previamente elaborado. 

De salientar que este documento não foi apresentado às participantes, pelo que as questões 

iam surgindo ao longo da conversa sempre e apenas quando pertinentes.  

Organizo este ponto por temáticas, explicitando algumas informações suplementares e 

pistas para a compreensão dos eixos de análise deste estudo exploratório. No quadro nº 4 

explicito os descritores de cada uma das temáticas emergentes da análise da informação 

empírica: 
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Quadro 4 - Temáticas e descritores emergentes da análise da informação empírica 

TEMÁTICAS DESCRITORES 

Finalidades da partilha 
 

. Divulgar informações institucionais; 

. Valorizar as crianças e o que constroem quotidianamente no 
jardim-de-infância; 
. Partilhar com os outros (outras crianças, equipas, famílias e 
outros profissionais) o que fazem e o que aprendem. 

Atualização da informação 
 

. Informação institucional - anual, mensal e semanal; 

. Registos de atividades desenvolvidas: No início de cada período 
letivo; Sempre que há material a expor; Sempre que nasce um 
novo projeto; Todas as semanas; De quinze em quinze dias; 
Depende dos pedidos das crianças. 

Participação na elaboração 
dos registos 
 

. Crianças; 

. Crianças e adultos (normalmente educadora de infância); 

. Educadora de infância; 

. Pessoal auxiliar (raramente); 

. Pais / famílias. 

Seleção da informação a 
partilhar  
 

. Intervenientes na seleção: Equipa pedagógica; Educadora de 
infância; Pessoal Auxiliar (raramente); 
. Critérios: Não foi possível identificar os critérios de seleção. 

A quem se dirige a 
informação 
 

. Famílias (essencialmente pais e avós); 

. Crianças (do grupo e de outros grupos); 

. Outros profissionais. 

Tipos de registos 
 

. Registos escritos produzidos pelas educadoras; pelas educadoras 
em colaboração com as auxiliares; pelas crianças; pelas educadoras 
e/ou auxiliares com as crianças; pelas famílias; pelas famílias com 
as crianças; 
. Registos fotográficos; 
. Site institucional e facebook; 
. Produções das crianças individuais, a pares e/ou em grupo 
(desenhos; pinturas; produções tridimensionais, …). 

Fonte: Estudo exploratório Partilhar saberes com as famílias no jardim-de-infância. 

 

Para uma melhor compreensão, irei explicitar de um modo mais pormenorizado a 

análise a que procedi recorrendo à fala das educadoras participantes neste estudo. 

 

Finalidades da partilha 

Compreendi que os registos divulgados e partilhados nos diferentes espaços assumem 

diferentes finalidades, tendo identificado três finalidades distintas: informar acerca do 

funcionamento e das suas normas; valorizar as crianças e o que elas constroem 

quotidianamente no jardim-de-infância; partilhar com outros - as outras crianças (do seu e 

de outros grupos), as equipas, as famílias e outros profissionais - o que as crianças fazem e 

o que aprendem:  
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As finalidades da documentação exposta, em primeiro lugar são valorizar as crianças e o 

que elas fazem e também partilhar com os outros o que as crianças fazem. É também uma 

forma de comunicar/partilhar com os pais, os colegas e outras crianças o que as crianças 

fazem e aprendem. Considero que a exposição nos placares ajuda a tornar visível o que as 

crianças fazem e aprendem (EI Sofia). 

As crianças dizem muitas vezes que é para os pais verem e também para as outras 

crianças. Muitas vezes o trabalho também é divulgado nas outras salas fazendo diferentes 

comunicações e sendo estas adaptadas aos diferentes grupos a quem apresentam, por 

exemplo a Creche ou o ATL (EI Carolina). 

 

Atualização da informação 

Foi possível compreender que em ambos os estabelecimentos não existem critérios 

predefinidos acerca da renovação e atualização dos registos a divulgar, contudo, a nível 

institucional essas regras são mais explícitas: 

A informação institucional é renovada anualmente (calendário, atividades e horários, …), 

a restante é renovada sempre que se justifica. A responsabilidade da gestão da informação é 

da Direção do Colégio, da Direção Pedagógica e da funcionária da secretaria (Diretora 

CP). 

Existe informação que somos “obrigados” a colocar visível a toda a população como seja o 

mapa com a informação do apoio financeiro mensal do Centro Regional de Segurança 

Social de Setúbal. Alguma informação é atualizada mensalmente ou sempre que se 

justifique, por exemplo, as ementas são atualizadas semanalmente aqui no placar da 

instituição, no site colocamos apenas a ementa mensal (Diretora CSI). 

As educadoras de infância participantes no estudo exploratório utilizam diferentes 

critérios na atualização dos registos, existindo uma variação nos tempos de exposição do 

material. Três destas educadoras têm estes critérios implícitos, mas não procedem a uma 

explicitação junto dos seus parceiros: 

No início de cada período as paredes da sala são “limpas” e vão sendo preenchidas 

consoante o trabalho realizado. As áreas da sala também são reorganizadas. A última vez 

que aconteceu foi após o Natal (EI Ana). 

Os registos são atualizados sempre que há material a expor. Alguns ficam mais tempo 

porque considero pertinente que fiquem acessíveis às crianças ou às famílias (EI 

Madalena). 

Os registos surgem sempre que nasce um novo projeto… eu gosto de expor, vou mudando 

com muita regularidade pois considero que é a melhor forma de dar a conhecer e de 
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partilhar o trabalho que desenvolvo. Considero que é uma forma de me aproximar dos 

familiares que diariamente vêm ao colégio (EI Rute). 

Para as restantes educadoras a estes critérios estão explícitos, ainda que nem sempre o 

sejam junto de todos os parceiros, nomeadamente da equipa pedagógica e das famílias: 

Os registos são atualizados quando se tem tempo. Mas todas as semanas tentamos 

atualizá-los, ou seja, todas as semanas se retiram os trabalhos e colocam-se outros. Por 

norma, à 6ª feira retira-se todo o material e na 2ª feira reinicia-se o processo. Este trabalho 

é feito por mim e pelas auxiliares e não é necessário dizer-lhes. Quem estiver mais 

disponível dedica-se a essa tarefa (EI Lara). 

A documentação é atualizada de quinze em quinze dias, mas depende dos pais, como não 

vêm muito ao colégio prolongo mais algum tempo os trabalhos para que todos os possam ver, 

por exemplo, quando estão a faltar muitas crianças (EI Isabel). 

Muitas das produções vão ficando na sala porque as crianças pedem. Por vezes não consigo 

mudar os registos nos placares com a frequência necessária porque surgem outros trabalhos 

a que dou mais prioridade (EI Carolina). 

 

Participação na elaboração dos registos 

Todas as educadoras referem que as crianças participam nos registos que divulgam, 

contudo num dos grupos esta participação é apenas por meio da exposição das suas 

produções, noutros grupos, as educadoras dão a vez e a voz às crianças, dando-lhes 

oportunidades de participação efetiva na construção dos registos. Constatei também que o 

pessoal auxiliar e as famílias podem participar na elaboração dos registos, mas tal acontece 

com reduzida frequência: 

Os autores da documentação são as crianças, eu descrevo as atividades e é só nesta 

perspetiva que sou autora. Por vezes os pais também são autores e eu exponho o que foi 

realizado (EI Madalena). 

A informação divulgada é elaborada pelas crianças, por mim geralmente com o 

conhecimento da equipa ou pelos pais/famílias quando solicitada (exemplo: desenho do dia 

do pai e mensagem dos pais) (EI Lara). 

Por vezes os pais também participam e esses registos são sempre expostos, por exemplo a 

atividade do dia do pai, mas também existem outros registos, o ano passado tivemos o 

hospital dos livros e quando um livro estava estragado uma criança levava-o para casa e 

com o apoio da família tratava-o. Era da responsabilidade de cada família ilustrar o 

processo de arranjo do livro que depois partilhávamos com as crianças e com os outros pais 

(EI Sofia). 
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[...] Na minha sala a auxiliar é convidada a participar mas fá-lo com pouca frequência 

(EI Carolina). 

 

Seleção da informação a partilhar 

A análise das anotações realizadas ao longo da recolha da informação empírica não me 

permitiu identificar os critérios a que recorrem as educadoras na seleção da informação a 

partilhar com as famílias e/ou com outros parceiros, contudo através das conversas que 

mantive foi possível compreender que as educadoras fazem uma análise, umas vezes 

implícita, outras vezes explícita, da informação a partilhar com a equipa pedagógica: 

Em determinadas atividades exponho todos os trabalhos que resultam de uma determinada 

atividade, exemplo disso é o painel sobre o papel reciclado que fabricámos; as atividades que 

não resultam num produto “físico” geralmente são expostas através de registo escrito 

tentando dar conta do processo, por exemplo, na elaboração do painel da exploração do 

tato, construímos a caixa do tato que vai sendo integrada nos diferentes trabalhos, agora 

está na árvore mágica, depois irá para a área dos jogos onde as crianças poderão desenvolver 

jogos. Como já disse, faço mesmo muitos registos, tento registar tudo, mas por falta de tempo 

não os consigo selecionar e o que acontece é que muitos não chegam a ser divulgados. Por 

vezes é a auxiliar que me ajuda, mas ela tem algumas inseguranças e isso dificulta o seu 

desempenho nesta área (EI Ana). 

A escolha da informação e do material que se divulga é feita em equipa. Por vezes a decisão 

é individual, mas depois discuto com a equipa se concordam ou não com a proposta e, se for 

caso disso, altero a minha decisão (EI Madalena). 

Os materiais apresentados são selecionados e expostos por mim. A auxiliar pode participar 

mas raramente o faz, apenas quando eu não estou é que a auxiliar faz a gestão dos 

placares de exposição (EI Rute). 

 

A quem se dirige a informação 

Ao longo da incursão empírica, quer através das conversas informais que fui mantendo 

com as educadoras de infância, com o pessoal auxiliar e com as diretoras, quer através das 

minhas observações, compreendi que a informação partilhada se dirige, essencialmente, a 

dois dos intervenientes no processo educativo - as famílias e as crianças: 

São os pais que costumam ler a informação, mas também observo muitas vezes avós e 

colegas de outras salas a ler os nossos placares e assim tomam conhecimento do se faz e do 

que se cria (EI Isabel). 
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Quem lê a informação/documentação que se expõe são os pais da “minha” sala, mas 

também é normal ver pais e crianças de outras salas a ler a informação [...]. Muitas vezes 

as crianças ajudam a pendurar a documentação e depois são elas que levam os pais a lerem 

o que está na sala (EI Lara). 

A informação dirige-se essencialmente aos pais, de modo a transmitir o que as crianças 

fazem. Tento escrever como se fossem as crianças a escrever. Os recados que vão para casa 

são escritos pela voz das crianças. Alguma da informação dirige-se às próprias crianças. 

Por exemplo o registo do metro permite-lhes saber “Quem é a criança mais alta da sala” 

(EI Madalena). 

Em todo o espaço do colégio por onde as famílias passam há informação dirigida a elas 

(Diretora CP). 

Existe, ainda, informação específica dirigida a grupos restritos, refiro-me às equipas 

pedagógicas e educativas dos estabelecimentos. 

Na sala das funcionárias existe um placar de acesso restrito a este grupo: aqui expomos 

toda a informação relativa a formações organizadas interna e externamente (Diretora 

CP). 

Apesar da informação dos placares se dirigir principalmente às famílias, preocupo-me 

também muito com a equipa, com toda a comunidade educativa do colégio (EI Carolina). 

As colegas e a direção do colégio também leem os nossos registos. Quando as diretoras do 

colégio recebem visitas de pais interessados em inscrever os seus filhos promovem visitas 

guiadas ao colégio e é através dessas visitas e, consequentemente, da leitura dos placares que 

apresentam e divulgam o trabalho desenvolvido no colégio (EI Rute). 

[...] eu gosto de parar e observar o que está exposto para estar a par do que as minhas 

colegas fazem. Existe também um público muito específico que lê a nossa informação e que 

são as colegas de outras instituições que vêm participar nas formações que o colégio promove 

(EI Sofia). 

 

Tipos de registos 

Observei que comummente os registos divulgados e partilhados nos diferentes espaços 

são realizados pelas educadoras de infância recorrendo estas, na generalidade ao registo 

escrito e descritivo das atividades, projetos, acontecimentos, experiências, etc. Estes 

registos são realizados de formas diferentes em diferentes salas - apenas pela educadora, 

pela educadora e pela auxiliar, só pelas crianças, com a participação das crianças, etc. 

Tudo o que se produz referente aos projetos e a passeios é exposto. Gosto muito que as 

crianças participem nos registos que partilho [...] dá-lhes “veracidade” (EI Sofia). 
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Quando são projetos apresento o processo num registo escrito, como no Projeto sobre os 

Açores. Quando são atividades, normalmente, negoceio com as crianças o título do material 

a divulgar e partilho com a comunidade educativa o que as crianças fazem e aprendem […] 

Nos caderninhos comunico e partilho com os pais as atividades que considero mais 

relevantes (EI Rute). 

Os registos fotográficos e a sua divulgação nos espaços de partilha são considerados 

pelas educadoras de infância como uma importante e influente modalidade de registo na 

partilha dos saberes que se vão construindo quotidianamente. Consideram esta partilha 

particularmente importante na relação com as famílias já que permite contactar visualmente 

com os diferentes momentos e situações pedagógicas que vão acontecendo. Constatei que 

no CSI não existe partilha desses registos fotográficos por falta de apoio institucional: 

Não há registos fotográficos expostos por questões de ordem financeira. Quase todas 

trazemos as nossas máquinas e também existe uma da instituição, mas não podemos 

imprimir as fotos, o que dificulta em muito a partilha com as famílias, com as crianças e 

até com as nossas colegas. No final do ano, na última reunião, os pais e encarregados de 

educação podem ficar com um DVD com os registos fotográficos realizados ao longo do ano 

letivo (EI Ana). 

Para as educadoras de infância do CP, o registo fotográfico é um instrumento usual 

bem como a sua divulgação nos espaços de partilha.  

Recorremos muito ao registo fotográfico para partilhar com as famílias tudo o que vai 

acontecendo. Divulgamos as fotos que diariamente são tiradas pois é uma forma autêntica 

de partilhar as ações das crianças e de dar visibilidade às suas conquistas diárias (EI 

Carolina). 

Para as educadoras do CP o site institucional e o facebook são outros dois tipos de 

registos a que recorrem como meio de comunicação e de partilha com as famílias: 

Além dos suportes observados existem outras formas de partilhar o dia-a-dia do jardim-de-

infância com as famílias, nomeadamente o facebook. Há um número considerável de 

famílias que aderiu e que com quem me comunico facilmente (EI Rute). 

Considero o nosso site um excelente recurso para partilhar com as famílias. Respeito a regra 

instituída pelo colégio que define que cada educadora só pode colocar mensalmente duas 

mensagens de modo a não criar uma discrepância entre salas e valências, esta regra tende a 

estabilizar o que é divulgado (EI Carolina). 

Apesar de, durante as conversas informais nenhuma das educadoras de infância ter 

referido como modo de registo as produções das crianças, observei que são estas que 

ocupam um lugar de maior destaque nas salas, já que os desenhos, as pinturas, as 

produções escritas pelas crianças durante o seu dia-a-dia, as produções tridimensionais 
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realizadas individualmente, a pares e/ou em grupos são as que se encontram em maior 

número, apresentando também uma maior diversidade nos espaços de partilha. 

 

 

 4.3. Algumas considerações  

Como foi anteriormente referido, este estudo exploratório foi concebido como uma 

etapa preparatória da investigação a desenvolver em profundidade no âmbito do 

doutoramento, com o intuito de procurar sentidos e significados para a partilha dos saberes 

no jardim-de-infância. 

A incursão empírica realizada e a análise decorrente da informação recolhida, ainda 

que um pouco incipiente por se centrar mais na descrição do que na interpretação, 

permitiu-me encontrar uma diversidade de modalidades de divulgação das práticas 

pedagógicas às famílias, encontrando pistas para a reformulação dos objetivos e da questão 

de partida que tinha enunciado. A análise realizada permitiu-me, ainda, tecer algumas 

considerações que me ajudaram a compreender que: 

i) Cada uma das educadoras, nas suas práticas, diversifica as modalidades de partilha 

dos saberes construídos com as famílias; 

ii) As modalidades diversificadas de partilha dos saberes construídos com as famílias 

estão subjacentes às conceções pedagógicas de cada uma das educadoras de infância, 

dependendo pouco da estrutura institucional onde exercem as suas funções; 

iii) As direções dos estabelecimentos regulam apenas algumas das modalidades de 

divulgação de partilha dos saberes pelas educadoras de infância; 

iv) As opções das educadoras relativamente aos espaços selecionados como espaços de 

divulgação e de partilha dos saberes construídos convergem entre si, na medida em que, 

identifiquei simultaneamente diversidade de espaços e semelhança nas finalidades desses 

mesmos espaços; 

v) Os tipos de registos são simultaneamente semelhantes quanto à forma e uma vez 

mais bastante diversificados nos seus conteúdos; 
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vi) As educadoras de infância partilham as produções resultantes das atividades que, 

quotidianamente se vão desenvolvendo, mas apenas algumas partilham os processos 

inerentes a essas atividades e às aprendizagens realizadas; 

vii) As educadoras assumem como preferenciais destinatários para a partilha dos 

saberes as crianças e as famílias, destacando-se ainda o papel primordial das equipas 

pedagógicas de sala. 

Ao proceder à análise da informação recolhida, compreendi que alguns dos 

instrumentos de recolha da informação teriam que ser melhorados e/ou reestruturados de 

modo a permitir uma mais eficaz organização de dados e um menor dispêndio de tempo na 

escrita das observações e das notas descritivas. A aferição dos documentos produzidos, 

conduziu-me também à necessidade de construção de um guião para a realização de 

entrevistas de explicitação das modalidades de partilha que vier a identificar e que pretendo 

compreender interpretando o que referem as educadoras de infância. 

O desenvolvimento do estudo exploratório e as considerações agora apresentadas 

possibilitaram-me a clarificação da temática a investigar e a reconfiguração dos objetivos da 

investigação (já explicitados na introdução). Deste modo o estudo exploratório funcionou 

como ponto de ancoragem na definição das opções metodológicas da investigação a 

realizar, as quais apresento seguidamente neste capítulo.  

A reconfiguração dos objetivos da investigação também reconduziu todo o quadro 

conceptual, não me centrando apenas nas famílias, mas dando relevo aos principais 

parceiros encontrados – as educadoras de infância, as crianças, as famílias e as equipas. 

Marques (2011) numa investigação centrada na construção de práticas de registo e 

documentação no quotidiano pedagógico, diferencia registo de documentação e, tal como 

neste estudo exploratório, a autora identifica como principais destinatários os profissionais, 

as crianças e as famílias:  

“O registo que o educador faz sobre o seu trabalho pode ser um instrumento 

da documentação, entendida como um processo mais amplo de 

sistematização e construção de memória sobre o trabalho pedagógico, sobre 

o processo de desenvolvimento da criança, sobre a trajetória de um grupo ou 

de uma escola. Nesse sentido, é interessante observar que a documentação 

pode estar a serviço do educador (como instrumento de reflexão sobre a 

prática, de avaliação do processo de aprendizagem das crianças, de 

planeamento, contribuindo, em suma, em seu processo de formação e 

desenvolvimento profissional e melhoria da ação), das crianças (quando 
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elaboram, por exemplo, seu portfólio de aprendizagem, selecionando 

produções, imagens, textos que irão compor o documento, construindo, 

junto com o educador, a memória de seu percurso de formação na 

instituição), e dos pais (como possibilidade de acesso ao trabalho pedagógico 

desenvolvido na escola e à trajetória da criança naquele grupo)” (p. 123). 

Foram as considerações explicitadas que me permitiram definir que a investigação a 

desenvolver terá como finalidade identificar e compreender as modalidades de divulgação 

das práticas pedagógicas em contexto de educação pré-escolar onde intervêm 

integradamente crianças e adultos, no âmbito da utilização de todos os registos produzidos 

e utilizados pelos diferentes parceiros no processo educativo – as educadoras de infância, as 

crianças, as famílias e as equipas, essencialmente as equipas pedagógicas de sala. 
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É de extrema importância que a investigação em educação, e de um modo particular 

em educação de infância, se desenvolva no interior das instituições educativas, de modo a 

que as pistas de investigação permitam partilhar uma linguagem que inclua, ela mesma, 

múltiplas linguagens e múltiplos olhares de uma mesma realidade, promovendo o 

conhecimento e a afirmação da importância da educação no desenvolvimento da sociedade. 

Nóvoa (2002) sublinha que a pesquisa sobre o trabalho pedagógico 

“(1) não é uma prática “individualizada”, mas sim um processo de 

escuta, de observação e de análise, que se desenvolve no seio de grupos 

e de equipas de trabalho; (2) exige tempo e condições que, muitas vezes, 

não existem nas escolas; (3) sugere uma relação forte entre as escolas e o 

mundo universitário, por razões, teóricas e metodológicas, mas também 

por razões de prestígio e de credibilidade; (4) implica formas de 

divulgação pública dos resultados” (p. 259).   

É neste pressuposto que entendo ser pertinente desenvolver esta investigação 

analisando os registos que são produzidos por quem vive e dá vida ao(s) espaço(s) 

pedagógico(s), considerando que este(s) espaço(s) não é(são) apenas o(s) lugar(es) onde as 

educadoras desempenham a sua profissão, mas é(são), acima de tudo, um “gabinete de 

experiências educativas, onde os docentes não só trabalham, mas aprofundam a sua formação, 

reciclam, na prática concreta, seus conhecimentos” (Roca, 2006, p. 2). 

Ao longo deste capítulo irei desvendar os percursos que fui construindo ao caminhar, 

importa referir que as decisões foram sendo tomadas à medida que ia fazendo as minhas 

opções metodológicas. Este construir caminhando decorre do facto de considerar que 

“adotar uma metodologia significa escolher um caminho, um percurso global do espírito. 

Retomando, analisarei todos os tipos de registos divulgados que foram realizados nos 

contextos de jardim-de-infância. Tento compreender a história singular de cada uma das 

práticas pedagógicas, uma história que só a elas pertence e que as diferencia de todas as 
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outras práticas (Narciso, 2007). Porque em cada sala, em cada contexto, os intervenientes 

são diferentes, ainda que com muitos pontos semelhantes entre si – as metodologias, os 

projetos, a lógica organizacional – tento apreender o singular e o coletivo com o intuito de 

compreender as similitudes e as diferenças existentes nas diferentes práticas pedagógicas 

das educadoras participantes. Ao selecionar as modalidades de divulgação das educadoras e 

ao restringir a investigação a este campo de estudo, tenho consciência que tal opção me 

“conduz a um ato artificial, uma vez que implica a fragmentação do todo” (Bogdan & 

Biklen, 1994, p. 91), mas considero também que tal opção me permite estudar em 

profundidade as suas modalidades de divulgação. 

Considero importante referir que, apesar de centrar a análise nas educadoras de 

infância, os registos podem ser (e muitas vezes são) produzidos pelas próprias crianças e 

por outros adultos – o pessoal auxiliar, outros profissionais que intervêm junto das equipas 

pedagógicas de sala e das equipas educativas das instituições e, ainda, as famílias. 

Nesta investigação pretendo entre cruzar a diversidade das modalidades de divulgação 

das práticas pedagógicas que, quotidianamente, se constroem no espaço coabitado por 

crianças e adultos, quer com as formas de seleção dos registos que as educadoras divulgam, 

quer com a identificação dos espaços que selecionam para a sua divulgação. Interessa-me, 

ainda, compreender o conteúdo dos registos que divulgam de modo a compreender se é 

possível, a partir destes, conhecer as suas práticas pedagógicas. 

Sabendo que, no que se refere à produção e divulgação das práticas pedagógicas, as 

modalidades de divulgação muito diferem entre si, pretendo compreender os princípios 

subjacentes à sua conceção, realização e divulgação ainda que, tal como explicitado 

anteriormente, estes são fruto das conceções das pessoas que os elaboram, que os 

selecionam e que os divulgam. E, como referido, no âmbito desta investigação apenas 

tenho acesso às conceções das educadoras de infância que aceitaram participar. 

Pelo exposto se entende que a finalidade desta investigação é identificar as 

modalidades de divulgação das práticas pedagógicas construídas e reconstruídas 

continuamente e, compreender se os registos divulgados permitem conhecer e 

compreender essas mesmas práticas. Esta compreensão só é possível mediante a 

interpretação e reinterpretação dos processos de construção da divulgação das práticas 

desenvolvidas pelas educadoras de infância nas instituições educativas, encarando-as como 

uma “espécie de placa giratória das trocas entre todos os parceiros comunitários, ou seja, 
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assumindo-as como um espaço de relações micro, macro e intersistémicas” (Dias, 2002, 

p.184). Pretendo, assim, construir bases para o desenvolvimento do conhecimento 

profissional das educadoras de infância, já que, tal como Nóvoa (2002), defendo que este se 

constrói a partir de uma reflexão sobre a prática. 

Nos pontos que se seguem explicito e aprofundo o pensamento que construi acerca do 

processo metodológico da investigação decorrente do estudo exploratório previamente 

apresentado, pelo que passo a explicitar os procedimentos metodológicos que permitiram 

desenvolver a investigação no âmbito do doutoramento em educação. Assim, organizo este 

capítulo em sete pontos, subdividindo cada um deles em diferentes subpontos, com o 

intuito de explicitar os procedimentos metodológicos a que recorri ao longo da 

investigação, nomeadamente: 

- As opções metodológicas;  

- Os objetivos da investigação; 

- A seleção dos contextos e das educadoras de infância participantes;  

- A organização temporal da pesquisa de terreno;  

- As técnicas da pesquisa de terreno; 

- A análise interpretativa;  

- Os contextos e as educadoras de infância participantes. 

 

 

 5.1. Opções metodológicas 

O “ponto de partida da investigação qualitativa é o próprio investigador: a sua 

preparação, experiência e opções ético-políticas” (Gómez, Flores & Jiménez, 1999, p. 65), 

por isso, investigar é sempre, fazer uma escolha! De alguma forma, é contar uma viagem 

vivida por alguém “cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já visitados” (Duarte, 2002, p. 

140). Pode não ser “nada de absolutamente original, mas sim um modo diferente de olhar e 

pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de uma apropriação do 

conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais” (ibidem).  

A investigação é produto da convergência interativa entre o investigador e os seus 

participantes, pelo que se tem que permitir que as diferentes subjetividades se cruzem e 
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entrecruzem. Neste sentido, as minhas opções metodológicas foram tomadas no respeito 

pelas diferentes subjetividades, exercendo, enquanto investigadora, um constante atitude de 

escuta atenta, disponível, empenhada e flexível. 

Partindo da experiência e dos saberes construídos com a realização do estudo 

exploratório, optei por continuar a centrar-me numa investigação de natureza qualitativa e 

interpretativa com vista a conseguir compreender e atribuir significado aos contextos e às 

ações observadas (Coutinho, 2011), pois considero que este tipo de metodologia “tem 

potencial para dar a voz e visibilidade […] [aos] profissionais de educação de infância” 

(Walsh, Tobin & Graue, 2002, p. 1058). 

 

5.1.1. Investigação de natureza qualitativa e interpretativa 

Porque pretendo conhecer e compreender em profundidade os significados conferidos 

pelas educadoras à divulgação das práticas pedagógicas em contexto de jardim-de-infância, 

a metodologia adotada, como já referi, centra-se no paradigma da investigação qualitativa 

envolta numa perspetiva interpretativa, construtivista e naturalista face ao seu objeto de 

estudo, imprimindo-lhe um enfoque de análise de cariz indutivo, holístico e ideográfico 

(Almeida & Freire, 2000, p. 98). Esta opção permitiu-me estudar a realidade em contextos 

reais e naturais, procurando encontrar sentido(s), interpretando os acontecimentos 

respeitando os significados atribuídos por cada uma das pessoas envolvidas, na medida em 

que se inspira “numa epistemologia subjetivista que valoriza o papel do 

investigador/construtor do conhecimento” (Coutinho, 2011, p. 16). 

Ao longo do meu texto opto pelo termo investigação interpretativa porque, tal como 

Walsh, Tobin & Graue (2002) acredito que no cerne desta metodologia de investigação se 

encontra “a paixão pelo entendimento do significado que as pessoas vão construindo com 

as ações situadas que levam a cabo no quotidiano” (p. 1039). De referir que este tipo de 

metodologia “defende que as realidades sociais são sentidas de forma diferente pelos 

participantes, conforme os significados que estes lhes atribuem e por isso, pode ser 

necessário usar diferentes métodos para estudar essas realidades” (Fernandes, 2007, p. 133).   

Com o intuito de descortinar as modalidades de divulgação das práticas pedagógicas 

vividas e sentidas no quotidiano do jardim-de-infância, pretendo “atribuir uma prioridade 

elevada à interpretação direta dos acontecimentos” (Guba & Lincoln (1982) e Eisner & 
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Peshkin (1990), apud Stake, 2007:56). Deste modo, dediquei-me, ao longo dos dois anos em 

que decorreu a incursão empírica, a interpretar, desenvolvendo uma compreensão em 

profundidade dos diversos tipos de registos produzidos e divulgados nos espaços 

institucionais - privados e públicos, recorrendo a uma escuta sensível (Barbier, 2007) das 

principais responsáveis por estes processos de divulgação – as educadoras de infância. Tal 

como Rolo (1996), acredito que é a partir da descrição do quotidiano num contexto de 

trabalho, que é possível identificar os significados imediatos e locais, do ponto de vista de 

quem vive e dá vida aos contextos. 

Nos seus estudos Stake (2007) evidencia três aspetos fundamentais para se optar por 

um investigação que resulte numa compreensão profunda dos fenómenos em estudo. 

Refere-se ao lugar primordial da compreensão como objeto da investigação, sendo a 

pesquisa centrada nos factos; à relevância do papel pessoal e interpessoal que o 

investigador tem que assumir, interpretando os acontecimentos ao longo de toda a 

investigação, recorrendo a uma descrição das múltiplas realidades; por fim refere-se à 

construção do conhecimento, não tendo como um fim obter generalizações, mas 

singularidades. Inerente a estes aspetos subjaz a “inexistência de verdades prontas e 

generalizações a respeito dos contextos investigados, uma vez que as verdades são 

verosímeis, fiadas e tecidas no fluxo do diálogo, em contexto circunscrito à realidade 

histórica e material” (Liberali, Schapper & Lemos, 2012, p. 96). Portanto, o interesse reside 

em “procurar de forma cuidadosa os aspetos únicos e particulares que, de alguma forma, 

permitem indubitavelmente construir as diferentes realidades com todo o pormenor que 

lhe é peculiar, de forma indutiva” (Fernandes, 2007, pp. 133-134). 

 Deste modo, com esta metodologia procuro interpretar compreensivamente a 

realidade experienciada pelas educadoras a partir das suas ações e das suas conceções, mas 

procuro ainda, atender à singularidade das experiências vividas por todas e cada uma das 

participantes na investigação. 

Defendo que o desenvolvimento desta investigação em contextos reais permitirá 

fomentar um pensamento crítico e analítico acerca da temática investigativa, pois como 

refere Canário (1991) “a investigação é um processo social através do qual os grupos 

humanos transformam o conhecimento que têm da realidade, transformando ao mesmo 

tempo a sua maneira de agir sobre essa realidade” (p. 220). 
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Considero, portanto, ser esta a metodologia mais adequada à compreensão dos 

processos e dos produtos inerentes à problemática em estudo. Como já referi, a finalidade é 

o desenvolvimento de construções partilhadas entre membros de um grupo profissional, de 

uma sociedade, de uma cultura (Oliveira-Formosinho, 1998). Em última instância 

proponho-me desenvolver esta investigação como mais um contributo para o 

desenvolvimento profissional das educadoras de infância portuguesas. 

Porque a investigação de natureza qualitativa e interpretativa “é uma atividade situada 

que localiza o observador no mundo” (Denzin & Lincoln, 2000, p. 3), ela permite tornar 

visíveis as ações do quotidiano. A assunção desta metodologia envolve o recurso a uma 

variedade de técnicas e procedimentos: entrevistas, experiência pessoal, observação, 

produção escrita (Denzin e Lincoln, 1998). Como refere Lino (2005), “não há «uma» 

metodologia qualitativa mas múltiplas focalizações cujas diferenças fundamentais estão 

marcadas pelas opções que se tomem ao nível ontológico, epistemológico e metodológico 

(Gómez, Flores e Jiménez, 1999)” (p. 123). 

 

5.1.2. Estudo centrado na pesquisa de terreno 

Considero que, pelo que tenho vindo a evidenciar ao longo do texto, se compreende 

que o carácter interpretativo e compreensivo desta investigação surge como uma 

necessidade de atribuição de sentido das informações recolhidas por meio de diferentes 

procedimentos, mas acentuando a importância de dar voz aos participantes na investigação.  

A pesquisa de terreno refere-se ao estar dentro do contexto observado “como alguém 

que quer aprender” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 113), por isso defendo que só me 

embrenhando no processo investigativo que este tipo de investigação pressupõe 

conseguirei aceder aos significados e aos sentidos que as educadoras de infância atribuem à 

divulgação das suas práticas pedagógicas, pelo que procedi a uma “recolha de informação 

fiável e sistemática” (Afonso, 2005, p. 14) sobre as modalidades de divulgação das práticas 

pedagógicas a que recorrem as educadoras de infância participantes. 

Em todo o percurso investigativo, considerei a incursão empírica não como um 

momento último ou a posteriori da construção do quadro conceptual, mas como um dos 

momentos de pesquisa que foi dando sentido e traçando novos momentos de construção e 

reconstrução do quadro conceptual (Guerra, 2006). Por isso, ao longo de todo a 
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investigação sustentei um processo de vai e vem entre os dados emergentes da literatura com 

a informação empírica e vice-versa. 

González Rey (1999) alerta-nos para a importância deste procedimento referindo que 

para uma legitima construção do conhecimento, o investigador não se pode limitar a uma 

atribuição de significações indiretas e/ou implícitas; ele necessita dar voz aos participantes 

para que se possa proceder a uma verdadeira interpretação dos significados atribuídos por 

cada um. Como tal é necessário que o investigador esteja “no campo, a fazer observações, a 

exercitar uma capacidade crítica subjetiva, a analisar e a sintetizar, e durante todo esse 

tempo a aperceber-se da sua própria consciência” (Stake, 2007, p. 56). 

Porque para interpretar é necessário descrever, a pesquisa de terreno permitiu-me 

recolher informação empírica detalhada para que através da mesma pudesse ter acesso às 

diferentes modalidades de registo e de divulgação das práticas pedagógicas das educadoras 

de infância. Para Peretz (2000) a pesquisa de terreno, “comporta muitíssimas vezes, uma 

parte de observação direta, mas faz apelo também a outros métodos” (p. 30). Walsh, Tobin 

& Graue (2002) referem que na investigação interpretativa existem “três formas de recolher 

informação sobre as atividades que decorrem em cenários autênticos: a observação, a 

entrevista e a análise documental” (p. 1055). Nesta investigação fiz uso dos procedimentos 

de pesquisa empírica mencionados pelos autores, pelo que o trabalho de pesquisa de 

terreno decorreu ao longo de um período de dois anos letivos, num processo de alternância 

essencialmente entre os momentos de observação e os momentos de conversas e 

entrevistas às educadoras participantes, já que a seleção e recolha dos documentos ocorreu 

ao longo dos anos letivos, tendo a sua recolha ocorrido no final de cada ano letivo14.  

 

5.1.3. Papel da investigadora  

O papel de investigador é em si mesmo um papel complexo, que se traduz num 

processo moroso, extenuante, mas criativo, pelo que exige “muita arte e muito processamento 

                                                 

 

 

14 Irei explicitar pormenorizadamente este processo aquando a apresentação da “Organização temporal da 

investigação”. 



Capítulo 5 

138 

 

 

intuitivo na busca do significado” (Stake, 2007, p. 88). Considero que ao longo de todo o 

período de investigação, incluindo o tempo de escrita e reescrita dos significados que em 

parceria com as participantes atribuí a toda a informação recolhida, foi um tempo de 

produção intensa, a um ritmo descompassado, sem pressas, “paciente, lento, […] [que me 

exigiu uma constante] atenção, escuta, espírito aberto, disponibilidade, possibilidade de 

parar para «estar com»” (Vasconcelos, 2000, p. 45).  

De realçar que, enquanto investigadora, senti que o meu desafio, tal como o de todos 

os investigadores que pretendem compreender e atribuir sentidos e significados aos 

contextos educativos, se centra na incessante tentativa de que aqueles sentidos e aqueles 

significados me permitam compreender os contextos reais das diferentes instituições 

educativas, tendo consciência que eu própria, ao selecionar a informação e ao decidir por 

determinados procedimentos metodológicos, me tenha emaranhado na “construção da 

realidade” (Palhares, 2009, p. 54). Estas opções por um lado podem conduzir a olhares um 

pouco imparciais, mas por outro, o recorrer à minha experiência permite-me identificar 

com o observado, conseguindo construir “significados profundos” (Harms & Clifford, 

2002, p. 1084).  

Pelo exposto, e porque enquanto investigadora me tornei agente de novas 

interpretações (Stake, 2007), como já referi, tentei estar sempre vigilante de modo a que 

minha experiência e a minha subjetividade fosse um contributo positivo à construção das 

minhas interpretações estabelecendo com as educadoras participantes uma relação de 

proximidade, mas em que cada uma assume o seu papel interpretando as situações e “os 

comportamentos de acordo com os seus esquemas socioculturais, num processo de dupla 

busca de sentido” (Coutinho, 2011, p. 17). 

Enquanto investigadora assumi um papel de observadora tendo consciência que este 

papel, como muitos outros - se não todos, não é neutro já que a partir do momento em que 

passei a estar presente em diferentes momentos das rotinas diárias, promovi um vaivém de 

interferências nos diferentes contextos. Tentei sempre não ser uma intrusa, mas a minha 

presença, por si só era motivo de mudança. Considero que o facto de, para além de 

investigadora, ser também eu educadora de infância muitas das idiossincrasias e das 

sensibilidades experienciadas nos contextos daqueles jardins-de-infância eram partilhadas 

por todos os que, naqueles dias, viviam e davam vida aos espaços observados – incluindo 
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eu – e tal permitiu entrosar-me naturalmente com os grupos, tendo intervindo nos 

contextos “na dupla condição de (co-) ator-investigador” (Palhares, 2009, p. 54).  

De referir ainda que, na minha qualidade de orientadora/supervisora de estágios 

frequento também estas instituições com alguma regularidade, ainda que de ano para ano o 

grupo de crianças mude, as equipas têm vindo a manter-se, mesmo quando as assistentes 

operacionais mudam, mudam dentro de um grupo de profissionais com quem já mantenho 

relações há um longo período de tempo.   

Ao entrar nos contextos as minhas memórias de educadora de infância compeliam-me, 

não raras as vezes, a interagir com as crianças e com os adultos, parando, por momentos, 

de redigir as minhas notas de campo, tornando-me participante nas conversas, nas 

brincadeiras e nas interpelações que me eram dirigidas essencialmente pelas crianças que 

muitas vezes me faziam perguntas ou me explicavam o que estavam a fazer. Tal como 

outros investigadores, essencialmente nas primeiras observações e nos primeiros 

momentos dentro das salas de atividades, o meu agir pautou-se pela angústia, o medo, a 

incerteza, o nervosismo, a ansiedade, mas também pela alegria, a esperança, certeza de 

querer ali estar.  

Pelas razões expostas, considero que, para além de observadora, fui também 

participante o que me permitiu assumir uma relação de proximidade com todas as 

educadoras participantes mas também com as crianças e com as equipas conseguindo 

construir assim múltiplas possibilidades de partilha dos sentidos e dos significados 

atribuídos. Assumi como fator de relevância o fortalecimento das relações entre mim, 

enquanto investigadora, e as educadoras participantes por ter consciência que esta é uma 

dimensão essencial do processo de produção de conhecimento (González Rey, 1999). 

Durante toda a investigação, mas essencialmente durante os períodos em que me desloquei 

às instituições e às salas de atividades para a recolha da informação empírica procurei que 

as relações se fundassem em atitudes que me permitissem “ouvir, conversar, interpretar, 

refletir, descrever e narrar” (Walsh, Tobin & Graue, 2002, p. 1041), pelo que procurei ser 

paciente, perspicaz, flexível e versátil (Gómez, Flores & Jiménez, 1999) atendendo às 

diferentes situações com que me confrontava nos contextos. 

Para terminar, importa referir que, tal como afirma Berger (1992), considero que 

enquanto investigadora o meu papel não é o de “produzir saber sobre as pessoas 

«coisificadas” (p. 25), mas sim construir conhecimento a partir dos seus saberes. 
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 5.2. Objetivos da investigação 

Com o desenvolvimento da investigação, pretendo construir conhecimento, 

aprofundar a compreensão sobre as modalidades de divulgação das práticas pedagógicas 

das educadoras de infância em contexto de educação pré-escolar. Guiada por este leme da 

compreensão defini como objetivo central da investigação: 

Compreender as práticas pedagógicas das educadoras de infância, 

mediante a análise das modalidades de divulgação dos registos 

produzidos. 

Considero que para construir uma análise compreensiva não posso escamotear a 

singularidade e a complexidade dos princípios pedagógicos subjacentes à intervenção de 

cada educadora de infância, como tal delineei seis objetivos específicos que me permitiram 

guiar toda a investigação e que explicito no quadro nº5: 

Quadro 5 – Objetivos específicos 

 

1. Compreender os princípios subjacentes à elaboração dos registos produzidos e divulgados nos 

espaços do jardim-de-infância como meio de divulgação das práticas pedagógicas.  

2. Compreender que finalidades atribuem as educadoras de infância aos registos produzidos e que 

são divulgados. 

3. Identificar e compreender quem são os parceiros das educadoras de infância na divulgação das 

práticas pedagógicas.  

4. Identificar que espaços as educadoras de infância selecionam para divulgar os registos e como 

os organizam. 

5. Identificar e compreender que tipos de registos são considerados, pelas educadoras, para 

darem a conhecer as suas práticas pedagógicas. 

6. Compreender como os processos de divulgação das práticas pedagógicas influenciam o 

desenvolvimento profissional das educadoras de infância. 
 

 

Stake (2007) refere que cada investigador necessita de descobrir, mediante a 

experiência e a reflexão, “as formas de análise que melhor funcionem para ele” (p. 92). 

Durante o percurso desta investigação, para conseguir uma compreensão em profundidade, 

senti a necessidade de elaborar algumas questões orientadoras para cada um dos objetivos. 

Neste processo foram emergindo algumas categorias de análise que não ignorei e que me 

guiaram ao longo da investigação, considerando, por isso, a emergência antecipada de 

algumas (Stake, 2007), nomeadamente: Princípios e finalidades da divulgação; parceiros de 

e na divulgação; modalidades de divulgação; tipos de registo; espaços de divulgação e 
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conceções de desenvolvimento profissional. Importa referir que estas categorias de análise 

emergiram da triangulação da informação obtida através da análise dos dados empíricos do 

estudo exploratório, da pesquisa que envolveu a elaboração do quadro conceptual, bem 

como dos objetivos estabelecidos. Esta pré-categorização funcionou como âncora de toda 

a análise categorial, nunca descurando que muitas outras categorias poderiam ter surgido da 

análise da informação empírica recolhida (Stake, 2007). No ponto em que abordo a análise 

interpretativa da informação, explicitarei o processo de categorização da informação.  

 

 

 5.3. A seleção dos contextos e das educadoras de infância 
participantes 

Numa investigação de natureza qualitativa e interpretativa o mais importante não é a 

dimensão da amostra, não é o número de participantes, mas sim o cuidado que o 

investigador coloca na seleção desses participantes (Coutinho, 2011). Neste sentido e 

porque o que me interessa, enquanto investigadora, é compreender as modalidades de 

registo e de divulgação das práticas pedagógicas do ponto de vista dos participantes 

(Almeida & Veiga Simão, 2007), a minha escolha não foi aleatória, optei antes por 

constituir o grupo de participantes de modo intencional.  

Deste modo, o grupo de participantes desta investigação é constituído por cinco 

educadoras de infância (EI) de três estabelecimentos educativos do distrito de Setúbal, 

todos da rede pública de educação pré-escolar do Ministério da Educação e da Ciência 

(MEC). Para a seleção deste grupo tive em consideração critérios de natureza pessoal e 

profissional. 

Esta opção decorre do facto de ter constituído o grupo de educadoras participantes a 

partir do grupo de educadoras de infância cooperantes da ESE/IPS com quem tenho 

estabelecido relações no âmbito das minhas funções profissionais de orientadora/ 

supervisora dos estágios em educação de infância. A incursão empírica realizou-se apenas 

em estabelecimentos da rede pública de educação pré-escolar por esta ser a rede 

institucional mais representativa daquele grupo de educadoras e também por, no estudo 

exploratório, não ter encontrado diferenças nas modalidades de divulgação inerentes ao 

tipo de rede. Nos últimos anos tem-se vindo a assistir a maior alargamento da rede pública 

de educação pré-escolar no distrito de Setúbal o que promoveu alterações na constituição 
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do grupo de educadoras cooperantes verificando-se que, nos anos a que reporta a incursão 

empírica, cerca de 65% destas exerciam funções em agrupamentos de escolas do distrito de 

Setúbal. O facto de serem só mulheres deriva também da bolsa de educadoras cooperantes 

a exercerem as suas funções em educação pré-escolar ser apenas constituída por mulheres. 

Apesar de cooperarem com a ESE/IPS educadores de infância homens, estes exercem as 

suas funções na valência de creche.  

Com este grupo de educadoras não pretendo representar o universo de educadoras de 

infância a exercerem as suas funções em educação pré-escolar no nosso país. Trata-se de 

uma investigação situada nos contextos de educação pré-escolar onde procuro identificar as 

modalidades de divulgação das práticas pedagógicas e compreender os significados que lhe 

atribuem, não sendo minha intenção produzir qualquer tipo de generalização.  

De referir que a opção de serem estas as educadoras de infância cooperantes e não 

outras, deriva de uma amostra de oportunidade (Woods, 1999) construída com base, como 

já referi, nas relações de proximidade profissional, mas também de proximidade física uma 

vez que todas exercem as suas funções em agrupamentos de escolas que distam 

aproximadamente 25 Km quer do meu local de trabalho, quer entre si, o que me permitiu 

gerir e articular os tempos das deslocações para a pesquisa de terreno nos jardins-de-

infância com a minha atividade profissional. Outro fator que assumiu grande relevância foi 

o facto de exercerem as suas funções em apenas três instituições, pelo que se tornaria mais 

fácil organizar as minhas deslocações. Por fim, esta opção permitiu-me minimizar o 

número de participantes indiretos a envolver, nomeadamente, as crianças, o pessoal 

auxiliar, já que apenas em dois dos jardins-de-infância existe um grupo de adultos e de 

crianças que não participaram na investigação, mas a quem a mesma foi apresentada e 

explicitada de modo a enquadrar a minha presença no estabelecimento enquanto 

investigadora. De referir que as duas educadoras que não participaram na investigação 

tinham sido colocadas naquele ano em cada um dos estabelecimentos e não era garantida a 

sua permanência no ano seguinte. 

Em todas as salas em que foram realizadas observações fui apresentada formalmente 

ao grupo de crianças e ao pessoal auxiliar e, em cada ano letivo, no tempo dedicado pelas 

educadoras à organização do dia, explicitei às crianças o que pretendia com a minha 

investigação e o que ia lá fazer de modo a que sempre que me vissem na sala soubessem o 

porquê de eu lá estar. 
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Considero relevante explicitar que, aquando da seleção das educadoras de infância para 

o desenvolvimento desta investigação, estas cinco educadoras participavam numa ação de 

formação promovida pela DGIDC e desenvolvida por mim enquanto formadora. Ao longo 

da formação os laços pessoais e profissionais que já existiam desde há longos anos, 

resultante da sua atividade de educadoras de infância cooperantes, foram-se aprofundando 

e eu fiz o convite para que participassem na investigação, pelo que lhes apresentei a 

finalidade da investigação bem como a minha intencionalidade ao desenvolvê-la. Todas as 

cinco educadoras aceitaram prontamente participar, assim, para além das relações 

estabelecidas entre nós, tive também em consideração a disponibilidade e o interesse que 

demonstraram em participar nesta investigação.  

Foram ainda recolhidas informações que permitem caracterizar as equipas pedagógicas 

das cinco salas observadas, mediante o preenchimento de dois instrumentos de recolha de 

informação dos dados biográficos das educadoras de infância e das assistentes operacionais 

(v. Apêndice 1). De referir que este instrumento foi adaptado do estudo exploratório. 

Como apenas tinha o consentimento informado das educadoras participantes, aquando da 

recolha de informação nos contextos reuni com as assistentes operacionais e explicitei os 

objetivos da investigação de modo a que não me considerassem uma intrusa nas rotinas 

diárias. Posteriormente e de forma oral solicitei a cada uma o consentimento informado 

para recolha dos seus dados profissionais, tendo obtido de todas uma resposta positiva. A 

informação solicitada acerca da formação contínua foi-me enviada por cada uma das 

participantes para o meu endereço de correio eletrónico pessoal. 

Ao longo do texto não faço referência aos nomes verdadeiros das educadoras 

participantes e do pessoal auxiliar. Opto por referir-me a elas através de nomes fictícios 

escolhidos pelas próprias de modo a garantir o seu anonimato, preservando a sua 

identidade, conforme princípios éticos. De realçar que no grupo das educadoras de 

infância, dada a sua especificidade de educadoras cooperantes da ESE/IPS, estas podem 

vir a ser identificadas por alguns leitores, mas tal situação foi explicitada junto das mesmas, 

não tendo estas colocado qualquer tipo de constrangimento. 

Porque esta investigação não se centra no estudo dos contextos, mas sim nas 

modalidades de registo e de divulgação nos contextos, não apresento a estrutura global de 

cada um dos agrupamentos de escolas (AE), nem tão pouco dos estabelecimentos 

(EB1/JI), concentro-me na descrição daquela que é a “área particular de interesse” (Harms 
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& Clifford, 2002, p. 1096) desta investigação – os espaços de divulgação dos registos 

produzidos no quotidiano do jardim-de-infância, nomeadamente as salas de atividades e os 

espaços comuns a que as educadoras recorrem nos processos de divulgação. De modo a 

situar a investigação nos diferentes contextos, apresento uma breve caraterização dos três 

estabelecimentos educativos onde se inserem as cinco salas observadas. Esta caraterização 

foi realizada mediante o preenchimento de um instrumento, também adaptado do estudo 

exploratório (v. Apêndice 2). À semelhança do procedimento de caracterização das equipas, 

também opto por me referir a cada um dos estabelecimentos dos agrupamentos de escola 

mediante a atribuição das letras A, B e C de modo a tentar preservar a sua identificação. 

Em apêndice apresento um quadro que permite aceder a toda a informação relativa à 

caracterização dos estabelecimentos educativos (v. Apêndice 3). No último ponto deste 

capítulo procederei à caracterização dos contextos e das educadoras participantes. 

 

 

 5.4. Organização temporal da pesquisa de terreno  

Importa referir que toda e qualquer investigação não se limitam ao período em que 

ocorre a pesquisa de terreno e a investigação que aqui apresento não foge a essa regra. 

Considero que, em termos temporais, esta investigação teve o seu início aquando da minha 

entrada para o curso de formação avançada, pois foi nessa altura que delineei a investigação 

que pretendia desenvolver no âmbito do doutoramento em educação. Neste sentido, o 

estudo exploratório consistiu numa etapa marcante para a delimitação do meu campo de 

estudo, pelo que considero que esta investigação se iniciou em 2010 com o 

desenvolvimento do estudo exploratório e teve a sua continuidade a partir de 2011.  

O ano de 2012 foi ainda muito dedicado à pesquisa de terreno, dedicando-me à 

recolha da informação e à sua transcrição. Em Agosto de 2012 toda a informação estava 

recolhida, transcrita e organizada em cinco dossiers personalizados, não tendo sido incluído 

algum material de grandes dimensões. Durante este período muitas foram as (re)leituras 

que foram informando toda a pesquisa de terreno, pelo que a escrita e reescrita desta tese, 

foi acontecendo a par e passo com a pesquisa de terreno. 

 Passo então a explicitar como decorreu a investigação a que me reporto, centrando-

me neste ponto, essencialmente, na organização temporal da pesquisa de terreno, uma vez 
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que a investigação é um processo contínuo, mas onde a pesquisa de terreno ocupa um lugar 

de destaque, pelo que a considero uma etapa crucial. 

Após o desenvolvimento, análise e discussão do pré-projeto do curso de formação 

avançada em outubro de 2010, tornou-se imperativo redefinir todo o plano de investigação 

tal como ficou explícito nos pontos dedicados à apresentação do estudo exploratório. 

A próxima etapa seria então redefinir a questão de partida e os objetivos, o que 

aconteceu até dezembro de 2010. Ultrapassada esta etapa defini o grupo de participantes e 

para tal realizei o convite a cinco educadoras de infância que prontamente aceitaram 

participar na investigação15 tendo assim constituído o campo de observação, ficando o 

mesmo delimitado a três jardins-de-infância de três agrupamentos de escolas. Esta 

delimitação advém do facto de uma das educadoras exercer funções num equipamento em 

que apenas ela é educadora cooperante. 

Porque o processo de formalizar o pedido de autorização da investigação pode ser um 

processo moroso, o passo seguinte foi contactar os diretores dos agrupamentos através de 

uma carta adaptada do estudo exploratório (v. Apêndice 4). Num curto espaço de tempo 

recebi, através das educadoras participantes, o consentimento informado dos três diretores 

dos agrupamentos de escola. 

Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2011 procedi à construção e reconstrução 

dos instrumentos de recolha da informação empírica, partindo dos instrumentos criados e 

experimentados aquando do estudo exploratório. Estes instrumentos visam auxiliar de 

maneira sistemática a obtenção da informação recolhida, de modo a facilitar o processo de 

transcrição e organização dos dados (Graue & Walsh, 2003). Em todos os instrumentos foi 

criado um cabeçalho que identifica o estudo, a investigadora e as instituições envolvidas, 

nomeadamente o IE/UL e a ESE/IPS, de modo a que quem se cruzasse com estes 

instrumentos os identificassem com a investigação. 

 

                                                 

 

 

15 Este procedimento será explicitado mais à frente, aquando da apresentação da constituição do grupo de 
educadoras de infância participantes. 
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Tal como no estudo exploratório, a informação foi recolhida através de diferentes 

técnicas, nomeadamente observações, com recurso à fotografia; conversas, mais ou menos 

informais, de explicitação das observações; entrevistas semiestruturadas de natureza 

qualitativa e recolha de documentação diversa.  

Optei por realizar observações em três momentos distintos do ano letivo de modo a 

conseguir captar distintas modalidades de registo e de divulgação no jardim-de-infância. De 

referir que apesar de inicialmente ter previsto a realização destes três momentos de 

observação, foi após as conversas de explicitação e das entrevistas decorrentes das 

primeiras observações, realizadas no 2º período, que acordei com as educadoras 

participantes em que momentos do ano letivo procederia às observações. Por proposta das 

mesmas, as observações deveriam decorrer uma em cada período do ano letivo, assim as 

próximas observações deveriam decorrer no 1º período, num momento próximo do início 

do ano letivo e no 3º período, mas não muito perto do final do ano, período em que a 

azáfama é muita e em que a sua disponibilidade em realizar as conversas de explicitação 

entrevistas poderia estar condicionada.  

Devido ao facto das primeiras observações terem decorrido no início do 2º período 

letivo de 2010-11 decidimos que as observações seguintes deveriam decorrer no 3º período, 

no entanto, devido a condicionantes do meu desempenho profissional, estas observações 

não ocorreram nesse ano letivo. Assim, decidimos que as segundas observações iriam 

decorrer no início do ano letivo seguinte, ou seja, em novembro de 2011. O terceiro 

momento de observação decorreu então no 3º período do ano letivo 2011-12, 

nomeadamente, em abril e maio de 2012. Considero que as interrupções e os retornos aos 

contextos foram basilares na construção do processo investigativo pois permitiram-me ir 

enriquecendo os meus saberes, construindo conhecimento em torno da temática em 

estudo. 

O facto da pesquisa de terreno ter ocorrido num período em que exercia funções de 

subdiretora na ESE/IPS, obrigou-me muitas vezes a redefinir o calendário das idas aos 

contextos para recolher a informação. Importa mencionar que obtive sempre uma boa 

recetividade por parte das educadoras participantes nas alterações que foram sendo 
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propostas. Para uma melhor compreensão apresento a cronologia de recolha da informação 

empírica que, como explicitado, ocorreu em espaços diversificados, em tempos diferentes e 

com diferentes intervenientes, tal como se pode observar no quadro nº 616. 

Quadro 6 - Cronograma de recolha da informação empírica 

 
Agrupamentos de Escolas A, B e C 

 

  
  
A

N
O

 L
E

T
IV

O
 

  
  

  
 2

0
10

-1
1 

Caracterização das equipas e dos estabelecimentos 
 

Março e Abril 
2011 

 

1ªs Observações - Espaços comuns e Salas de atividades 

Conversas e entrevistas de explicitação 

Recolha de documentação diversa Ao longo do ano 
letivo 

Explicitação dos portfólios 
Julho 2011 

A
N

O
 L

E
T

IV
O

 

2
0
11

-1
2 

2ªs Observações - Espaços comuns e Salas de atividades 

Novembro 2011 Conversa de explicitação 

Caracterização das equipas 

3ªs Observações - Espaços comuns e Salas de atividades 

Abril e Maio 2012 
Conversa de explicitação  

Entrevista em profundidade Junho 2012 

Recolha de documentação diversa Ao longo do ano 
letivo 

Explicitação dos portfólios 
 

Julho 2012 

   

 

Ao longo da investigação desloquei-me aos contextos em trinta e nove dias diferentes 

durante os quais realizei quinze observações no espaço das salas de atividades e nove nos 

                                                 

 

 

16 Para uma leitura mais pormenorizada da cronologia da recolha da informação empírica consultar o Apêndice 5. 
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espaços que designei de espaços comuns. Estas observações foram complementadas com 

fotografias que, posteriormente foram devidamente identificadas nas notas de campo.  

As observações tiveram durações diversas, variando entre duas horas e quinze minutos 

e as três horas e quarenta e cinco minutos nas salas de atividades e quinze minutos e uma 

hora e quinze minutos nos espaços comuns. 

Após cada observação realizei conversas, mais ou menos informais, de modo a 

explicitar junto das educadoras participantes as minhas notas descritivas. O procedimento 

centrava-se em momentos distintos dinamizados por mim, enquanto investigadora e pelas 

educadoras enquanto produtoras e co-produtoras dos registos divulgados. Assim procedia 

à leitura das notas descritivas escritas nos contextos identificados pelas educadoras como 

espaços de divulgação e solicitava a explicitação de dúvidas que tinha acerca de algumas das 

minhas observações. As educadoras escutavam e intervinham ativamente na leitura, 

procediam aos esclarecimentos das dúvidas e por vezes ainda acrescentavam informação 

situacional dos registos divulgados. Estes não eram momentos estáticos, na maioria das 

vezes existia um diálogo constante pois as educadoras interrompiam quando alguma das 

notas não descrevia o que elas entendiam que tinha sido divulgado; por vezes, para uma 

melhor compreensão da descrição realizada, sentimos necessidade de visionar as fotografias 

no visor da máquina fotográfica e, em algumas situações, voltámos ao local da observação.    

Tal como nas observações também se verificaram variações nos tempos de duração 

das conversas de explicitação das notas descritivas. De referir que esta variação, em alguns 

momentos, foi condicionada quer pelos horários das educadoras, quer pela 

facilidade/dificuldade em se ausentarem da sala de atividades.  

Depois de transcritas para o computador as notas descritivas das observações, procedi 

a diferentes leituras das mesmas de modo a realizar as primeiras cinco entrevistas de 

explicitação. Estas entrevistas decorreram com o recurso a um guião construído com base 

nas observações realizadas. Por fim, realizei cinco entrevistas qualitativas semiestruturadas, 

com um carácter de maior profundidade. Cada uma das entrevistas foi previamente 

agendada com as educadoras de modo a ajustar o horário de realização das mesmas com a 

disponibilidade de cada uma.  

Considero que o facto da pesquisa de terreno se ter prolongado no tempo (entre 

março de 2011 e junho de 2012) permitiu desenvolver processos de análise preliminares 

que conduziram à elaboração e reelaboração do guião das entrevistas em profundidade. Os 
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guiões das entrevistas serão explanados num ponto deste capítulo que dedico às conversas 

de explicitação e às entrevistas realizadas. 

Por forma a facilitar a leitura do texto, procedi a um trabalho de codificação da 

informação que recolhi durantes as observações, as conversas de explicitação e todas as 

entrevistas, deste modo, no quadro nº 7 apresento os códigos que atribuí a toda a 

informação com o intuito, como já referi, de facilitar a sua referenciação ao longo do texto. 

Quadro 7 - Códigos atribuídos à informação 

TIPO DE 

INFORMAÇÃO 
CÓDIGO  LEGENDA DO CÓDIGO  

Conversas de 

explicitação 

EI X, C Y  

AO X, C 

 

 

 

EI - corresponde à designação atribuída a Educadora 

de Infância 

AO - corresponde à designação atribuída a Assistente 

Operacional 

X - corresponde ao nome da Educadora de Infância ou 

da Assistente Operacional 

C - corresponde a conversa de explicitação  

Y - corresponde à 1ª, 2ª ou 3ª conversa de explicitação 

EE - corresponde a entrevista de explicitação 

EP - corresponde a entrevista com carácter de maior 

profundidade 

Entrevistas  EI X, EE  

EI X, EP 

 

Observações Obs. X, EC, AE k 

Obs. X, SY 

 

Obs. - corresponde a observação realizada durante a 

pesquisa de terreno 

X - corresponde à 1ª, 2ª ou 3ª observação 

EC - corresponde a espaço comum (em cada 

estabelecimento os espaços comuns têm designações 

diferentes a que irei recorrer) 

AE - corresponde ao agrupamento de escola 

k - corresponde ao agrupamento de escola A, B ou C 

S - corresponde à sala de atividades 

Y - corresponde ao número atribuído a cada sala 

Fotografias Imagem x Imagem - corresponde ao registo fotográfico realizado 

durante as observações  

x - corresponde ao número atribuído a cada fotografia  
   

 

 

 

 

 



Capítulo 5 

150 

 

 

 5.5. As técnicas da pesquisa de terreno  

No âmbito de uma investigação de natureza qualitativa e interpretativa as técnicas de 

pesquisa empírica a que os investigadores mais frequentemente recorrem são a pesquisa 

documental, a observação e a entrevista (Afonso, 2005). Esta investigação, não foge à regra 

e para conseguir obter informações originais que permitissem compreender as modalidades 

de divulgação das práticas pedagógicas, enquanto investigadora recorri à realização de 

observações, de conversas e entrevistas de explicitação e à pesquisa documental. Nos 

próximos subpontos passo a explicitar o procedimento de cada uma das técnicas de 

pesquisa empírica a que recorri. 

 

5.5.1. A observação e a fotografia 

Investigar num contexto natural é uma tarefa que implica alguma complexidade, na 

medida em que ainda que quotidianamente nada aconteça da mesma forma de um dia para 

o outro, “parece que nada acontece hoje que não tivesse acontecido já no dia anterior” 

(Máximo-Esteves, 2008, p. 84). Este foi um sentimento que me acompanhou ao longo das 

observações realizadas, na medida em que apesar de observar cinco salas de três jardins-de-

infância diferentes, e ainda que com muitas particularidades entre si, em muito se 

assemelhavam os registos e por vezes sentia que já tinha observado e descrito aquele tipo 

de registo, mesmo que com conteúdos diferentes. O recurso à observação permitiu-me, 

assim centrar o olhar não apenas para ver, mas “ver para reparar” (Macedo, 2005, p. 89), 

reparar acima de tudo na especificidade das modalidades de registo em cada contexto. 

Observar permitiu-me ser “testemunha das variações quotidianas ou sazonais, das práticas 

rotineiras ou excecionais, dos tempos mortos ou dos momentos de urgência” (Peretz, 2000, 

p. 41).   

Deste modo, decidi que nas minhas observações teria que registar tudo o que, nos 

momentos de observação, se encontrava nos espaços de divulgação. Teria que me focar 

nos registos divulgados naqueles espaços, em todos os registos. Teria que estar atenta para 

não rejeitar nada. Teria que registar o que continham as paredes, os móveis, o chão, o teto, 

as janelas, as portas, enfim, tudo aquilo a que, naquele espaço, os diferentes intervenientes 

– adultos e crianças - recorrem para divulgar os registos construídos. Ao longo das 

observações anotava tudo, mesmo o que se repetia de observação para observação, não me 

preocupando em estar atenta apenas aos registos que me pareciam novos ou diferentes, 
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procurava inventariar todos os registos que me permitissem compreender os objetivos 

estabelecidos, tentando superar o desafio de escrever notas que fossem válidas (Graue & 

Walsh, 2003). 

Durante a pesquisa de terreno tive sempre consciência que “a pura descrição não 

existe na medida em que o próprio processo de recolher dados implica análise e 

interpretação” (Afonso, 2005, p. 114), pelo que “qualquer nota de observação resulta da 

perceção do observador e da relação com o mundo observado e implica fazer escolhas a 

cada momento” (Peretz, 2000, p. 127). Neste sentido, cuidei de explicitar às educadoras 

participantes que as notas de observação acima de tudo “exprimem as opções do 

observador” (ibidem) e que tal poderia não traduzir a realidade tal como ela é, nem tal como 

elas a veem! Por esta razão, todas as notas descritivas foram lidas por cada uma das 

participantes que as pôde alterar e/ou proceder a comentários explicativos, criando 

condições para uma espécie de diálogo entre mim e as educadoras participantes (Bogdan & 

Biklen, 1994). 

Realizei as observações em contextos de educação pré-escolar com o intuito de, 

através do estabelecimento do contacto direto com todos os participantes, conhecer e 

compreender com detalhe as modalidades de registo e de divulgação pois pretendo 

“conhecer as realidades concretas nas suas dimensões reais e temporais, o aqui e o agora no 

seu contexto social” (Serrano, 2004, p. 32). Deste modo, tal como referi, delimitei as 

observações aos espaços identificados pelas educadoras participantes como espaços de 

divulgação dos registos.  

As observações decorreram no espaço das salas de atividades e nos espaços que 

denomino de espaços comuns, ou seja, espaços que servem todos os intervenientes de 

forma mais ou menos regular. Importa mencionar que no estabelecimento do agrupamento 

C o espaço comum é pouco utilizado como espaço de divulgação devido à sua localização 

espacial, pelo que a educadora recorre com pouca regularidade a este espaço para a 

divulgação dos registos.  

As observações foram realizadas, em diferentes momentos, ao longo de dois anos 

letivos. Para tal recorri à redação de notas descritivas dos materiais expostos em todos os 

locais selecionados como espaços de divulgação dos registos, com o objetivo de “registar 

um pedaço da vida” (Máximo-Esteves, 2008, p. 88) que ocorre no jardim-de-infância, 

dando particular atenção à escrita detalhada, descritiva e focalizada da informação 
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materializada por diferentes suportes. Tentei realizar “notas de campo detalhadas, precisas 

e extensivas” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 150). 

Em todas as observações realizadas, as notas de campo descritivas foram registadas 

mediante o preenchimento do instrumento adaptado do estudo exploratório (v. Apêndice 

6). O recurso a este instrumento permitiu-me guiar as observações, não com o propósito 

de tornar a observação objetiva, já que, considero que não há perspetiva objetiva que possa 

tornar a observação neutra (Moss, 2012, s/p), mas com o propósito de apoiar a 

compreensão dos contextos empíricos observados, a partir da questão de partida e dos 

objetivos por mim definidos (Afonso, 2005). Deste modo, com as notas de campo 

descritivas procurava dar conta de tudo o que observava e que importava para a 

investigação. 

De referir que o preenchimento destes instrumentos era realizado posteriormente, 

aquando da transcrição das notas descritivas para o computador. No local das observações 

redigi sempre as notas descritivas num bloco de folhas soltas, seguindo uma sequência no 

espaço, da esquerda para a direita e apenas numa sala, da direita para a esquerda, ficando 

com anotações sequenciais da divulgação nos espaços observados, pelo que a tomada de 

notas se realizou “simultânea e consecutivamente à observação” (Peretz, 2000, p. 118). A 

transcrição para o computador foi realizada no próprio dia, ou um/dois dias após as 

observações de modo a que a minha escrita – muitas vezes em forma de gatafunho – fosse 

ainda legível e que o significado atribuído fosse ainda percetível (Graue & Walsh, 2003). De 

referir que guardei todas as notas de campo no estado original em que a recolhi, caso 

sentisse necessidade de voltar a elas. 

A minha permanência nas salas de atividades e nos espaços que designei de espaços 

comuns, ocorreu em períodos de duração compreendidos entre as duas horas e quinze 

minutos e as três horas e quarenta e cinco minutos nas salas de atividades e quinze minutos 

e uma hora e quinze minutos nos espaços comuns, em horários pré-estabelecidos com cada 

uma das educadoras de infância participantes. Em parceria com elas, decidi que a minha 

presença devia ocorrer em momentos considerados de interesse e interessantes para as 

crianças, de modo a minimizar a perturbação na rotina diária. Assim, devido à organização 

temporal dos tempos letivos, ficou acordado que as observações iriam decorrer 

preferencialmente durante o período mais longo do dia, ou seja, o período da manhã. No 

entanto, em algumas ocasiões, o período de observação estendeu-se pelo período da tarde, 
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ajustando-se a minha presença às rotinas quer institucionais, quer das salas de atividades. 

Com a exceção da primeira visita de cada ano letivo, em que procedi a uma breve 

apresentação da investigação às crianças, a minha chegada ocorria 30min/45min após o 

momento de acolhimento de modo a não interferir no tempo de grande grupo em que as 

educadoras e as crianças preparam o seu dia. 

A fotografia manteve-se, tal como no estudo exploratório, como uma importante 

fonte de informação permitindo-me evidenciar e, em algumas situações, esclarecer as notas 

de campo de caráter descritivo. Porque as observações se cingem aos registos divulgados 

nos diferentes espaços e porque com as notas descritivas captei os registos divulgados por 

palavras, com a fotografia pretendi capturar, através da objetiva da máquina fotográfica, as 

imagens daqueles registos. Estas fotografias permitem “lembrar e estudar detalhes que 

poderiam ser descurados se uma imagem fotográfica não estivesse disponível para os 

refletir” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 189). 

As fotografias foram capturadas por mim, com o recurso a uma máquina fotográfica 

digital17, com o intuito de complementar as observações. O recurso a este género de 

equipamento permitiu ir contactando “in loco” com as imagens registadas. Tal como já 

referi, registava em folhas brancas as notas de campo de caráter descritivo de um 

determinado espaço e seguidamente realizava as fotografias referentes às notas realizadas. 

Após descarregar todas as fotografias para o computador, inseria-as no documento de 

anotação das observações associadas às notas descritivas das observações e posteriormente 

imprimia-as. Esta opção decorre do facto de considerar que “observar é proteger, porque é 

guardar” (Macedo, 2005, p. 88), deste modo e na perspetiva de proteger o observado, 

guardava as fotografias para depois as juntar às notas de campo, com o objetivo de ajudar a 

torná-las visíveis. 

De referir que a experiência de realização do estudo exploratório, conduziu-me a 

modificações na forma de organizar a informação. Assim, e porque o procedimento de 

análise e tratamento das notas descritivas se revelou muito moroso e desadequado aquando 

do estudo exploratório, nesta investigação, optei por numerar as fotografias e redigir as 

                                                 

 

 

17 Modelo Nikon D60 
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notas descritivas numa tabela de texto, inserindo o número da(s) foto(s) correspondente(s). 

Este procedimento foi bastante útil no tratamento das notas descritivas, porque ao revisitar 

as observações através dos registos fotográficos relembrei pormenores não incluídos nas 

anotações das observações. Ao longo das observações tirei mil quatrocentas e setenta e oito 

fotografias que me permitiram ficar com um acervo de imagens que não exigiram 

impressão dado o recurso à máquina fotográfica digital. Para além das fotografias por mim 

tiradas, recolhi ainda cerca de mil e duzentas fotografias que as educadoras me facultaram. 

O número elevado de imagens em muito depende da minha vontade e necessidade de 

apreender as dinâmicas de divulgação nos diferentes contextos observados. Tal como 

sugere Peretz (2000), em cada uma das fotografias inseri uma legenda identificando o 

momento da observação (1ª, 2ª ou 3ª) e a data em que a mesma foi tirada. Este 

procedimento permitiu-me reduzir as notas de campo em muitas folhas (Graue & Walsh, 

2003).  

No Volume II apresento o procedimento usado para os registos das observações das 

salas de atividades (v. Apêndice 7) e dos espaços comuns (v. Apêndice 8)18.  

   

5.5.2. As conversas de explicitação e as entrevistas  

As conversas de explicitação e as entrevistas de natureza qualitativa, semiestruturadas 

que realizei surgiram como um procedimento que me ajudou a descortinar as observações 

complementadas com as fotografias e decorreram de um processo pessoal de reflexão 

acerca da intencionalidade desta investigação. Os diálogos estabelecidos permitiram-me 

estimular discussões em profundidade das anotações efetuadas ao longo das observações 

(Walsh, Tobin & Graue, 2002), com o intuito de compreender os pontos de vista (Bogdan 

& Biklen, 1994) das educadoras e as razões que as levam a assumi-los. 

                                                 

 

 

18 Devido ao volume de notas descritivas e de registos fotográficos, apenas apresento um exemplo de cada um dos 
tipos de espaços observados, nomeadamente um das salas de atividades e um dos espaços comuns. 
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Nestas conversas, as educadoras participantes tiveram “a possibilidade de gerirem o 

diálogo” (Roberto, Fidalgo & Buckingham, 2014, p. 207), tendo sido essencialmente elas a 

tecer comentários sobre as observações a partir das fotografias, “originando uma relação de 

poder equitativa” (ibidem) entre mim, enquanto investigadora e entrevistadora, e as 

educadoras, o que em muito facilitou explicitação das fotografias por mim capturadas. 

Tendo consciência que na realização das entrevistas existe um intenso processo de 

interação entre mim, enquanto entrevistadora e as educadoras, enquanto entrevistadas, em 

todos os momentos de conversa formal - conversas de explicitação e entrevistas, bem 

como nos momentos informais - conversas circunstanciais acerca das observações e das 

anotações, tive a preocupação de cuidar da relação e da comunicação entre mim e as 

educadoras. Este procedimento exigiu de mim uma aproximação próxima o suficiente para 

que interviesse de modo a favorecer o rumo das suas vozes, no sentido de conseguir 

depoimentos que respondessem às intencionalidades dos diálogos e consequentemente aos 

objetivos da investigação, mas ao mesmo tempo, distanciada, de modo a que não caísse na 

tentação de as encaminhar na procura de responder perentoriamente às questões de 

pesquisa. 

Por considerar que as vozes das educadoras se constituem em fonte de conhecimento 

social (Bolívar, 2006), ao longo dos dois anos recolhi diversos depoimentos das educadoras, 

procurando que as conversas e as entrevistas se tornassem “um meio privilegiado de dar 

sentido às suas experiências, uma ocasião de formularem, graças às palavras, os modos 

pelos quais atribuem um significado respeitante ao que viveram” (Schnapper, 2000, p. 89). 

Os testemunhos das educadoras de infância foram conseguidos a partir de conversas 

de explicitação das notas de campo do observado e de alguma documentação recolhida, tal 

como os portfólios; de entrevistas semiestruturadas de explicitação e de entrevistas, também 

estas semiestruturadas, com carácter de maior profundidade para explicitação das opções 

das modalidades de divulgação das suas práticas pedagógicas. 

Estabeleci as conversas de explicitação, de um modo mais ou menos informal, durante 

e após as observações dos diferentes espaços. Estas conversas decorreram no dia em que 

realizava as observações nos espaços observados e sempre que tinha alguma dúvida, ou 

sempre que uma das educadoras me procurava para explicitar algo. Porque surgiram 

sempre em ambientes informais, optei por não proceder à gravação das mesmas, inserindo 

as explicitações junto das notas descritivas, identificando os comentários realizados pelas 
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educadoras com a nota “Conversa de explicitação” (v. Apêndice 7 e 8). Considero que, em 

muitas situações, estas explicitações prévias à transcrição das notas para o computador 

permitiram-me uma compreensão mais consistente dos registos expostos nos múltiplos 

espaços. 

Com as entrevistas de explicitação e com carácter de maior profundidade pretendi 

explorar conjuntamente com as educadoras participantes os objetivos da investigação, pelo 

que procurei ir além dos “discursos de superfície” (Nóvoa, 2002, p. 260), tentando 

procurar uma compreensão mais profunda daquela que consegui obter aquando das 

conversas de explicitação das notas descritivas das observações. Esta opção advém do facto 

de ter consciência que “uma entrevista é um ato único (Mishler, 1986), muito diferente na 

forma e no propósito da conversa normal” (Graue & Walsh, 2003, p.139). Pretendi 

recolher informação na linguagem das próprias educadoras, o que me iria permitir 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como elas interpretam as suas 

modalidades de divulgação (Bogdan & Biklen, 1994). 

As entrevistas de explicitação decorreram em espaços previamente acordados com as 

educadoras, nomeadamente em salas de reuniões e nas salas de atividades em momentos 

em que as crianças estavam ausentes. Ao longo das entrevistas as participantes teceram 

comentários sobre as notas por mim redigidas, como forma de explicitação das 

observações realizadas.  

Para além das entrevistas de explicitação que realizei após as primeiras observações, 

realizei no final da pesquisa de terreno cinco entrevistas qualitativas semiestruturadas, com 

um carácter de maior profundidade. Para tal, recorri a dois guiões distintos, cada um 

composto por um conjunto de questões que considero terem contribuído de sobremaneira 

para o processo de tratamento e análise da informação.  

A opção de realizar entrevistas advém do facto de, como já referi, acreditar que as 

educadoras falam a partir da sua experiência e esta é construída pelas suas histórias 

singulares. Optei por realizar entrevistas semiestruturadas com a intenção de permitir 

alguma fluência no pensamento e no discurso, ou seja, tentei não deixar as educadoras 

completamente livres, por considerar que tal poderia permitir o distanciamento das minhas 

intencionalidades, mas estive sempre atenta ao facto de não as fazer sentir avaliadas e/ou 

julgadas, deixando-as livres de desenvolverem o seu discurso nos seus próprios termos 

(Schnapper, 2000). Com as entrevistas, para além da explicitação das observações, 
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pretendia obter informações que me permitissem descortinar as conceções das educadoras 

acerca das suas modalidades de divulgação das práticas pedagógicas.  

O guião das entrevistas de explicitação teve como ponto de partida o guião do estudo 

exploratório, tendo sido acrescentadas três novas questões (1, 12 e 13). Este é um guião 

exploratório que me permitiu construir posteriormente o guião das entrevistas com carácter 

de maior profundidade. 

Quadro 8 - Guião das entrevistas de explicitação 

 
QUESTÕES ORIENTADORAS 

 

1. Explicite, resumidamente, os princípios pedagógicos em que se baseia aquando da 

divulgação da informação. O que pretende divulgar? 

2. A quem se dirige a informação que é partilhada? 

3. Com que frequência é atualizada a informação? 

4. Quais as finalidades dos registos expostos? 

5. Quem são as pessoas que costumam "ler" os registos? 

6. Quem participa na elaboração da informação a partilhar? Como? 

7. Quem são os autores dos registos expostos/divulgados? 

8. Além dos suportes utilizados aquando da observação costuma recorrer a outros? 

Quais? 

9. Como está organizada a informação divulgada (concentração/dispersão da informação, 

tipologias, …)? 

10. Existem critérios para definição dos registos a expor e a divulgar? 

a. Quem define os destinatários privilegiados? 

b. Quem define a localização? Como? 

c. Todos os interessados têm acesso à informação? 

d. Existe informação restrita a alguns grupos?  

e. Quem define os grupos? Como? 

11. Que iniciativas de divulgação institucional existem? A quem se dirigem? Como são 

desenvolvidas? 

12. Porque expõe a informação? Como define a informação a divulgar? 

13. Que mensagem pretende transmitir com os materiais que expõe? 
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Após o término da pesquisa de terreno, recorrendo à triangulação de toda a 

informação recolhida, construi o guião das entrevistas com carácter de maior profundidade. 

Este guião foi construído respeitando as questões de pesquisa mediante o recurso a uma 

“estrutura de caráter matricial” (Afonso, 2005, p. 99), onde se evidenciam os objetivos 

específicos da investigação e as categorias criadas à priori. Para cada um dos objetivos 

específicos elaborei questões orientadoras de modo a organizar o discurso das educadoras. 

No quadro nº 9 apresento o guião destas entrevistas.  
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Quadro 9 - Guião das entrevistas com carácter de maior profundidade 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÕES ORIENTADORAS 

1. Compreender os princípios 

subjacentes à elaboração dos registos 

produzidos e divulgados nos espaços 

do jardim-de-infância como meio de 

divulgação das práticas pedagógicas 

. Em que princípios se baseiam as educadoras quando selecionam os registos que divulgam?  

. Que mensagens pretendem as educadoras transmitir com os registos que divulgam? 

2. Compreender que finalidades 

atribuem as educadoras de infância aos 

registos produzidos e que são 

divulgados 

. As educadoras de infância divulgam os modos como as crianças realizam as aprendizagens? Como as divulgam? 

. Nos registos selecionados as educadoras de infância enfatizam os processos, os produtos ou os processos e produtos 

subjacentes às aprendizagens das crianças? 

. Quais são as atividades que as educadoras selecionam para divulgar? Como as divulgam? 

. Os registos divulgados permitem conhecer o projeto curricular? 

. Como avaliam as educadoras as modalidades de divulgação das práticas pedagógicas? 

. Como definem as educadoras o tempo de exposição dos registos (para a que colocam em painéis, para a que fazem por 

escrito com famílias, …). Com que periodicidade os renovam? 

. O que fazem as educadoras aos registos que divulgam quando consideram que já não se justifica a sua exposição? 

3. Identificar e compreender quem são 

os parceiros das educadoras de infância 

na divulgação das práticas pedagógicas 

. As educadoras de infância analisam os registos a divulgar com algum/alguns dos parceiros? Qual/Quais? 

. A quem se dirigem os registos selecionados e expostos pelas educadoras de infância? 

. Que papéis atribuem as educadoras de infância aos parceiros nos processos de divulgação das suas práticas?  

. Quem são os autores dos registos selecionados para serem divulgados?  

. Quem seleciona os registos a serem divulgados? 

. Que papéis atribuem as educadoras de infância aos diferentes parceiros nos processos de divulgação das práticas 

pedagógicas? 

. Os registos divulgados permitem compreender o papel desempenhado pelos profissionais – educadora de infância e 

pessoal auxiliar? 

. As educadoras de infância avaliam o impacto dos registos divulgados? Se sim, como o fazem? 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÕES ORIENTADORAS 

4. Identificar que espaços as 

educadoras de infância selecionam para 

divulgar os registos e como os 

organizam 

. A que espaços recorrem as educadoras de infância para divulgar os registos? 

. Os espaços físicos/arquitetónicos de que as educadoras de infância dispõem influenciam o modo como divulgam as 

suas práticas pedagógicas? 

. Existem outros meios de divulgação das práticas? Quais? 

. Existem espaços exclusivamente destinados à divulgação da informação para parceiros específicos – famílias, equipa 

pedagógica de sala, crianças (revista, jornal, …)? Como são dinamizados? 

5. Identificar e compreender que tipos 

de registos são considerados, pelas 

educadoras, para darem a conhecer as 

suas práticas pedagógicas  

. A que tipos de registos recorrem as educadoras para divulgar as práticas pedagógicas?  

. A que critérios recorrem as educadoras quando selecionam os registos a divulgar (produzidos pelas crianças, pela 

equipa, informação institucional e externa)? 

. Que tipo de informação institucional é divulgado? 

. Quem são os autores dos registos? 

. Como e por quem é gerida a informação institucional a divulgar?  

6. Compreender como os processos de 

divulgação das práticas pedagógicas 

influenciam o desenvolvimento 

profissional das educadoras de infância 

 

. Quais as conceções de desenvolvimento profissional destas educadoras de infância? Qual a importância da 

educação/formação/aprendizagem ao longo da vida?  

. Como consideram as educadoras o seu desenvolvimento profissional? 
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De referir que, em ambas as entrevistas para além das questões que constam dos 

guiões, outras questões surgiram decorrentes das observações realizadas e da experiência 

pessoal de cada uma das educadoras, pelo que apesar do guião em cada um dos momentos 

ser o mesmo, as entrevistas foram conduzidas de forma diferente.  

As entrevistas foram realizadas individualmente. Para cada uma procedi ao seu 

agendamento, negociando a data e a hora para a sua realização. A escolha do local da 

entrevista foi por elas decidido, sendo elas a escolher um espaço onde se sentissem à 

vontade para falar. Deste modo, as entrevistas decorreram em salas de reuniões e numa das 

salas de atividades após as crianças terem saído da mesma. 

Ao contrário da opção para as conversas de explicitação, todas as entrevistas foram 

gravadas o que permitiu a identificação clara da voz das entrevistadas, utilizando para o 

efeito um gravador digital de alta definição, de marca Olympus VN-6500. 

Porque “o processo de entrevista requer flexibilidade [e] ser flexível significa responder 

à situação imediata, à[s] entrevistad[as] sentad[as] à [minha] frente e não a um conjunto de 

procedimentos ou estereótipos predeterminados” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 137), no 

momento das entrevistas tomei em consideração alguns aspetos relevantes, nomeadamente 

não estabeleci um tempo mínimo ou máximo para a realização das entrevistas e esperei 

sempre pela conclusão do discurso por parte das educadoras; colocava as questões e depois 

ouvia cuidadosamente o que diziam; quando algo não estava claro perguntava novamente 

ou reformulava as questões, tentando conseguir esclarecimentos sobre o assunto em causa; 

tentei respeitar os momentos de silêncio, aguardando que sinalizassem a continuação da 

entrevista; na tentativa de acrescentar novas informações, tentava, no momento, resgatar 

detalhes das notas descritivas das observações. No decorrer das entrevistas algumas vezes 

tive necessidade de ligar e desligar o gravador, interrompendo o discurso da entrevistada. 

Este procedimento aconteceu essencialmente devido a telefonemas e à entrada de 

profissionais do estabelecimento. Tentei, portanto, comunicar com cada uma das 

entrevistadas de modo a transmitir-lhes o meu interesse nas suas respostas, “estando atenta, 

acenando com a cabeça e utilizando expressões faciais apropriadas” (Bogdan & Biklen, 

1994, p. 136). 

Após a realização das entrevistas de explicitação e das entrevistas com carácter de 

maior profundidade, procedi à transcrição das mesmas, de modo a preservar a informação 

oral em registos escritos. Para tal recorri ao software livre Audacity 2.0.0. e ao Express 
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Dictate Digital Dictation v. 5.56, o que me permitiu uma escuta pausada das falas das 

educadoras, ao mesmo tempo que redigia o texto diretamente no computador. Este 

processo de transcrição foi um processo muito moroso e laborioso, mas o ouvir e o reouvir 

as falas das educadoras permitiu-me fazê-lo de modo rigoroso, conseguindo ao mesmo 

tempo uma maior e clareza de cada um dos depoimentos. 

O processo de transcrição das entrevistas só terminou depois de ter procedido à escuta 

contínua e integral de cada uma das entrevistas, tendo esta escuta sido acompanhada pela 

leitura do texto escrito, o que me permitiu proceder a pequenas correções resultantes 

essencialmente de interligações das asserções individuais no depoimento de cada 

educadora. 

 

5.5.3. A pesquisa documental  

No decorrer da investigação procedi à recolha de um corpus documental, na perspetiva de 

tentar recolher a diversidade dos registos divulgados pelas educadoras de infância. Porque a 

pesquisa de terreno decorreu ao longo de dois anos letivos e porque as educadoras de 

infância recorrem, nos diferentes espaços de divulgação, a uma grande variedade de 

registos, o volume de documentos recolhidos assumiu proporções consideráveis. 

A pesquisa documental realizada contempla documentos públicos (Afonso, 2005), 

nomeadamente os livros de notícias; os jornais da instituição; o “livro” de histórias; os 

recados para as famílias; as reuniões com as famílias: power points apresentados e 

comunicações/convites para a participação das famílias; os registos do Projeto Ler+; os 

blogues19 dos jardins-de-infância; e “documentos pessoais” (ibidem), sobretudo os portfólios 

                                                 

 

 

19 A expressão blogue é a expressão sucinta de weblogue e consiste num sítio web para o qual uma pessoa ou um grupo 
de pessoas gera conteúdo sobre diversos assuntos, geralmente numa sequência regular, consistindo em textos, 
imagens, ficheiros audiovisuais e ligações.  
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individuais das crianças; projetos curriculares de grupo20 e dossiers das educadoras de 

infância21.  

Como já descrevi nos pontos anteriores, para além do material escrito, também 

procedi à recolha de algumas produções artísticas das crianças, nomeadamente desenhos e 

pinturas e ainda recolhi fotografias realizadas pelas educadoras e por algumas estagiárias da 

ESE/IPS. Estes foram gravados em formato pdf em pastas no computador e 

posteriormente foram impressos tendo-os guardado em dossiers onde organizei 

meticulosamente toda a informação. De referir que me foram cedidos alguns originais de 

projetos comuns, bem como o livro de notícias do ano letivo 2011-12 da sala 2. Atendendo 

quer ao volume de informação recolhida, quer às características dos documentos que 

incluem muitas referências pessoais das crianças, das educadoras e dos estabelecimentos 

opto por não apresentar em anexo qualquer exemplo dos registos e dos documentos 

recolhidos. Por outro lado, a seleção das imagens capturadas por mim aquando das 

observações e dos materiais recolhidos, que irei incluir no corpo do trabalho, tentam 

respeitar o meu compromisso de não expor as práticas pedagógicas, respeitando o direito à 

privacidade das crianças e preservando a identidade das educadoras participantes. 

Ao longo dos dois anos letivos o material era guardado pelas equipas, de referir que 

neste processo as auxiliares assumiram um papel de grande relevância uma vez que, em três 

das cinco salas, foram elas as responsáveis por guardarem os documentos. Neste sentido a 

relação de proximidade que se estabeleceu entre nós, revelou-se uma vez mais um 

procedimento facilitador do processo investigativo. 

Como já explicitei em pontos anteriores, para além da recolha destes registos procedi 

também à recolha de informação que me permitisse caracterizar cada um dos 

estabelecimentos selecionados e as equipas das salas de atividades observadas, usando para 

tal instrumentos de recolha de informação que tinham sido concebidos para o estudo 

exploratório e que posteriormente foram reformulados no sentido de otimizar o processo 

                                                 

 

 

20 As educadoras facultaram-me, anualmente um portfólio e o projeto curricular de grupo/turma (PCG/T), 
perfazendo um total de dez portfólios e dez projetos curriculares de grupo/turma. 

21 Apenas uma educadora me facultou o seu dossier anual referente ao primeiro ano de pesquisa no terreno. 
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de obtenção da informação para a caracterização dos dados biográficos das equipas 

pedagógicas (v. Apêndice 1) e para a caracterização dos estabelecimentos educativos (v. 

Apêndice 3).  

A caracterização dos dados biográficos das equipas pedagógicas de cada uma das salas 

de jardim-de-infância incide na descrição de dados que permitem conhecer o percurso 

profissional das educadoras de infância e do pessoal auxiliar com funções educativas. Esta 

informação foi recolhida através de conversas de curta duração com esse intuito. Coube a 

cada uma das pessoas ouvidas, escolher e indicar o nome pelo qual queriam que fossem 

identificadas ao longo da investigação, de modo a garantir o seu anonimato, preservando a 

sua identidade, conforme princípios éticos. 

O instrumento de caracterização do estabelecimento educativo foi preenchido com o 

recurso ao diálogo com as coordenadoras do departamento de educação pré-escolar em 

cada agrupamento, sendo que duas delas integram o grupo de educadoras participantes. 

Importa referir que após a recolha e transcrição das informações, todos os protocolos 

– os dados biográficos do pessoal auxiliar e das educadoras; caracterização dos 

estabelecimentos; as notas descritivas das observações dos diferentes espaços com a 

inclusão dos comentários proferidos nas conversas de explicitação e com as fotografias 

integradas; as entrevistas de explicitação; as entrevistas finais com carácter de maior 

profundidade – foram entregues a cada uma das educadoras para que procedessem à sua 

validação através da leitura de todos os documentos. Com este procedimento pretendi que 

as educadoras pudessem fazer alterações e ou comentários explicativos em toda a 

informação, no sentido de lhes permitir uma reflexão individual acerca do observado e do 

falado (Thiollent, 2005). 

No conjunto final de todas as informações que foram recolhidas e transformadas em 

escrita, deparei-me com cerca de três centenas e meia de páginas. A estas acrescem todos 

os registos que foram recolhidos mas que foram produzidos pelas crianças e pelos adultos 

das diferentes equipas. A quantidade de informação recolhida provocou atitudes 

contraditórias, já que em diferentes momentos do processo investigativo vivi momentos de 

paralisação pelo volume de informação, por recear não conseguir levar a cabo o processo 

de análise, mas experienciei momentos de euforia e excitação pela riqueza da informação. 

Importa referir que a leitura repetida dos textos produzidos permitiu-me familiarizar com 
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“a informação recolhida, ganhando uma crescente desenvoltura na capacidade de navegar no 

material empírico e de gerir um volume elevado de informação” (Afonso, 2005, p. 120).   

Após a sua devolução verifiquei que as alterações efetuadas se resumiam a correções 

de construção frásica e a pequenas correções de algumas imprecisões nas notas descritivas. 

Procedi então a todas as alterações propostas, não se tendo verificado significativas 

alterações de conteúdo. Porque acredito que aceder ao “chamado «material bruto»” 

(Duarte, 2011, p. 149) pode permitir ao leitor aceder a novas interpretações, opto por 

apresentar o texto integral de cada um dos protocolos das entrevistas. Deste modo, no 

Volume II apresento, pela ordem cronológica em que se realizaram as entrevistas, os 

protocolos das entrevistas de explicitação (v. Apêndice 9) e das entrevistas com carácter de 

maior profundidade (v. Apêndice 10).  

 

 

 5.6. A análise interpretativa 

Inicio este ponto, assinalando que apesar de ter procedido a análises durante o período 

da pesquisa de terreno, a extensão da informação empírica recolhida e o exercício das 

minhas funções na ESE/IPS, apenas me permitiram proceder, nesse período, a análises 

sumárias e pouco aprofundadas. Deste modo, no decorrer da pesquisa de terreno, a partir 

do que ia vendo (através das observações) e do que ia ouvindo (através das conversas e das 

entrevistas) procedi a diferentes e variadas análises que, ainda que sumárias, me permitiram 

ir traçando o rumo da investigação. Após o término da pesquisa de terreno, aquando da 

análise da interpretação empírica procedi a análises interpretativas aprofundadas da 

informação recolhida. 

Para compreender as modalidades de divulgação das práticas pedagógicas das 

educadoras participantes procedi à análise de conteúdo convencional de toda a informação 

recolhida mediante um processo indutivo, numa perspetiva holística, recorrendo, para tal, à 

sua triangulação no sentido de conseguir interpretar para compreender em profundidade, 

não me preocupando com a elaboração de generalizações e/ou de conclusões (Fernandes 

& Veiga Simão, 2007; Gallego & Rojas, 2006).  

Com o recurso à triangulação da informação pretendo analisar interpretativamente a 

informação “a partir de diferentes perspetivas” (Aires, 2011, p. 55) das realidades 
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observadas com o intuito de “identificar significados complementares ou alternativos que 

deem melhor conta da complexidade” (Afonso, 2005, p. 73), ou seja, pretendo aceder a 

novas abordagens para compreender e interpretar essas realidades. Para este autor,  

“[…] a triangulação envolve a avaliação do material empírico recolhido e da 

plausibilidade do discurso interpretativo  produzido pelo investigador, através 

da utilização de diversas estratégias e procedimentos. Em primeiro lugar, 

passa por multiplicar os modos de produção de dados, através do uso de 

técnicas diversificadas (Observação, entrevista, pesquisa documental). Em 

segundo lugar, implica um esforço de multiplicação de fatores de produção 

dos dados (pessoas diferentes, tempos, lugares e circunstâncias diferentes) 

(Becker, 1999, pp. 47-64)” (ibidem).  

A voz das educadoras de infância, que obtive mediante diversos depoimentos, 

materializados nas entrevistas e nas conversas de explicitação mais ou menos informais, 

permitiu-me realizar a análise interpretativa do processo de registo e divulgação das práticas 

pedagógicas experienciadas pelas educadoras de infância participantes e das significações 

que as mesmas atribuem àquele processo. Deste modo, os textos que produzi mediante as 

notas descritivas de observação dos registos divulgados, bem como das conversas 

informais e das entrevistas realizadas foram submetidos a uma análise de conteúdo com o 

intuito de apreender os sentidos e significados atribuídos às práticas pedagógicas, que se 

evidenciam na diversidade de registos divulgados. Este foi um processo que se prolongou 

por muito tempo, pois aceder aos “conceitos construídos por outros é um processo 

moroso” (Walsh, Tobin & Graue, 2002, p. 1038). 

Aquando da realização da análise de conteúdo de toda a informação recolhida, mas 

particularmente das entrevistas e das conversas de explicitação tive o cuidado de, ao 

recortar partes da produção escrita, manter a coesão e o sentido daquela que é a voz das 

participantes, atribuindo-lhes o significado que julgo ter sido explicitado. Neste processo 

analítico tentei que os significados que encontrei, não fossem os meus significados, mas 

tenho consciência que aqueles significados estão impregnados do meu ser, do meu modo 

de ver e entender a educação de infância. Assumo, portanto, que enquanto investigadora 

me embrenhei em profundas interpretações dialógicas entre mim e a informação recolhida 

(Molina, 2011). Como tal, opto por apresentar a análise e a interpretação de toda a 

informação recolhida apoiando-me em “descrições detalhadas […] [do observado e sempre 
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que tal se justificar], com inserção de citações do discurso direto” (Harms & Clifford, 2002, 

p. 1084)22. 

A preparação do trabalho de análise interpretativa envolveu uma minuciosa, 

sistemática mas acessível organização da informação aquando da sua recolha, de modo a 

que ao iniciar o processo de análise conseguisse, com alguma agilidade, manusear a 

informação original recolhida, envolvendo-me num processo de descoberta, criando 

unidades de sentido, fazendo sínteses, procurando particularidades e similitudes. 

Embrenhei-me no processo de análise interpretativa desempenhando a tarefa de tornar 

compreensível a informação que recolhi ao longo da pesquisa de terreno. Considero que 

apesar de este processo ter consumido muitas horas de trabalho, a leitura atenta da 

informação escrita permitiu-me ir avançando na análise interpretativa.  

Em todo o processo de análise interpretativa parti das categorias construídas a priori 

que me permitiram centrar a voz das participantes na compreensão dos objetivos 

estabelecidos. Em cada uma das categorias destaquei as regularidades encontradas em toda 

a informação recolhida, mas também, aquilo que se apresentava enquanto singularidade, 

respeitando o contexto em que se desenvolvem as diferentes práticas pedagógicas. Como já 

referi, para além dos contextos considerei também o quadro conceptual de referência e os 

objetivos específicos da investigação. Considero que o processo desenvolvido foi um 

processo que se foi desencadeando interativamente, na medida em que tal como refere 

Aires (2011) em cada momento existe uma estreita relação entre o quadro conceptual, as 

técnicas e as estratégias de pesquisa, os métodos de recolha e de análise da informação, 

bem como a apresentação da análise realizada. 

Para além das categorias criadas a priori estive atenta à emergência de outras categorias, 

o que aconteceu. Recorri ao critério semântico (Bardin, 2011) no processo de 

categorização, pelo que todas categorias se fundam na busca de “padrões de pensamento 

                                                 

 

 

22 Sempre que citar uma das participantes, o seu discurso será citado a itálico apresentando, entre parênteses, o código 
atribuído. 
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[…], palavras, frases” (Coutinho, 2011, p. 192). Este processo foi desenvolvido com o 

apoio do software QSR NVIVO 1023.  

No desenvolvimento do processo de análise interpretativa, cinco temas emergiram dos 

objetivos específicos. Com o intuito de atribuir sentido às informações recolhidas e após 

leituras e releituras atentas do seu conjunto, fui assinalando os “segmentos semânticos 

(asserções)” (Bardin, 2011, p. 202) significativos introduzindo-os numa tabela com os 

diferentes temas, subdivididos em categorias e subcategorias, criando, assim, unidades de 

sentido categoriais.  

Ao coligir a informação tive consciência que a atribuição por mim realizada tem um 

significado muito pessoal e que outro investigador poderia proceder a uma análise temática 

categorial distinta daquela que realizei (Graue & Walsh, 2003). Deste modo o sistema de 

categorização por mim construído permitiu, “por condensação, uma representação 

simplificada” (Bardin, 2011, p. 147) de toda a informação, resultando na construção e 

reconstrução do quadro categorial de análise, organizado em cinco temas, tal como 

apresento no quadro nº 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

23 O QSR NVIVO 10 é um software que suporta métodos de pesquisa qualitativos e que me permitiu organizar o 

conteúdo das entrevistas de explicitação e com carácter de maior profundidade nas diferentes categorias e 

subcategorias de análise. O seu modo de funcionamento facilitou a organização e a posterior análise pois com 

rapidez e simplicidade se editam relatórios com uma ampla variedade de informações, permitindo-me o fácil acesso 

às informações organizadas por categorias e subcategorias identificando claramente quer a educadora de infância 

interveniente naquele excerto, quer a entrevista a que se reporta. 
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Quadro 10 – Temas de suporte à análise categorial 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEMA 

1. Compreender os princípios subjacentes à elaboração dos registos 

produzidos e divulgados nos espaços do jardim-de-infância como meio 

de divulgação das práticas pedagógicas. 

Conceções de 

divulgação 

2. Compreender que finalidades atribuem as educadoras de infância aos 

registos produzidos e que são divulgados. 
  

3. Identificar e compreender quem são os parceiros das educadoras de 

infância na divulgação das práticas pedagógicas. 

Parcerias na e da 

divulgação 
  

4. Identificar que espaços as educadoras de infância selecionam para 

divulgar os registos e como os organizam. 

Estratégias e meios 

de divulgação 

5. Identificar e compreender que tipos de registos são considerados, pelas 

educadoras, para darem a conhecer as suas práticas pedagógicas. 
  

6. Compreender como os processos de divulgação das práticas 

pedagógicas influenciam o desenvolvimento profissional das 

educadoras de infância. 

Divulgação e 

desenvolvimento 

profissional 
  

 

Tal como na fase de pesquisa de terreno tive necessidade de proceder persistentemente 

a leituras e releituras quer do material empírico, quer de todo o quadro conceptual, pelo 

que, durante a fase de análise e interpretação da informação voltei contínua e “atentamente 

aos marcos teóricos, pertinentes à investigação, pois eles dão o suporte e as perspetivas 

significativas para o estudo” (Coutinho, 2011, p. 196).  

Pelo exposto se compreende que o processo de categorização se centrou em dois 

processos inversos, mas complementares entre si, na medida em que, por um lado, parti 

das categorias construídas à priori, por outro, outras categorias e subcategorias foram 

criadas, resultantes da análise interpretativa de toda a informação recolhida (Bardin, 2011). 

Nos quadros seguintes (Nºs 11, 12, 13 e 14) apresento todas as categorias e subcategorias de 

análise organizadas pelos temas atrás citados.  
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Quadro 11 – Conceções de divulgação: categorias e subcategorias de análise 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Princípios   Centralidade das crianças Participação 

Respeito 

Valorização 

Organização da informação 

Visibilidade das práticas pedagógicas Filosofia educativa 

Finalidades Avaliação das práticas pedagógicas 

Explicitação dos processos de aprendizagem 

Guardar memória 

Valorização pessoal e profissional 
 

 

Quadro 12 – Parcerias da e na divulgação: categorias e subcategorias de análise 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Modalidades de 

parceria 

 

Divulgar com a comunidade educativa 

 

Assistentes operacionais 

Crianças 

Outros profissionais 

Famílias 

Divulgar para a comunidade educativa Assistentes operacionais 

Comunidade local 

Crianças 

Famílias 

Outros profissionais 

Si próprias (educadoras) 
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Quadro 13 – Estratégias e meios de divulgação: categorias e subcategorias de análise 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Espaços de 

divulgação 

Princípios organizativos 

dos espaços de divulgação 

Acesso à informação 

Estética  

Temática 

Tipos de espaços Ciberespaço  

Espaços comuns 

Salas de atividades 

Tipos de registo Registos escritos  Escrita: textos; explicitação de aprendizagens, 

das produções artísticas, de experiências/ 

atividades e de projetos; legendas; … 

Informações dos adultos e para os adultos 

Instrumentos de registo 

Jornal 

Livros 

Registos pictográficos24 Produções artísticas: Desenhos; Pinturas; 

Estruturas tridimensionais  

Fotografias 

Portfólios 

TIC Blogue  

Correio eletrónico25 

Power Point 

Site institucional 

Dossier da educadora Projeto curricular de grupo/turma 

Modalidades de 

divulgação 

Explicitação do dia-a-dia 

 

Comunicação Escrita  

Comunicação Oral 

Comunicação Pictórica  

Avaliação das modalidades 

de divulgação 

Avaliação dos registos 

Organização dos processos de divulgação 

Periodicidade dos registos 
 

                                                 

 

 

24 Na expressão registos pictográficos incluo todos os registos em que as formas de expressão e de comunicação 
primordiais são as imagens, podendo estas ser representadas pelo desenho, pela pintura, pela fotografia, pelo 
recorte de revistas/jornais, pelos diversos tipos de construção e produção artística, entre outras. 

25 Porque as educadoras participantes se referem ao correio eletrónico como email, opto por, ao longo de todo o 
texto, recorrer a essa designação. 
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Quadro 14 – Divulgação e desenvolvimento profissional: categorias e subcategorias de 
análise 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Conceções de 

desenvolvimento 

profissional 

Princípios da prática pedagógica Aprender pelo jogo 

Aprendizagem ativa 

Formação pessoal e social 

Igualdade de oportunidades 

Negociação 

Partilha 

Respeito pela criança 

Trabalho em equipa 

Aprender com e pela experiência 

Aprender ao longo da vida Formação contínua 

Participação na investigação 
 

 

Para enquadrar o trabalho que realizei ao nível da análise de conteúdo de toda a 

informação, selecionei e introduzi em apêndice, unicamente a título exemplificativo, 

excertos das grelhas finais de análise das entrevistas com a explicitação de algumas 

asserções (v. Apêndice 11).  

 

 

 5.7. Os contextos e as educadoras de infância participantes 

A incursão empírica decorreu em três estabelecimentos da rede pública de educação 

pré-escolar integrados em agrupamentos de escola distintos, nomeadamente o 

Agrupamento de Escolas A (AE/A), o Agrupamento de Escolas B (AE/B) e o 

Agrupamento de Escolas C (AE/C). De referir que estes agrupamentos se situam no 

distrito de Setúbal, abrangendo dois estabelecimentos do concelho de Setúbal, a Escola 

Básica do 1º ciclo com Jardim-de-Infância do Agrupamento de Escolas A (EB1/JI AE/A) 

e a Escola Básica do 1º ciclo com Jardim-de-Infância do Agrupamento de Escolas B 

(EB1/JI AE/B) - e um estabelecimento do concelho da Moita, a Escola Básica do 1º ciclo 

com Jardim-de-Infância do Agrupamento de Escolas C (EB1/JI AE/C). 
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A EB1/JI AE/A é constituída por duas salas de JI e duas salas de 1º CEB, abrangendo 

uma população infantil de cento e trinta crianças, distribuídas por seis grupos, 

nomeadamente, cinquenta crianças distribuídas por dois grupos que frequentam o JI, 

compostos por crianças entre os cinco e os seis anos de idade e oitenta distribuídas por 

quatro grupos que frequentam o 1º CEB. Neste estabelecimento o 1º CEB funciona em 

regime duplo. Realizei observações nas duas salas tendo atribuído a cada uma, 

respetivamente, a designação de Sala 1 e Sala 2. 

A EB1/JI AE/B é constituída por três salas de JI e seis salas de 1º CEB, abrangendo 

uma população infantil de trezentas e trinta e cinco crianças, distribuídas por quinze 

grupos, nomeadamente, sessenta e cinco crianças distribuídas por três grupos que 

frequentam o JI, compostos por crianças entre os cinco e os seis anos de idade e duzentas e 

setenta distribuídas por doze grupos que frequentam o 1º CEB que funcionam em regime 

duplo. Neste estabelecimento realizei observações apenas em duas salas tendo atribuído a 

estas a designação de Sala 3 e Sala 4. 

  A EB1/JI AE/C é constituída por duas salas de JI e sete salas de 1º CEB, 

abrangendo uma população infantil de quatrocentas crianças, distribuídas por dezasseis 

grupos, nomeadamente, quarenta e duas crianças distribuídas por dois grupos que 

frequentam o JI, compostos por crianças com quatro, cinco e os seis anos e trezentas e 

cinquenta e oito distribuídas por catorze grupos que frequentam o 1º CEB. Também neste 

estabelecimento o 1º CEB funciona em regime duplo. Realizei observações apenas numa 

das salas tendo-lhe atribuído a designação de Sala 5. 

Em todos os estabelecimentos os edifícios são de um só piso e foram construídos de 

raiz com fins educativos. Nos estabelecimentos dos AE/B e C o espaço do JI é 

independente do espaço do 1º CEB, mas funciona dentro do mesmo edifício. Na EB1/JI 

AE/A o espaço do JI funciona num edifício distinto do 1º CEB. Os espaços comuns que 

existem nestes estabelecimentos (refeitório, biblioteca, ginásio, espaço exterior, sala de 

computadores) são partilhados por todos os que habitam o espaço educativo através do 

desenvolvimento de atividades diversificadas. 

O espaço arquitetónico comtempla boas condições de funcionamento nos três 

estabelecimentos educativos. Todos contemplam uma área de espaço exterior que é 

partilhada com o 1º CEB, bem como instalações sanitárias para as crianças e para os 

adultos. 
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 Em todos existe um gabinete de atendimento que funciona também como sala de 

reuniões das educadoras. De referir que na EB1/JI B este espaço é rentabilizado para o 

desenvolvimento de atividades de apoio. Nos estabelecimentos dos AE/B e C existe um 

gabinete da coordenação de estabelecimento. 

Constata-se que todos os estabelecimentos possuem cozinha e refeitório, mas apenas 

no estabelecimento do AE/A as refeições das crianças são confecionadas na cozinha local. 

Em qualquer um dos estabelecimentos o refeitório é utilizado pelas crianças do 1º CEB, 

mas nunca em simultâneo com as do JI. Apenas no estabelecimento do AE/A não existe 

biblioteca, nem ginásio, mas o espaço do refeitório é um espaço polivalente onde se 

realizam diferentes atividades, entre elas a atividade motora. De notar que este é o 

estabelecimento com menor dimensão. Apenas no estabelecimento do AE/C existe uma 

sala de computadores para as crianças. 

Relativamente ao estado de conservação do equipamento e do material didático, as 

educadoras dos estabelecimentos dos AE/B e C consideram que este se encontra em bom 

estado, contudo a educadora do AE/A considera que este se encontra degradado, e 

necessita de ser substituído. De referir ainda que  estabelecimento do AE/B existe material 

didático recente e em muito bom estado, tendo sido referido pela entrevistada que a equipa 

tem feito uma gestão equilibrada do material, conseguindo que o agrupamento invista nesta área (Sara, 

C1). 

Em todos os estabelecimentos existem placares de divulgação institucional situados 

junto ao portão do estabelecimento permitindo que o público em geral a eles tenham 

acesso. De referir que nos espaços comuns também existe informação institucional de 

modo a que qualquer pessoa que frequenta o estabelecimento tenha acesso à informação 

divulgada. Todas as educadoras consideram que os placares de divulgação institucional se 

encontram em bom estado de conservação. Em todos eles se divulgam informações gerais 

como os regulamentos, os preçários, as informações gerais, períodos de matrículas, 

documentos necessários ao processo de matrícula. 

Os horários de funcionamento variam entre os diferentes estabelecimentos. Constatei 

que apenas na EB1/JI AE/C não se existe CAF devido ao facto de, na generalidade, as 

famílias das crianças não necessitarem deste serviço. Em nenhum dos estabelecimentos 

existem atividades extracurriculares, existindo apenas no EB1/JI AE/A o desenvolvimento 
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de atividades de música e expressão motora que funcionam em horário da componente 

letiva por serem consideradas atividades de enriquecimento curricular.  

Em todos os estabelecimentos as educadoras desenvolvem a componente não letiva 

no espaço físico dos estabelecimentos tendo eu constatado que, apesar de a duração desta 

componente ser de duas horas semanais, todas as educadoras permanece diariamente nas 

salas após a componente letiva, fazendo com que para além das duas horas em que reúnem 

com as equipas da CAF, realizem outro género de tarefas após o horário de permanência 

das crianças no espaço das salas. 

Passo agora a referir o quadro de pessoal. Em todos os estabelecimentos existe uma 

educadora de infância e uma assistente operacional para cada grupo de 25 crianças. Nos 

estabelecimentos dos AE/A e B existe ainda uma assistente operacional por grupo de 

crianças para dinamização da CAF.  

Em todos os estabelecimentos existem profissionais externos que apoiam as atividades 

desenvolvidas. Assim, as crianças do estabelecimento do AE/A contam com o apoio de 

dois professores, um expressão de musical e outro de expressão motora. Porque nos 

estabelecimentos dos AE/B e C não são desenvolvidas atividades de enriquecimento 

curricular, existem apenas dois docentes de ensino especial que prestam apoio a algumas 

crianças. No estabelecimento EB1/JI AE/B existe ainda o apoio de uma terapeuta da fala. 

Seguidamente apresento a caracterização dos dados biográficos das educadoras de 

infância (EI) participantes com o intuito de permitir um melhor entendimento da análise da 

informação recolhida, nomeadamente através das entrevistas e das conversas informais que 

estabeleci com cada uma individualmente. Porque a divulgação dos registos não acontece 

de forma isolada e porque as assistentes operacionais (AO) são um elemento ativo na 

gestão do quotidiano do jardim-de-infância, incluo ainda neste ponto a caracterização 

sumária dos dados biográficos das assistentes operacionais. 

De referir que apenas irei mencionar os dados que considero mais significativos para o 

enquadramento da análise da informação, apresentando uma caracterização sumária de 

cada uma das educadoras participantes, bem como do pessoal auxiliar que integra as 

equipas pedagógicas das salas em estudo. À semelhança do procedimento a que recorri para 

a caracterização dos contextos, de modo a que se possa aceder na íntegra à caracterização 

das equipas pedagógicas de sala, incorporo em apêndice dois quadros com toda a 

informação recolhida (v. Apêndice 12). 
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EB1/JI AE/A (Salas 1 e 2) 

Educadora Anita (EI Anita – Sala 1) - 53 anos, Bacharelato em Educação de 

Infância e Complemento de formação com especialização em Educação de Infância. Tem 

30 anos de serviço docente na área da educação de infância (15 anos na rede pública e 15 

na rede solidária) e encontra-se há 10 anos a desempenhar funções neste jardim-de-

infância. Educadora de infância titular do grupo de 25 crianças, acumula a função de 

representante do Pré-Escolar no Conselho Geral do Agrupamento. No seu depoimento a 

educadora Anita referiu que as duas horas semanais da componente não letiva são utilizadas, à 2ª 

feira, no trabalho com as assistentes operacionais que desempenham funções na componente de apoio à 

família: planificação e avaliação do trabalho a desenvolver (C2).  

Nos últimos anos frequentou ações de formação essencialmente relacionadas com a 

operacionalização das OCEPE e com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

em contexto profissional. 

Assistente Operacional Maria (AO Maria – Sala 1) – 29 anos, 12º ano de 

escolaridade e curso profissional de Técnica da ação educativa. Há 9 anos que exerce 

funções auxiliares na área da educação (6 anos na rede pública e 3 na rede solidária), 

pertence ao quadro de pessoal da autarquia e permanece neste estabelecimento há 6 anos. 

Na conversa de explicitação evoca as seguintes funções: Limpar o espaço da sala; Apoiar o 

desenvolvimento do trabalho com as crianças em colaboração com a educadora; Apoiar nos momentos de 

higiene, almoços, lanches; Apoiar o tempo de recreio; Trabalhar em equipa; Desenvolver atividades com as 

crianças (C6). 

Educadora Inês (EI Inês - Sala 2) – 52 anos, Bacharelato em Educação de 

Infância e Complemento de formação com especialização na 1ª Infância. Exerce as funções 

docentes há 30 anos (23 anos na rede pública e 7 na rede solidária), sendo que nos últimos 

10 anos tem permanecido neste jardim-de-infância. É educadora titular de um grupo de 25 

crianças e acumula as funções de Coordenadora do Departamento do Pré-Escolar no 

agrupamento. Nas conversas de explicitação a Inês refere que, para além das horas 

semanais atribuídas para a gestão da CAF com as AO,  

diariamente permanece no estabelecimento cerca de duas horas 15:00-17:30 para 

elaborar alguns registos, para planificar com a outra educadora do estabelecimento e com 

a assistente operacional da sua sala, planificando e avaliando o trabalho a desenvolver 

com as crianças, para preparar material para o desenvolvimento das atividades, 
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pesquisa na internet, … para atualizar os registos das paredes, dos portfólios, … 

(C2). 

Nos últimos anos frequentou ações de formação diversificadas relacionadas com a 

operacionalização das OCEPE, com a avaliação em educação pré-escolar e com as TIC em 

contexto profissional. De destacar também a participação em ações relacionadas com o 

processo de avaliação do desempenho docente. 

Assistente Operacional Aurora (AO Aurora – Sala 2) – 51 anos, 12º ano de 

escolaridade. Ao longo dos anos tem realizado formações no âmbito das suas funções. Tem 

27 anos de serviço na área da educação (10 anos na rede pública e 17 na rede solidária, 

onde durante 3 anos exerceu funções em creche), pertence ao quadro de pessoal da 

autarquia e permanece neste estabelecimento há 6 anos. Na conversa de explicitação referiu 

as mesmas funções que a AO Maria. De realçar que no seu depoimento esta AO refere  

A minha experiência neste estabelecimento tem sido marcante na minha experiência de vida 

profissional – se um dia escrevesse um livro, este período da minha vida entraria com toda a 

certeza nas minhas memórias. Tenho aprendido muito sobre a autonomia das crianças, a 

responsabilidade. Trabalhar com esta educadora tem-me permitido crescer! (C3). 

 

EB1/JI AE/B (Salas 3 e 4) 

Educadora Sara (EI Sara - Sala 3) – 49 anos, Bacharelato em Educação de 

Infância e Complemento de formação com especialização na 1ª Infância. É educadora de 

infância há 26 anos (25 anos na rede pública, dos quais sete este em regime de 

destacamento numa IPSS e 1 na rede solidária) exerce as suas funções neste jardim-de-

infância há 5 anos. Para além de educadora de infância titular de um grupo de 20 crianças é 

coordenadora do Departamento do Pré-Escolar no agrupamento em que exerce funções. A 

educadora refere que como a CAF é supervisionada pela equipa do pré-escolar – a planificação e a 

avaliação é da responsabilidade da equipa (C2), a componente não letiva serve para apoiar esta 

supervisão. Importa mencionar que esta educadora 

está dispensada de assegurar a componente não letiva devido ao facto de exercer funções 

de coordenação do departamento de Pré-Escolar no agrupamento, no entanto, com 

frequência permanece no estabelecimento cerca de duas horas 15:00-17:00 para 

supervisão da componente de apoio à família; reunir com técnicos e encarregados de 

educação das crianças; para reunir com as assistentes operacionais e ainda reunir com a 

coordenadora de estabelecimento. Para além destas reuniões, participa nas reuniões de 
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conselho pedagógico, da Comissão de Avaliação de Desempenho Docente e nas reuniões 

de articulação curricular, coordena as reuniões de departamento (C2). 

Nos últimos anos, à semelhança das outras educadoras participantes, frequentou ações 

de formação diversificadas relacionadas com a operacionalização das OCEPE, com a 

avaliação em educação pré-escolar e com as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) em contexto profissional. De referir que esta educadora realizou formação no âmbito 

das metodologias inerentes ao Movimento da Escola Moderna (MEM). 

Assistente Operacional Marinela (AO Marinela - Sala 3) – 47 anos, 11º ano de 

escolaridade. Ao longo dos anos tem realizado formações promovidas pelas entidades 

empregadoras no âmbito das suas funções, ainda que refira que estas nem sempre são as que 

mais necessitamos (C3). Conta com 27 anos de serviço na área da educação (14 anos na rede 

pública e 13 na rede solidária, onde exerceu funções em ATL), pertence ao quadro de 

pessoal da autarquia e permanece neste estabelecimento há 4 anos. Define como funções 

que desempenha: 

Limpar o espaço da sala; Apoiar a educadora no desenvolvimento das atividades de 

sala durante o tempo letivo; Apoiar nos momentos de almoços; Organização da sala; 

Rever materiais e assegurar que estão em boas condições de utilização e de segurança 

para as crianças afiar lápis, ver se os jogos estão completos, …; Reuniões informais, 

quase diárias, com a educadora da sala; Reuniões formais, de quinze em quinze dias, 

com as três educadoras do estabelecimento: análise de situações e propostas de atividades 

(C3). 

 

Para além destas funções, a AO Marinela acrescenta que  

Por vezes proponho desafios porque existe uma grande abertura, por parte da educadora da 
sala, para eu propor e para intervir. Considero que existe cumplicidade e respeito naquilo 
que é a posição da auxiliar e da educadora de infância, dentro da sala, com as famílias e 
com as crianças. Normalmente estou atenta aos pormenores e depois discuto-os com a 
educadora e isso faz com que a nossa cumplicidade esteja cada vez mais forte. Gosto muito 
de estar aqui! Existe um grande respeito, o tempo de escuta quer às crianças, quer a mim 
própria é muito importante para mim, faz-me sentir valorizada (C3). 

 

Educadora Catarina (EI Catarina – Sala 4) – 43 anos, Licenciatura em 

Educação de Infância. Tem 22 anos de serviço docente na área da educação de infância (11 

anos na rede pública e 11 na rede solidária, tendo desempenhado funções nas valências de 

creche e de ATL). Encontra-se neste jardim-de-infância há 3 anos e é responsável por um 

grupo de 20 crianças. Quando questionada acerca das suas funções, esta educadora 
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menciona que como não pertenço ao Quadro de Escola (QE), ou seja, porque pertenço ao Quadro de 

Zona Pedagógica (QZP) não posso assumir nenhum cargo de gestão pedagógica no agrupamento. No 

entanto, quando existem reuniões sobrepostas sou eu que substituo a colega que é titular (C2). 

Para além das duas horas semanais de componente não letiva, esta educadora 

diariamente, permanece no estabelecimento para assegurar tarefas diversas, nomeadamente 

para receber as famílias que não podem vir no horário de atendimento; para mudar os placares, organizar 

os trabalhos que realizamos ao longo do dia, para organizar os portfólios, para organizar a sala para as 

atividades a desenvolver no dia seguinte, aproveita ainda para organizar os registos das observações (C2). 

A formação contínua desta educadora, nos últimos anos, centra-se na operacionalização 

das OCEPE, na avaliação em educação pré-escolar e nas TIC em contexto profissional. 

Assistente Operacional Bernardete (AO Bernardete – Sala 4) – 45 anos, 12º 

ano de escolaridade. Ao longo dos anos tem realizado formações promovidas pelo 

agrupamento no âmbito das funções que tem desempenhado nas diferentes instituições, 

sendo que refere que como no agrupamento só existe uma assistente operacional a exercer funções 

na educação pré-escolar, a formação realizada não é específica para esta área, normalmente, integra as 

formações destinadas ao grupo de assistente operacionais do ensino básico 1º e 2º ciclos (C3). Conta com 

22 anos de serviço na área da educação (21 anos na rede pública e 1 na rede solidária, onde 

exerceu funções em creche), pertence aos quadros do ME e permanece neste 

estabelecimento há 21 anos. Refere que não existe discriminação entre as funções do pessoal auxiliar 

e das educadoras de infância. Se a minha opinião for relevante, assumem-na como importante (C3). 

Referem as funções que lhe são atribuídas, nomeadamente: 

Limpar o espaço da sala; Apoiar a educadora no desenvolvimento de projetos de sala com 

as crianças; Apoiar nos momentos de almoços; Reuniões informais, quase diárias, com a 

educadora da sala; Reuniões formais, de quinze em quinze dias, com as três educadoras do 

estabelecimento para apresentação das planificação, para obtermos informações sobre as 

saídas a realizar, para sabermos quais as atividades. Se quisermos podemos dar a nossa 

opinião, estas reuniões são essencialmente para sabermos o que vai acontecer (C3).  

 

No seu depoimento, esta assistente operacional explicita que a gestão dos placares é 

realizada pelas educadoras de infância, pode acontecer ser eu, mas são situações muito raras. Considero que 

é assim que acontece por uma questão de organização do trabalho uma vez que a educadora organiza os 

placares depois das horas não letivas e é quando eu estou a limpar a sala (C3). 
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Assistente Operacional Filipa (AO Filipa – Sala 4) – 27 anos, 12º ano de 

escolaridade. Exerce funções apenas há 2 anos de serviço na área da educação, sempre na 

rede pública, pertence ao quadro de pessoal da autarquia e desempenha funções neste 

estabelecimento desde o início do ano letivo. Refere que diariamente desempenha as 

seguintes funções: Limpar a sala; Apoiar a educadora no desenvolvimento das atividades do grupo; 

Apoiar os almoços; Organizar a sala; Participar em reuniões (C6). 

 

EB1/JI AE/C (Sala 5) 

Educadora Cristina (EI Cristina – Sala 5) - 45 anos, Bacharelato em Educação 

de Infância, Diploma de Estudos Especializados em gestão Pedagógica e Administração e 

Mestrado em Estudos sobre as Mulheres. Tem 25 anos de serviço docente (13 anos na rede 

pública e 12 na rede solidária). De realçar que exerceu funções 7 anos no Instituto das 

Comunidades Educativas como Coordenadora de projetos de Educação de Infância 

Itinerante; Projeto das Escolas Rurais e Toxicodependência. Há 5 anos que exerce funções 

no atual jardim-de-infância onde é educadora titular de um grupo de crianças. 

Semanalmente cumpre as duas horas atribuídas à componente não letiva, utilizando-a em 

atividades diversas como organização de documentos, realização de reuniões, elaboração de atas (C2). 

Desde 2006 que esta educadora faz parte do núcleo do MEM em Setúbal participando 

nos sábados Pedagógicos e em alguns congressos. Na sua formação contínua a educadora 

destaca as ações de formação promovidas pela Associação de Profissionais de Educação de 

Infância (APEI), no âmbito da matemática. Destaca ainda uma formação relacionada com a 

gestão das emoções em contexto educativo, bem como a sua participação no encontro 

Educadores pela Paz. 

Assistente Operacional Isabel (AO Isabel – Sala 5) – 40 anos, 12º ano de 

escolaridade, frequenta a Licenciatura em Educação Básica com o objetivo de poder 

ingressar no Mestrado em Educação Pré-Escolar. Ao longo dos anos tem realizado 

formações no âmbito das funções que desde há 9 anos vem exercendo na área da educação, 

sempre na rede pública. Pertence ao quadro de pessoal da autarquia e exerce neste 

estabelecimento apenas há 1 ano desempenhando as seguintes funções: Limpar e organizar a 

sala de atividades; Apoiar a educadora no desenvolvimento das atividades de sala durante o tempo letivo; 

Apoiar nos momentos de almoços (C3). 
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De modo a simplificar a identificação das equipas, no quadro nº 15 apresento a 

constituição das equipas por estabelecimento educativo, identificando os nomes que cada 

uma atribuiu a si mesma. 

Quadro 15 - Equipas pedagógicas das salas 

 

AE/A AE/B AE/C 

EB1/JI AE/A EB1/JI AE/B EB1/JI AE/C 

Sala 1 EI Anita 
 
AO Maria26 

Sala 3 EI Sara 
 
AO Marinela 

Sala 5 EI Cristina 
 
AO Isabel 

Sala 2 EI Inês 
 
AO Aurora 

Sala 4 EI Catarina 
 
AO Bernardete 
 
AO Filipa27 

 

Fonte: Caracterização dos estabelecimentos educativos (Apêndice 3)  

 

Porque acredito que as educadoras trazem para as suas práticas crenças, experiências 

pessoais e modelos incorporados ao longo de sua própria formação e do seu percurso 

profissional, antes de me focar nos processos de divulgação, procurei compreender o que 

as educadoras participantes pensam sobre a prática pedagógica e como pensam a sua 

prática, ou seja, que princípios elegem estas educadoras para o desenvolvimento dessa 

mesma prática. 

Compreendi que para muitas delas a prática é um conceito adquirido e pouco refletido, 

ou seja, um conceito que se banalizou entre a classe profissional muito devido ao facto de 

existirem poucas possibilidades para que cada uma reflita e crie um saber próprio sobre as 

suas próprias práticas pedagógicas. A educadora Anita expressa esta dificuldade quando 

                                                 

 

 

26 Esta auxiliar no ano letivo 2010/11 esteve ausente por gozo da licença de maternidade. Os dados foram 
recolhidos apenas no início do ano letivo 2011/12. 

27 A referência a duas Assistentes Operacionais deve-se ao facto de no ano letivo 2011/12 a AO Bernardete ter 

mudado de funções, tendo sido substituída pela AO Filipa. 
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refere que esta questão é difícil, porque eu sei falar da minha prática, mas explicitá-la é mais difícil, eu 

não estou muito habituada a falar sobre isso (EE). 

No entanto foi possível compreender que, tal como Barbosa & Horn (2008), 

concebem os seus currículos de um modo, “integrado, organizado em torno de ideias, 

tópicos ou princípios que congregam as diferentes áreas do conhecimento” (p. 44) onde 

“«o centro» d[o] jardim-de-infância é constituído pela qualidade das interações que nele se 

desenvolvem” (Vasconcelos, 2012, p. 33). Apesar da centralidade das crianças, compreendi 

que cada uma das educadoras constrói a sua prática assente na confiança e no diálogo, 

considerando-a “não apenas como uma ação sobre e com as crianças, mas como uma ação 

sobre e com os adultos” (Vasconcelos, 2009b, p. 27). Compreendi que desenvolvem as suas 

práticas centradas em “uma epistemologia de natureza construtivista, interativa, 

colaborativa” (Oliveira-Formosinho, 2011, p. 103). Tal é possível de observar nas suas 

conceções:  

Prática pedagógica é a nossa ação, a forma como agimos relativamente às crianças e a todo 

o espaço educativo, a todos os pais, a toda a equipa… claro que quando me refiro a ação 

me refiro a todas as nossas intencionalidades, digo nossas porque a minha ação não pode 

estar desligada da ação da equipa (EI Anita, EP); 

prática pedagógica é aquilo que eu faço. É a minha ação com as crianças, com as famílias, 

com a equipa. É literalmente tudo aquilo que eu faço dentro e fora da sala, antes, durante e 

depois das crianças saírem (EI Inês, EP); 

referir-me à minha prática pedagógica é o mesmo que me referir ao meu método de trabalho, 

à minha forma de estar em educação, à forma democrática de estar na sala, ao respeito 

pelas crianças e pela sua cultura, claro que as famílias também são importantes, mas é com 

as crianças que eu estou sempre, por isso, nas minhas práticas são elas que mais contam  

(EI Sara, EP); 

prática pedagógica é tudo o que faço muito guiada pelas crianças, mas também pelas 

OCEPE e pelas brochuras (EI Catarina, EP); 

prática pedagógica é dar espaço a cada criança, onde cada uma tem oportunidade de decidir 

o que pode e quer fazer, claro que sempre respeitando o outro e respeitando as regras da 

sala. A prática pedagógica […] centra-se muito no papel das crianças, no pesquisar, no 

procurar, no perceber as necessidades e as potencialidades das crianças e, claro dos adultos 

também. Tento que as crianças vão o mais longe possível nas suas aprendizagens e nos seus 

conhecimentos. Já me aconteceu várias vezes com este grupo, serem elas a lançarem as ideias 

e depois eu incluo na minha planificação e avaliação, passando a fazer parte do meu projeto 

de grupo. De facto a minha prática é muito guiada pelas crianças e por vezes eu sinto 
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necessidade de parar e de reunir com elas de modo a refletirmos sobre o que andamos a 

fazer, eu sei que tenho essa dificuldade, ou seja, na minha sala acontecem muitas coisas ao 

mesmo tempo e por vezes eu tenho medo que entre tudo um pouco em roda livre e por isso é 

que é necessário uma gestão afinada dos projetos (EI Cristina, EP). 

Nas suas práticas, estas educadoras têm vindo a adequar o seu agir pedagógico em 

função das aprendizagens realizadas ao longo da vida, pelo que a sua identificação e adoção 

de algum, ou alguns, do(s) “modelo[s] pedagógico-curricular[es]” (Vasconcelos, 2012, p. 24) 

em educação de infância têm vindo também a sofrer alterações. Entendo que os modelos 

pedagógico-curriculares “consubstanciando uma visão sistémica da educação, são um 

poderoso instrumento de mediação da teoria e da prática” (Oliveira-Formosinho, 2007, p. 

11), pelo que “funcionam como “andaimes” e, a partir do suporte desse mesmo andaime, 

permitem a respetiva contextualização de modos muito pessoais e autónomos e a inserção 

no respetivo projeto curricular de sala ou de escola” (Vasconcelos, 2012, p. 24).  

Durante o período em que decorreu a investigação e, nomeadamente, durante a 

incursão no terreno, as educadoras Sara e Catarina regiam as suas práticas pelos princípios 

do MEM, as educadoras Anita e Inês regiam-se pelos princípios enunciados no Currículo 

High Scope, ainda que esta última tenha referido que revê nas suas práticas alguns princípios 

do MEM (EI Inês, C2) e por fim a educadora Cristina assume a sua prática com uma 

vertente eclética, tendo uma forte inspiração no MEM. 

Explicitados que estão os contextos e caracterizadas as educadoras que permitiram a 

realização desta investigação, no capítulo que se segue apresento o texto interpretativo 

resultante da análise da informação recolhida nos diferentes jardins-de-infância com a 

participação e colaboração das cinco educadoras de infância. 
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PARTE III 

- 

Análise interpretativa da informação recolhida 
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Capítulo 6 

- 

Divulgar no jardim-de-infância 

 

Na análise interpretativa da informação que recolhi retomo os fundamentos teóricos 

que constituem o quadro conceptual desta investigação (Capítulos 1, 2 e 3). Descrevendo e 

interpretando vou (re)construindo o(s) conhecimento(s) relativo(s) à temática investigada, 

no intuito de compreender os significados atribuídos por quem vive e dá vida a todos os 

processos de divulgação das práticas pedagógicas em contexto de jardim-de-infância.  

Uma vez mais importa não esquecer que o que apresento neste capítulo é, das 

múltiplas possibilidades significativas e interpretativas da informação obtida, a minha 

interpretação. Para uma melhor compreensão, como já mencionei, irei apresentar a análise 

e discussão de toda a informação recorrendo à inserção de “citações do discurso direto” 

(Harms & Clifford, 2002, p. 1084), em itálico, das educadoras de infância participantes28, a 

fotografias realizadas nos diferentes contextos, a registos de divulgação das educadoras de 

infância, bem como a excertos dos documentos recolhidos nos diferentes contextos. 

Para compreender as práticas pedagógicas das educadoras participantes, mediante a 

análise das modalidades de divulgação dos registos produzidos - objetivo central desta 

investigação, organizo este capítulo de modo a permitir compreender os diferentes 

objetivos específicos da investigação, optando por apresentar a análise interpretativa em 

função dos temas e das categorias de análise.  

 

 

 

 

                                                 

 

 

28 Ao longo deste capítulo, sempre que citar as educadoras de infância opto por inserir apenas os seus nomes, 
omitindo a designação EI. 



Capítulo 6 

188 

 

 

 6.1. Conceções 

Registar e divulgar surge nas práticas pedagógicas das educadoras de infância 

participantes como um fazer pedagógico que permite atribuir sentido ao quotidiano vivido 

no jardim-de-infância. Um registo que, muitas vezes, demasiadas talvez, surge na urgência 

do momento e que, aquando do ato de divulgar nem sempre é sujeito a um escrutínio mais 

fino, promovendo a reflexão sistemática sobre a prática. Registam o vivido, a experiência, o 

dia-a-dia, a ação, o que é significativo... Mas, o que é que vale a pena ser registado e 

divulgado? Como selecionar algo para divulgar? O que eleger nas experiências vividas para 

ser registado e divulgado? O que escolher para escrever e tornar público? Que critérios 

utilizar para selecionar o que é para divulgar? O que promove a compreensão do vivido? 

Independentemente dos processos de divulgação, mais ou menos reflexivos, 

compreendi que o que registam e o que divulgam é sempre filtrado pela subjetividade de 

quem regista e de quem divulga, já que “seleciona o que vai ser documentado e interpreta o 

vivido de acordo com as suas próprias conceções e crenças” (Lopes, 2009, p. 33). Neste 

ponto, organizo a análise interpretativa em torno da compreensão das conceções de 

divulgação que, quotidianamente, estas educadoras constroem e reconstroem em cada um 

dos jardins-de-infância. 

Das suas conceções de divulgação decorrem quer os princípios que reconhecem como 

os seus princípios de divulgação, quer as finalidades que reconhecem como subjacentes aos 

processos de divulgação. Assim, opto por organizar este ponto em dois subpontos: os 

princípios e as finalidades dos processos de divulgação. 

 

6.1.1. Princípios de divulgação 

Para estas educadoras os processos de divulgação não são estáticos, eles adaptam-se 

aos contextos, aos grupos de crianças, ao pessoal com quem trabalham e às famílias, no 

entanto, existem três princípios que consideram que se mantêm independentemente destes 

fatores, a saber: a visibilidade das práticas pedagógicas, a centralidade das crianças nos 

processos de divulgação e a organização da informação. Compreendi, portanto, que 

divulgam para dar a conhecer as suas práticas pedagógicas, como forma de promover a 

descoberta já que quem entra aqui no jardim-de-infância descobre que a cada dia tudo muda! (Cristina, 

EP). Em todos registos que divulgam, têm a preocupação de se centrarem nas crianças 

porque consideram que ao divulgar valoriz[am] os seus saberes (Catarina, EE). De modo a que 
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os registos divulgados possibilitem, efetivamente, a quem olha […] compreender o que todos 

fazemos aqui no jardim-de-infância (Inês, EE). De referir ainda que, nas suas práticas, concebem 

critérios de organização da informação que respeitam ao longo dos processos de 

divulgação. 

 

6.1.1.1. Dar a conhecer as práticas pedagógicas  

Divulgar é dar a conhecer a todos 

os que por aqui passam aquilo que 

fazemos e que aprendemos 

(Catarina, EE). 

 

Estas educadoras entendem os processos de divulgação como um meio para contar o 

que fazemos, mostrar e deixar aqui [no jardim-de-infância] uma parte de nós (Cristina, EE), 

tornando “«transparente» o trabalho pedagógico” (Vasconcelos, 2012, p. 38). Nos seus 

discursos, é evidente que consideram que o jardim-de-infância se constitui como uma 

realidade social intrincada construída continuamente por uma multiplicidade de parceiros, 

por isso estas educadoras divulgam para que todos - crianças e adultos - possam ter acesso 

às vivências diárias do jardim-de-infância, considerando que a divulgação permite contar aos 

outros o que fazemos e o que sentimos […] no fundo a sala funciona como um espelho, um espelho do nosso 

trabalho, das nossas relações, das nossas recordações e dos nossos bons momentos! […] refiro-me às crianças 

e a nós adultos, porque nós também fazemos muitas coisas e essas coisas para nós são importantes 

(Cristina, EE). A educadora Catarina reforça este princípio ao considerar que é através do que 

divulgo que os pais, as estagiárias e mesmo as crianças se vão apercebendo do que estamos a fazer na sala e 

na instituição (EP).  

Ao divulgar o dia-a-dia (Sara, EP), pretendem ajudar, a quem passa por aqui, a descobrir o que 

as crianças já conseguem fazer, o que já sabem e como aprenderam a fazer e a saber (Sara, EE). 

Consideram, portanto, que o que divulgam ajuda a descobrir e até compreender o que se faz na sala 

(Cristina, EP), tal como explicita a educadora Sara explicita de uma forma muito peculiar: 

[…] penso sempre no que quero transmitir, tenho que pensar qual é o objetivo daquilo que vou 

expor ligando-o com o objetivo da sua existência, ou seja, tenho que ligar o objetivo da divulgação 

dos materiais com o objetivo da sua produção. Porque é que os materiais foram construídos? Como 

foram construídos? Tem sentido divulgá-los? Porquê? É a todas essas perguntas que tento responder 

quando seleciono o que divulgo. Normalmente, eu pretendo mostrar aquilo que estou a trabalhar 
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com as crianças, ou aquilo que as crianças estão a fazer, o que estamos a fazer. Divulgo para 

tornar visível o que construímos porque considero que o que construímos ajuda a tornar visível o que 

é o jardim-de-infância: o que é isto do contexto de jardim-de-infância, o que é importante fazer, 

como fazemos, porque fazemos (EP). 

Para estas educadoras, os processos de divulgação advêm do estabelecimento e 

fortalecimento das relações que diariamente ocorrem com todos os parceiros que 

convivem, de um modo mais ou menos direto, no(s) espaço(s) pedagógico(s). Por isso 

consideram que a divulgação não se faz apenas com o que está exposto, […] a melhor forma de divulgar 

todo o trabalho, ou seja, os processos, é através dos contactos informais diários que mantemos (Catarina, 

EP). Neste sentido, para a educadora Sara, é na conjugação entre o que se diz e o que se regista que 

todos os outros que nos rodeiam ficam a conhecer o que se faz com as crianças (EP). 

Compreendi que estas educadoras, tal como Vasconcelos (2006), encaram o seu 

trabalho “não apenas como uma ação sobre e com as crianças, mas sobre e com os adultos” 

(p.3). Por isso, para além das crianças e das equipas, referem-se às famílias como um 

importante interlocutor no desenvolvimento das suas práticas. Divulgam para os pais terem 

conhecimento de todo o trabalho que é feito na sala e não só! (Catarina, EE). A educadora Inês 

considera que os processos devem ser explícitos, pelo que assegura  

[…] o meu papel é dar visibilidade à minha forma de trabalhar, à minha maneira de ver a 

educação, espero que realmente as crianças se revejam ali, pelo que tento ser o mais fiel 

possível à divulgação do nosso dia-a-dia, tento ser o mais fiel na divulgação das 

aprendizagens das crianças ao dar visibilidade às suas aprendizagens, às suas dificuldades, 

ao que nós andamos a fazer, ao que nós andamos a aprender, ao que é importante (EP). 

Nos seus discursos emerge a necessidade de atribuir significado ao que as crianças 

aprendem, relacionando as aprendizagens com as práticas quotidianas, onde a discussão e a 

análise com as equipas (pedagógica de sala e educativa de instituição) é um importante 

recurso na promoção de práticas em que subsiste “uma planificação contextualizada e 

promotora de aprendizagens cada vez mais ricas e diversificadas” (Vasconcelos, 2012, p. 

37) e onde o conhecimento se constrói coletivamente em comunidades de práticas, assente 

na harmonização de interesses comuns (Costa, 2007). A divulgação assume-se, assim, como 

uma prática colegial de aprendizagem em que    

[…] aquilo que divulgamos também é fruto das nossas práticas e até mesmo do trabalho em equipa 

porque muitas vezes vou à sala da colega para ver como fizeram determinado trabalho e isso eu sei 

acima de tudo pelo que ela divulga. Aquilo que divulgamos espelha as nossas práticas, o que 

escolhemos para divulgar define a importância que damos ao que foi trabalhado e construído 

naquela atividade, naquele projeto, por isso […] a maior parte das vezes, nós desenvolvemos as 

mesmas atividades mas o resultado final é diferente, as aprendizagens que selecionamos também são 
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diferentes, claro que é porque as crianças são diferentes e realizam aprendizagens diferentes, mas 

também é porque somos educadoras com sensibilidades diferentes e que, a cada momento, 

valorizamos aprendizagens diferentes, por isso os registos também são diferentes (Anita, EP). 

O princípio da visibilidade funciona como um guia nas práticas de registo e de 

divulgação das educadoras participantes, na medida em que esperam que as suas práticas 

pedagógicas possam ser lidas e discutidas a partir do que divulgam. Tentam, sempre que 

possível, variar e dar a conhecer os diferentes tipos de trabalhos como forma de aprender, sim porque tudo se 

resume a dar a conhecer como as crianças aprendem e o que aprendem (Inês, EP). Revelam ter 

consciência que nos contextos pedagógicos, apesar do ato de divulgar o que se faz ser um 

dos meios de comunicação que melhor permite aos outros aceder aos contextos reais, o que 

se transmite é sempre mediado por quem divulga (Helm, 2005 e Sacristán, 2008), neste 

sentido a educadora Sara afirma que  

[…] aquilo que os adultos observam e aquilo que os outros interpretam do que divulgamos 

por vezes é um pouco diferente quer do que o que se passou e viveu com o grupo, quer do que 

nos vai na alma, do que o que vai na nossa cabeça […] quando divulgo as atividades 

desenvolvidas, exponho aquilo que eu acho que foram as atividades. Ou seja, é sempre o 

meu olhar, o meu entendimento do que aconteceu e eu até posso considerar que está muito 

bem descrito mas os pais podem não compreender o que foi divulgado (EP). 

Para estas educadoras, a atividade de divulgar é uma função pedagógica que faz parte da 

formação profissional de qualquer educadora (Inês, EP) e está presente no quotidiano do jardim-

de-infância, como uma forma de explicitar os conteúdos que se estão a trabalhar; por exemplo, o que 

estamos agora a trabalhar sobre os pesos e as alturas, apresentamos por ordem crescente e isso permite 

transmitir aos pais que estamos a trabalhar determinadas noções matemáticas (Anita, EE). Para que 

tudo possa ser compreendido, consideram que tudo deve ser divulgado: 

[…] divulgo sempre o que fazemos, divulgo porque ao divulgar estou a transmitir aos 

outros o que fazemos, estou a mostrar o que aprendemos, no fundo estou a divulgar uma 

parte da vida no jardim-de-infância. Acho que é por isso que divulgo, para contar aos 

outros as nossas vivências, as nossas conquistas, as nossas aprendizagens. Eu digo nossas 

porque me incluo, eu estou sempre a aprender com as crianças e com a auxiliar e acho que 

com elas é recíproco, por isso, aqui no jardim-de-infância todos aprendemos com todos. Pode 

parecer um chavão, mas eu sinto que é mesmo assim, sinto que todos aprendemos, até os 

pais aprendem quando leem o que nós divulgamos. Mesmo as nossas colegas do primeiro 

ciclo quando cá veem ver e quando participamos em atividades conjuntas também aprendem, 

por isso é que eu acho que todos aprendemos com o que se divulga! (Inês, EP). 

Para a educadora Cristina é importante saber se os outros compreendem o que divulga 

e, neste sentido partilhou numa das entrevistas que uma colega educadora lhe transmitiu 

que na sua sala se percebe o que eu faço com as crianças. Perguntei porquê e ela respondeu-me: “Então, tu 
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tens as conversas das crianças, tens trabalhos feitos por elas, tens textos escritos por elas, tens fotografias 

delas e das atividades”, por isso considero que esta é a melhor forma de divulgar o que fazemos (EP). 

Por saber que os processos de divulgação não dependem apenas do que se expõe nos 

diferentes espaços do jardim-de-infância, a educadora Sara alerta para o facto de considerar 

que nem tudo é passível de ser divulgado da forma mais convencional, ou seja, através de 

registos expostos visualmente, independentemente dos tipos de registo, pois 

[…] há momentos que não são registáveis, que não são passíveis de divulgação. Refiro-me 

aos momentos de grande grupo, de planificação, de avaliação, momentos que nós damos 

tanta importância mas que é difícil dar visibilidade, não têm como ser divulgados, a melhor 

forma de os divulgar é atribuir-lhes importância e discutir essa importância com todos, com 

o grupo, com os pais, com a auxiliar. […] Há situações mais fáceis do que outras. Por 

exemplo no outro dia houve um momento de grupo em que uma criança cedeu 

continuamente às outras colegas – e é uma criança que não costuma ceder - e ela cedeu 

várias vezes e conseguiu fazer a construção com o apoio das colegas e em colaboração com 

elas. Foram muito mais as colegas que ela, mas pela primeira vez isto aconteceu e uma das 

colegas disse: “A R. hoje concordou e aceitou a nossa opinião”, que é uma coisa que ela tem 

muita dificuldade em fazer. Mas como é que isso se transmite? Foi uma situação tão 

válida, tão importante! O que nesta situação tem mais significado são os processos, não é o 

resultado da construção. E no jardim-de-infância em muito dos processos, na maioria 

mesmo, não conseguimos que fiquem visíveis (EP). 

Apesar de considerar que os processos de divulgação permitem aceder a muito do que 

se passa no jardim-de-infância, esta educadora revela não estar certa que os outros, 

nomeadamente as famílias consigam compreender as intencionalidades subjacentes aos 

processos vividos, na medida em que considera que as famílias compreendem o que se faz, não 

sei é se compreendem que intencionalidades estão subjacentes ao que se faz, nem sei se conseguem identificar 

as competências desenvolvidas. Acho que muitos pais não as conhecem, se calhar nem têm que as conhecer, 

mas quando divulgo, divulgo no pressuposto de que as conhecem (EP). 

Mostrar o que se faz surge como um imperativo nos seus discursos: pretendo dar 

informação, quero muito mostrar o que se faz (Inês, EE); Acima de tudo pretendo divulgar tudo o que se 

faz. Divulgo para partilhar o que é nosso (Anita, EE). Nelas está presente a necessidade de 

divulgar a todos os parceiros para que todos possam compreender os processos de 

aprendizagem diários vividos e experienciados por crianças e adultos nos contextos de 

jardim-de-infância, por isso nas suas salas de atividades está explicito [não apenas] o que as 

crianças fazem, mas também o que fazem os adultos (Inês, EE). Demonstram uma grande 

seriedade no processo já que, de uma forma fidedigna, tentam tornar visível aos olhos dos 
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outros o que se passa no jardim-de-infância, por isso, os placares não são mais que a descrição de 

um projeto para que todos o possam acompanhar, discutir e também para que o possam compreender 

(Anita, EE). 

Assumem o processo de registar e de divulgar como uma forma de transformar os 

saberes em algo narrável, compreensível, que além de útil para todos […] seja um meio de 

explicitar o que nós fazemos e que vamos aprendendo e que estamos a aprender e a desenvolver na sala 

(Inês, EE). Divulgam, assim, com o intuito de desocultar o vivido, dando visibilidade àquilo 

que defendo, àquilo que as crianças vão fazendo, às experiências que vou proporcionando às crianças (Sara, 

EP). 

Consideram que deste modo permitem aos outros mergulhar nos fazeres da prática 

(Barbosa & Horn, 2001), observando o que as crianças estão a aprender, aquilo que nós estamos a 

fazer, as nossas práticas, pretendo mostrar o que está a acontecer no jardim-de-infância, os projetos, os 

interesses das crianças, as dificuldades, a sua evolução […]. Pretendo que olhem à volta e vejam o que 

fizemos durante um dia, uma semana, um mês (Inês, EE). Esta visibilidade, através da 

desocultação do vivido, é também evidente na prática quotidiana da educadora Sara que 

revela ter  

[…] a preocupação de ter trabalhos expostos de todas as crianças, mas não são todos sobre 

a mesma atividade, ou sobre os mesmos conteúdos. Tento diversificar quer nos tipos de 

registos, quer no tipo de aprendizagens que realizaram. Por exemplo, se estamos a 

trabalhar uma história eu posso divulgar um trabalho têxtil, o título do livro escrito por 

uma criança, o registo gráfico da história, o desenho, enfim desenvolvemos na sala diferentes 

trabalhos sobre a mesma temática, por isso, quando divulgo, divulgo diferentes produtos de 

diferentes crianças (EP). 

Implícito ao princípio de dar visibilidade às práticas pedagógicas está a necessidade de 

explicitarem a filosofia educativa pela qual regem o desenvolvimento das suas funções 

enquanto educadoras de infância. Benzoni (2012) refere nos seus estudos que documentar o 

que se vive no jardim-de-infância favorece ocasiões para refletir acerca da relação entre a 

intencionalidade pedagógica e a prática real, analisando assim a filosofia educativa. Nos 

espaços de partilha, através do que selecionam para divulgar e da forma como divulgam, as 

educadoras participantes comunicam o que pensam da educação, permitindo que os outros 

acedam quer à sua filosofia educativa (Inês, EE), quer à forma como constroem o quotidiano 

da educação de infância, já que o que é divulgado dá visibilidade à minha intencionalidade educativa 

(Sara, EP). A educadora Inês elucida de um modo claro o princípio de explicitar o seu 
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entendimento sobre o que é importante em educação de infância e revela que considera as 

crianças e os adultos intervenientes ativos no processo de ensino e de aprendizagem:  

Procuro transmitir e procuro comunicar aquilo que eu penso que é importante na educação, aquilo 

que eu acho que as crianças devem aprender e aquilo que eu acho que é significativo para elas. Tento 

realmente com o que exponho, que comunico, que divulgo, que esteja sempre subjacente aquilo em 

que eu acredito relativamente à educação. Vou dar-te um exemplo sobre o que estamos agora a 

aprender sobre os dinossauros, porque fomos ver uma exposição dos dinossauros com o nosso 

agrupamento e estamos agora a investigar esses animais. Quando eu comunico e quando eu exponho 

sobre isso, o que eu quero que seja divulgado e, portanto, que fique ali claro, é o modo como eu 

acredito que as crianças aprendem sobre as coisas, sejam os dinossauros ou qualquer outro assunto, 

então coloco lá as conceções que as crianças tinham acerca dos dinossauros, o que elas já sabem, o 

que nós pretendemos com aquela visita, que áreas de conhecimento é que estão ali em causa, porque 

é que é importante que as crianças aprendam sobre aquele assunto, como é que elas aprendem, como 

é que elas podem aprender. Iimplicar também os recursos que podemos ter, portanto, implicar as 

famílias é fundamental, pedir ajuda a quem nós achamos que nos pode ajudar, portanto, tentar de 

alguma forma comunicar aos outros tudo aquilo que está envolvido no que estamos a aprender, como 

é que aprendemos. […] Preocupo-me com o processo. Não me preocupo realmente em colocar só os 

desenhos finais, ou as pinturas, ou as construções das crianças sobre os dinossauros, mas 

complementar isso ou ilustrar isso de modo a clarificar como é que aquilo foi sendo feito e porque é 

que aquilo é importante e muito sempre pondo os registos de como é que as crianças entendem o que 

fizeram, eu escrevo muito e exponho tudo o que escrevo e também as conceções que as crianças têm 

do tema, das questões que estamos a tratar e a abordar (EP). 

Para a educadora Sara a forma de estar em educação está intimamente ligada às minhas 

intencionalidades. Tento ligar muito os conteúdos à componente lúdica e aos afetos pois acho que o jardim-

de-infância tem uma componente educativa muito importante (EP). Esta educadora reconhece que, 

através do que divulga, apenas alguns parceiros conseguem compreender os seus princípios 

pedagógicos, já que  

A minha filosofia de trabalho, centra-se na minha filosofia educativa, nos princípios que defendo, 

mas não sei se é possível conhecê-la através do que divulgo, provavelmente para colegas mais 

despertas, colegas que são docentes, ou colegas que me conheçam melhor e que sejam do ramo da 

educação, não necessariamente do pré-escolar, talvez! Acho que através do que divulgo essas pessoas 

são capazes de compreender a minha forma de trabalhar e de transmitir o que se passa na sala. 

Ainda há pouco tempo recebemos a visita de professores estrangeiros e veio com eles uma colega 

portuguesa que eu não sabia que era educadora e que vinha como tradutora e depois a colega antes 

de sair falou comigo porque compreendeu que eu trabalho com alguns dos instrumentos do 

movimento da escola moderna. Talvez para este tipo de pessoas seja possível compreender, mas para 

os outros acho que não! (ibidem). 
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6.1.1.2. Dar a conhecer as crianças 

As crianças estão sempre presentes em 
tudo o que divulgo, porque no jardim-de-
infância são elas que contam! (Inês, EP). 

 

As educadoras sustentam que divulgar é uma das formas mais poderosas de transmitirmos aos 

outros o que se passa durante o período de tempo em que as crianças estão no jardim-de-infância (Anita, 

EP), por isso, nas suas práticas pedagógicas registam e divulgam os percursos de 

aprendizagem (Marques & Almeida, 2011) das crianças, comunicando aos outros as 

experiências vividas. Fomentam a comunicação com a intencionalidade pedagógica de 

explicitar o que as crianças fazem no jardim-de-infância. [Fazem-no] para as crianças e para quem entra 

na sala: as famílias, as colegas, as crianças de outras salas, para todas as pessoas (Inês, EE). Para tal 

recorrem à voz das crianças, dando-lhes a vez para, através dos registos, darem a conhecer 

as experiências que viveram: eu recorro à voz das crianças através dos meus escritos, no fundo eu 

escrevo a ação pela voz das crianças e claro pela minha também, porque eu também dou a minha 

contribuição, eu também estou lá, naquilo que vivemos e por fim naquilo que escrevo (Inês, EE). Ao se 

centrarem nas crianças julgam ser possível ler as práticas através dos seus olhos e dos seus sentidos, 

ou seja, conseguimos compreender o que elas mais valorizam no jardim-de-infância (Inês, EE). 

Expressam claramente a importância da tornar visível o papel das crianças e explicitam 

que nas suas práticas, tal é concretizado através de procedimentos diversos em que 

registam o que é realizado pelas crianças para divulgar os processos vividos, 

nomeadamente,  

[…] sempre que descrevo os processos descrevo-os na voz das crianças de modo a dar-lhes 

vida, tento colocar mesmo aquilo que elas dizem, às vezes certas experiências, as hipóteses 

que colocaram, o que disseram, normalmente eu explico, sei lá, por exemplo, hoje 

descobrimos o que é que os ímanes fazem! Apresento uma explicação mais científica e 

depois coloco o que elas disseram. Acho que é por aqui que se vê o papel das crianças, tento 

que quem entra na nossa sala contacte com as suas aprendizagens e as suas atividades 

(Anita, EP); 

[…] vê-se muito bem qual é o papel das crianças na sala, que ação é que elas têm, qual é a 

importância delas, qual é o lugar delas na sala, […] alguns exemplos, o mapa de atividade 

é muito explícito do lugar delas, porque mostra as escolhas delas e é a ação delas que guia 

os nossos dias. Também é visível nas aprendizagens explícitas nos placares, nas paredes, no 

modo como expomos os materiais e no modo como estão ao dispor e ao alcance de todas as 
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crianças; no modo como escrevo as notícias diárias através da voz das crianças e até os 

próprios trabalhos das crianças permitem compreender o seu papel na sala (Inês, EP); 

[…] o mapa das tarefas mostra bem que as crianças têm um papel ativo e não é necessário 

estar na sala para ver isso, eu acho que o mapa o demonstra muito bem. Eu acho que 

quem entra na sala percebe que em vários momentos do dia as crianças têm uma 

intervenção muito ativa. Também são percetíveis […] as atividades que desenvolvem, por 

exemplo, como hoje que as construções ficaram no chão para que as crianças mostrassem no 

grande grupo, ora quem ali entrar consegue compreender que aquelas produções artísticas 

são fruto do trabalho de toda a manhã. Por norma, as crianças registam no papel as 

construções que realizaram e depois estes tipos de construções ficam no chão dois ou três dias 

e percebe-se o processo da sua construção (Catarina, EP). 

Porque os registos não transmitem tudo, mas transmitem sempre algo a respeito de 

alguma coisa ou de alguma criança, os processos de divulgação acontecem, nas salas destas 

educadoras, de “maneira concomitante e relacionada, incluindo as crianças como 

protagonistas” (Barbosa & Fernandes, 2012, s/p.), com uma ação preponderante na sala (Anita, 

EP). A análise de toda a informação permitiu-me compreender que concebem o jardim-de-

infância como um espaço de participação ativa, onde os processos de divulgação 

permitem o pleno exercício de cidadania através das suas práticas quotidianas onde, tal 

como preconiza Sarmento (2009), se criam possibilidades reais de intervenção por parte de 

todos os participantes no processo de aprendizagem das crianças.  

No seu dia-a-dia, consideram as crianças e o papel que estas assumem na gestão dos 

processos de divulgação, adotando como um dos princípios primordiais da divulgação a 

participação ativa e contínua das crianças na seleção da informação a divulgar de forma a 

que esta tenha sentido para as crianças (Inês, EE). Neste sentido, nas suas práticas diárias de 

registar, documentar e divulgar, procuram dar lugar às crianças (Catarina, EP), mas um lugar 

participado, onde a opinião das crianças é considerada. Tal princípio é clarificado por esta 

educadora quando relata que normalmente até são elas que dizem: “porque é que não colocas para as 

crianças das outras salas verem o trabalho que nós fizemos?”. São elas que me pedem (EE). Também a 

educadora Anita, referindo-se ao processo de divulgação das atividades diárias, afirma que a 

participação ativa das crianças é evidenciada pelas notícias que divulgam, já que considera 

que quem entra na sala percebe que as crianças tiveram uma ação importante na elaboração das notícias 

diárias, às vezes até me pedem para “ler” ou pedem às crianças que o façam (EP). Este princípio é 

ainda explicitado por outras duas educadoras quando referem que  

[…] principalmente na sala tento que o espaço seja mesmo delas e tento que elas se revejam 

no que é divulgado. Muitas vezes são elas próprias que decidem o que querem divulgar e 

como. Claro que tento sempre que elas justifiquem as suas opções, mas muitas vezes elas 
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colocam nos placares e só depois falamos sobre as suas escolhas e mesmo que eu não concorde 

muito com elas, é difícil pedir-lhes para retirarem o registo. O que também pode acontecer e 

acontece é o grupo decidir que aquele registo deve ocupar outro lugar, ou que não deve ser 

exposto e, mais uma vez, desde que devidamente justificado a criança pode ter que guardar 

o seu produto (Catarina, EP); 

Tento que sejam elas próprias a colocar e a decidir o que querem colocar nas paredes, nos 

portfólios, … tento sempre que as crianças explicitem o que querem expor. Tento também 

que se respeitem alguns critérios das crianças, nomeadamente, que tenha sido importante 

para elas, que tenham aprendido alguma coisa, que seja significativo das aprendizagens, 

que explicitem porque é que é querem expor (Inês, EE). 

Ao proporcionar este processo, a educadora promove espaços onde cada uma das 

crianças “não olha apenas para o que faz e o modo como faz, olha também para si como 

um ser em crescimento” (Azevedo & Oliveira-Formosinho, 2008, p. 122). Ao dar lugar às 

crianças, atentam no que são as suas especificidades, respeitando-as. Deste modo, a forma 

como cada uma destas educadoras pensa e desenvolve os processos de divulgação é vivida 

em função dos seus contextos de prática e de quem os habita, considerando que há que ter 

em conta quem vai ler os registos pois nem todos irão ler com os mesmos olhos, cada um fará a sua 

interpretação e esses cuidados cabem-me a mim, sou eu que tenho que gerir a imagem que passo com o que 

divulgo. É necessário compreender e respeitar o meio em que vivemos, as crianças e as suas famílias (Sara, 

EP). 

Compreende-se, portanto que, para dar a conhecer as crianças, o respeito pelas 

crianças se afigura como primordial na medida em que   

Há coisas que acabo por não divulgar porque considero que não devem ser divulgadas […] Vou 

explicar-te com um exemplo: normalmente gosto de divulgar as aprendizagens de todos e uma vez 

numa proposta de atividade bastante direcionada para poder observar o desenvolvimento das 

aprendizagens das crianças no domínio do registo gráfico, houve umas crianças que se destacaram 

muito no trabalho e existiam ali grandes discrepâncias e então achei que não devia divulgar aquelas 

produções, ou seja, eu decidi não divulgar aqueles registos para não evidenciar as diferenças de 

algumas crianças, quer pela positiva, quer pela negativa. Este tipo de registos eu coloco no portfólio e 

depois discuto com os pais, mas não divulgo para todos - os adultos e as crianças, não é? Sabes, 

muitas vezes o meu maior receio é a comparação que os adultos fazem, especialmente as famílias, e 

eu tento evitar que as crianças comecem logo no jardim-de-infância a ser rotuladas por vezes até a 

ser discriminadas, alguns pais tiram ilações que não são as corretas e quando eu divulgo os registos 

sei que nem sempre vou estar a acompanhar quem os lê e os observa (Sara, EP). 

Porque reconhecem as crianças como seres pensantes e produtores de saberes 

(Malaguzzi, 1999), as educadoras participantes consideram que a atividade de registar e de 

divulgar permite valorizar o trabalho das crianças (Anita, EP) e as aprendizagens que realizam 
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quotidianamente, já que, através do que divulgam explicitam o que as crianças aprendem e como 

aprendem (Cristina, EE). 

Os processos de divulgação possibilitam, assim, demonstrar aquilo que elas sabem e para elas 

também é de extrema importância pois é a forma como mostram aos outros e a si mesmas todas as suas 

aprendizagens… o que sabem e que antes não sabiam. […] é uma forma de ver como elas e eu crescemos 

em conjunto (ibidem). Para que as crianças se sintam valorizadas (Anita, EP), esta educadora 

divulga sempre os trabalhos individuais e também os coletivos porque acho que valoriza as crianças e as 

suas aprendizagens e também porque é uma forma de explicitar […] o nosso dia-a-dia (ibidem). 

De modo a que os processos de divulgação possam efetivamente ser promotores da 

valorização das crianças e dos processos em que participam, estas educadoras fazem 

depender a seleção da informação a divulgar das situações vividas e experienciadas pelas 

crianças, individualmente e/ou em grupo. A educadora Anita refere que, nas suas práticas 

tenta que tudo seja valorizado e, neste sentido, explicita que até os materiais que as crianças 

trazem de casa podem servir para valorizar a participação e a intervenção no grupo, por 

exemplo, as folhas de amoreira; se elas as trouxerem somos capazes de fazer um registo sobre o que os bichos 

comem e explicitar quem foi que as trouxe e assim valorizar o trabalho de cada um (EE). 

Consideram que é importante que cada criança veja que as suas produções foram valorizadas, […] 

que sintam que se valoriza as suas aprendizagens e as suas produções, mas sempre com as devidas reservas a 

uma comparação, por isso eu não gosto de divulgar o mesmo tipo de registo de todas crianças (Sara, EP). 

Divulgam essencialmente o que, de algum modo, se afigura como as produções […] mais 

importantes, mais significativas, mais relevantes (Cristina, EE) para as crianças, transformando o 

espaço num local aberto à construção e à reconstrução de aprendizagens significativas para 

todos que dele participam. Neste sentido, tentam que em todos os projetos seja visível o que elas 

aprenderam, tento valorizar cada uma nas suas competências (Anita, EP), daí que  

[…] os produtos que são divulgados não têm a ver com os melhores e os mais bonitos, têm a 

ver sim com ganhos e aprendizagens que se revelaram muito significativas para uma ou 

outra criança e que depois devem ser partilhadas com os outros porque assim conseguem 

perceber que aquela criança já é capaz, já cresceu, que foi um ganho […]. Esta partilha 

por todos, com todos e para todos obviamente valoriza as crianças e os processos de 

aprendizagens (Inês, EP). 
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6.1.1.3. Organizar o que se dá a conhecer 

Eu tenho o cuidado de organizar as 
produções das crianças e os meus comentários 
sempre a pensar nos outros, naqueles que se 
interessam pelo que fazemos (Cristina, EE). 

 

As educadoras participantes consideram, tal como Oliveira-Formosinho & 

Formosinho (2011a) que a estética tem um imenso “poder comunicativo” (p. 111), deste 

modo consideram que não podem ter uma grande sobrecarga de informação (Cristina, EE), que 

não deve haver demasiada informação, muita coisa ao mesmo tempo, não devemos encher demasiado as 

paredes (Inês, EP) e que tudo o que é divulgado tem que ter critérios de estética (Sara, EE). A 

educadora Anita reforça que a forma como se expõe, em termos do sentido estético, torna o espaço em 

que nos encontramos mais agradável e isso também é importante, porque ajuda a desenvolver essa 

competência a que as crianças são até bastante sensíveis (EE). 

Para a educadora Cristina a organização daquilo que expomos é muito importante. Mas […] há 

períodos do ano em que sentimos mais necessidade de expor, de divulgar o que vamos fazendo e os outros 

também procuram mais nessas alturas (EE). Refere esta situação aquando da entrevista de 

explicitação que decorreu no início maio, após um período dedicado à família (março: dia 

do pai e maio: dia da mãe) em que a sala de atividades estava repleta de informação 

elaborada pelas crianças e pelas famílias. 

A atividade de organizar os registos a divulgar faz parte da dinâmica do trabalho em jardim-

de-infância (Inês, EP). Esta é uma atividade à qual dedicam uma atenção especial, na medida 

em que é uma das funções pedagógicas que desempenham constantemente. Referem que o 

desenvolvimento dos processos de divulgação lhes dá muito prazer, ainda que nem sempre 

consigam fazer da forma como desejavam, tal como explicita a Cristina: 

Uma coisa que me dá muito prazer é organizar os placares, se calhar às vezes não está da 

melhor forma, porque nem sempre consigo… mas é algo que me dá prazer e que tenho 

preocupação quando estou a fazer e acho que tem a ver até com a minha formação inicial. 

Estou a referir-me às questões estéticas, mas também à importância da passagem de 

informação… sei lá às vezes são pequenos detalhes que evidenciam a informação que 

queremos passar, porque não é só colocar ali os desenhos e não colocar mais nada (EE). 

Para dar a conhecer o que se faz, importa que se tenha em consideração que o ato de 

divulgar implica respeitar quer cada uma das crianças como seres competentes (Malaguzzi, 

1999), quer o seu percurso de desenvolvimento e de aprendizagem, pelo que os exemplos 

de informação que se divulgam aos outros devem ser geridos de forma apropriada, 
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respeitando a singularidade de cada criança, mas também a do(s) parceiro(s) a que se 

destina. Marques & Almeida (2011) referem que “documentar as experiências representa 

instrumento de comunicação e divulgação de uma proposta pedagógica que reconhece a 

criança como ser pensante e produtor de cultura” (p. 415). Neste sentido, o que a 

educadora Inês divulga  

[…] são produtos verdadeiramente feitos por elas, de projetos delas e de coisas delas, não 

são aprendizagens que quero transmitir e que lhes quero ensinar ou para alguém ver! São 

verdadeiramente coisas feitas por elas: são as escritas delas, as tentativas delas, os erros 

delas. Ao divulgar tento mediar entre as dificuldades, os erros e os sucessos para que tudo 

seja visível sem lesar nenhuma das crianças (EP). 

Ao registar e divulgar, a educadora Anita recorre à escrita como forma de organização 

dos saberes que pretende divulgar e partilhar: 

[…] normalmente escrevo o que elas dizem. Isso é já um hábito… faz parte da nossa 

vida aqui no jardim-de-infância, por vezes sou eu que decido que título dar a 

determinada exposição, outras vezes são elas que dizem “Anita, escreve isto”, ou 

“Anita, escreve aquilo”, mas normalmente espero que sejam elas a dizer e, agora que 

estou a pensar, este ano acho que sou mais eu quem escreve, escrevo na voz delas mas 

sou eu que escrevo, o ano passado eram elas que escreviam mais, elas próprias, porque 

tínhamos um diário, […] eram elas que registavam. Escreviam o que queriam e depois 

eu escrevia por baixo o que elas tinham dito. Mas este ano tenho sido muito mais eu a 

escrever na voz delas, mas sou eu a escrever porque elas falam muito. Às vezes escrevem 

e depois pedem-me para agrafar e perguntam-me mas consegues ler? E está escrito? E eu 

digo que sim, que ali está a história que elas escreveram e depois eu tenho que 

“traduzir” porque na maioria das vezes elas querem que eu escreva, ao lado da escrita 

delas, o que escreveram (EE). 

Estas educadoras organizam a divulgação em espaços diferentes e com 

intencionalidades distintas entre si:  

[…] o modo como a sala e como o espaço está organizado reflete qual é a metodologia que 

eu utilizo, que prioridades tenho, o que é que eu valorizo mais ou menos, o modo como 

interajo com as situações e com as crianças, […] na sala não me limito somente a colocar 

ali uma coleção de trabalhos que as crianças fazem, não é uma coleção de trabalhos! É 

muito mais do que isso! O modo como a sala está dividida, o sítio onde eu coloco os 

materiais e a informação, as letras que eu utilizo ou não utilizo, os desenhos que divulgo ou 

que não divulgo. Tudo isso reflete o meu projeto curricular. Claro que para o compreender 

tem que se acompanhar o trabalho ao longo de todo o ano, se entras apenas uma vez não 

consegues ter uma perceção exata do que acontece, mas tens logo uma série de indicadores, 

isso sem dúvida (Inês, EP). 

Dentro da sala de atividades a minha grande finalidade é valorizar aquilo que as crianças 

fazem e aquilo que nós fazemos. […] A informação que está na sala é essencialmente 
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dirigida às crianças, os pais também entram, mas não estão lá tanto tempo, a sala é muito 

mais vocacionada para as crianças, mas também para os pais que entram (Sara, EE); 

[…] algum do material que divulgo no vestiário já esteve na sala. Esta é uma forma que eu 

encontrei de dar oportunidade às famílias que ainda não viram os materiais, de os verem e 

também porque as crianças gostam de os colocar ali, sentem-se valorizadas (Anita, EE). 

Como já referi, as educadoras pretendem dar a conhecer as suas práticas e as crianças, 

pelo que ao organizarem a informação, pretendem evidenciar as situações riquíssimas (Sara, 

EP) que ocorrem no jardim-de-infância. Na seleção da informação e dos registos que 

divulgam frequentemente optam pelos que são mais representativos do que quisemos aprender e do 

que aprendemos (Inês, EP). 

Nas suas práticas de divulgação cuidam para que nos diferentes espaços de divulgação existam 

trabalhos de todas as crianças (Inês, EP). A organização dos registos depende das 

intencionalidades dos projetos que estão a decorrer e da forma como estão a decorrer, como 

existem sempre vários trabalhos a decorrer ao mesmo tempo, há sempre trabalhos de todas as crianças na 

sala expostos e em diferentes áreas. Há sempre coisas de cada uma (EE). Também a educadora 

Cristina esclarece que no dia-a-dia do jardim-de-infância  

[…] todos os dias podemos mudar quer a sala, quer aquilo que divulgamos, […] acho que 

se percebe que as crianças desenvolvem muitos projetos ao mesmo tempo, […] que as 

crianças não fazem todas as mesmas produções, que há muita coisa a acontecer ao mesmo 

tempo e como o espaço é de todos, as crianças sabem que podem colocar e retirar os seus 

trabalhos, as suas coisas “preciosas”, por exemplo, um desenho que fizeram em casa e que 

querem oferecer à sala (EP). 

A educadora Sara revela que organiza os registos de modo diferenciado em função dos 

espaços, procedendo a uma seleção do que me é possível divulgar cá fora, mas primeiro divulgo na sala 

(EE). No espaço de entrada que é visitado diariamente por todos os que habitam o espaço 

do jardim-de-infância, pretende dar visibilidade a todas as áreas de conteúdo, pretendo que todas as 

áreas de conteúdo das orientações curriculares tenham um espaço próprio e pretendo ainda que quem entra 

na nossa escola compreenda que todas as áreas são importantes (ibidem). Porque este é um espaço 

habitado pela comunidade educativa, na organização da informação a divulgar, a educadora 

Anita refere a importância de integrar a informação que [as crianças] trazem de casa, o que 

pesquisaram com os pais, com os irmãos (EE). 
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6.1.2. Finalidades da divulgação 

Nos processos de divulgação, as finalidades estabelecidas pelas educadoras 

participantes, tal como os princípios, decorrem das suas conceções de divulgação. A análise 

interpretativa permitiu-me compreender que, nas suas práticas, estas educadoras definem 

quatro finalidades primordiais para o desenvolvimento de processos de divulgação que 

favoreçam a visibilidade das práticas pedagógicas e a centralidade das crianças. Assim, 

estabelecem como suas finalidades, avaliar as práticas pedagógicas; explicitar os processos 

de aprendizagem das crianças através dos registos que selecionam e que divulgam; guardar 

a memória do que se fez e do que se viveu e valorizar o papel da educadora no jardim-de-

infância. 

 

6.1.2.1. Avaliar as práticas pedagógicas 

Com aquilo que divulgo procuro que, 
de algum modo, todos possam participar 

na avaliação das nossas práticas (Sara, 

EE). 

 

Para que o que se divulga possa ser compreendido por todos os que leem os registos, 

estas educadoras pretendem que todos possam, através dos registos divulgados, analisar 

tudo o que se faz no jardim-de-infância (Sara, EE). Tal como Gonçalves (2008) preconizam 

processos de divulgação intrincados em processos constantes de observação, diálogo e 

intervenção. A avaliação de tudo o que fazemos (ibidem) é, assim, uma das finalidades dos seus 

processos de divulgação. Referem-se a diferentes formas de avaliação das suas práticas 

pedagógicas, com a particularidade destas se centrarem maioritariamente no quotidiano do 

jardim-de-infância, reconhecendo que divulgam como forma  

[…] das próprias crianças perceberem aquilo que estão a fazer, as crianças revêem-se 

naquilo, é quase uma avaliação, uma reflexão sobre o que fizeram, não é só dar a conhecer 

e depois também […] o que está exposto funciona como um regulador da minha prática, 

para compreender o que fá fiz, o que posso fazer, o que tenho ou devo melhorar, é também 

um regulador para mim e acho que também para os pais e até institucionalmente serve para 

irmos analisando o projeto curricular de turma na tentativa de saber o que já fizemos e o 

que podemos ainda fazer (Inês, EE). 

Recorrem a instrumentos reguladores das atividades diárias pois consideram que estes 

permitem avaliar as aprendizagens realizadas quer por cada uma das crianças, quer pelo 

grupo em geral. No processo de divulgação, a leitura dos registos efetuados nesses 



Divulgar no jardim-de-infância: Conceções 

203 

 

 

instrumentos pelas crianças permite a quem entra na sala, por um lado, conhecer as 

aprendizagens realizadas, por outro, motivar conversas acerca das mesmas, favorecendo 

momentos de avaliação das práticas pedagógicas onde intervêm diferentes participantes. 

Neste sentido, para a educadora Anita 

[…] o registo semanal do tempo ou das faltas, o gráfico mensal dos diferentes estados do 

tempo, os registos de experiências e outros trabalhos é também mais uma forma de avaliar 

as aprendizagens e de avaliar também as minhas práticas. E para as famílias também 

porque olham, leem e comentam, então já trabalharam sobre isto e sobre isto também? A 

intenção é de demonstrar as aprendizagens realizadas, de apresentar os projetos, mas 

também de nos pôr (às crianças, aos pais e a nós mesmas) a falar sobre o que fazemos e 

como fazemos. Às vezes, as crianças levantam questões sobre materiais que estão expostos, 

ou coisas que elas acham que estão mal. Portanto, há uma interação contínua delas com o 

que está exposto. E com os adultos acontece o mesmo, os adultos procuram saber o que ali 

está e apoiam-se quer nas crianças, que na equipa da sala e muitas vezes são as questões 

que nos colocam que nos fazem pensar se o que divulgamos naquele placar, aquela pintura 

ou aquela construção, reflete o trabalho realizado na sala (EE). 

Para esta educadora é importante que existam diferentes modalidades de avaliação, 

sendo que considera que a avaliação diária é muito mais importante porque consigo avaliar com muito 

mais rigor (EP). Mas é de salientar que nas suas práticas, tal como as restantes educadoras, 

recorre à construção de portfólios individuais, na medida em que este pretende ser um 

instrumento de avaliação onde eu posso ver o percurso da criança desde que entrou no jardim-de-infância 

[…] espelha o percurso das crianças por área de conteúdo. É uma forma das crianças visualizarem e 

avaliarem os seus progressos, elas gostam de ler e discutir o que já fizeram (ibidem). 

Para as educadoras participantes, a tomada de decisão do que divulgar é um processo 

de aprendizagem que é partilhado com as crianças e com as equipas, assumindo a vivência 

de processos onde todos são - ou podem ser - protagonistas das suas aprendizagens. 

Consideram, portanto, que a avaliação deve ser participada e, por isso, divulgar surge como 

mais uma forma de avaliar as nossas práticas, e se todos participarem, a avaliação torna-se muito mais rica 

(Inês, EP). Normalmente, antes de divulgar, discutimos o que queremos que os outros vejam e é com 

base nessa discussão que decidimos o que vamos divulgar e de quem são os trabalhos a divulgar (Catarina, 

EE). Neste processo o grupo serve de “apoio e de estímulo à aprendizagem de todos” 

(Rosa & Lopes da Silva, 2010, p. 54), mas para tal é necessário que a educadora “ouça, 

observe e esteja atent[a] a cada criança, de forma a potencializar o saber de cada um” 

(ibidem). No grupo da educadora Catarina, este processo é mediado por ela, permitindo às 

crianças analisarem as suas produções e as das outras crianças, tecendo considerações que 

verbalizam acerca das mesmas, ajudando-as a aprender a “fazer-se entender” (Sacchetto, 1998, 
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apud Marques & Almeida, 2011, p. 420) e a “entender os outros, […] a escolher, a perder, a 

mostrar-se carinhoso, chateado, agradecido, triste” (Navarro, 2001, p. 31), por isso,   

[…] quando elas terminam os trabalhos, avaliam-nos e depois querem saber quais são os 

trabalhos que vão para o placar e é nesse momento que decidimos. Às vezes eu acho que 

elas até são mais críticas do que eu. Muitas vezes tenho que desconstruir com elas o que é 

mais bonito ou menos bonito porque elas não querem expor os trabalhos das crianças com 

mais dificuldades ou das crianças mais pequenas e eu tento explicar-lhes que devemos expor 

os trabalhos de todos e tento que elas compreendam que há crianças mais novas e crianças 

com mais dificuldades e elas já sabem que colocamos de todas, mas normalmente não 

querem. Mesmo as próprias crianças têm tendência a escolher os trabalhos das outras 

crianças e eu acho que esta análise faz parte do seu crescimento (EE). 

 Tal como Nóvoa (2002), Correia (2008), Canário (2009) e Guerra (2009) as 

educadoras participantes consideram que aprendem acima de tudo quando têm 

oportunidade de refletir sobre o que fazem, ou seja, por meio da experiência e da 

deliberação. Neste sentido, consideram que nos processos de divulgação, os espaços de 

divulgação e os materiais que divulgamos permitem avaliar as práticas que desenvolvemos, permitem avaliar 

o processo de aprendizagem das crianças e também permitem avaliar a nossa intervenção (Inês, EP). 

Para estas educadoras, a reflexão a partir dos registos divulgados permite pensar as 

suas e as outras experiências, ajudando-as a considerar diferentes modos de ação, 

configurando e reconfigurando as suas práticas pedagógicas. Esta finalidade é expressa pela 

educadora Anita quando refere que é por isso que gosto de ir à sala da colega ver o que é divulgado, 

para compreender e […] quando temos tempo para nós, falamos e discutimos sobre isso e muitas vezes 

contamos uma à outra pequenos episódios que aconteceram na sala. Falamos de tudo, das nossas dúvidas e 

angústias mas também das nossas conquistas e aprendizagens (EP).  

No jardim-de-infância, a avaliação é hoje “uma dimensão importante das rotinas” 

(Vasconcelos, 2012, p. 38) e, para estas educadoras, os momentos de avaliação com os pais 

são um tempo de divulgação e de partilha das aprendizagens “que merecem a mesma 

atenção e dedicação que o trabalho com as crianças” (Siraj-Blatchford, 2004, p. 11), Nas 

suas práticas quando procedem à avaliação final analisam as 

[…] aprendizagens das crianças e nessa altura todos têm, de alguma forma, contacto com 

os registos e para alguns deles é o tempo que têm para me questionar acerca do que as 

crianças aprenderam. É muito frequente perguntarem coisas acerca de registos que foram 

divulgados ao longo do ano, mas que não tiveram a oportunidade ou a coragem para 

conversar comigo acerca deles. Com os pais das crianças que têm dificuldades reúno várias 

vezes ao longo do ano, ou seja, reúno sempre que uma das partes sente necessidade, mas é 

mais comum ser eu a solicitar as reuniões (Catarina, EP); 
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[…] o que vai na avaliação do final de cada período e que é entregue aos pais, é como a 

criança está e se eu não explicar o processo de como ela aprendeu, acho que não serve de 

nada. O que quer dizer é, preocupo-me em discutir e analisar com os pais os processos de 

construção dos saberes das crianças, mas não me interessa analisar e discutir só o que já 

sabem, partimos do que sabiam para chegar ao que agora sabem e eu tento fazer isso a 

partir dos registos que tenho de cada criança e as avaliações individuais permitem-me ter 

essas conversas com os pais (Sara, EP). 

Também a educadora Cristina refere que os documentos formais de avaliação das 

aprendizagens (EP) adotados pelo agrupamento são uma forma de divulgar as aprendizagens 

realizadas pois nos momentos em que os discute com os pais, […] os pais ficam a par das 

aprendizagens realizadas (ibidem).  

 

6.1.2.2. Explicitar o que se aprende e como se aprende 

Quando divulgo quero mostrar que as 
crianças aprendem, e que aprendem muito! Para 

que se compreenda como é que elas aprendem, 
tenho a preocupação de explicar os processos 

vividos por todos (Anita, EP). 

 

Nos seus processos de divulgação, apesar de terem consciência que as produções 

realizadas são o que é mais visível (Cristina, EE), preocupam-se em divulgar não apenas essas 

produções, mas acima de tudo consideram que devem mostrar o[s] processo[s] (ibidem) vividos 

por todos e por cada um, para que  

[…] todos entendam como as aprendizagens se processam. […] Às vezes o que coloco são 

umas graças que elas fizeram, uns desenhos, umas palavras, sei lá…uma fotografia, podem 

ser muitas coisas, […] quando divulgo o que quer que seja... o que eu quero é que os outros 

possam entender o que nós fazemos, porque para mim e para as minhas colegas que 

estamos habituadas a este tipo de trabalho e de registo, nós conseguimos entender, agora os 

pais que acabam por estar de fora é preciso explicar-lhes um bocadinho o que se passa, e é 

isso que eu pretendo, é explicar o que nós aprendemos aqui (ibidem). 

Assumem como grande finalidade: Divulgar para ajudar a compreender! (Anita, EE). Por isso, 

pretendem que os outros compreendam que no jardim-de-infância as crianças aprendem a 

aprender (Dewey, 2005) através da vivência de muitas experiências diferentes […]. Em todos os 

domínios que nós trabalhamos elas estão a fazer aprendizagens, nós promovemos experiências diversificadas 

e diferentes. [...] o jardim-de-infância é exatamente isso (Sara, EP): é permitir que as crianças 
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descubram, investiguem, discutam, analisem e interpretem a informação que as rodeia 

tornando as experiências ocasiões para a aprendizagem.    

Ao valorizarem as aprendizagens das crianças algumas destas educadoras referem ter 

como finalidade a explicitação dos conteúdos abordados no jardim-de-infância de forma 

articulada nos diferentes espaços de divulgação, promovendo uma ligação entre os conteúdos da 

diferente informação apresentada (Anita, EE).Procuram, portanto, que os processos de 

divulgação funcionem como eixos integradores entre os conteúdos explorados e as 

aprendizagens realizadas na medida em que divulgar é um recurso para mostrar as 

aprendizagens. [...] quando as crianças estão recetivas às atividades propostas, os conteúdos são abordados e 

as suas aprendizagens ficam visíveis nos trabalhos que realizam (ibidem). Considero que esta 

valorização permite que as crianças ao observarem o que fizeram, revisitem as suas 

experiências, os seus saberes e, no seu ambiente natural, podem reconstruir e reinterpretar 

as experiências vividas e as aprendizagens realizadas, considerando-as como alicerces para 

novas aprendizagens. 

De realçar que as educadoras referem que no dia-a-dia nem todos os projetos 

assumem o mesmo protagonismo no processo de ensino aprendizagem, pelo que apesar de  

[…] todo o processo de divulgar o que fazemos é feito de forma intencional, […] Não 

existe em todos a mesma preocupação de sistematizar a informação. Acabo por selecionar 

apenas alguns. […] que são aqueles que foram significativos para as crianças e que se 

cruzaram com outras aprendizagens e em que as áreas de conteúdo estiveram ali 

entrelaçadas e foram realmente significativos em termos de aprendizagens para as crianças 

[…]. Portanto, divulgo os projetos que envolveram aprendizagens significativas (Inês, 

EE). 

Porque as OCEPE “constituem um conjunto de princípios para apoiar o educador nas 

decisões sobre a sua prática” (ME-DEB, 1997, p. 13), para a educadora Catarina é importante 

divulgar principalmente tudo o que se relaciona com as OCEPE (EP), como tal, preocupa-se em 

divulgar as produções e as aprendizagens de todas as crianças do grupo relacionadas com as 

áreas de conteúdo definidas nas OCEPE. Contudo refere que tem consciência que nem 

sempre o consegue fazer, já que divulga as aprendizagens das  

[…] diferentes áreas de conteúdo […] – da matemática, da linguagem, das ciências, da 

escrita, das artes mas da área do desenvolvimento pessoal e social é muito difícil e na 

linguagem oral também tenho muita dificuldade em fazer registos, não tenho tempo e 

também não tenho os recursos necessários […]Registar eu até consigo, porque tenho sempre 

comigo uma folha de papel e eu consigo registar ali na hora, agora passar esses saberes para 

os registos é muito difícil (Catarina, EP).  
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Considero que a tomada de consciência desta educadora lhe permite confrontar-se 

com a imperfeição do ato pedagógico (Meirieu, 2008) possibilitando-lhe um ajustamento 

permanente dos processos pedagógicos vividos. 

Divulgam com a finalidade de permitir o acesso à compreensão do saber acumulado 

do grupo, já que, como explicitado, divulgam a aprendizagem das diferentes áreas, diferentes aspetos 

e até mesmo diferentes crianças (Inês, EE). Os processos de divulgação assumem, então, a 

finalidade de divulgar aquilo que estamos a fazer e a aprender, mas acima de tudo como fazemos e como 

aprendemos (Sara, EP), por isso consideram que divulgar o modo como as crianças aprendem 

é tão importante ou mais como divulgar aquilo que aprendem (Costa, 2005). Esta finalidade 

é reforçada pela educadora Cristina que entende a divulgação como o canal privilegiado de 

comunicação entre todos, as crianças, os adultos da sala e das outras salas, as famílias. […] o que se 

pretende é divulgar, é dar a conhecer o que vamos fazendo, a importância que cada situação, cada atividade, 

cada projeto tem no processo de aprendizagem (EP). 

Divulgar permite a quem faz uso do espaço compreender quotidianamente as 

aprendizagens das crianças, ainda que algumas educadoras procedam de modos 

diferenciados, como tenho vindo a explicitar, referem esta finalidade como um guia nas 

suas práticas, na medida em que as aprendizagens estão intrínsecas ao trabalho que desenvolvemos, 

portanto, quando divulgo o que se faz, divulgo as aprendizagens das crianças (Cristina, EP). Também a 

educadora Sara refere que pretende dar a conhecer as aprendizagens das crianças e, acima de tudo, 

pretendo mostrar as várias vertentes das aprendizagens para que quem lê o que foi feito, compreenda o que 

foi feito (EP). Neste sentido, os processos de divulgação permitem a consolidação de 

aprendizagens realizadas. Ao interagirem com o que está exposto, as crianças comentam, comparam, 

discutem, levantam hipóteses de resolução e, por vezes, tentam resolver questões que acham que podem 

melhorar (Anita, EE). 
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6.1.2.3. Guardar a memória do grupo 

Guardo todos os materiais que 
estiveram expostos porque assim fico 
com as memórias daquele ano e fico 
também com um pouco das crianças 

(Cristina, EP). 

 

Nos jardins-de-infância observados, e nas práticas das educadoras participantes, os 

registos contam uma história, com a finalidade de guardar a memória (Lopes, 2009), na 

medida em que a leitura dos registos permite que todos saibam o que fazemos, onde vamos e o que 

descobrimos (Anita, EE), preservando assim a história do grupo (Cristina, EP). Refiro-me a 

memória enquanto “apropriação de um tesouro, construção de identidade[s]” (Lopes, 2009, 

p.98). 

No pressuposto que “os registos são portadores de histórias” (Fujikawa, 2005, p. 250), 

a educadora Catarina conserva na sala os registos que divulga e a partir deles constrói a 

memória do grupo materializada em vários livros [que tem] na sala [e] que são construídos a partir 

desses registos e que contam os processos vividos, é como se fosse a história delas e a história daqueles 

projetos, daquelas aprendizagens (EP). Cumprindo a mesma finalidade, a educadora Inês revela 

que ao escrevermos ficamos com a memória do grupo, naquelas folhas escrevemos a vida da nossa sala! E é 

muito interessante porque os pais leem mesmo e quando os pais se esquecem, as crianças fazem questão de 

lembrar: “Ainda não leste a notícia! Vem ler as notícias!” (EP).  

Porque guardar para voltar a divulgar (Vasconcelos, 2012) faz parte da dinâmica do 

jardim-de-infância, a educadora Anita guarda muitos dos trabalhos depois de serem retirados da sala 

e mais tarde integro-os em trabalhos globais, por exemplo, na exposição final ou no espetáculo de finalistas 

(EP). Para a educadora Catarina também é importante guardar, para, quando relevante 

poder voltar àquelas aprendizagens ou para voltar a divulgar, por isso, guarda muitos registos 

na sala. Umas vezes voltamos a trabalhar neles, outras servem apenas para realizar a avaliação 

essencialmente do grande grupo, outras vezes ainda, servem para no final do ano conseguir fazer como que 

uma cronologia do que fomos fazendo e como (EP). Neste sentido, a educadora Cristina revela que 

tem alguma dificuldade em me desfazer dos registos porque eles podem vir a ser ainda necessários e podem 

mesmo vir a ser muito úteis no desenvolvimento de alguns projetos (EP). 
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A educadora Inês recorre a diferentes formas de guardar os registos, não todos, mas 

essencialmente aqueles que dizem respeito a todo o grupo valorizando a compreensão 

temporal dos acontecimentos:  

[…] jornal diário […]. Todos os dias há uma folha que sai e é uma folha ainda 

grandinha onde nós registamos as notícias do dia e então arranjámos uma caixa grande 

onde colocamos as folhas organizadas, estão agarradas com umas molas grandes por meses. 

Esses registos estão arrumados na nossa sala na área da biblioteca e estão ao dispor das 

crianças, por isso também servem para consulta, como meio de revisão do que aconteceu e às 

vezes até a nós nos ajuda a lembrar em que dia é que fizemos determinada atividade ou em 

que dia é que aconteceu determinada situação, ajuda-nos o lembrar o que fizemos e como 

fizemos. É interessante que as crianças recorrem às notícias e leem-nas com muita 

frequência (EP); 

Há um espaço específico da sala onde tenho os projetos e que se chama mesmo “Os 

projetos” e aí deixo a informação desde o princípio do ano até ao fim. Esta minha opção é 

intencional porque me permite dar conta dos projetos que fomos desenvolvendo e das 

aprendizagens que as crianças e eu fomos fazendo ao longo de todo o ano (EE). 

Por sua vez, a educadora Cristina revela que ao guardar os registos na sala de um ano 

para outro, permite que as novas crianças do grupo acedam aos processos vividos por 

crianças de grupos anteriores e assegura que todos os anos os novos grupos gostam de ler e de 

descobrir o que andámos a fazer (EP), o que possibilita a descoberta de outras compreensões das 

produções realizadas. Esta possibilidade permite a esta educadora contemplar o passado, 

compreender o presente e delinear as práticas pedagógicas a desenvolver no futuro. 

Contrariamente, a educadora Sara revela que, na sua sala, só muito raramente guardamos os 

trabalhos de ano para ano, mas por vezes isso acontece (EP). Esta educadora distribui as produções 

realizadas pelas crianças, recorrendo a diferentes critérios:  

[…] coloco os registos individuais nas gavetas de cada criança. Os registos coletivos, por 
norma, deixo que sejam as crianças a escolher quem leva para casa, se for um trabalho de 
pequeno grupo peço a quem participou que decida quem é que leva o trabalho. Às vezes 
temos livros grandes e painéis gigantes, esses guardamos porque quando temos exposições 
podemos querer voltar a expô-los, ou reaproveitar para outros trabalhos (ibidem). 

Importa realçar que, para estas educadoras, guardar a memória também se faz de modo 

individual, pelo que nas suas práticas recorrem, essencialmente, a dois recursos que 

permitem a cada criança guardar o seu percurso: os portfólios das crianças e as capas grandes […] os 

registos individuais as crianças levam-nos todos para as suas casas (Catarina, EP).  
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6.1.2.4. Valorizar a educadora de infância  

Quando os outros olham para a nossa 
sala, para os nossos registos e falam 

acerca deles, sinto que estão a valorizar 
quer as crianças, quer a mim mesma 

(Anita, EP). 

 

As educadoras participantes vivem o jardim-de-infância como um lugar onde crianças 

e adultos aprendem. Aprende-se, portanto, com a troca de saberes culturalmente 

construídos sendo que a forma como se gerem essas trocas irá ter uma influência 

determinante nas suas ações enquanto pessoa e enquanto profissional.  

De certa forma, ao divulgarem esperam algum tipo de reconhecimento quer das 

funções que exercem, quer da relevância das vivências e das aprendizagens do jardim-de-

infância, por isso, a educadora Sara refere que todos nós gostamos que nos valorizem. A mim sabe-

me bem! É importante que compreendam a importância do jardim-de-infância e do nosso papel em toda a 

dinâmica (EE). A educadora Anita reforça esta finalidade referindo: para mim é importante que 

valorizem o que fazemos, ao valorizarem o nosso trabalho, também me sinto valorizada, competente com o 

que faço […] é muito importante ouvir os outros, saber o que pensam de mim, do meu trabalho! (Anita, 

EP).  

Parodi (2012) refere que o processo de documentar as práticas pode ser um momento 

de crescimento profissional, mas chama a atenção para o facto de, para tal, ser necessário 

organizar os processos de divulgação de modo a possibilitar espaços de reflexão e de 

análise das práticas pedagógicas com adultos e crianças. 

No fundo, a valorização do fazer do educador é inerente ao desempenho profissional 

destas educadoras, elas assumem a necessidade de uma valorização pessoal, mas acima de 

tudo pretendem uma valorização da profissão do educador de infância quer pelos seus 

pares, quer pelas famílias: ao divulgar valorizamos o nosso trabalho e as colegas [do 1º ciclo] 

reconhecem-no como importante. Os pais também nos valorizam e valorizam o trabalho que desenvolvemos, 

mas as colegas estão […] querem saber mais, quer dizer, eles todos querem saber, mas querem saber coisas 

diferentes (Catarina, EP). A valorização profissional é referenciada de um modo muito claro 

pelas educadoras Cristina e Catarina:  

[…] a forma como divulgamos tem muito a ver com cada pessoa e com o espaço que cada 

um tem e eu interesso-me muito por ter a minha sala preenchida com muita cor e com 

muitos saberes. Alguns pais também se interessam, […], algumas pessoas interessam-se 

mesmo e gostam de observar, […] ocupam um pouco do seu tempo a ver o que nós temos na 
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sala. Sabes! Eu interesso-me e saber que os outros também se interessam faz-me sentir que 

o trabalho vale a pena, faz-me sentir que os outros dão valor ao que aqui se faz (EE). 

A divulgação assume particular importância pois é através dela que os outros conhecem o 

que se faz. Quando os pais nos dão os parabéns, e mesmo quando reclamam de alguma 

coisa, sabemos que estão interessados no que se passa aqui no jardim-de-infância. Eu 

assumo que nem sempre faço bem, mas quando faço e valorizam o que faço, sinto-me 

realizada. Eu acho que nós, os portugueses, não temos muito o hábito de valorizar os 

outros, nem sempre sabemos como demonstrar aos outros aquilo que sentimos, mas quando 

isso acontece, e aqui acontece algumas vezes, eu sinto que estão a reconhecer a importância 

do trabalho em jardim-de-infância e isso é o mais importante. Claro que a nível pessoal 

também é muito importante, mas eu estou aqui pelas crianças e isso é que conta! (EP). 

Compreendi que, para estas educadoras, a valorização do trabalho em educação de 

infância é realizável através dos processos de divulgação que perpassam o dia-a-dia do 

jardim-de-infância. Para a educadora Catarina, este é um aspeto muito importante nas nossas 

práticas pois quando valorizam o nosso trabalho, sentimos realmente que estamos a conseguir transmitir 

aquilo que fazemos e aquilo que as crianças fazem (EP). As educadoras Inês e Sara também 

referem que a valorização do seu trabalho assume particular relevância na divulgação, na 

medida em que,  

[…] quando as pessoas olham para o que divulgo eu quero que vejam que aquele é o meu 

trabalho porque ali está refletido aquilo que eu faço com as crianças e também um 

bocadinho daquilo que eu sou, porque a gente é aquilo que faz e faz aquilo que é e 

portanto, eu acho que o que eu pretendo é que consigam ler a minha prática pedagógica e 

também quero transmitir que tudo aquilo que eu faço é a minha prática pedagógica, 

enquanto eu estou em ação e também quando não estou, quando estou a planear, quando 

estou a refletir, quando estou a preparar materiais, quando estou a pensar no trabalho, isso 

também faz parte da minha prática (Inês, EP). 

Sinto-me muito bem quando os outros falam do trabalho que desenvolvemos aqui na sala. 

Por exemplo, as colegas do primeiro ciclo e os pais também costumam vir à sala ver o que 

fazemos e eu sinto-me muito orgulhosa quando falam sobre o nosso trabalho e comentam 

aquilo que está exposto. Às vezes até querem saber mais e nós, eu, a auxiliar ou as 

crianças, explicamos o que fizemos (Sara, EE). 

Nas suas práticas a valorização de si mesmas e de todas as situações educacionais que 

ocorrem, possibilitam um investimento no seu perfil profissional, mediante as múltiplas 

informações que vão recebendo de diferentes intervenientes no processo educativo, 

assumindo aqui uma maior relevância a partilha de saberes com as famílias e com as 

equipas educativas com quem estabelecem laços pessoais e profissionais  
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Sinto muita necessidade de saber se estou no bom caminho, de saber o que estou a fazer 

bem e o que estou a fazer mal, ou menos bem. No meu, no nosso trabalho é importante 

termos o feedback do que andamos a fazer e, nesse sentido, eu gosto que o meu trabalho seja 

valorizado. […]. Acho que compreendem que o papel da educadora é muito importante no 

jardim-de-infância e que é através das nossas intencionalidades que as brincadeiras, os 

projetos, as atividades mais simples, tomam forma e se tornam propulsoras de verdadeiras 

aprendizagens (Anita, EP). 

Termino este ponto afirmando, tal como Lopes (2009), que “registar é produzir 

conhecimento, e produzir conhecimento é valorizar a prática pedagógica e o ofício 

docente. À contribuição à formação e ao aperfeiçoamento profissional do professor 

vincula-se ainda o resgate da identidade docente possibilitada pelo registo” (p. 93). 

 

 

6.1.3. Síntese  

A análise interpretativa permitiu compreender que as conceções de divulgação 

expressas pelas educadoras de infância participantes são complementares entre si. 

Entendem os processos de divulgação como um meio de mostrar as suas práticas 

pedagógicas. Inerentes às suas conceções estão os princípios e as finalidades de divulgação 

que respeitam no decorrer das suas práticas. 

Princípios de divulgação 

As educadoras participantes elegem a visibilidade das práticas pedagógicas, a 

centralidade das crianças nos processos de divulgação e a organização da informação como 

os três princípios que inerentes aos seus processos de divulgação. 

O princípio de conferir visibilidade às práticas permite enfrentar uns dos grandes 

desafios que hoje se colocam a todos os docentes, mas de um modo muito particular às 

educadoras de infância, que é arquitetar espaços de construção de saberes reconhecidos por 

quem os constrói, neste caso as crianças e as equipas, também por toda a comunidade 

envolvente, neste caso, as famílias, docentes deste e de outros níveis de ensino. Assim, ao 

conferirem visibilidade às práticas que ocorrem nas suas salas e no jardim-de-infância, 

através das suas modalidades de divulgação elas conseguem tornar transparente o trabalho 

desenvolvido no jardim-de-infância e inserem-se plenamente no seu tempo e na 

comunidade a que pertencem. A implementação deste princípio permite mudar a perceção 

e a conceção dos processos de aprendizagem e ensino, deixando para trás uma perspetiva 
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transmissiva dos saberes e construindo espaços pedagógicos que, considero, poder designar 

de espaços de aprendizagem, onde o aprender a aprender com o que se faz e como se faz, 

impera. Portanto, ao conferir visibilidade às práticas, o ato de divulgar transforma-se no ato 

de dar a conhecer o que se aprende e como se aprende, permitindo a participação no 

contexto do jardim-de-infância. 

Ao atribuírem às crianças a centralidade nos processos de divulgação, asseguram que 

elas assumam o papel fulcral em todo o ato de educar. Ao divulgar, centrando-se 

principalmente nas conquistas das crianças, permitem que todos compreendam que as 

crianças são competentes, pois os registos divulgados permitem conhecer e compreender as 

aprendizagens realizadas pelas crianças individualmente, a pares e/ou em grupo.  

Mas a centralidade das crianças não é percetível apenas pelo que se divulga, já que 

implícita a esta centralidade encontra-se quer a participação ativa das crianças nos 

processos de divulgação, quer o respeito por todas e cada uma das crianças. As educadoras 

gerem as suas práticas no sentido de tornar possível uma participação ativa das crianças em 

todos os processos de divulgação, criando possibilidades para que elas selecionem os 

registos a divulgar, escolham a modalidade de divulgação e expressem essas opções 

fundamentando-as. Evidenciam a necessidade de respeitar a forma como cada criança 

constrói e realiza as suas aprendizagens, pois só assim respeitam os processos pessoais de 

aprendizagem e ensino que cada uma desenvolve. 

Portanto, ao conferirem às crianças a centralidade nos processos de divulgação as 

educadoras pretendem permitir, a quem circula nos espaços do jardim-de-infância, 

compreender em que medida as práticas pedagógicas desenvolvidas habilitam as crianças a 

tornarem-se cidadãs participantes ativas, em que a crítica e a autocrítica estão sempre 

presentes. 

A organização da informação a divulgar surge como o último princípio e relaciona-se 

com o facto de saberem que as pessoas que leem o que se divulga, são possuidoras de 

diferentes conhecimentos, tendo assim, condições desiguais no acesso à compreensão do 

divulgado. Deste modo, este princípio, apesar de surgir como último, é tão ou mais 

importante que os anteriormente mencionados por dele depende a forma como acedem à 

compreensão dos registos e consequentemente das aprendizagens realizadas. 
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Finalidades de divulgação  

A análise interpretativa permitiu-me compreender que estabelecem essencialmente 

quatro finalidades inerentes aos seus processos de divulgação nomeadamente, a avaliação 

das práticas pedagógicas; a explicitação dos processos de aprendizagem das crianças; o 

guardar a memória do vivido e a valorização do papel da educadora no jardim-de-infância. 

Com a primeira finalidade pretendem favorecer processos de análise dos registos e das 

modalidades de divulgação, ou seja, o pretendem avaliar as suas próprias práticas 

pedagógicas através dos processos de divulgação que dinamizam. 

A explicitação dos processos de aprendizagem das crianças – segunda finalidade 

expressa, permite-lhes mostrar aos outros o que as crianças aprendem e como aprendem. 

Guardar a memória do vivido através do que se divulga – terceira finalidade é 

imprescindível pois permite preservar os processos. 

A quarta e última finalidade expressa refere-se à valorização pessoal e profissional que 

cada uma atribui aos processos de divulgação, pois consideram que ao tornar visível tudo o 

que acontece, também tornam visível o seu papel e deste modo permitem que os outros 

conheçam de perto como desempenham as suas funções. 
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 6.2. Parcerias 

Os princípios e finalidades anteriormente apresentados e explicitados permitiram-me 

compreender que, inerente ao desenvolvimento dos processos de divulgação das práticas 

pedagógicas está a necessidade destas educadoras estabelecerem e manterem relações de 

comunicação com diferentes parceiros. Neste ponto, irei identificar quem é que estas 

educadoras participantes elegem como parceiros nos processos de divulgação das suas 

práticas pedagógicas, bem como compreender as modalidades de parcerias que 

estabelecem. 

 

6.2.1. Modalidades de parcerias  

Nas suas práticas, elegem como parceira a comunidade educativa, da qual não se 

excluem – as crianças, as famílias, as equipas pedagógicas de sala e educativas, a 

comunidade local –, por isso afirmam que nos processos de divulgação todos estamos 

envolvidos, as crianças, as famílias, toda a escola e todas as pessoas que entram na escola, as colegas e os 

outros professores que aqui vêm ou que por aqui passam (Sara, EP). Explicitam que nos seus 

processos de divulgação não privilegiam um parceiro em função de outro, considerando 

que são todos privilegiados, ainda que em dimensões diferentes, com reflexões diferentes (Inês, EE). 

Ao serem implicados na divulgação, os parceiros significativos – as crianças, eu, as 

famílias, a comunidade (Inês, EE) – descobrem o valor dos registos no processo de ensino e 

de aprendizagem. Revelam a necessidade de fomentar o conhecimento das suas próprias 

práticas através de um diálogo permanente com os outros, contextualizando as ações que 

continuamente ocorrem no espaço do jardim-de-infância (Macedo, 2005; Barbosa & Horn, 

2008; Helm, 2005). Tal é explicitado pela educadora Anita quando refere que as pessoas 

entram muito na sala para saber o que andamos a fazer, elas gostam de saber e nós gostamos de lhes 

mostrar e de conversar com elas acerca do que fazemos (EP). Neste sentido, compreendi que 

entendem a divulgação como uma atividade partilhada com e para a comunidade educativa, 

onde divulgam não só com as famílias, mas para as famílias também. Divulgo para a comunidade que 

gosta de saber o que se passa aqui dentro. Por vezes a comunidade participa, mas a maioria das vezes, 

assiste apenas ao que fazemos. Divulgo também para as próprias crianças e até para meu autocontrole 

(Inês, EE).  

Para uma leitura mais compreensível da informação, organizo este ponto, em dois 

subpontos onde explicito como as educadoras participantes diferenciam as modalidades de 
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parceria que estabelecem, divulgando concomitantemente com e para a comunidade 

educativa. Em cada um dos subpontos, estruturo a informação por parceiro, com o intuito 

de identificar com quem estabelecem e mantêm relações no decorrer dos seus processos de 

divulgação. 

 

6.2.1.1. Divulgar com todos 

Aquilo que se divulga resulta do 
contributo de todos, especialmente da 

equipa e das crianças, mas as famílias por 
vezes também ajudam  (Sara, EP). 

 

Principio apresentando as diferentes modalidades de parceria a que as educadoras 

participantes recorrem nas suas práticas pedagógicas para, com todos os parceiros, darem a 

conhecer o que se aprende e como se aprende no jardim-de-infância.  

Compreendi que nas práticas diárias, as assistentes operacionais são parte integrante 

das equipas, desempenhando funções específicas, sendo cada uma delas a participação ativa 

nos processos de divulgação, na medida em que a auxiliar também assume a responsabilidade de 

gerir a informação, mas sempre respeitando a negociação e a decisão do que se pode retirar e do que se pode 

expor (Cristina, EP). Também a educadora Inês partilha esta responsabilidade com a sua 

auxiliar pois considera que ela é muita ativa e muito adequada nestes processos […] Há sempre uma 

negociação comigo, ela não põe e tira os materiais sem conversar comigo, de uma forma geral as decisões do 

que se divulga são realizadas em grupo e por isso ela sabe quais é que pode retirar e quais é que não pode 

(EP).  

A educadora Cristina incentiva a intervenção ativa do pessoal auxiliar no quotidiano do 

jardim-de-infância tentando que todos participem, que todos tenham um bocadinho de si cá dentro e a 

auxiliar é uma parte muito importante da vida aqui no jardim-de-infância, por isso eu tento dar-lhe 

responsabilidade e tento valorizar ao máximo aquilo que ela faz e o que ela me pede para fazer (EE). 

Exemplifica com o desempenho de uma auxiliar com quem trabalhou durante dois anos: 

tenho aqui materiais, como o mapa dos aniversários, que foi feito pela minha antiga auxiliar. […] Se 

calhar eu nunca o faria assim, mas esta pessoa, […] adorava tudo o que era trabalho relacionado com artes 

plásticas e eu acho que a sala também era dela e dei-lhe sempre um bocadinho essa liberdade (ibidem). 

Para a educadora Sara, a opinião da assistente é mesmo muito importante e muito válida 

porque ela participa comigo na gestão do grupo e do espaço da sala, ela é parte integrante da equipa e na 
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divulgação ela é efetivamente minha parceira (EP). Também a educadora Inês mantém com a sua 

assistente uma relação de parceria em que eu a considero e a trato como uma parceira no dia-a-dia da 

sala e das atividades que vamos desenvolvendo (EE). Estas relações de parceria são relações que se 

vão criando e fortalecendo ao longo dos tempos e, para que o pessoal auxiliar seja 

efetivamente um parceiro ativo nos processos de construção dos registos e da sua 

divulgação, importa que conheçam os princípios e as finalidades preconizadas pelas 

educadoras, tal é referido pelas de forma distinta pelas educadoras  

[…] ela já conhece muito bem a minha forma de trabalhar, aquilo que eu defendo, já sabe 

ao que dou mais importância e mais valor. Considero que trabalhar com a mesma equipa 

durante algum tempo tem esta mais valia, de irmos construindo o nosso modo de sermos 

educadoras com as nossas auxiliares e eu sinto isso aqui neste jardim-de-infância, tem sido 

muito gratificante (Inês, EP); 

Às vezes chamo a minha auxiliar para decidir que registos devo divulgar, porque muitas 

vezes eu gosto de ouvir a opinião dela porque para mim todos os registos são muito 

importantes e às vezes ela diz-me: “Oh! Sara, mas este trabalho está tão interessante que é 

uma pena não o expormos” e eu não tinha visto sobre aquela perspetiva e ajuda-me a ver 

aquela perspetiva. Acho que é importante que outros também possam ver, eu se calhar estou 

a ver muito enquadrada numa perspetiva docente e as outras pessoas não estão a vê-los 

assim e então gosto de ouvir outras opiniões e a da minha auxiliar importa mesmo muito. 

Nós já trabalhamos juntas há alguns anos e isso faz toda a diferença. Há coisas que não é 

necessário explicitar que ela já sabe como se faz e porque se faz (Sara, EP).  

A educadora Catarina partilha desta opinião e reforça-a na entrevista em profundidade 

ao expressar a sua dificuldade em gerir os processos de registar e de divulgar, devido ao 

facto de se encontrar a desempenhar as suas funções com uma auxiliar que, por um lado, 

exerce funções na área da educação somente há dois anos e, por outro, exerce funções 

neste jardim-de-infância apenas desde o início do ano letivo. Nas suas práticas partilhava a 

gestão dos processos de divulgação com a auxiliar com quem trabalhava, mas a falta de 

conhecimento da atual auxiliar e o pouco tempo de que dispõe para refletir com ela acerca 

das suas práticas, conduz a que faça a gestão da divulgação praticamente sozinha: 

Este ano eu faço sozinha, o ano passado eu tinha uma auxiliar que quando estava na sala me 

apoiava muito quer na seleção, quer na elaboração dos registos, mas a minha auxiliar deste ano não 

consegue, tem muita dificuldade na escrita e não sabe o que escrever, não posso contar com ela para 

registar, por essa razão, sou sempre eu que faço os registos. […] Apesar de ser eu que os seleciono, 

quando me surgem dúvidas acerca de algumas crianças, discuto com a auxiliar, mas ela não é muito 

proactiva e portanto torna-se difícil porque, para além do tempo em que estamos na sala com as 

crianças, resta-me pouco tempo para falarmos e discutirmos o que andamos a fazer. Quando as 

crianças não estão ela tem sempre outras atividades para fazer (EP). 



Capítulo 6 

218 

 

 

Nas práticas destas educadoras, porque as crianças gostam mesmo de expor, elas sentem-se 

importantes em participar na divulgação e em ver exposto mostrar o que fizeram (Cristina, EP), as 

crianças são consideradas o parceiro por excelência para participarem nos processos de 

divulgação por isso,  os registos divulgados são elaborados principalmente pelas crianças (Catarina, 

EP). Enquanto parceiras são e estão envolvidas neste processo e acabam por fazer dar a entender e por 

me fazer chegar a importância que os projetos tiveram para elas. Elas assumem muito bem o papel de 

chamar a atenção para que aquele projeto, aquela área, aquela ação passe realmente a ter um papel 

importante na sala (Inês, EE). As crianças são assim participantes ativas nos processos de 

divulgação, quer pela autonomia que conquistam, quer pela parceria que assumem com a 

equipa pedagógica de sala, por isso, há determinado tipo de registos que são mais da minha 

responsabilidade, mas geralmente, são escritos com a colaboração do grupo, no sentido de lhes ir mostrando 

que há regras para que a comunicação escrita seja possível (Anita, EE). Esta educadora na entrevista 

com carácter de maior profundidade explana este seu modo de divulgar da seguinte forma: 

Normalmente sou eu [que seleciono os registos], mas quase sempre com o apoio de alguém, 

das crianças ou da auxiliar, mas a maior parte das vezes a gestão dos placares é da minha 

responsabilidade. Normalmente falo com todos antes e depois é que divulgo, raramente decido 

sozinha, mas às vezes também acontece. Mesmo quando organizo a exposição fora do meu 

horário letivo, antes tento sempre falar com as crianças. Por exemplo agora quando estivemos a 

trabalhar sobre os dinossauros, eu perguntei-lhes se achavam bem fazermos um placar só com os 

trabalhos sobre os dinossauros e elas acharam que sim. Então, disponibilizei um espaço da sala 

para o efeito e organizei-o. Fizemos uma paisagem com um painel gigante e cada criança colocou 

lá os seus trabalhos. Toda a parte da organização é minha, mas normalmente organizo placares 

onde seja possível serem elas a gerir o espaço em função do que vão construindo e é quase sempre 

assim, por isso, apesar de eu dizer que sou eu que exponho, não é bem verdade, porque sou eu 

em conjunto com as crianças e a auxiliar (EP). 

Com o intuito de ajudar as crianças a construírem a sua participação e autonomia nos 

processos de divulgação, na prática da educadora Cristina,  

[…] a gestão da divulgação […] é da minha responsabilidade e das crianças […]. Acima de 

tudo pretendo que cada um tenha consciência que nem tudo se pode divulgar e que para que se 

divulgue temos que compreender o que queremos transmitir aos outros […] de uma forma geral 

o que se divulga na sala é gerido pelas crianças, porque elas próprias podem colocar e retirar 

informação (EP) 

Também na prática da educadora Inês, os critérios do que se divulga e do que não se divulga são 

negociados entre mim e as crianças (EE). Diariamente  

há uma série de atividades que não são propriamente no âmbito de projetos em que estamos 
envolvidos mas que fazem parte de atividades que elas vão escolhendo por iniciativa própria 
[…] e que podem também ser perfeitamente divulgados por elas e essas não têm praticamente a 
minha intervenção, se elas fizeram uma pintura, uma escultura, um texto, sei lá qualquer coisa 
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que não está relacionada com nenhum dos projetos, e isso acontece todos os dias, mas se querem 
expor, podem expor (ibidem). 

É notório que a divulgação do que acontece no jardim-de-infância passa muito pelo 

testemunho das crianças nos seus contextos de proximidade, como a família, por isso, 

alguns pais quando chegam de manhã perguntam-me como foi feita a atividade do dia anterior porque as 

crianças vão para casa falar e os pais querem saber mais. São pais interessados e pais que querem 

compreender tudo (Catarina, EP). Com frequência os pais abordam a equipa com questões 

acerca do que as crianças contam ou fazem em casa e que é consequência das nossas experiências. Por isso 

considero que uma das melhores formas de dar a conhecer o que se faz é ter crianças envolvidas, porque sei 

que são elas que melhor transmitem e dão a conhecer o dia-a-dia e as aprendizagens (Sara, EP). Este 

testemunho também é realizado por outras crianças que não os filhos, na medida em que há 

pais que têm sempre ou primos ou sobrinhos ou amigos numa e noutra sala e eles acabam por saber o que 

há numa sala e o que há noutra (Inês, EP).  

Outro aspeto a realçar nesta forma de divulgar envolvendo as crianças são as 

atividades realizadas em conjunto com as famílias, ficando a responsabilidade da sua 

divulgação a cargo das crianças e, sempre que assim o desejarem, das crianças com as 

famílias: a responsabilidade da divulgação dos trabalhos realizados com os pais é da criança. Se ela precisa 

da ajuda, convida-os para virem consigo e depois de terem feito a apresentação ao grupo, o material é 

divulgado no placar à entrada da sala para que todas as pessoas possam ver (Catarina, EP). Tal como 

Azevedo (2009) considero que estas situações de um modo muito simples, permitem 

quebrar “a indiferença e a cultura de exclusão dos pais da vida da escola” (p.167). 

Nas dinâmicas vividas, realçam a importância da articulação com outros 

profissionais, nomeadamente, os colegas do 1º Ciclo do Ensino Básico. O 

estabelecimento de relações de proximidade e de articulação com este grupo de 

profissionais é realçado por um estudo realizado por Moura (2013) acerca das “relações que 

existem, ou não, na escola, entre docentes do ensino básico e da educação pré-escolar” (p. 

23), no qual a investigadora menciona que  

“[…] é sobre a informação das aprendizagens realizadas pelos alunos que os 

professores mostram interesse em saber o que os alunos fazem durante esse período. 

Obter informação sobre as práticas pedagógicas realizadas é também um interesse 

manifestado […] indicando que o facto de professores e educadores  coabitarem os 

mesmos espaços não é suficiente para se inteirarem sobre o que se trabalha em cada 

um dos ciclos ” (ibidem, p. 25) 

Neste sentido, as educadoras participantes consideram que os processos de divulgação 

são um excelente meio para fomentar a articulação entre os diferentes ciclos e para ajudar a 
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compreender o que as crianças aprendem e como aprendem no jardim-de-infância, por 

isso,  

Desenvolvemos algumas atividades muito interessantes com as colegas do primeiro ciclo e 

com os padrinhos das crianças. Elas vieram às nossas salas e nós fomos às delas – 

contámos histórias, fizemos sombras chinesas, apresentámos e desenvolvemos várias técnicas 

(Catarina, EP);  

Existe um bom trabalho de colaboração, mais com umas turmas do que com outras. Nós temos um 

projeto de intercâmbio que engloba as turmas de primeiro ano e agora estamos a apostar num 

trabalho mais direto com as turmas de quarto ano, […] [com os] docentes que provavelmente 

para o ano vão ter turmas de primeiro ano, é essa a aposta. Normalmente entregamos ao docente 

que vai trabalhar com um primeiro ano um dossier com informação descritiva de cada uma das 

crianças com quem ele vai trabalhar, mas mais importante que isso é eles compreenderem como é que 

trabalhamos com as crianças, a forma como elas estão aqui no pré-escolar. […] apesar de existir 

este projeto […] temos verificado um certo corte e nós pensamos que ele pode ser atenuado se os 

docentes souberem como se trabalha ou se se aperceberem da forma como nós trabalhamos com as 

crianças no jardim-de-infância e para isso é muito importante que leiam o que se divulga. Para além 

destes intercâmbios […] temos um projeto que abarca toda a escola e […] tentamos sempre abrir as 

nossas portas, convidamo-los com frequência a virem cá. Mas acreditamos cada vez mais que é 

importante que saibam o que se faz dentro das salas do jardim-de-infância e para isso é necessário 

cá estar. É necessário vir cá, ficar e olhar para compreenderem que enquanto se brinca se aprende e 

aprende-se muito! (Sara, EE). 

Em muitas situações pedagógicas divulgam em parceria com as outras educadoras do 

estabelecimento, e por isso, consideram-nas um importante parceiro na medida em que 

desenvolvem muitos trabalhos com as colegas e isso também tem que ser visível (Catarina, EP). Esta 

educadora refere ainda a importância das estagiárias, considerando-as parceiras na 

divulgação, por isso elas também fazem os registos porque eu posso confiar nelas, eu sei que posso! Posso 

pedir-lhes que fiquem com um pequeno grupo e que registem, por exemplo ao nível da matemática o que foi 

feito, observem se há crianças que têm dificuldades, ou não, peço que registem os passos todos (ibidem). Para 

além de divulgar com elas, permite também que tenham um espaço dedicado à sua 

presença no jardim-de-infância, assim, porque este ano as estagiárias pediram para divulgar os 

projetos que desenvolveram de modo a darem a conhecer o que era feito, criei um placar que eram elas que 

tinham a responsabilidade de organizar e de gerir (ibidem)  

As famílias são um parceiro significativo nos processos de divulgação e as educadoras 

participantes encontram formas variadas de estabelecerem com elas uma relação de 

proximidade e de participação, recorrendo a diferentes modalidades de divulgação em que 

as famílias - essencialmente pais e avós (Sara, EE) - são direta ou indiretamente implicadas, 

podendo vir contar uma história, podem cantar uma canção, desenvolver uma atividade, contar uma 
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novidades, podem fazer o que quiserem. Eu tenho o cuidado de propor atividades diferentes em função das 

características das crianças e das famílias (Catarina, EE) já que nem todas as famílias vêm ao jardim-de-

infância e as que vêm, a maior parte das vezes vêm com pressa (Cristina, EP). 

Cientes de que “não existe um único caminho para a participação, num um único 

modo de levar os pais a participar” (Silva, 2002, p. 99), estas educadoras criam momentos 

especiais que permitem que todos, mesmo aqueles familiares que vêm poucas vezes ao 

jardim-de-infância, participem nas dinâmicas do jardim-de- infância e, de algum modo, 

participem também na elaboração de registos a divulgar, os pais sabem que podem colaborar na 

divulgação, os pais sempre que querem podem fazê-lo e nós estimulamos essas atitudes desenvolvendo 

atividades em que os convidamos a participar e em que muitas vezes os registos são construídos por eles 

(Sara, EE), tal como acontece na sala da educadora Cristina onde o placar acerca do pai foi 

construído e escrito pelos pais (EE). Nestes dias especiais [como sejam, o] dia da mãe, dia do pai, 

semana da leitura, semana da cor (Catarina, EP) as famílias podem vir à sala (ibidem) participar em 

atividades previamente concebidas e programadas e têm a oportunidade de “partilhar 

fragmentos da vida, construir laços, sentir pertença” (Oliveira-Formosinho, 2008, apud 

Azevedo, 2009, p. 167). Assim se compreende que, ao participarem nestas atividades, as 

educadoras e as crianças estabelecem relações personalizadas com as famílias (Silva, 2002), 

ficando estas com um conhecimento mais aprofundado do que se passa no jardim-de-

infância, na medida em que as atividades decorrem  

[…] ao longo do dia e os pais participam e aí também compreendem que temos uma rotina, ainda 

que nesses dias as rotinas se alterem. Essas atividades surgem quase sempre em conjunto com a 

outra sala e exige uma organização prévia porque a nossa organização interna tem que ser 

respeitada, já me aconteceu convidar alguns pais a virem à sala sem que todos possam participar, 

mas são casos muito esporádicos, sei lá, por exemplo para falar de uma determinada profissão. Os 

pais não vêm sem termos nada combinado, quer dizer, há sempre um aviso prévio, mesmo se a ideia 

parte de um pai (Anita, EP). 

Ao desenvolverem atividades especiais com as famílias, estas 

[…] entram nas salas e compreendem de outra forma o que é a vida no jardim-de-infância, 

aprendem a conhecer as nossas rotinas. Nós temos muitos dias de interação com as famílias […] eu 

considero que é uma excelente forma de divulgação e temos tido muita adesão. […] tenho muitos 

pais novos que nunca andaram no pré-escolar e que fazem aqui atividades que nunca tinham feito e 

que não tinham consciência do que se poderia fazer. Achavam que era comer, desenhar e brincar 

nas áreas. E com a abertura da sala aos pais, eles contactam com muita coisa nova, muita coisa 

diferente, porque nós com esses pais não fazemos só desenhos e pinturas, nós fazemos trabalhos a 

nível da linguagem oral e escrita, consciência fonológica, divisão silábica, jogos de matemática e 

portanto eles tiveram a noção quer do que é esperado, quer das atividades que as crianças 

desenvolvem diariamente (Catarina, EP). 
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Para além destas atividades, para que as famílias participem nos processos de 

divulgação, as educadoras participantes tentam  

[…] criar tempos em que os adultos necessitem mesmo de entrar dentro da sala. De um modo 

muito especial as famílias. Eu não sei se as pessoas se apercebem do que divulgamos, porque nesta 

andança do dia-a-dia, no leva e traz das manhãs e tardes, muitas vezes não entram, não veem, não 

leem. Se tiverem situações em que estão aqui connosco então sim, observam, leem, colocam questões a 

mim e às crianças e é isso que eu tento fazer, tento trazê-los para dentro da sala (Cristina, EE). 

A educadora Sara refere que divulga também através de algumas solicitações que faz às 

famílias, pois as crianças levam trabalho de pesquisa para casa, como agora, pesquisaram sobre quanto 

tempo leva a galinha a chocar os ovos. Ao pedir aos pais que colaborem, divulgamos o que estamos a fazer e 

assim eles podem participar e participam mesmo! É outra forma de divulgar em casa o que aqui se faz 

(EE). A relação do que se faz no jardim-de-infância com as famílias é muitas vezes 

promovida pelo que as crianças divulgam em casa. Por esta razão, na sala da educadora 

Catarina alguns dos produtos divulgados são realizados pelas famílias porque  

[…] se as crianças estão a trabalhar alguns conceitos, alguns conteúdos na escola e se vão falar 

para casa, vêm logo perguntar “Se estão a trabalhar isto é preciso alguma coisa? É preciso algum 

livro?”. Tenho aqui umas quatro ou cinco encarregadas de educação que colaboram muito e que 

pesquisam logo, por vezes fazem alguns trabalhos e as crianças depois apresentam e por isso tenho 

muitos trabalhos feitos pelos pais ou em colaboração com os pais (EP). 

 

6.2.1.2. Divulgar para todos 

 […] divulgamos para todos! 
Divulgamos para quem entra na escola 

(Inês, EE).  

 

Ao longo dos processos de divulgação, as educadoras participantes preocupam-se, 

como explicitei anteriormente, em envolver os parceiros nos processos de divulgação, mas 

consideram que uma vertente muito importante é que todos possam observar o que se faz 

e como se faz, o que se aprende e como se aprende e quando digo todos refiro-me às crianças, às 

colegas, às famílias, a todas as pessoas que por aqui passam todos os dias (Catarina, EE).  

Divulgam de maneira diferenciada em função dos espaços e das pessoas a quem se 

dirige a informação que divulgam, por isso, as educadoras referem que  

[…] Os trabalhos que divulgamos no exterior da sala, aqui no polivalente […] é mais 

para o público, para as pessoas que entram e que saem diariamente daqui e tentamos que 

sejam registos […] mais apelativos para que as pessoas olhem e fiquem minimamente 

sensíveis áquilo que nós estamos a vivenciar e a viver na altura e é isso que nós queremos é 

que realmente as pessoas olhem e compreendam o que as crianças aprendem (Inês, EP); 
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na sala divulgo mais para as crianças e no espaço exterior à sala divulgo mais para os pais 

e para o primeiro ciclo – para as crianças e para as colegas. Principalmente as crianças que 

estiveram connosco no ano anterior gostam muito de vir ver os trabalhos e por vezes até 

fazem comparações: “Ah, o ano passado também fizemos isto!” ou “Porque é que não 

fizemos isto o ano passado?” e eu considero que é muito saudável esta troca de 

aprendizagens entre os mais velhos e os mais novos e depois as nossas colegas também 

gostam de vir observar (Catarina, EP). 

Consideram que como o espaço é de todos, deve acolher todos da mesma forma, todos se devem 

sentir bem aqui e todos devem compreender o que aqui se passa (Cristina, EE).  

De salientar que, ainda que estas educadoras revelem que divulgam para todos, 

consideram que a divulgação interessa fundamentalmente às crianças e às equipas 

pedagógicas de sala na medida em que divulgam essencialmente para as crianças e para nós que 

estamos na sala, divulgo para todos termos consciência do que fazemos ao longo dos dias (Sara, EE), na 

medida em que são as próprias crianças e nós que estamos lá todos os dias que somos os principais 

leitores. Acima de tudo parece-me que somos nós, os adultos da sala e da sala ao lado e também as crianças 

que mais observamos o que divulgamos (Inês, EE). A educadora Cristina realça a importância da 

divulgação para as crianças exaltando que as crianças leem e leem mesmo, elas interessam-se pelo que 

se anda a fazer, leem tudo, até a informação que eu aqui tenho e que é mais direcionada para as famílias 

elas veem ver se não conseguem ler, pedem ajuda (EE). 

As assistentes operacionais são, inequivocamente, um dos parceiros para quem 

divulgam, pois na sala, a auxiliar que está comigo na sala, para além de ir acompanhando todo o 

processo, é uma assídua observadora (Anita, EP). A educadora Inês fez questão de realçar o papel 

da auxiliar (EP) referindo que também se preocupa em divulgar para ela, para que conheça tudo o 

que se faz. Ela está comigo, mas nem sempre participa em tudo, por isso a divulgação ajuda-me a manter-

nos unidas e a fazermos um trabalho coerente (ibidem). A educadora Anita reforça a importância da 

equipa como parceira e revela que é  

[…] muito curiosa, não só com o que a colega divulga, mas como o faz, e também porque me ajuda 

a superar dificuldades. Há pequeninas coisas que eu não sei bem como fazer e ao ver nos registos o 

que fizeram e como fizeram, consigo aprender a fazer de maneira diferente e consigo melhorar as 

minhas práticas. É por esta razão que eu acho que é muito importante observar o que divulgam na 

sala (EE). 

A educadora Cristina revela a importância de divulgar para si mesma, fazendo da sua 

prática de registar e divulgar uma verdadeira experiência, carregada de significado (Lopes, 

2009), quando eu olho para o tudo o que divulgamos, olho para o espaço que nos rodeia e o que vejo traz-

me recordações, faz-me reviver coisas que vivemos aqui dentro da sala e isso, para além de se saber bem, faz-
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me sentir bem, faz-me sentir, é isso mesmo faz-me SENTIR (Cristina, EE). Esta educadora reserva 

um espaço da sala para divulgar alguma informação para si mesma no sentido de procurar e 

conseguir, em alguns momentos, estímulo no seu dia-a-dia: 

[…] na sala também existem coisas pessoais que eu acho que posso partilhar com todos: com os 

pais, com as auxiliares. Com quem as quiser ler. Este ano tenho um cantinho muito subtil onde 

coloco as minhas coisas pessoais que de algum modo me ajudam a levar o dia-a-dia com mais 

tranquilidade. […] ter ali uma frase às vezes ajuda! Já houve um ano que cheguei a ter um espaço 

maior, […]. Até me lembro de ter tido uma frase […] da madre Teresa de Calcutá que diz 

qualquer coisa deste género “não deixes sair ninguém do pé de ti sem um sorriso”, portanto a ideia é 

que quando saiam de ao pé de nós, no mínimo, que saiam melhores e é isso que eu procuro quando 

em determinados dias me sinto insegura com o trabalho que desenvolvo, ou quando estou menos 

feliz. No "meu" espaço procuro algo que me conforte, algo que me anime e que me faça continuar 

em frente, porque eu acho que não têm que ser as crianças a fazer isso (ibidem). 

Ao observar o que divulga, tem acesso à globalidade dos acontecimentos e das 

aprendizagens realizadas, por isso, tudo o que é divulgado tem um significado… Divulgo para os 

outros, mas em primeiro lugar isto é para mim porque eu gosto de ver o que elas fazem, o que nós fazemos. 

[…] E não é só na minha sala porque quando vou a outra sala gosto de observar e aprender com os outros! 

(ibidem).  

Reforçam a importância da atitude de observar para ler e compreender o que se passa 

nas suas salas e nas das outras colegas educadoras, por isso gostam de parar um pouco e ver o 

que as colegas divulgam, gosto de saber o que se faz e como fazem e acho que isso também acontece com elas 

(Catarina EE). Este procedimento permite-lhes construir uma cultura da educação de 

infância alicerçada na participação e na partilha, na medida em que ao analisar e discutir o 

significado do que observam, necessitam escutar e compreender os pontos de vista das 

outras colegas (Bruner, 2000).  

Salientam que para os outros saberem o que se passa é fundamental divulgar (Sara, EE), e nos 

processos de registo e divulgação o resto da equipa também é muito importante (Anita, EP), por 

isso, nas relações de parceria referem que também divulgam para outros profissionais, 

nomeadamente, as equipas educativas, onde contactam e trabalham com os colegas do 1º 

CEB, as equipas da CAF, as estagiárias, os professores de atividades específicas, as 

cozinheiras, o pessoal de limpeza, entre outros. 

Realçam a importância de divulgar para as colegas do 1º CEB, considerando que o que 

se divulga pode ajudar a compreender o que se passa no jardim-de-infância. Neste sentido, 

a educadora Sara divulga a todas as colegas que comigo trabalham, falo das colegas educadoras, mas 

também das colegas do primeiro ciclo. […] há alturas em que elas já sabem que fazemos coisas diferentes e 
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gostam muito de as ver e de conversar sobre elas (EE). Para além das docentes do 1º CEB 

observarem, elas fazem perguntas, outras vezes até ficam espantadas porque não sabiam que no pré-

escolar já se trabalha este ou aquele conteúdo, é também por isso que gosto que as áreas de conteúdo sejam 

visíveis (Catarina, EP). A educadora Anita refere a equipa da CAF, ressaltando que as colegas 

da componente de apoio à família também gostam de entrar e ver, muitas vezes até comentam: “Ora vamos 

lá ver o que andam a fazer!” (EE). 

A educadora Catarina menciona que também divulga para as estagiárias (EP), com o 

intuito de lhes dar a conhecer o que já se fez e o que se vai fazendo nos tempos em que 

não estão presentes.  

Nas equipas educativas existem parceiros menos presentes na vida quotidiana das 

crianças, no entanto, como estas educadoras consideram que todos aqueles que habitam o 

espaço do jardim-de-infância se interessam pelo que se divulga, também divulgam para eles. 

No jardim-de-infância do Agrupamento de Escolas C é frequente encontrar as cozinheiras e o 

pessoal da limpeza a ler os placares. Por vezes estão a realizar as suas tarefas e de repente param para ler o 

que está escrito […] sobre uma determinada atividade (Cristina, EE). A educadora Anita menciona 

que os registos que divulga permitem o aprofundamento da parceria com o professor de 

motricidade, na medida em que o professor de motricidade vai muitas vezes à minha sala ver as 

paredes para saber o que se está a trabalhar e depois articula alguns desses conteúdos nas sessões que faz 

com as crianças (EP). 

Nos processos de divulgação revelam que os pais descobrem coisas inacreditáveis quando leem 

os registos. […] muitos deles redescobrem os filhos quando se confrontam com o que eles já aprenderam aqui 

no jardim-de-infância. Isso dá-me um prazer enorme e uma grande vontade de continuar a fazer aquilo que 

faço (Anita, EE). Assim se compreende que, para estas educadoras, as famílias têm um papel 

muito especial porque é com elas que mais comunico (Sara, EP), considerando-as um dos parceiros 

mais significativos, na medida em que elas 

[…] são minhas parceiras na educação das crianças e eu tenho a preocupação de lhes dizer, e eu ao 

divulgar considero que de alguma forma lhes estou a dizer o que os filhos aprendem, como aprendem, 

com quem aprendem e acima de tudo, com o que divulgamos na sala consigo dizer-lhes o que as 

crianças já aprenderam e o que já conseguem fazer. Muitas vezes os pais ficam espantados! E as 

crianças também. Preocupo-me muito em criar condições para que possam ver, mas ver mesmo, o 

quanto as crianças já sabem e o quanto aprendemos todos juntos (Inês, EE). 

Ao criarem oportunidades de participação ativa das famílias, as educadoras constatam 

que as famílias tornam-se curiosas (Silva, 2002); procuram saber tudo, “para tentar perceber 

e ajudar os seus filhos em casa” (ibidem, p. 98). Assim, ao divulgar, estas educadoras 



Capítulo 6 

226 

 

 

procuram transmitir às famílias o que se passa na sala porque como elas não estão na sala, esta é uma 

forma de saberem e de acompanharem o que se vai fazendo (Anita, EP).  

Ao observar, as famílias acompanham de perto o desenvolvimento do que divulgamos nos placares, 

passam algum tempo a lê-los. Veem com muita atenção e muitas vezes questionam-nos acerca dos objetivos 

daqueles registos. Elas verificam-nos e quando os mudamos elas percebem e nesses dias ficam algum tempo a 

ver e a falar sobre o que veem (Sara, EP). Porque consideram que os modos como a instituição e 

a educadora “olham, escutam, relacionam-se com as crianças produzem nos pais e mães 

outros modos de olhar, sentir, conversar e dialogar” (Barbosa & Horn, 2008, p. 90), neste 

processo cuidam para que as famílias se sintam acolhidas. Como tal, a educadora Anita e a 

equipa pedagógica estimulam muito as famílias a entrarem e a observarem o que é divulgado (EP). 

Para conseguir acolher adequadamente as famílias, esta educadora dedica   

[…] muito tempo a estar com as famílias e é também por essa razão que tento que quando chegam 

eu tenha disponibilidade para estar com elas, para que não sintam que são um estorvo ou que estão 
ali a mais. Claro que tem que existir bom senso, há momentos próprios que dedicamos a esta 
relação, ao longo do dia temos que saber gerir diferentes momentos e o estabelecimento de uma 
relação com as famílias é fundamental, temos que explicitar as regras e fazer com que elas passem a 
fazer parte integrante das nossas rotinas. Temos que fazer com que este seja um momento 
pedagógico pois as famílias entram na sala para enriquecer o nosso trabalho, para saber o que se 
passa, para apoiar as crianças e não para deitar conversa fora. Às vezes faz falta, mas não é neste 
contexto, por isso, eu tenho que gerir estes tempos para que, efetivamente, sejam momentos 
pedagógicos e acho que são mesmo uma forma de divulgação das práticas (ibidem). 

Divulgar para as famílias é criar oportunidades para a descoberta, permitindo que 

observem e discutam tudo o que se faz. Neste sentido, há muita partilha com as famílias a partir 

dos registos divulgados. Eu tento ter trabalhos de todas as crianças e depois discuto e analiso com as 

famílias o que produzimos e o que divulgámos (Anita, EP). A educadora Inês também se refere à 

importância de,  

[…] através de diferentes registos dar a conhecer o que fazemos, por exemplo, o mapa de atividades 

é uma forma de comunicar. Os pais ao lerem o mapa sabem quais foram as escolhas das crianças 

livremente, […] está ali explícito o trabalho desenvolvido e quais foram as escolhas dos filhos deles 

ao longo da semana, quais são as preferências deles nas escolhas das atividades. Outro exemplo são 

as notícias diárias, por isso, todos os dias os pais sabem o que é que nós fizemos na sala e sabem 

através de uma reflexão que as crianças fazem no final do dia sobre o que querem colocar naquele 

dia como importante (Inês, EP). 

Mas as famílias não se limitam a ver, a ler e a comentar apenas os registos divulgados 

na sala dos seus filhos, nos espaços comuns é frequente ver os pais a lerem o que as outras salas 

divulgam, às vezes até comentam. Eu vejo-os muitas vezes a lerem o que está nos placares, por vezes até 

estão com a criança que fez aquele trabalho e estão a analisá-lo e a discuti-lo (Catarina, EE), por isso, 
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considera que aqueles pais que contactam diariamente connosco conseguem compreender os processos 

(EP).  

Para além dos momentos informais de participação e/ou apenas de observação que 

diariamente ocorrem, as reuniões com as famílias são fundamentais na divulgação e explicitação do 

nosso trabalho (Anita, EE) porque é nestes momentos que  

[…] tentamos transmitir o trabalho que fazemos para que compreendam que nem tudo é visível, 

porque muitas competências que são trabalhadas os pais não as vêm, por exemplo, se estamos a 

fazer um jogo em que trabalhamos a fonologia, só quem entra e nos observa consegue entender o que 

se está a trabalhar e como é que se está a trabalhar.  Os pais vão percebendo pelo desenvolvimento 

das crianças e pelo que divulgamos e aí as reuniões são fundamentais. […] Procuro nas reuniões de 

pais dar conta do trabalho que fazemos, por exemplo se os pais vêm as crianças a tocar ficam muito 

felizes, mas não compreendem que se trata de trabalhar batimentos, ritmos, a atenção, a 

concentração, entre outros objetivos (Sara, EE). 

No início de cada ano letivo, nas primeiras reuniões, as educadoras participantes 

divulgam às famílias o que se vai fazer quando lhes é apresentado e explicado o plano anual de 

atividades, depois também lhes apresento o projeto curricular da sala e pronto os pais ficam a par dos 

projetos que se vão trabalhar ao longo do ano (ibidem). Também a educadora Cristina apresenta o 

seu PCG/T e explicita a sua pertinência para o grupo, mas após a reunião passa algum tempo 

com os familiares para explicar o projeto porque na primeira reunião de pais apresento o projeto, mas de 

facto, os pais pouco assimilam porque é muita informação e depois tenho sempre o cuidado de lhes explicar 

porque me faz confusão que eles não compreendam o que se passa (Cristina, EP). Nas reuniões 

preocupam-se em divulgar e explicitar alguns dos processos experienciados pelas crianças 

para aqueles pais que não entram, que só trazem as crianças de manhã e que vêm sempre com pressa 

(Catarina, EP). Consideram que as reuniões com estas famílias são importantes porque 

apesar delas olharem e até lerem o que está exposto, no dia-a-dia conversamos pouco sobre o que divulgamos 

(Cristina, EP). 

Apesar de as famílias serem um dos parceiros significativos a quem dedicam muito da 

divulgação, algumas das educadoras referem que sentem dificuldades em estabelecer 

relações de proximidade nomeadamente com alguns pais, devido a condicionantes 

essencialmente laborais fazendo com que muitas crianças frequentem a componente de apoio à 

família e isso dificulta muito a nossa relação porque nem sempre estamos com as famílias (Anita, EP). 

Este fator é ao mesmo tempo promotor do estabelecimento de relações com outros 

membros das famílias, nomeadamente muitos avós (Catarina, EP), tios e primos e também temos 

alguns vizinhos (Anita, EP) com quem estas educadoras estabelecem uma relação muito próxima, 

muitas vezes questionam acerca do que é divulgado, geralmente fazem perguntas sobre o que foi divulgado no 
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próprio dia (ibidem). A educadora Cristina também refere a relação com as famílias, 

evidenciando que quando os pais não entram na sala, são as próprias crianças que os chamam para 

lerem o que lá colocaram, elas gostam muito que os pais dediquem alguma atenção ao que fizeram e são 

muito reivindicativas, mesmo quando não são os pais a virem buscá-las, é por isso que temos muitos avós na 

sala (Cristina, EP). 

Compreendi que, apesar da ação das educadoras ser condicionada “pelas características 

dos espaços organizacionais onde estão inseridas” (Cardona, 2007, p. 10) e pela ausência de 

alguns famílias, com os familiares que vêm ao jardim-de-infância as educadoras, recorrendo 

a diferentes modos de ação, adaptam a sua ação para que consultem os registos divulgados: 

Os familiares entram todos os dias na nossa sala nos momentos de entrada e de saída das crianças 

porque essa é uma preocupação minha, é uma intencionalidade muito marcada na minha sala e 

aqui no jardim-de-infância! Tenho como intenção fazer os pais, os avós, seja lá quem vem… 

qualquer um tem sempre que entrar na sala, convido-os a entrar na sala naturalmente para que 

observem o que se passa e observem aquilo que expomos. […] E é interessante que um dos 

materiais que divulgamos e que é motivador para as famílias observarem é o facto de logo à entrada 

da sala termos o registo do diário com a novidade do dia, em que normalmente as crianças 

relembram alguma coisa que aconteceu e que está exposta em algum sítio da sala e isso convida as 

pessoas a irem ver e as crianças convidam-nos muito, muitas vezes dizem: “anda ver, anda ver!” E 

portanto de uma forma geral as famílias entram na sala e veem o que lá está exposto (Inês, EE);  

[…] convidá-los constantemente a entrarem é uma postura que eu cultivo e que toda a equipa 

cultiva (Anita, EP); 

[…] recentemente tivemos o dia das famílias, vi que os pais, as famílias deram uma atenção muito 

especial aos placares da sala, a tudo o que estava exposto, até os vi a consultar o diário de turma e 

a observar se estavam lá escritos acerca dos filhos e também a questionar os filhos sobre isto. Se bem 

que neste espaço as famílias não estão tanto tempo. Claro que nos corredores da parte de fora, no 

hall de entrada, então aí sim, exponho para as famílias se apropriarem do que nós estamos a 

desenvolver (Sara, EE); 

Apesar de ter um placar mais direcionado para as famílias, elas nem sempre vêm à sala. Nós temos 

que as chamar a entrar. A configuração desta escola também não facilita a entrada na sala. De 

manhã algumas pessoas até entram, mas não existe muita visibilidade para dentro da sala, ou as 

pessoas entram de facto para dentro da sala e conseguem observar o que cá se encontra, ou pedimos 

às crianças e são elas que as convidam a entrar e as coisas acabam por funcionar dessa maneira. 

Existe ainda outro problema, que são os placares que estão fora da sala. Existem ali uns dois ou 

três, mas são poucas as pessoas que por ali passam e por isso são poucas as que leem o que ali se 

divulga. É por isso que, neste jardim-de-infância, divulgo pouco fora da sala […] Ainda hoje achei 

interessante porque fui dar com um pai a ler um dos nossos placares e via-se na expressão dele que 

estava mesmo interessado no que estava a ler (Cristina, EE). 

As educadoras participantes desenvolvem uma estreita relação com a comunidade (Anita, 

EE), por essa razão, a comunidade local é um dos parceiros para quem divulgam, fazem-

no recorrendo a saídas – passeios, participação em atividades locais, visitas a 
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estabelecimentos; a exposições abertas ao público em geral dentro e fora do espaço do 

jardim-de-infância; à organização de festas para as famílias e para a população local; …. A 

educadora Anita explicita de um modo claro como divulgam junto da comunidade o que se 

vai fazendo no jardim-de-infância: 

[…] quando saímos com as crianças para a rua […] temos a intenção de divulgar o que 

fazemos, por exemplo na festa final de ano que é organizada num espaço da comunidade temos 

mesmo essa intenção, queremos divulgar tudo o que fomos fazendo ao longo do ano letivo, 

queremos que o espetáculo reflita as aprendizagens que as crianças foram fazendo, no carnaval o 

desfile também é uma forma de divulgar, nas marchas também! A comunidade assim fica a 

conhecer o que fomos construindo e o que fomos fazendo (EP); 

Também fazemos pedidos de colaboração junto da comunidade mais próxima, por exemplo de 

cedência de espaços, também pedimos produtos, por exemplo, caixas de papelão, esferovite, sei lá, 

quando vamos à comunidade pedir estas coisas, explicamos o que andamos a fazer e dessa 

forma divulgamos o nosso trabalho. (EE). 

Considero relevante referir que, apesar da relação com a comunidade local ter sido 

mencionada apenas por uma educadora de infância, esta fraca evidência se deve ao facto 

de, enquanto investigadora não ter conseguido abordar esta questão ao longo das 

entrevistas realizadas.  

 

6.2.2. Síntese  

Porque divulgar pressupõe sempre comunicar com outro(s), este ponto, é dedicado à 

identificação e compreensão das modalidades de parcerias que as educadoras participantes 

vão estabelecendo com os parceiros que elegem para o desenvolvimento dos processos de 

divulgação das suas práticas pedagógicas. 

Modalidades de parceria 

Nas suas práticas de divulgação elegem como parceiros a comunidade educativa. 

Referem que divulgam não apenas para a comunidade educativa, mas com toda essa mesma 

comunidade. 

Na primeira modalidade de divulgação que expressam – divulgar com a comunidade 

educativa, evidenciam como parceiros mais significativos as assistentes operacionais, as 

crianças, outros profissionais e as famílias. 
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Divulgam com as assistentes operacionais porque elas são um parceiro que participa 

diariamente na vida do jardim-de-infância, e onde a maioria das educadoras participantes 

partilha as funções que assumem com elas. 

Divulgam com as crianças. É a elas que dedicam mais atenção nos processos de 

divulgação e são também elas que mais envolvem nestes processos. Apostam numa 

participação ativa e implicada das crianças quer dentro do espaço do jardim-de-infância, 

quer no espaço familiar através dos seus testemunhos. 

Com os outros profissionais apostam numa participação conjunta onde todos possam, 

pela implicação direta nos processos de divulgação, compreender os processos de 

aprendizagem e ensino que acontecem no jardim-de-infância. 

As famílias são o último parceiro que referem implicar nos processos de divulgação 

com a comunidade educativa. Implicam-nos com a intencionalidade de respeitar a cultura e 

os saberes familiares e de os divulgarem a todas as crianças do grupo. 

A segunda modalidade de divulgação expressa – divulgar para a comunidade educativa, 

envolve como parceiros, as crianças, as assistentes operacionais, a si mesmas, os outros 

profissionais, as famílias e a comunidade local. 

Divulgam para si mesmas porque através do que divulgam conseguem aceder a tudo o 

que acontece na sala com o grupo de crianças, inclusivamente as atividades que não são 

acompanhadas e ou apoiadas por elas. 

Divulgam para as crianças porque consideram que é a elas que interessa saber o que se 

faz. São também as crianças que mais se sentem valorizadas com esta divulgação. 

Divulgam para outros profissionais e para as famílias para que todos possam ter acesso 

ao conhecimento produzido pelas crianças em contexto de jardim-de-infância. 

Divulgam para a comunidade local com a intencionalidade máxima de se darem a 

conhecer e ao trabalho que realizam com as crianças. 
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 6.3. Onde, como, o quê, com o quê, para quê e porquê? 
 

As educadoras participantes consideram que a seleção quer dos registos a divulgar, 

quer dos espaços de divulgação são procedimentos importantes para que os processos de 

divulgação permitam, efetivamente, ajudar não apenas a ter acesso às práticas pedagógicas 

mas, acima de tudo pretendem que a divulgação permita ajudar a compreendê-las. 

Consideram, tal com João dos Santos que esta divulgação “vale não pelo que apresenta, 

mas pelo que representa […]. [Ela] implica um trabalho de base, criativo e dinâmico na 

própria ação de expor. Se estas condições não se verificam […] não educa, não serve coisa 

alguma” (apud Branco, 2000, p. 212). 

Neste ponto, estruturo a análise interpretativa em torno das estratégias e dos meios de 

divulgação a que as educadoras recorrem para dar a conhecer as práticas pedagógicas, 

organizando-a em quatro subpontos que emergiram das categorias de análise, através dos 

quais procuro compreender a que espaços dos jardins-de-infância as educadoras recorrem 

para divulgar os registos que selecionam para esse fim - primeiro subponto, procurando, 

nos subpontos seguintes, identificar e compreender os tipos de registo selecionados bem 

como as modalidades de divulgação a que recorrem. 

 

6.3.1. Espaços de divulgação 

Inicio retomando o pressuposto de que o(s) espaço(s) pedagógico(s) é(são) 

composto(s) inevitavelmente pelo espaço físico, entendido enquanto “território cultural: a 

ser ocupado, construído, bagunçado, organizado, marcado por experiências, sentimentos e 

ações das pessoas” (Wajskop & Abramowicz, 1995, p. 30, apud Souza, 2001, p. 7), mas é 

composto acima de tudo, pelas experiências vividas nesse mesmo espaço e pela forma 

como se potenciam essas mesmas experiências. Esta forma de compreender e de entender 

o(s) espaço(s) pedagógico(s) “conduz-nos à ideia de “espaço(s) pedagógico(s)” como 

lugar(es) que integra(m) intencionalidades múltiplas: ser e estar, pertencer e participar, 

experienciar e comunicar, criar e narrar” (Oliveira-Formosinho & Andrade, 2011, p. 11). 

Deste modo, ao referir-me a espaços de divulgação, reporto-me a lugares dentro do(s) 

espaço(s) pedagógico(s) constituídos “por gosto, toque, sons e palavras, regras de uso do 

espaço, luzes e cores, odores, mobílias, equipamentos e ritmos de vida” (Barbosa & Horn, 

2001, p. 73).  
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Com o intuito de compreender como as educadoras participantes pensam e organizam 

os espaços de divulgação, organizo este ponto em dois subpontos, nomeadamente 

princípios organizativos dos espaços de divulgação e identificação desses mesmos espaços. 

 

6.3.1.1. “Pensar” os espaços para divulgar 

[…] a organização do espaço e da 
exposição daquilo que se faz acaba 

por mostrar o que acontece, na maior 
parte da vezes, quando olho para 
aqueles registos vejo a nossa ação 

(Inês, EP).  

 

Dentro do(s) espaço(s) pedagógico(s), as educadoras participantes estruturam os 

espaços de divulgação em função de alguns princípios organizativos que, de uma forma 

mais ou menos explicita, discutem com as equipas e com as crianças, sempre com o intuito 

de organizar a informação pelo nosso espaço para que todos compreendam o que fazemos (Anita, EE). 

Para além da organização do espaço físico, criam regras que permitem definir como e onde 

podemos expor, em colaboração com o grupo decidimos onde podemos colocar os nossos trabalhos. A 

organização de todo o espaço é negociado por nós e aqui inclui-se o espaço de exposição dos materiais (Inês, 

EE). O estabelecimento destas regras e a forma como organizam os espaços onde 

divulgam resultam de momentos de análise e de discussão com as crianças, já que  

Existem alturas em que as crianças não retiram e não renovam os materiais expostos e, 

então intencionalmente, chamo a atenção para aquele espaço, dizendo por exemplo: “olhem 

lá para aquele espaço, vocês têm feito tantas coisas e não têm exposto nada, porquê? 

Acham que não é importante expor? Acham que não devemos mudar?”. Às vezes basta 

falar sobre o espaço que elas tomam a iniciativa de mudar, outras vezes, querem mudar 

todos os dias porque acham que todos os dias fazem coisas importantes, mas eu penso que 

com elas é mesmo assim. O meu trabalho é ajudá-las a refletir sobre isso, ajudá-las a gerir 

melhor e a compreender como devemos fazer, pensar em critérios e recorrer a eles para 

organizar e dinamizar o espaço que temos. Mas eu não tenho critérios rígidos, eu acho que 

se pode mudar em função do que queremos mostrar, temos é que discutir e avaliar, caso a 

caso, que regras e que critérios querem utilizar naquela situação (Inês, EE);  

[…] solicito a opinião delas, discuto e analiso com elas como devemos fazer …, a 

informação daqueles placares já está ali há algum tempo e agora temos muitos materiais 

novos e vamos ter que repensar aquele espaço e o que queremos divulgar ali e normalmente 

elas dão sugestões e têm muitas ideias e é muito interessante perceber as justificações que 

utilizam para organizar o espaço e para decidir o que se coloca nos placares (Sara, EE). 
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Para além da discussão e análise com outros, a educadora Inês refere a importância de 

observar e de analisar se a forma como os espaços de divulgação estão organizados permite 

aceder ao trabalho realizado, neste sentido,  

Às vezes dou por mim a olhar para o que temos exposto, não só nos placares mas 

também pela sala e no modo como a sala está disposta e tento compreender se reflete ou 

não aquilo que eu pretendo, se reflete ou não o que se vai fazendo, no fundo são as 

minhas práticas. Às vezes dou comigo a fazer isso, quase sempre de uma forma 

inconsciente. Por vezes, dou comigo a mudar a forma como os materiais estão expostos e 

depois quando paro um bocadinho para pensar, percebo que de facto mudei porque percebi 

que os registos divulgados não estavam a transmitir o que explorámos e tento encontrar 

outra forma de transmitir, outra forma de comunicar (Inês, EE). 

Algumas das educadoras criam condições para que em muitas situações do dia-a-dia, a 

organização dos espaços de divulgação seja da responsabilidade das crianças. A educadora 

Inês relata uma situação vivida pelo grupo que evidencia o recurso a esta estratégia, 

nomeadamente, 

[…] surgiu há poucos meses algo que ainda não tinha acontecido, as crianças consideraram 

que tinham de ter mais pinturas expostas mas não temos na sala espaço para colocar as 

pinturas porque ocupam muito espaço. Elas gostavam de ter as pinturas que fazem 

espontaneamente expostas e então encontrámos uma estratégia: todas as semanas, à 

segunda-feira, há uma exposição das pinturas da semana, o grupo elege quais são as 

pinturas que querem divulgar e para que todas as crianças possam expor as suas pinturas, 

fizemos uma escala em que todas são contempladas e portanto todas as semanas divulgamos 

as pinturas no espaço d’“As pinturas da semana” e elas ficaram muito contentes com esta 

estratégia porque assim têm espaço para mostrar as suas pinturas (EP). 

Na sala da educadora Anita alguns dos placares estão lá em cima e elas não chegam, pedem-me 

para colocar lá os materiais ou então pedem-me se podem subir para cima de uma cadeira (EE), então, 

optou por, nos placares que estão ao alcance das crianças, serem as crianças a geri-los 

porque esta condição física permite  

[…] que sejam as crianças a colocarem lá o material, muitas vezes são elas autonomamente 

que decidem o que querem expor naqueles placares. Por exemplo, enquanto trabalhámos as 

alturas, cada uma fez a sua medição com uma fita e essa fita é a sua fita. Quando 

terminam de a decorar são elas que vão ao placar colocar e afixar a sua altura, a sua fita! 

Foram elas que fizeram a escadinha da altura e foram elas que colocaram as fitas com os 

punaises respeitando a ordem crescente (ibidem). 

Pretendem que o espaço da sala revele a dinâmica de todo o trabalho que desenvolvemos e isso eu 

consigo se o espaço respeitar as regras de organização que combinámos e se os materiais forem sendo 
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renovados com frequência (Catarina, EE). A renovação do que é divulgado é também um aspeto 

considerado pela educadora Inês que relata não querer 

[…] as paredes demasiado cheias, pomos e tiramos mais vezes porque vai faltando espaço, 

existe espaço lá em cima, mas como não gosto de colocar muita coisa lá em cima porque está 

muito alto e as crianças não conseguem ler bem, então tenho que fazer uma boa gestão do 

espaço para estar tudo ao alcance delas. Acontece muitas vezes as crianças pedirem para 

colocar alguma informação e nós decidimos em conjunto “Precisamos de pôr isto e então 

como é que fazemos?”, “O que é que vamos retirar para pôr isto?” Discutimos e 

analisamos em conjunto como devemos organizar o espaço para que tudo seja legível por 

todos (EP). 

Por considerarem que o(s) espaço(s) pedagógico(s) não se cinge à sala de atividades, 

estas educadoras divulgam em todos os espaços do jardim-de-infância. Como a gestão é da 

nossa responsabilidade, […] podemos utilizar qualquer espaço, claro que há espaços mais ou menos 

definidos, mas existe flexibilidade na sua utilização. […] o jardim-de-infância e o primeiro ciclo circulam 

por todos os espaços (Sara, EP), por isso tentam que os materiais estejam dispersos […], para que 

quem circula pelos diferentes espaços possa aceder ao nosso trabalho e não apenas a uma parte (Inês EP).  

Referem que tomam opções diferentes para os diferentes espaços, mas sempre com a 

intencionalidade de permitir o acesso à informação, pelo que procuram que o espaço seja um 

meio de comunicar e de apresentar o que as crianças estão a fazer, tento que transmita aquilo que nós 

estamos a aprender (Inês, EE), consideram, portanto que podem divulgar em qualquer espaço mas 

respeitando as regras da boa comunicação (Cristina, EP), desde que tenha sentido, tenha lógica e que seja 

negociado com os adultos e mesmo entre elas (Inês, EE), mas tudo tem que dar a possibilidade de ser lido 

(Cristina, EP), por isso organizam os espaços de modo a que todos consigam ler o que é divulgado 

(Catarina, EP). Compreendi, então, que possibilitar o acesso à informação é um princípio 

que guia a ação das educadoras com intuito de permitir que todos possam, não apenas 

aceder às aprendizagens realizadas, mas compreendê-las: 

No fundo o que fazemos é criar algumas regras quanto à divulgação porque nem tudo pode 

estar exposto ao mesmo tempo, temos que criar condições para que o espaço de divulgação 

possa ser lido por todos, mas por todos mesmo, e estou a referir-me àqueles que não passam 

o dia na sala e que são essencialmente as famílias, as crianças têm que perceber que quem 

chega à nossa sala tem que compreender o que lá se passa e isso só conseguimos se tivermos o 

espaço organizado e se ao divulgarmos respeitarmos alguns princípios básicos da 

comunicação, temos que criar condições para que todos leiam a informação, mas acima de 

tudo temos que criar condições para que todos queiram ler, porque se está tudo uma 

confusão ninguém se interessa e nós queremos que vejam o que fazemos, queremos que leiam 

o que escrevemos e, se possível, gostaríamos de conversar sobre o que divulgamos, mas com 

estas famílias sinto que ainda estou um pouco longe disso (Cristina, EP). 
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De referir que, apesar das educadoras divulgarem para que todos tenham acesso ao 

divulgado, existe informação que direcionam mais para uns intervenientes que para outros. 

Constatei que dedicam alguns dos espaços de divulgação só aos adultos, ainda que com 

intencionalidades de divulgação diferentes entre si. A educadora Catarina tem um placar na 

sala onde organiza a informação de carácter administrativo, onde coloco os mapas de presenças, os 

medicamentos, … essa informação é mesmo só minha e da auxiliar, mas os pais se quiserem podem ler, 

está num espaço acessível a todos os adultos (EP). Também na sala da educadora Cristina existe  

[…] uma parte da sala direcionada para os adultos e não para as crianças. Como já disse, 

é um espaço muito meu, […] [com] pequenos pensamentos, que são um aconchego para 

mim! […] mas as auxiliares e alguns pais também acabam por ler de vez em quando. É 

um espaço que é nosso! Dos adultos! Também acho que é importante para nós, até porque 

fazemos parte do grupo e muitas vezes parece que nos esquecemos disso (EE). 

Por outro lado, a educadora Sara refere a importância de criar espaços onde as crianças 

tenham acesso aos materiais divulgados, nesse sentido,  

[…] há informação que eu privilegio mais que sejam as crianças a ver. Vou dar-te um 

exemplo. Na experiência dos ímanes nós colocámos registo ao alcance das crianças com os 

objetos que atraem e que não atraem presos com Bostik e elas vão lá experimentar. O que 

eu noto é que quando está junto ao olhar delas, elas vão-se apropriando cada vez mais dos 

conceitos. Se está ao nível delas, vão comentando e experimentando e vão-nos colocando 

questões porque a informação continua a estar presente no seu quotidiano e isto é que é 

importante. Muito mais para as crianças, que para as famílias. Elas necessitam saber o 

que as crianças andam a fazer e o que estão a aprender, mas chega! Para as crianças não! 

Elas têm que se apropriar de um conjunto de conceitos que nós queremos que elas se 

continuem a apropriar e se os registos estiverem ao seu alcance, elas apropriam-se mais 

facilmente. Se puderem ver, também podem discutir e assim aprender (EP). 

Negoceiam regras que permitem às crianças saber o que é que podem divulgar dentro da sala 

e o que é que podem selecionar para divulgar fora da sala (Catarina, EP), e isso implica negociar com elas 

o que querem divulgar ali [no espaço exterior] porque não faz sentido colocar lá todos os materiais que 

já expusemos na sala (Inês, EP). Assim, nos espaços exteriores optam por divulgar recorrendo 

a diferentes critérios (ibidem), mas a intenção é a mesma que na sala, ou seja, pretende-se dar a conhecer as 

aprendizagens que as crianças vão fazendo (Anita, EE). 

A educadora Sara, no espaço exterior, divulga trabalhos mais generalistas. Qualquer um pode 

compreender os registos pois não dependem de situações específicas, dependem sim de uma abordagem dos 

conteúdos que seleciono como importantes (Sara, EP). Em cada jardim-de-infância existe a 

preocupação de analisar com as equipas pedagógicas o que divulgar nos espaços exteriores 

de modo a o que divulguem não seja mais do mesmo. Como desenvolvemos ao mesmo tempo projetos 
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conjuntos, com momentos de intercâmbio entre as turmas e os grupos, os placares acabam por refletir as 

mesmas atividades e aprendizagens muito semelhantes. [….] Assim decidimos que cada sala apresenta 

registos diferentes dessas aprendizagens (ibidem). Também a educadora Inês refere a diferenciação 

das opções de organizar a divulgação em função do espaço mencionando que no espaço 

exterior 

[…] organizo a informação em função do que combinamos em equipa. Coordenamos entre 

nós e divulgamos os projetos vividos em conjunto e que são de todos, por isso temos outro 

tipo de critérios e de objetivos. São coisas mais gerais que nós temos que ter em atenção, 

temos que divulgar de forma mais explícita o grande objetivo daquele registo, já não é lugar 

para divulgar aprendizagens particulares, individualizadas, essas divulgamos, na sala que é 

um espaço que apesar de ser mais restrito, também pode ser visitado e também é para 

outros. 

No espaço exterior muitas vezes divulgam materiais que já foram divulgados dentro da 

sala de atividades mas que as famílias podem não ter tido tempo para ler. A educadora 

Anita explicita como procede:  

[…] faço mais registos descritivos das atividades para colocar no vestiário do que na sala, 

porque as crianças já sabem, agora as famílias, […] sabem mas apenas pelas conversas que 

vão estabelecendo comigo e com as crianças! […] mas eu gosto de explicitar porque é que 

aquele registo apareceu, porque é que está ali, o que se fez, o que se aprendeu (EP); 

[…] por vezes, há pais que nos dizem “Ah, aquilo que está lá fora está tão giro!” ou então 

“É tão interessante, não sabia que já faziam isto ou aquilo!” e aquele material já tinha 

estado exposto durante algum tempo dentro da sala. Às vezes até comentam “Não sabia 

que tinham ido aqui ou ali…”, […] se nós não divulgarmos num espaço acessível para eles 

ou se as crianças não contarem em casa, os pais não sabem (EE). 

Algumas educadoras participantes enunciam explicitamente que tentam organizar os 

espaços de divulgação por temáticas. Compreendi que esta opção decorre do facto de 

considerarem que tal organização pode facilitar a leitura das suas intencionalidades 

[…] o modo como organizo a informação acaba por ter implícita a minha intenção, […] as 

produções das crianças não estão expostas de forma desorganizada e anárquica, estão 

organizadas e essa organização, penso eu, é já o reflexo daquilo que pretendo divulgar. 

Tento dar conta do processo, dar visibilidade não apenas ao que fazemos mas como fazemos 

e o que aprendemos. Tento não colocar só os produtos, por exemplo aquilo que agora 

estamos a trabalhar e que tem a ver com os pesos e as alturas, está muito relacionado com a 

matemática, mas também com outras áreas de conteúdo. Estivemos a trabalhar sobre estes 

conceitos, estas noções, […] fotografámos o que fizemos e agora estamos a organizar os 

registos para divulgar, no fundo estamos a organizar os registos para mostrar a todos como 

é que decorrem as aprendizagens. Organizo por tema, por projeto, por área de conteúdo, 
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mas quando divulgo tento sempre aglomerar a informação para que seja mais fácil ler e 

compreender (Inês, EE). 

Para a educadora Anita organizar a informação por temática permite facilitar a leitura 

de quem lê os registos dar a conhecer o que se faz e como se faz: 

Tento que os placares estejam organizados de uma forma temática, por exemplo tenho um 

com as estações do ano e que vai sendo construído ao longo do ano, os outros placares são 

destinados aos projetos que vamos desenvolvendo e tento que os registos expostos retratem as 

ligações ou melhor o fio condutor de todo o trabalho que se vai desenvolvendo, de modo a que 

quem entra possa compreender o trabalho como um todo articulado e não como umas partes 

que se juntam (EE). 

A educadora Catarina refere que no desenvolvimento dos projetos são consolidados, 

de forma interligada, os saberes provenientes da abordagem das diferentes áreas de 

conteúdo, pelo que, ao divulgar organiza a informação dando a conhecer as áreas de 

conteúdo: no projeto da chocadeira foi isso que fiz. […] Abordámos o conhecimento do mundo, a 

linguagem oral e a escrita, a matemática, a arte, enfim, interligamos as diferentes áreas de conteúdo e 

quando divulgo organizo com essa intenção. Espero que quem lê perceba isso mesmo (EE). Deste modo, 

tenta apresentar tudo o que fazemos organizado pelas áreas de conteúdo, porque acho que se divulgar dessa 

forma é mais fácil perceber todo o trabalho que é desenvolvido a esse nível (EP).  A educadora Sara 

também considera importante organizar a informação dando relevância às áreas de 

conteúdo, mas revela que gostava de organizar tudo o que se faz e tudo o que se divulga por áreas de 

conteúdo, mas na sala nem sempre consigo porque o espaço não o permite (EE). 

O cuidado na seleção e na organização dos espaços de divulgação é um dos princípios 

enunciados pelas educadoras que referem ser muito sensível à estética (Inês EE). Esta é uma 

opção que as crianças também valorizam e que comentam, tal como refere a educadora 

Anita elas valorizam o sentido estético do espaço e da forma como divulgamos, muitas são as vezes que as 

oiço dizer, ao olharem para um placard ou cartaz, “Está tão bonito!” (EE). Compreendi que a 

sensibilidade estética está presente na dinâmica dos grupos que discutem onde e como 

divulgar a informação de que dispõem com o intuito de permitir a compreensão de quem 

acede às aprendizagens e ao fazer pedagógico: 

Às vezes é difícil gerir o espaço visual da sala, quer em termos estéticos, quer em 

quantidade de informação, porque já me tenho deparado com informação que não é muito 

importante divulgar, mas que para as crianças é. Então tenho que saber gerir toda a 

informação e tenho que negociar com elas o que é que pode ficar e o que é se pode tirar, por 

vezes, a negociação passa por encontrar o “melhor” espaço na sala para divulgar aquela 
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informação, aquele desenho ou aquela construção, acabamos por ter que encontrar 

prioridades. Para mim é importante que a informação se possa ler. Em termos visuais e 

estéticos a informação tem que permitir compreender o que fazemos (Cristina, EP). 

Este é um processo também experienciado pela educadora Inês e pelas crianças que 

considera que ao querer divulgar o que fazemos, temos que saber encontrar novas formas de o fazer, 

sem ficar demasiado em cima uns dos outros, sem significado e sem sentido estético, por isso temos que 

discutir como é que vamos divulgar os trabalhos e como é que vamos dinamizar os diferentes espaços (EP). 

A educadora promove a participação ativa das crianças na organização dos espaços de 

divulgação como é possível constatar com um exemplo que descreve:  

Eu deixo colocar onde e como elas querem, mas depois refletimos em conjunto sobre o 

processo e sobre o modo como escolheram o espaço. Por exemplo, uma das crianças trouxe 

uma bandeira de Portugal que fez em casa e quis colocá-la na sala. A criança discutiu 

comigo a forma de a colocar: decidimos onde e como a expor na sala e depois ela explicou ao 

grupo a nossa decisão (EE). 

 

6.3.1.2. Escolher os espaços para divulgar 

[…] em cada parede, em cada mesa, 
em cada canto é possível divulgar as 

diferentes atividades e projetos que 
todos vamos realizando (Inês, EE). 

 

As educadoras participantes escolhem, com diferentes intencionalidades, as paredes das 

salas (Sara, EE) e do exterior também (Inês, EE), como um dos espaços de divulgação mais 

usuais, sendo que os tipos de registos que ali são divulgados diferem de espaço para espaço, 

mas são maioritariamente os registos elaborados pelas e com as crianças que dão vida às 

paredes. Contudo, todo o espaço físico é organizado de modo a aproveitar ao máximo as 

suas potencialidades, por isso divulgamos nas paredes, no teto, nas mesas, no chão, nos móveis e em 

tudo o que tu vês em teu redor (Cristina, EE).  

As observações, bem como as conversas e entrevistas por mim realizadas permitiram-

me identificar os espaços que escolhem para a divulgação. Assim, no quadro nº 16, 

apresento a informação recolhida de forma sistematizada, identificando o que nas suas 

práticas as educadoras participantes reconhecem, valorizam e selecionam como espaços de 

divulgação dos registos produzidos. Diferencio o espaço da sala de atividades dos espaços 

comuns na medida em que o espaço dentro da sala tem especificidades muito diferentes dos espaços 

comuns. Na sala não faço uma análise tão pormenorizada como faço no exterior onde todas as pessoas 
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passam e ficam a ver (Sara, EP). Ao escolher os espaços para divulgar elegem a sala como 

espaço de divulgação sobretudo para as crianças (Anita, EP), dedicando os espaços comuns 

mais às famílias (ibidem). De mencionar que nas observações realizadas apenas me foi 

possível observar os espaços físicos, contudo, as entrevistas permitiram-me compreender 

que, para além destes espaços, as educadoras recorrem ao ciberespaço, como espaço de 

divulgação e de comunicação com a comunidade educativa. 

Quadro 16 – Espaços de divulgação 

 
ESPAÇOS DE DIVULGAÇÃO 

 

SALAS DE ATIVIDADES 
 

. Paredes 

. Placares 

. Quadro de ardósia   

. Porta               

. Janelas 

. Chão 

. Teto 

. Móveis 

. Mesas e bancadas 

. Corda para secagem de pinturas 

E
S

P
A

Ç
O

S
 C

O
M

U
N

S
 

Espaço de entrada dos equipamentos 
 

 
 
. Paredes 
. Placares 
. Biombos 
. Portas 
. Janelas 
. Chão 
. Mesas 
. Móveis 
 

A
E

/
A

 Vestiário das crianças  
 

Sala Polivalente  
 

A
E

/
B

 Sala da CAF 
 

Hall de entrada do jardim-de-infância  
 

A
E

/

C
 Sala de receção das crianças 

C
IB

E
R

E
S

P
A

Ç
O

 

Site institucional  
 

Blogue do jardim-de-infância  
 

Moodle 
 

Email 

 

Fonte: Observações dos espaços de divulgação e entrevistas realizadas ao longo da investigação 

Porque pretendo identificar os espaços que as educadoras de infância selecionam para 

divulgar os registos produzidos, opto por articular o discurso das educadoras e as notas de 

campo das observações com as imagens obtidas através dos registos fotográficos realizados 
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no decorrer das observações, permitindo assim, uma melhor compreensão e visualização 

dos espaços de divulgação. Considero que esta minha opção permite mostrar e 

compreender como em educação de infância e de um modo muito particular no jardim-de-

infância, “o espaço fala mesmo que nos mantenhamos calados” (Forneiro, 1998, p. 231). 

De referir que as fotografias que selecionei para aqui apresentar resultam de opções 

pessoais, diante de uma multiplicidade de imagens possíveis à minha disposição. Todas as 

fotografias selecionadas e inseridas ao longo do texto não sofreram qualquer tipo de 

melhoria. Inseria-as conforme foram registadas, no entanto, importa referir que procedi a 

alguns recortes de modo a evidenciar o que pretendo apresentar, bem como à ocultação 

quer dos rostos de modo a manter o anonimato das pessoas, quer de toda a informação 

que permitisse a identificação dos agrupamentos, dos jardins-de-infância ou das crianças. 

Tentei que as minhas escolhas espelhassem a diversidade encontrada no quotidiano dos 

processos de divulgação, mas uma vez mais, tenho consciência que estas escolhas estão 

impregnadas da minha subjetividade enquanto investigadora na medida em que “os 

significados das fotografias são arbitrários e subjetivos, eles [dependem em muito] de quem 

os olha” (Agostinho, 2010, p. 66). 

Organizo a informação em torno das três tipologias de espaços mais utilizadas: o 

espaço da sala de atividades, os espaços comuns e o ciberespaço.  

 

SALAS DE ATIVIDADES 

Nas salas de atividades, os espaços de divulgação são organizados em função das 

intencionalidades das educadoras, tento que dentro da sala exista um certo equilíbrio entre trabalhos 

escritos, trabalhos de pintura, trabalhos de desenho, de matemática, quero que a sala transmita o que 

fazemos (Sara, EP), sendo que o espaço da sala é organizado com o grupo, são as crianças que decidem o 

que querem divulgar e onde o querem fazer. […] Elas já sabem que podem divulgar as atividades, os 

trabalhos, tudo o que querem. Ali o espaço é delas. […] Dentro da sala divulgamos o que fazemos 

diariamente nas diferentes áreas (Catarina, EP). 

 

. As paredes  

Porque “o ambiente geral da sala deve resultar agradável e altamente estimulante, 

utilizando as paredes como expositores permanentes das produções das crianças onde 
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rotativamente se reveem nas suas obras de desenho, pintura, tapeçaria ou texto” (Niza, 

2007, p. 133), nas práticas destas educadoras, as paredes da sala são consideradas e usadas 

enquanto “espaços de comunicação” (Barbosa & Horn, 2008, p. 76). 

 

 

Nas paredes divulgam essencialmente trabalhos das 

crianças, quer sejam trabalhos em grupo, trabalhos a 

pares, elaborados aqui no jardim-de-infância ou 

elaborados em casa (Sara, EE). Nas práticas destas 

educadoras as paredes (Anita, EE) emergem assim 

como o reflexo do nosso trabalho, do nosso espaço 

(Inês, EE). 

 

Imagem 1 - Corpo humano construído por 
uma criança (Obs. 1, S1)   

 

Imagem 2 - Pinturas livres (Obs. 1, S2) 

  

Imagem 3 - Bandeiras de diversos países (Obs. 2, S5) 

 

Imagem 4 - Gráfico de idades (Obs. 2, S1) 
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Imagem 5 - Projetos desenvolvidos ao longo do ano (Obs. 3, S2)       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6 - A planta da nossa sala: Cyclamem (Obs. 3, S2)  

 

. Os placares  

Em muitas salas as paredes estão protegidas por placares, mas as educadoras 

diferenciam a utilização destes dois espaços evidenciando que os placares permitem organizar as 

paredes. Como são delimitados às vezes torna-se mais fácil para as crianças organizarem a informação ali do 

que nas paredes em que têm o espaço todo (Anita, EE). 

 

Neste placar estão expostas as cinco regras 

definidas pelas crianças no início do ano (Sara, C4). 

 

 

 

 

Imagem 7 - Regras da sala (Obs. 1, S3) 
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 Imagem 8 – Fitas métricas com altura das crianças (Obs. 1, S2) 

 

 

Imagem 9 – Letra de uma canção (Obs. 2, S5)  

 

 

          

 

Imagem 10 - Registo de uma experiência (Obs. 1, S4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 11 - Instrumentos de apoio (Obs. 1, S1) 

De mencionar que as educadoras consideram que as condições materiais, que 

dependem em muito das questões arquitetónicas, influenciam a forma como escolhem e 
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como dinamizam os espaços de divulgação, como acontece na sala da educadora Anita que 

refere: se tivesse uns placares maiores nas paredes, se eu tivesse paredes maiores teria mais possibilidade de 

exposição. Por vezes torna-se difícil divulgar tudo o que queremos. Eu acho que os espaços condicionam 

sempre a nossa atividade, em termos da divulgação (EP). Também a educadora Inês refere esta 

dificuldade, referindo que faltam espaços de divulgação […] quando são produtos grandes nós não 

temos espaço onde colocar tudo (EP). A educadora Cristina gostava de ter outro tipo de organização, 

nomeadamente ao nível dos placares da sala porque estes condicionam a forma como divulgamos. Não temos 

falta de placares, mas precisava de ter outro tipo de espaços de divulgação para os materiais diferentes como 

as construções (EP). Esta dificuldade também é experienciada pela educadora Catarina que 

considera que  

[…] os placares condicionam a divulgação que fazemos para as crianças e também acho 

que o hall de entrada condiciona um pouco porque praticamente temos só os cabides e uns 

placares muito altos. Quando quero divulgar materiais a três dimensões é muito complicado 

[…] Faz muita falta outro tipo de expositores, uns cavaletes, umas bancadas, porque não 

conseguimos expor a diversidade de materiais que vão sendo construídos. Mesmo os livros 

grandes que estiveram expostos nas prateleiras das mochilas em cima dos cabides, estavam 

sempre a cair porque não é um sítio apropriado para os colocar. Precisávamos mesmo de 

outro tipo de expositores para podermos divulgar condignamente (EP). 

 

 

No móvel dos jogos foram 

retirados os jogos para expor as 

produções tridimensionais construídas 

por algumas com o recurso a materiais 

de desperdício (Nota de campo, 

24.03.2011, S2). 

 

  

 

Imagem 12 - Reprodução do corpo humano em tamanho real (Obs. 1, 
S2) 
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Estes materiais deveriam ter um destaque 

maior na sala, mas temos falta de espaço e 

alguns materiais não lhes consigo dar a 

visibilidade e dignidade que queria (Inês, 

C4, S2). 

 

 

Imagem 13 - Reprodução do corpo humano com materiais de 
desperdício (Obs. 1, S2) 

 

. O quadro de ardósia 

 

O adulto escreve a data do dia para a 
criança copiar e posteriormente identificar 
as suas produções (Nota de campo, 
05.04.2011, S4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 14 - Registo da data (Obs. 1, S4) 
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. A porta da sala de atividades 

 

 

 

 

Imagem 15 - Mensagem de boas vindas e desenhos livres das 
crianças (Obs. 1, S5) 

 

Recorremos muito à porta da sala pois ela é efetivamente a 
porta de entrada para o nosso mundo e todos têm que passar 
por ela (Anita, EE). 

 

 

 

Imagem 16 - Notícia do dia (Obs. 2, S2) 

No exterior da porta das salas de atividades as educadoras divulgam a identificação da 

sala e algumas produções das crianças. 

 

 

 

Imagem 17 - Identificação da designação da sala e 
pinturas das crianças (Obs. 2, S4) 

Imagem 18 - Identificação da designação da sala (Obs. 1, S1)
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. As janelas  

Tal como Barbosa & Horn (2008), a educadora Cristina considera que “as janelas 

devem servir de abertura ao mundo externo e, por este motivo, serem bastante exploradas” 

(p. 76).  

 

[…] eu também gosto de divulgar para o 

exterior, reparaste nas minhas janelas? Eu 

aproveito tudo e as janelas não são exceção, 

por isso, e como as famílias ficam muitas 

vezes lá à espera, aproveito para divulgar o 

que fazemos e enquanto esperam têm a 

oportunidade de ver e de conversar sobre o 

que lá está (Cristina, EE). 

Imagem 19 - Produções das crianças, fotografias de atividades, 
aprendizagens realizadas (Obs. 1, S5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 20 - Informações às famílias (Obs. 1, S5) 

 

 

Imagem 21 - Fotografias de atividades (Obs. 1, S5) 
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. O chão  

 

 

O chão da sala é também muitas vezes um recurso 

para divulgar as construções que realizam. Guardar 

ali é uma forma de divulgar aos outros (Sara, EE). 

Imagem 22 - Construção de um castelo (Obs. 2, S3)
           

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 23 – Construção de um espaço para os animais 
(Obs. 1, S2) 

. O teto 

 

     

 

Imagem 24 - Mobiles construídos pelas crianças 
(Obs. 2, S5) 

Imagem 25 - Identificação das áreas da sala (Obs. 3, S5) 

Eu aproveito todo o espaço e o teto é mais uma forma que encontrei de divulgar as nossas 

coisas […] os mobiles funcionam como um bocadinho nosso, um bocadinho daquilo que nós 

queremos manter e fazer perdurar no tempo (Cristina, EE). 
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. Os móveis 

 

 

[…] aproveitamos tudo o que nos rodeia para 

divulgar o que fazemos. Como observaste até 

divulgamos nos móveis e não me refiro apenas 

ao que colamos nos móveis, também 

aproveitamos para divulgar em cima deles 

(Inês, EE). 

 

 

Imagem 26 - Construções das crianças (Obs. 3, S1) 

 

 

 

Imagem 27 – Jogo “Amigos das letras” (Obs. 1, S4) 

 

 

 

[…] divulgamos até nas costas dos 

móveis porque também são espaços que 

estão ao alcance da visão delas e que, 

por essa via são mais facilmente lidas 

por elas. Por essa razão é que nos 

móveis a informação destina-se 

essencialmente às crianças (Cristina, 

EP). 

 

Imagem 28 - Registo das leituras realizadas pelas crianças na biblioteca 
(Obs. 1, S4) 
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. Mesas e bancadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 29 - Construção de uma criança (Obs. 3, S2)  

[…] muitas vezes aproveitamos as mesas e 
as bancadas para divulgar essencialmente 
aquilo que elas fazem a três dimensões 
(Catarina, EP).  

 

 

 

 

 

Imagem 30 – Construção em plasticina elaborada por uma 
criança (Obs. 2, S2) 

 

Numa mesa da sala estão em exposição 
brinquedos que as crianças trouxeram de casa. 
Junto à mesa, está um cartaz intitulado “Feira 
de apresentações” (Nota de campo, 
29.04.2011, S5).  

Esta exposição surgiu da proposta de uma 

criança para a realização de uma “feira” de 

apresentação dos brinquedos favoritos. O nome 

foi atribuído pela criança que fez a proposta e 

que solicitou à auxiliar da sala que o escrevesse 

para identificar a exposição que está na mesa 

(Cristina, C4).  

 

Imagem 31 - “Feira” de apresentação de brinquedos favoritos 
das crianças (Obs. 1, S5) 
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. A corda para secagem das pinturas 

A corda para secagem das pinturas não é considerada pelas educadoras participantes 

como um espaço de divulgação, ainda que considerem que ao deixarem que as pinturas 

permaneçam penduradas, quem entra na sala consegue ver e perceber que as crianças diariamente 

pintam quer para a realização de propostas que faço, quer através das pinturas livres que gostam muito de 

fazer (Sara, C7). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 32 - Pinturas realizadas com diferentes técnicas (Obs. 2, S4) 

 

 

[…] existe uma corda que serve para 

secagem das pinturas, mas também serve 

para divulgar as pinturas e aí são as 

crianças que colocam as suas pinturas e 

que gerem esse espaço. A corda estava 

muito alta e eu tive o cuidado de colocar a 

corda ao nível delas, para que a usem 

autonomamente (Catarina, EE). 

 
 
Imagem 33 - Pintura de uma criança (Obs. 3, S4) 

 

 

ESPAÇOS COMUNS 

Em qualquer um dos jardins-de-infância existem espaços comuns a que as educadoras 

recorrem ao longo dos dias e onde, como já tenho vindo a referir, também divulgam o seu 

trabalho, ainda que com intencionalidades diferentes. Tal é percetível nos discursos das 

educadoras e nas observações realizadas. 
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No jardim-de-infância do AE/A, existem dois espaços comuns distintos de 

divulgação, o vestiário e a sala polivalente a que as equipas recorrem para divulgar as 

diferentes atividades e aprendizagens das crianças. A educadora Inês explicita, que a equipa 

decidiu que a sala polivalente se destina a divulgar as atividades desenvolvidas durante o 

período da CAF:  

Os pais já sabem que os trabalhos que as crianças fazem durante a CAF e que ocorre no espaço do 

polivalente são expostos neste espaço […] porque não sentimos necessidade uma vez que temos em 

cada uma das salas um espaço razoável de exposição e porque assim os pais entram nas nossas 

salas e também porque as crianças que estão nas salas nem todas estão na Componente de Apoio à 

Família […]. O critério foi tentar ter no espaço polivalente registos das atividades que se passam no 

polivalente, não tem sido fácil porque as pessoas que trabalham neste espaço e que estão com as 

crianças não têm formação específica (EE). 

O vestiário é mais um espaço dedicado essencialmente às famílias na expectativa que as 

famílias que não tiveram oportunidade de ver o que fizemos e de conversar sobre isso possam ter mais 

oportunidades (ibidem). Assim, divulgar no vestiário é mais uma forma de, não explicitamente, mas 

implicitamente, levar os pais a verem e a olharem bem para o que fazemos (Anita, EE). A educadora 

Inês refere que  

É interessante ver que as crianças, quando estão no vestiário a pôr e a tirar bibe, observam os 

materiais e lembram-se daquilo por que já passaram, lembram-se do que aprenderam e falam sobre 

isso. Esta é outra estratégia que aqui no jardim-de-infância utilizamos para divulgar ainda mais as 

nossas práticas, tentamos chegar um pouco mais longe, tentamos chegar aqueles que, por alguma 

razão, ainda não tinham tido oportunidade de ver, de observar e de comentar aqueles materiais e 

aquelas aprendizagens e as crianças ajudam-nos nessa tarefa (EE). 

No jardim-de-infância do agrupamento B o espaço comum, designado por hall de 

entrada do jardim-de-infância, é escolhido essencialmente para divulgar o que as crianças 

realizam durante o tempo letivo em que estão com a educadora, é um espaço que é organizado 

com a equipa, com as três salas. Cada sala sabe quais são os placares onde pode divulgar. Desde que eu 

vim para cá que a organização é sempre a mesma, é a organização da instituição (Catarina, EP). A 

educadora Sara salienta que este é um espaço dedicado essencialmente à divulgação para as 

famílias mas muito valorizado pelas crianças pois elas sabem que tipo de trabalhos divulgamos no 

hall e sabem também que esse é um espaço muito visitado pelas famílias e que as famílias gostam muito de 

os observar, por isso para elas é um privilégio os trabalhos serem expostos naquele que é o espaço de todas as 

salas do jardim-de-infância (EE). 

Como referi anteriormente, no jardim-de-infância do agrupamento C a educadora 

recorre com pouca regularidade aos espaços comuns para divulgação dos registos, fazendo 



Divulgar no jardim-de-infância: Onde, como, o quê, com o quê, para quê e porquê? 

253 

 

 

das janelas um espaço comum de divulgação. Contudo, foi possível recolher informação 

que me permitiu identificar alguns destes espaços de divulgação. 

À semelhança do que fiz para as salas de atividades, seguidamente recorro às imagens 

para identificar os espaços que as educadoras escolhem para divulgar nos espaços comuns. 

 

. O espaço de entrada dos equipamentos 

Em todos os jardins-de-infância as equipas educativas divulgam a informação para o 

público em geral no espaço de entrada dos equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 34 - Informações gerais de funcionamento dos estabelecimentos (Obs. 1, AE/A e Obs. 3, AE/C) 
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. As paredes  

 

Aquilo que eu coloco no vestiário passa 
muitas vezes da sala para aquele espaço, 
sempre na perspetiva de divulgar melhor o 
trabalho que fazemos, ou seja, se eu vejo que 
foi muito significativo para algumas crianças 
ou para todo o grupo, então acho que 
devemos divulgar melhor e antes de os 
guardarmos colocamo-los no vestiário 
(Anita, EP). 

 

Imagem 35 - Reconto de uma história (Obs. 3, Vestiário, AE/A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 36 - Ida ao Teatro Infantil de Lisboa e 1ª aula de música 
(Obs. 1, Vestiário, AE/A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 37 - Imagens dos animais domésticos das crianças e gráfico de barras com a contagem por tipo de 
animais (Obs. 3, Vestiário, AE/A) 
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No jardim-de-infância do AE/B, os trabalhos que são realizados no âmbito de projetos ou de 

atividades que têm alguma continuidade, […] são divulgados no espaço comum às três salas (Catarina, 

EP). Tal acontece com a exposição de trabalhos realizados no âmbito do Projeto “Leitura em Vai e 

Vem” em parceria com as famílias29 (Nota de campo, 29.03.2011, Hall de entrada do jardim-de-

infância, AE/B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhos expostos foram realizados 

em casa com a participação das 

famílias (Sara, C4). 

 

 

 

 

Imagem 38 - Trabalhos realizados no âmbito do projeto “Leitura em Vai e Vem” (Obs. 1, Hall de entrada do 
jardim-de-infância, AE/B) 

                                                 

 

 

29 No âmbito do Projeto de Promoção de Leitura em Família (Ler+ em família), o Plano Nacional de Leitura (PNL) 
lançou no ano letivo de 2007-2008 uma proposta para a Educação Pré-Escolar, pública e privada, designada Leitura 
em Vai e Vem. O objetivo central deste projeto é assegurar que a leitura, em relação estreita com a família, adquira o 
estatuto de normalidade. Desde essa altura o PNL deu resposta a um vasto conjunto de Jardins-de-infância que em 
todo o território nacional se foram inscrevendo no projeto, disponibilizando aos educadores material com o 
objetivo de os ajudar a promover a leitura no jardim-de-infância e o seu prolongamento na família, nomeadamente: 
Mochila (1/grupo de 5 crianças); Desdobrável de registo de leitura individual (1/criança); Sugestões para o 
Educador (1/sala - também online); Sugestões para Pais/Família (1/sala - também online). 
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Na parede da sala de receção a educadora Cristina divulga informação dirigida às famílias e 

produções de tamanho grande (Nota de campo, 22.11.2011, Sala de receção das crianças, AE/C). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 39 - Informações às famílias (Obs. 2, Sala de receção das 
crianças, AE/C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 40 - Árvore construída pelas crianças 
(Obs. 3, Sala de receção das crianças, AE/C) 

 

 

Os trabalhos de grandes dimensões eu 

divulgo fora da sala porque não tenho 

espaço, mas tenho ainda outra intenção 

que é divulgar a quem entra na escola 

(Cristina, C8). 

 

 

 

Imagem 41 - Produções sobre o carnaval (Obs. 1, Sala de receção das crianças, AE/C) 
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. Os placares  

Tal como nas salas de atividades em muitos dos espaços comuns as paredes estão 

protegidas por placares, pelo que as educadoras também os utilizam para divulgar muito do 

que acontece no jardim-de-infância.  

Como já referi, no jardim-de-infância do AE/A, a equipa educativa elegeu a sala 

polivalente para a divulgação do trabalho desenvolvido durante a CAF. Todavia, para além 

desta divulgação, compreendi que divulgam também a planificação mensal e as ementas, 

bem como algumas informações de carácter mais geral, como seja o plano de emergência e 

as normas de funcionamento da CAF. 

 

 

Aqui colocamos as atividades 

retiradas do plano anual de 

atividades. Estão referenciadas 

essencialmente as atividades comuns 

como modo de divulgação às famílias 

das atividades a desenvolver ao longo 

dos meses do ano letivo (Inês, C4). 

Imagem 42 - Planificação do mês de março e identificação dos aniversariantes 
do mês (Obs. 1, Sala polivalente, AE/A) 

 

 

 

 

Imagem 43 – Plano de emergência e normas de funcionamento da CAF (Obs. 1 e 2, Sala polivalente, AE/A) 
Placar com informações das duas salas: 

   . Este mês fazem anos… 
identificação das crianças que 
comemoram o seu aniversário no mês 
corrente através do seu autorretrato 
(elaborado por cada uma das crianças) 

   . Este mês acontece… listagem das 
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Imagem 44 - Ementa semanal Obs. 1 e 2, Sala polivalente, AE/A) 

 

Neste espaço existem alguns placares onde estão divulgados os autorretratos das crianças 

que frequentam a CAF (Nota de campo, 3.11.2011, Sala polivalente, AE/A).  

Imagem 45 - Autorretratos das crianças que frequentam a CAF (Obs. 2, Sala polivalente, AE/A) 

  

Encontram-se ainda divulgadas algumas das atividades realizadas durante o período da 

CAF, dando cumprimento às intencionalidades da equipa que pretende  

[…] que este seja um espaço de divulgação do que se passa aqui de uma forma adequada, 

correta, positiva […]. Também para dar visibilidade ao trabalho da CAF e na realidade 

assim também responsabilizamos as pessoas que desenvolvem essas atividades. Facilita 

também na explicitação do que o que se passa neste tempo não tem nada a ver com o que se 

passa na sala, não é um espaço de continuidade, são motivações diferentes, atividades 

diferentes e nós queremos manter essa diferença […]. Neste espaço as crianças fazem outras 

atividades, com intencionalidades diferenciadas e o espaço polivalente permite divulgar a 

diversidade e permite que as famílias compreendam que são tempos diferentes (Inês, EE). 
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Imagem 46 - Fotografias de atividades realizadas na CAF (Obs. 1, Sala polivalente, AE/A) 

 

À semelhança da utilização dada aos placares do jardim-de-infância do AE/A, no 

jardim-de-infância do AE/B, nos placares do hall de entrada do jardim-de-infância e da Sala 

da CAF, também é divulgada informação distinta tal como a planificação do tempo de 

exterior, a planificação da CAF, as ementas, as plantas de emergência, o horário de 

funcionamento, a constituição das equipas, o calendário escolar, entre outras informações 

de carácter mais geral. Para além deste tipo de informações, nestes dois espaços são 

divulgadas as aprendizagens que as crianças realizam na concretização dos seus projetos 

durante a componente letiva e durante o período de CAF. 

 

Imagem 47 - Planificação da CAF e identificação das equipas; Ementas e regras de funcionamento da CAF (Obs. 1, 2 e 
3, Hall de entrada do jardim-de-infância, AE/B) 
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Neste espaço cada uma das educadoras tenta divulgar as aprendizagens conquistadas 

pelas crianças do grupo, mas tentam que os placares permitam compreender a diversidade 

de projetos e de atividades que se desenvolvem para que as crianças construam as suas 

aprendizagens. A educadora Catarina refere que aqui os pais leem muito e depois quando vão levar 

os filhos à sala comentam o que leram no hall: “Está tão giro.”, “Gostei tanto deste trabalho!”. Eles 

comentam imenso (EE). 

 

 

 

 

Imagem 48 - Pinturas realizadas pelas crianças inspiradas na obra de Van Gogh e Picasso (Obs. 1, Hall de entrada do 
jardim-de-infância, AE/B) 

 

 

Tentamos que no exterior seja visível o 

nosso trabalho, por isso articulamos sempre 

com o trabalho que entre todas as salas 

estamos a desenvolver, tentamos que os 

placares não se repitam. Às vezes pode 

acontecer, mas a nossa estratégia é 

diversificar (Catarina, EP). 

 

Imagem 49 - Painel sobre a primavera (Obs. 1, Hall de entrada do 
jardim-de-infância, AE/B) 

 

Existe ainda um placar para cada sala destinado à partilha com as famílias (Nota de campo, 

10.11.2011, Hall de entrada do jardim-de-infância, AE/B).  
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Existe também um placar no hall de entrada que é muito 

importante nesta relação com as famílias que é o placar dos 

recados. Como nem sempre conseguimos estar presencialmente 

com os pais, este é um meio de lhes fazer chegar algumas 

informações, principalmente as institucionais. Também podem 

ser eles a colocar lá informação, mas isso quase nunca acontece 

(Catarina, EE). 

 

 

 

Imagem 50 - Placar dos recados para e das 
famílias (Obs. 2, Hall de entrada do jardim-de-
infância, AE/B) 

É também neste espaço que divulgam os projetos comuns a todas as salas e para tal 

dedicam um placar a esses projetos tal é o que acontece no placar do projeto da “Leitura 

em Vai e Vem”. De referir que a educadora Sara considera que neste espaço todos os placares 

estão muito altos, até porque têm os cabides que impedem que os placares estejam mais baixos e portanto, 

nós não temos espaços adequados para a divulgação às crianças. Para as famílias tudo bem, está ótimo 

(Sara, EP). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 51 - Projeto de Leitura em Vai e Vem (Obs. 1, Hall de entrada do 
jardim-de-infância, AE/B) 
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Na sala da CAF existem dois placares onde estão divulgados desenhos realizados pelas crianças na 

CAF (Nota de campo, 12.04.2012, Hall de entrada do jardim-de-infância, AE/B). 

 

 

 

 

Imagem 52 - Desenhos realizados pelas crianças na CAF (Obs. 2, Sala da CAF, AE/B) 

 

. Os biombos 

A sala polivalente do jardim-de-infância do AE/A está dividida em dois espaços 

distintos: o espaço para o desenvolvimento das atividades da CAF e o refeitório que serve 

as crianças de todo o equipamento (Pré-Escolar e 1º CEB). A separação destes dois 

espaços é feita através de biombos. Este é mais um espaço de divulgação selecionado pelas 

educadoras através de elementos de decoração dos biombos de divisão sala polivalente com 

o refeitório (Nota de campo, 9.11.2011, Sala polivalente, AE/A). 

  

 

Este painel foi elaborado pelos adultos 

do equipamento (educadoras, auxiliares 

e equipa da CAF) para receber as 

crianças no início do ano letivo (Inês, 

C7). 

 

 

Imagem 53 - Painel com mensagem de boas vindas às crianças do 
jardim-de-infância (Obs. 2, Sala polivalente, AE/A) 
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Este painel gigante foi construído com 

as crianças para que elas sintam este 

grande espaço como delas. Queremos que 

os biombos não sejam apenas uma 

divisória, foi a forma que encontrámos 

para tornar a sala menos impessoal 

(Anita, C7). 

 

Imagem 54 - Painel com pinturas realizadas pelas crianças (Obs. 2, Sala 
polivalente, AE/A) 

 

. Os cabides  

Em todos os jardins-de-infância nos espaços de acolhimento das crianças existem 

cabides que estão devidamente identificados, recorrendo as educadoras a diferentes formas 

de identificação mas incluindo sempre o nome das crianças e a sua fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 55 - Identificação das crianças (Obs. 2, Hall de entrada do jardim-de-infância, AE/B e Sala de receção das 
crianças, AE/C) 
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. As portas  

O hall de entrada do jardim-de-infância do AE/B, as educadoras aproveitam também 

as portas para divulgar produções de grandes dimensões. 

 

Este painel foi construído pelas crianças 

para ilustrar a história “A que sabe a lua” 

do projeto da Leitura em Vai e Vem. Para 

além de divulgar o que andamos a ler, serve 

também de decoração da porta, dando um ar 

mais agradável e mais aconchegante ao nosso 

hall de entrada (Sara, C4). 

 

Imagem 56 - Painel do projeto da Leitura em Vai e Vem (Obs. 1, 
Hall de entrada do jardim-de-infância, AE/B) 

 

. As janelas  

 

Cartaz da semana da leitura (Nota de 

campo, 12.04.2012, Sala CAF, 

AE/B).  

A semana da leitura é uma semana muito 

importante para nós porque damos muito 

valor à leitura e como queremos transmitir 

essa importância à família divulgamos 

neste espaço por onde todos passam (Sara, 

C8). 

Imagem 57 - Cartaz da semana da leitura (Obs. 3, Sala da CAF, 

AE/B) 

 

 

O espaço da CAF não é muito acolhedor, por 

isso nós aproveitamos e decoramos as janelas da 

sala com trabalhos realizados pelas crianças. 

Assim o espaço torna-se mais agradável 

(Catarina, C7).  

 

 

Imagem 58 - Pinturas das crianças (Obs. 2, Sala da CAF, AE/B) 
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. Chão 

Esta construção foi realizada na sala, por iniciativa de 

duas crianças, com peças de encaixe da área dos jogos de 

construção e foram as crianças que decidiram expô-la na 

sala da CAF. Isto tem uma explicação: como a nossa 

chocadeira está aqui na sala da CAF, elas quiseram 

mostrar as galinhas que construíram junto da chocadeira. 

Esta é uma forma de todos perceberem como os projetos são 

significativos para as crianças (Sara, C4). 

 

 

Imagem 59 - Construção de duas crianças com 
peças de encaixe (Obs. 1, Sala da CAF, AE/B) 

 

 

Livro gigante construído pelas crianças dos três 

grupos do jardim-de-infância (Nota de 

campo, 29.03.2011, Hall de entrada do 

jardim-de-infância, AE/B). 

 

 

Neste livro divulgamos alguns trabalhos 

realizados com as famílias no projeto 

“Leitura em Vai e Vem” (Catarina, 

C4). 

 

Imagem 60 - Livro gigante construído pelas crianças do jardim-de-infância (Obs. 1, Hall de entrada do jardim-de-
infância, AE/B) 

 

 

. As mesas 

Na sala da CAF existem algumas mesas que são utilizadas para o desenvolvimento das 

atividades desta componente de apoio socio educativo, no entanto, aquando do 
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desenvolvimento de alguns projetos comuns as educadoras reorganizam o espaço e 

divulgam também nesta sala em cima das mesas. Foi o que aconteceu com o 

desenvolvimento do Projeto “À descoberta da vida” (Nota de campo, 29.03.2011, Sala da CAF, 

AE B). 

Ninho de um pássaro trazido, por uma assistente 

operacional e por um grupo de crianças, do espaço 

exterior (Nota de campo, 29.03.2011, Hall de 

entrada do jardim-de-infância, AE/B). 

Este ninho estava caído junto a uma das árvores 

e as crianças quiseram trazê-lo para junto da 

chocadeira porque assim ficava perto dos ovos 

(Sara, C4). 

Imagem 61 - Ninho de um pássaro (Obs. 1, Sala da CAF, 
AE/B) 

 

Chocadeira de ovos onde foram colocados 27 ovos a 

chocar (Nota de campo, 29.03.2011, Sala da 

CAF, AE/B). 

 

 

 

 

 

 

 

Nascimento dos Pintos (Nota de campo, 
29.03.2011, Sala da CAF, AE/B). 

 

 

 

Imagem 62 - Chocadeira de ovos e nascimento de pintos (Obs. 1, Sala da CAF, AE/B) 
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. Os móveis 

 

 

Na estante da sala de receção das crianças está 

uma exposição das construções realizadas na 

“Área do inventar” (Nota de campo, 

22.11.2011, Sala de receção das crianças, 

AE/C). 

 

Estes materiais foram construídos na sala e ficaram lá 

durante algum tempo, mas depois decidimos organizar 

uma exposição para que todas as pessoas possam ver as 

nossas obras de arte (Cristina, C7). 

 

 

Imagem 63 - Construções das crianças realizadas com 
materiais de desperdício (Obs. 2, Sala de receção das 
crianças, AE/C) 

 

 

CIBERESPAÇO 

Para as educadoras participantes o ciberespaço - sites institucionais e blogues – é mais 

um meio para divulgar à comunidade educativa o trabalho desenvolvido. Por considerar 

que a divulgação das imagens dos sites e dos blogues poderia comprometer o anonimato dos 

jardins-de-infância, opto por não divulgar essas mesmas imagens. 

Nos agrupamentos de escola onde se inserem estes cinco jardins-de-infância o email e a 

plataforma moodle são também ferramentas de trabalho colaborativo a que recorrem como 

meio de comunicação e divulgação entre os profissionais. 

 

. O site institucional 

Em cada um dos agrupamentos existe um site institucional onde são divulgadas 

informações ao público em geral. Compreendi que a estrutura é similar entre eles, mas cada 

um é gerido de forma diferente, tal como explicitam as educadoras: 
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No AE/A temos o site do agrupamento onde estão acessíveis os projetos principais que 

estão a ser vividos nos vários equipamentos do agrupamento, não há especificamente 

informação sobre o pré-escolar, sobre primeiro ciclo, sobre o segundo ciclo, o que é divulgado 

são os grandes acontecimentos do agrupamento. Depois também tem informação de caráter 

administrativo como sejam as matrículas e as renovações de matrículas, o calendário letivo, 

o regulamento, enfim toda a informação legal (Inês, EP). 

No AE/B o site do agrupamento que é onde se pode ler toda a informação necessária que 

enquadra a educação pré-escolar e todos os outros níveis de ensino do nosso agrupamento. É 

também aqui que se divulga o jornal com as notícias de todos os jardins-de-infância e de 

todas as escolas do agrupamento (Sara, EP).  

No AE/C o agrupamento também tem um site institucional com as informações gerais, 

mas também existe uma parte dedicada ao trabalho que fazemos, tem uma parte para nós! 

(Cristina, EE). 

 

. O blogue do jardim-de-infância 

Os primeiros blogues foram criados em 1999 e o facto de serem sistemas gratuitos ou de 

baixo custo e não exigirem conhecimentos técnicos especializados, permitiu a sua 

disseminação. Na sua constituição, os blogues apresentam-se sob a  

“forma de uma página web, que deve ser atualizada frequentemente. Os 

textos […] são chamados de posts e só podem ser escritos pelo[s] autor[es] 

[…] ou por uma lista de membros que ele autorize a postar mensagens. Esses 

textos são acompanhados de data e horário de postagem e têm um espaço 

para comentários, que pode ser escrito por qualquer pessoa, possibilitando 

assim discussão. Essas páginas textuais podem ser acompanhadas de imagens, 

sons e vídeos, de maneira dinâmica. Todas as configurações de um Blog 

podem ser alteradas pelo(s) autor(es) – é possível modificar o título, a forma 

de publicação, o formato, as cores, imagens, o endereço, enfim, o(s) autor(es) 

se tornam organizadores desse espaço virtual” (Oliveira & Miskulin, 2012, p. 

282). 

Em todos os jardins-de-infância existe um blogue que é dinamizado com a 

intencionalidade de dar visibilidade ao que acontece quotidianamente no jardim-de-

infância. Nas cinco salas a gestão e dinamização dos blogues é diferente, até porque nas salas 

1 e 2 ao longo dos dois anos de pesquisa no terreno a sua dinamização foi sendo alterada. 

No ano letivo 2010-11 deram início a um blogue  

[…] que divulgámos aos pais, mas neste contexto ainda nem todos os pais têm acesso à 

internet […] mas é nossa intenção que este blogue seja essencialmente um espaço de 

divulgação de trabalho de projetos, mas penso que ainda não tem expressão é uma coisa 

ainda muito embrionária, […] até porque eu ainda me sinto muito insegura nesta área, 
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ainda preciso de trabalhar para poder implementar esta forma de comunicação. Sim porque 

será sempre mais uma forma de comunicar e não a forma de comunicar (Inês, EE). 

Reportando-se ao ano letivo de 2011-12, esta educadora refere que  

Tentámos fazer um blogue só nosso, mas depois não funcionou porque não temos aqui 

internet, mas de qualquer maneira temos o blogue aqui da localidade […] e que abrange 

todas as escolas aqui da zona, portanto não é só para nós e sistematicamente vai sendo 

atualizado com notícias nossas e das outras colegas. […] A colega coordenadora do 

estabelecimento é que faz a atualização e a gestão do blogue, […] foi divulgado pelos pais e 

eu sei que os pais consultam porque eles muitas vezes comentam coisas que só quem viu o 

blogue pode saber. […] o blogue não está a representar, não representa, nem de perto, nem 

de longe o trabalho que aqui fazemos no jardim-de-infância, não é nada disso. Vão 

aparecendo notícias de situações que vão acontecendo aqui, de situações significativas, mas 

que não é o trabalho que nós aqui desenvolvemos, mas é um começo e mais uma forma de 

divulgar (Inês, EP). 

Nas salas 3 e 4 as educadoras participantes também iniciaram no ano letivo 2010-11 a 

construção de um blogue, para tal falámos com os pais e pedimos logo autorização, claro que, referindo 

que nunca divulgaríamos a imagem da cara das crianças mas apenas os seus trabalhos. (Sara, EE). Em 

equipa decidiram que a responsabilidade pela dinamização do blogue seria partilhada por 

ambas, decidiram ainda que é um blogue apenas do jardim-de-infância não é do agrupamento nem da 

escola […]. Tudo o que é projetos vai para o blogue, temos como critério que tudo o que é feito pelas três 

salas em comum nós publicamos no blogue. O blogue é do jardim e infância pelo que não identificamos as 

salas, nem as crianças (Catarina, EP). A educadora Sara explicita como deram continuidade à 

divulgação através do blogue 

[…]nós tentamos colocar no blogue essencialmente os projetos comuns em que todas 

crianças, de uma forma ou de outra, participam. […] O que pretendemos é não ter muita 

informação repetida, mas sim informação diversificada e complementar que ajude as 

famílias a compreender o que se passa dia-a-dia no jardim-de-infância e na escola com as 

atividades comuns. Deste modo evitamos sobreposição de assuntos que, entre si, não têm 

uma diferença substancial. E importa também dizer-te que apenas colocamos os trabalhos 

realizados e algumas fotos da realização desses trabalhos mas as crianças nunca estão 

visíveis, nunca se consegue identificar a sua cara, claro que elas sabem quem são e os 

próprios pais também, mas uma pessoa fora deste círculo de pessoas não consegue identificar 

qualquer criança e esse é um princípio que respeitamos sempre. Até porque eticamente temos 

esse compromisso (EP). 

Na sala 5 a educadora Cristina refere que  

[…]a construção do blogue até foi feito pela auxiliar. Nós começámos, mas também temos 

que ser um pouquinho espicaçadas e portanto houve no início, de facto, algum feedback e 

nós entusiasmámo-nos, porque as famílias colaboravam e nós sentíamos que tínhamos que 



Capítulo 6 

270 

 

 

corresponder, mas depois o entusiasmo quebrou e nós também quebrámos um pouco, mas 

pronto acho que é muito importante e sobretudo para as crianças que comentam “Nós 

estivemos a ver lá em casa”, “Eu estive a ver com os meus pais o que fizemos” e, mesmo 

com todas as dificuldades que sentimos, isso faz-nos continuar (EE). 

 

. A plataforma moodle 

Apesar de duas educadoras terem referido a existência da plataforma moodle como meio 

de divulgação nos seus agrupamentos, nenhuma delas recorre a esta ferramenta de trabalho 

colaborativo na medida em que no AE/B nós temos o moodle mas não utilizamos entre os docentes, 

é destinado aos alunos de outros ciclos, mas acho que é utilizado com mais frequência no 2º e no 3º ciclo 

(Sara, EP). Já a educadora Cristina refere que também existe o moodle mas eu não tenho utilizado 

porque não domino muito essas técnicas e para chegar lá necessito de apoio… mas efetivamente este é mais 

um meio de divulgação, só que eu não o utilizo! (EE). 

 

. O email 

O email é também um dos espaços a que todas as educadoras participantes recorrem, 

mas este meio de comunicação e de divulgação é apenas utilizado entre os docentes pois 

recebemos e enviamos toda a informação para os docentes por email. […] Normalmente o que é mais 

específico vem por email e os coordenadores têm a responsabilidade de reencaminhar para os seus grupos de 

docência (Sara, EP). 

 

6.3.2. Tipos de registo 

Neste ponto apresento a análise interpretativa dos tipos de registos que observei na 

diversidade dos espaços de divulgação destes jardins-de-infância. Quanto aos tipos registo 

refiro-me, como já explicitei, a todos os materiais divulgados nos espaços já mencionados. 

Materiais diversificados na forma, no conteúdo e até nos destinatários: 

Temos as tabelas, temos os registos escritos, temos os livros, temos os desenhos e as pinturas, 

temos as construções, sei lá temos uma imensidade de produções realizadas pelas crianças, 

pelas crianças e pelos adultos e, claro, também temos registos elaborados só pelos adultos. 

Alguns dos registos interessam só às crianças, outros são dos adultos e para os adultos, mas 

a maioria interessa a todos (Catarina, EP). 
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Entendo que a divulgação do que se faz e como se faz permite tornar “o trabalho 

pedagógico concreto e visível” (Dahlberg, Moss & Pence, 2003, p. 194) tal como refere a 

educadora Anita  

O objetivo é divulgar os vários projetos que estão a decorrer ao mesmo tempo na sala, 

divulgando diferentes registos porque produzimos diferentes documentos, diferentes produtos. 

A realidade é que na minha sala, ao mesmo tempo, podemos divulgar registos escritos pelas 

crianças e registos escritos pelos adultos, podem ser da área da matemática e da área da 

linguagem, mas também podem ser pinturas, desenhos, construções em três dimensões, sei lá, 

normalmente temos diferentes grupos a realizar diferentes tarefas e a produzirem diferentes 

tipos de registos (EP). 

É a divulgação de todos os registos que permite a quem entra, ler as suas histórias e, de 

algum modo, fazer parte delas, é neste pressuposto que a educadora Anita divulga todos os 

tipos de registo que as crianças e nós fazemos, tentamos diversificar ao máximo para que todos possam ver o 

que aqui se faz (EE). 

À semelhança dos pontos anteriores, opto por conjugar as falas das educadoras, as 

notas de campo das observações e as imagens obtidas através dos registos fotográficos, 

identificando os tipos de registo divulgados no decorrer das observações realizadas. 

Considero que esta minha opção de construir um texto com uma forte dimensão visual dá 

a possibilidade de imergir nos contextos de uma forma menos superficial. 

Uma vez mais importa referir que as observações realizadas apenas incidiram nos 

registos divulgados nos espaços físicos das instituições, contudo, ao longo do trabalho de 

análise interpretativa tive a oportunidade de consultar alguns documentos de registo que 

não se encontravam nos espaços observados, mas que me foram cedidos pelas educadoras 

durante a pesquisa de terreno. 

Com o intuito de compreender os tipos de registos divulgados, envolvendo nos 

processos de divulgação as crianças, as educadoras de infância, as equipas pedagógicas de 

sala e, por vezes, as equipas educativas dos estabelecimentos e dos agrupamentos, nos 

diferentes espaços de divulgação, organizo este ponto em torno das cinco subcategorias 

que emergiram a partir das observações, das conversas de explicitação e das entrevistas 

realizadas, nomeadamente, os registos escritos, os registos pictográficos, os portfólios das 

crianças, os registos com recurso às TIC e o dossier das educadoras. 
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6.3.2.1. Escrever para explicitar o que se aprende e como se aprende 

[…] escrevo muito e utilizo a escrita 
com funções diferentes […] o escrever 

muito tem a ver com a necessidade que 
eu tenho de, em todos os momentos, dar 

voz às crianças porque acredito que se 
aprende na ação (Inês, EE). 

 

Os registos escritos são os mais comuns nos processos de divulgação das educadoras 

de infância participantes. Recorrem à escrita, aos instrumentos de registo, aos livros, às 

informações dos adultos e para os adultos e ao jornal. 

 

A escrita  

Para todas as educadoras a escrita surge nos registos do jardim-de-infância como uma 

forma de explicitar não apenas o quotidiano, mas acima de tudo para promover a 

compreensão desse mesmo quotidiano e das aprendizagens realizadas. Tudo, ou quase tudo 

serve para escrever, por exemplo, recorrem ao quadro de ardósia para registar a data, e muitas 

vezes as crianças fazem desenhos e escrevem aqui e nós também, como pudeste ver (Cristina, C8). 

 

 

Por vezes aproveitamos o quadro da sala para 

registar algumas coisas, como hoje que temos as 

palavras construídas pelas crianças a partir de uma 

história (Catarina, C4, S4). 

 

Imagem 64 - Palavras criadas a partir de uma história (Obs. 
3, S5) 

Estes registos apoiam, umas vezes de forma implícita, outras de forma explícita o 

desenvolvimento de algumas atividades. Na parede da cozinha da área da casa da S2 está 

pendurado um placar de cortiça (Nota de campo, 19.04.2012, S2) para colocação de recados, 

informações, listas de compras, sei lá tudo o que podemos escrever em casa para nos lembrarmos do que 

temos para fazer. O que eu pretendo é recriar o ambiente familiar, pois em casa os pais também escrevem e 

quando estão nesta área quero promover situações em que elas escrevam (Inês, C8). 
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Imagem 65 - Placar de cortiça para colocação de registos 
escritos – área da casa (Obs.3, S2) 

 Um outro exemplo que permite compreender o apoio explícito ao desenvolvimento 

de atividades é a divulgação das regras do jogo da glória que surge na sala na área dedicada 

aos jogos de chão e onde se encontra exposto o cartaz elaborado pelas crianças com a explicitação 

das regras do jogo da glória (Nota de campo, 05.04.2011, S4).  

As crianças recorrem muito a esta 

informação pois ajuda-as no 

cumprimento das regras do jogo da 

glória que elas gostam muito de jogar. 

Fazem-no sozinhas sem o apoio do 

adulto e conseguem ler as regras 

sozinhas. Claro que a junção dos dois 

tipos de código de escrita ajuda-as e 

também tem muita influência as regras 

terem sido discutidas com elas e depois 

terem colaborado no registo (Catarina, 

C4). 

Imagem 66 - Regras do jogo da glória (Obs. 3, S4) 

No jardim-de-infância o computador “deverá constituir-se como um instrumento que 

as crianças utilizam não como finalidade em si mesma, mas antes como um meio cultural 

de que se apropriam no sentido de realizar atividades que assumem significado real e que se 

inserem num contexto integrado e social de aprendizagem” (Amante, 2004, p. 139). As 

atividades desenvolvidas com recurso ao computador, regra geral, centram-se na produção 

de desenhos, através do programa Paint, mas a sua utilização em atividades de escrita é 

frequente, na medida em que as educadoras participantes que têm computador na sala de 

atividades fazem dele um recurso usual não apenas para os seus registos mas também para 

o desenvolvimento das competências de leitura e escrita das crianças pois é através dele que 
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escrevemos quase tudo o que se expõe na sala e elas [as crianças] cada vez são mais competentes nessa 

área, aliás são mais competentes que eu e ajudam-me muito. Eu escrevo e elas copiam e é também uma 

forma de desenvolver alguns dos conceitos de literacia delas (Anita, EE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 67 - Computador (Obs. 2, S3) 

 

Nos processos de aprendizagem da escrita, “a colaboração entre pares [promove] a 

participação ativa dos vários elementos, através de contributos individuais para a realização 

da tarefa” (Santana, 2007, p. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 68 - Escrita a pares (Fotografia integrada no Dossier 
da Educadora – 1º período 2010-2011, cedido pela Sara, S3) 

 

Com o recurso a este equipamento explicitam processos e aprendizagens. A educadora 

Catarina mantém na sua sala os registos alusivos ao Natal porque foram muito importantes para 

as crianças. Tudo foi ditado por elas e escrito em conjunto. Os desejos revelam as vontades das crianças e em 

muitas situações elas revelam as suas necessidades, por exemplo relativas à família. Se leres todas as 

mensagens compreendes que muitas crianças expressam a vontade de reunir os pais e de estarem com os dois, 
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o que em muitos casos não acontece porque os pais estão separados e até já constituíram novas famílias 

(Nota de campo, 05.04.2011, S4). 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 69 - Palavras identificadas pelas crianças com o significado que atribuem ao Natal (Obs. 1, S4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 70 - Cartaz com os desejos de Natal das crianças (Obs. 1, S4) 
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- Constroem textos coletivos com a ajuda do adulto e reproduzem-nos: 

 

 

Depois da visita ao Moinho 

[Ludoteca] fizemos este 

texto que foi escrito por mim 

em conjunto com as crianças e 

depois elas copiaram no 

computador. Levaram algum 

tempo, mas conseguiram fazê-

lo a pares. É muito comum 

isto acontecer. É uma forma 

de elas participarem e também de contactarem com a escrita 

(Inês, C8). 

 

    

 

 

Imagem 71 - Texto escrito sobre uma visita de estudo (Obs. 3, S2) 

 

Mas os registos produzidos são maioritariamente escritos pela mão dos adultos das 

equipas pedagógicas e com diferentes intencionalidades: 

- Divulgam as aprendizagens realizadas e acontecimentos vividos: 

Estes cartazes foram elaborados em pequenos grupos para, 

nas suas apresentações em grande grupo, explicarem as 

experiências realizadas e o que aprenderam (Sara, C8). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 72 - Registo de experiências (Obs. 3, S3) 
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Imagem 73 - Aprendizagens realizadas pelas crianças da S3 no 
desenvolvimento do projeto “Como nascem os 
animais?” (Obs. 1, Hall de entrada do jardim-de-
infância, AE/B)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 74 – Aprendizagens realizadas pelas crianças da S1 no 
desenvolvimento do projeto “Alimentação saudável” (Obs. 2, 
Vestiário, AE/A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 75 - Aprendizagens realizadas pelas crianças da S4 no desenvolvimento 
do projeto “As corujas” (Obs. 2, Hall de entrada do jardim-de-infância, AE/B) 
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Imagem 76 – Descrição da visita da higienista oral e 
das aprendizagens realizadas (Obs. 2, Vestiário, 
AE/A) 

Diariamente são realizados pequenos textos com as notícias/novidades do dia (S2 e 

S2). Estes textos revelam as notícias/novidades que as crianças selecionam para partilhar com outros 

(Nota de campo, 28.03.2011, S1), divulgando os momentos mais significativos do seu dia-a-

dia.  

 

 

As notícias são 

escolhidas pelas crianças 

ao final do dia e são 

escritas, recorrendo à 

voz das crianças, por 

mim, mas a 

identificação da data da 

notícia é escrita por 

uma das crianças 

(Anita, C4).  

 

 

 

Imagem 77 - Novidades e Notícias diárias da Sala 1 (Obs. 1 e 2, S1)   
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Nas notícias registam o que foi mais significativo para as crianças. Este registo é sempre realizado 

com as crianças, mas umas vezes é escrito por mim, outras é escrito pelas crianças e outras vezes é escrito 

por mim e por elas (Inês, C4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 78 - Notícia da Sala 2 (Obs. 1, S2) 

De recordar que, em ambas as salas a leitura do que é escrito é feita oralmente para o 

grande grupo, esta “releitura coletiva do trabalho efetuado seve para refletir sobre os 

percursos e construir novos caminhos” (Barbosa & Horn, 2008, p. 108). As educadoras 

guardam diariamente estas notícias numa pasta criada para o efeito e fica na sala de modo a 

que as crianças, sempre que o desejem, ou sintam necessidade de recordar algo, possam 

consultar estes registos. Na sala 1 a educadora Anita aproveitou mais esta oportunidade 

para que as crianças recorressem ao registo escrito, pelo que a identificação da pasta foi escrita 

pelas crianças (Nota de campo, 07.11.2011, S1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 79 - Arquivo das notícias das Salas 1 e 2 (Obs. 1 S2; Obs. 2, S1) 
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Imagem 80 - Exemplo de notícias arquivadas (Obs. 1, S1) 

 Todas as educadoras participantes recorrem à escrita como forma de dar visibilidade 

ao discurso das crianças nas atividades, projetos e experiências que ocorrem 

quotidianamente no jardim-de-infância. Exemplo disso são os cartazes que em dois anos 

letivos diferentes surgem na sala da educadora Cristina acerca da amizade, nomeadamente 

o cartaz com registo escrito, na voz das crianças, do que é ser amigo (Nota de campo, 22.11.2011, S5) 

e o cartaz escrito pelos adultos, na voz das crianças, com a explicitação do que devemos fazer aos amigos 

(Nota de campo, 10.05.2012, S5). 

Imagem 81 - Frases das crianças sobre a amizade (Obs. 2 e 3, S5) 
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Importa referir que nas produções das crianças as educadoras escrevem a explicitação do 

que fizeram, nos placares é a explicitação dos processos para que toda a gente consiga compreender (Inês, 

EE).  

Este painel foi elaborado depois de uma visita 

aqui pela localidade, as crianças registaram 

através do desenho e eu registei através da 

escrita para que todos consigam compreender o 

percurso que as crianças realizaram e o que é 

que observaram durante o passeio. Acho que 

é muito importante escrever porque ajuda, é 

como nos jornais, as figuras também têm 

legendas e as crianças compreendem a 

importância destes dois tipos de escrita e assim 

aprendem que elas se complementam (Inês, 

C7). 

 

Imagem 82 - Descrição do percurso realizado pelas crianças num 

passeio pela localidade (Obs. 2, S2) 

A educadora Catarina ao divulgar explicita algumas das intencionalidades e dos 

procedimentos utilizados no desenvolvimento dos projetos pelas crianças por considerar 

que só deste modo é possível a quem entra na sala compreender os registos divulgados. Ao 

explicitar, normalmente, alia o registo escrito ao registo gráfico das crianças. Na próxima 

imagem é de realçar que a educadora para além da explicitação das atividades realizadas no 

âmbito do Projeto da linguagem e da comunicação, divulga também as páginas do livro “A panqueca 

doce” (história tradicional russa) (Nota de campo, 08.05.2012, S4).  
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Imagem 83 - Divulgação do livro “A panqueca doce” e ilustração da história pelas crianças (Obs. 3, S4) 

 

Esta educadora refere que no seu trabalho atribui muita importância ao código escrito porque 

sei que ele as vai acompanhar para o resto da vida. É por isso que na minha sala vês estes registos todos. 

Aquele livro, eu fotocopiei-o para que as crianças vejam o texto completo e também para que os pais possam 

ler e ficar a conhecer a história (Catarina, C8). 
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O painel divulga o reconto e a ilustração da 

história “Os ovos misteriosos” (Nota de campo, 

09.11.2011, S2). Estas produções surgiram no 

âmbito de um projeto que está a ser desenvolvido pelo 

jardim-de-infância e pela professora do 1º ano do 1º 

Ciclo do Ensino Básico. O mapa com as tarefas foi 

escrito por mim, mas foi tudo negociado com elas, 

portanto, as crianças decidiram o que cada uma teria 

de realizar na construção da história. Eu divulgo 

este mapa por dois motivos, o primeiro é para as 

orientar no trabalho que estão a desenvolver e o 

segundo, tão importante como o primeiro é porque 

acho que assim divulgo aos outros o processo de 

construção da história. No final do projeto, cada 

uma escreveu o seu nome pois foram elas as escritoras 

e as ilustradoras da história (Inês, C7). 

 

 

 

Imagem 84 - Processo de construção da história “Os ovos misteriosos” (Obs. 2, S2) 
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Por vezes a explicitação das atividades realizadas também se reportam ao ambiente 

familiar. A educadora Sara explicita que as famílias podem colaborar e participar sempre 

que o desejem e tenta divulgar essa participação para que sirva como incentivo e 

valorização das famílias e das crianças: Normalmente os textos que elas colocam no placar delas são 

textos individuais e abordam temas diversos. Podem falar sobre o fim de semana, está ali um que é de uma 

criança que foi de férias e que pediu à mãe para fazer a reportagem e a mãe teve muito trabalho a fazê-lo e 

ela disse: “Eu não quis fazer um texto, 

quis fazer com a minha família este 

trabalho e explicar aos meus amigos onde 

fui” e depois foi tudo comunicado por ela 

ao grande grupo com recurso ao cartaz que 

elaborou em família. E quando o trouxe 

para a sala decidimos logo que era ali que 

ia ficar exposto e ali está, temos que o tirar 

mas até temos pena porque é um trabalho 

feito em família e é muito importante 

(EE). 

Imagem 85 - Registo de uma visita realizada por uma criança com a 
família a Maiorca (Obs. 1, S3) 

 

Na sala 2 as famílias elaboraram registos escritos com a identificação de algumas características e 

gostos das crianças (Nota de campo, 24.03.2011, S2). De realçar que a educadora e a assistente 

operacional também participaram nestes registos trazendo as fotos suas em bebe e 

identificando as suas características e gostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 86 – ”Quando eram bebés” (Obs.1, S2) 
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Estes registos surgiram de um projeto e foi realizado pelas 

famílias em casa. Foi muito interessante porque permitiu 

conhecermo-nos melhor (Inês, C4). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 87 – Explicitação das características das crianças quando eram bebés (1ª Obs.1, S2) 

 

Como é visível na maioria das situações, as educadoras recorrem à escrita aliada a 

diferentes registos pictográficos com o intuito de ajudar a “ler” o que se divulga, tal como é 

possível observar na imagem seguinte onde a educadora apresenta diferentes momentos de 

leitura na sala de atividades realizados pelas crianças do 1º CEB, pela sua professora e por 

uma escritora. 

 

 

 

 

 

Este registo permite que os outros fiquem a conhecer 

algumas das atividades que desenvolvemos no âmbito 

da leitura. Aqui a parte escrita é tão importante 

como a fotografia porque os dois tipos de comunicação 

juntos permitem clarificar bem este projeto (Anita, 

C8). 

 

 

 

Imagem 88 - Descrição de uma atividade realizada no 
âmbito da leitura (Obs. 1, S1) 
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No painel Semana da leitura (Nota de 
campo, 24.03.2011, S2) a educadora Inês 
divulga duas das atividades desenvolvidas 
durante a semana explicitando, pela voz das 
crianças, os acontecimentos e sentimentos 
experienciados pelas crianças (C4). 

 

 

 

 

 

 

Imagem 89 - Descrição de atividades da semana da leitura (Obs. 1, S2) 

 

- Legendam os diferentes registos: 

 

Imagem 90 – Título das produções realizadas no âmbito de 
atividades matemáticas (Obs. 2, Hall de entrada do jardim-de-
infância, AE/B) 

 

Imagem 91 - Título da exposição de desenhos elaborados 
pelas crianças e famílias ilustrando histórias e livros que 
levam do jardim-de-infância e leem em casa (Obs. 1, S5) 
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- Descrevem atividades e avaliações realizadas: 

Neste registo colocámos as 

fotografias das atividades de 

S. Martinho para que as 

famílias possam ver como foi o 

nosso dia. A escrita é muito 

importante pois é ela que 

ajuda a compreender o que 

aconteceu. Este é um dos 

registos que é feito a pensar 

neste espaço. As crianças 

investem muito nestes painéis 

porque sabem que todos os 

vão ver (Anita, C4). 

 

Imagem 92 - Descrição das atividades de S. Martinho (Obs. 1, Vestiário, AE/A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 93 – Descrição e avaliação das atividades do dia do pai (Obs. 1, S2) 

As produções realizadas pelas crianças abordam múltiplos saberes e com a sua 

divulgação, as educadoras tentam dar a conhecer as múltiplas aprendizagens realizadas. 

Muita da escrita surge pela necessidade de explicitar as produções realizadas pelas crianças 

mediante o desenvolvimento de experiências, atividades e projetos. Razão pela qual existe 

muita informação escrita que tenta espelhar o trabalho que as crianças e nós fazemos. Eu escrevo […] e as 
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crianças também escrevem, claro que escrevem como sabem e por vezes sem ser com a escrita convencional 

(Cristina, EP).  

Os próximos registos permitem compreender a importância atribuída pelas educadoras 

à explicitação do que acontece no jardim-de-infância: 

 

Estas quadras foram escritas por mim e 

permitem às crianças aprenderem as 

características de cada uma das formas 

geométricas: o quadrado, o triângulo, o 

retângulo e círculo. Cada uma das 

quadras foi ilustrada pelas crianças com 

desenhos e recortes (Nota de campo, 

28.03.2012, S1). 

 

Imagem 94 - Exposição de formas geométricas (Obs. 1, S1) 

 

 

 

Estas produções [desenho das crianças 

evidenciando as características dos 

pais] foram elaboradas pelas crianças e são 

complementadas com o registo descritivo das 

características identificadas pelas crianças. 

Eu gosto particularmente deste tipo de 

registo em que eu e as crianças escrevemos, 

ainda que cada um de nós recorra a 

diferentes tipos de escrita, mas os pais 

gostaram imenso e entraram para ver e ler o 

que os filhos diziam deles (Cristina, C4).  

Imagem 95 - Texto de explicitação das produções artísticas das 
crianças (Obs. 1, S5) 
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- Divulgam as letras de canções, adivinhas, rimas e lengalengas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 96 - Letra de duas canções: uma que uma criança ensinou sobre a roda dos alimentos e outra que a 
educadora ensinou (Obs. 2, S2) 

 

 

Imagem 97 – Lengalenga e letra de uma canção (Obs. 2, S5) 

Imagem 98 – Adivinhas (Obs. 1, S4) 

 

 

 

 

 

Imagem 99 - Rimas (Obs. 3, S5) 
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- Partilham informações necessárias ao bom funcionamento do quotidiano 

pedagógico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 100 – Regras da sala (Obs. 1, S1) 

 

Imagem 101 - Regras combinadas com o grupo da sala 
(Obs. 3, S5) 

Normalmente as regras que existem na sala ou são propostas pelas crianças, ou são propostas 

por nós e depois discutidas com elas. As regras que estão aqui foram elaboradas por elas, eu 

escrevi-as e depois elas ilustraram cada uma das regras. Os desenhos ajudam-nas a identificar as 

regras e também as responsabiliza mais (Anita, C7). 

 

 

 

 

Imagem 102 – Identificação das crianças que já 
comem fruta com casca (Obs. 2, S3) 

Imagem 103 – Regras de separação dos lixos (Obs. 3, 
S2)  
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Para além dos registos escritos apresentados, também são divulgados registos 

elaborados por outros adultos, nomeadamente, as famílias.  

 

Este coração foi aqui na sala para 

colocarmos as mensagens que as mães 

escreveram para as crianças. Elas gostam 

muito de aqui vir. Acho que se sentem 

reconfortadas (Nota de campo, 

29.04.2011, S5). 

 

 

 

Imagem 104 - Coração com mensagens escritas pelas mães para os filhos (Obs. 1, S5) 

 

- Divulgam pensamentos: 

A partilha de pensamentos, assumindo a forma de frases significativas para os adultos, 

acontece essencialmente, tal como explicitado anteriormente, na sala da educadora Cristina 

que revela que às vezes sinto necessidade de algo que não sei bem explicar. Algo que me ajude a levar o 

dia. Por isso, tenho na sala pequenos pensamentos que são um aconchego para mim e para os outros, mas 

essencialmente para os adultos que aqui passam grande parte do dia! (Cristina, EE). 

 

 

 

 

 

 

[…] tenho o cuidado de ter frases significativas para as 
nossas práticas (Cristina, EP). 

 

Imagem 105 - Frases / Pensamentos dos adultos para os adultos (Obs. 1, S5) 
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Como tenho vindo a explicitar, a análise das informações que recolhi permitiram-me 

compreender que, para estas educadoras, divulgar é partilhar e refletir com as crianças, as 

equipas e as famílias não apenas o quotidiano do jardim-de-infância mas acima de tudo as 

aprendizagens realizadas nas constantes inter-relações que se vão estabelecendo. Esta é 

uma das razões por que tentam divulgar ao máximo, socorrendo-se da produção escrita 

complementada, não raras as vezes, com produções artísticas para explicitarem os 

processos vividos.  

 

- Divulgam em torno das áreas de conteúdo das OCEPE (ME-DEB, 1997): 

Nas salas dos jardins-de-infância que observei as educadoras tentam que os registos 

divulgados espelhem os saberes construídos em torno das três áreas de conteúdo das 

OCEPE (ME-DEB, 1997). Seguidamente irei apresentar os registos divulgados no âmbito 

desses mesmos saberes e que utilizam a escrita como recurso essencial de divulgação.  

 

. Divulgar as aprendizagens artísticas 

“A educação estética [e artística] permite, através de materiais e superfícies plásticas, 

instrumentos e expressão pantomímica, danças, coros e jogos dramáticos, a aquisição das 

formas plásticas, o uso da língua e a compreensão intelectual (João dos Santos, apud 

Branco, 2000, p. 156). A área das expressões motora, dramática, plástica e musical é uma 

área de grande relevo no quotidiano de todos os jardins-de-infância, contudo observei que 

ao nível da divulgação o domínio da expressão plástica é aquele que tem mais visibilidade. 

A expressão motora é uma área pouco divulgada pelas educadoras participantes, 

apenas me foi possível observar registos dedicados a esta área nas salas 1 e 2, explicitando 

que, na voz das crianças, da apresentação do professor e explicitação, do dia em que decorrem as aulas e de 

alguns aspetos mais significativos das atividades desenvolvidas pelo professor (Notas de campo, 

23.03.2011 e 3.11.2011, Vestiário, AE/A). 
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Imagem 106 – As aulas de ginástica e o professor (Obs. 2, S1 e S2) 

As educadoras consideram que a área da expressão dramática está presente na 

dinâmica da rotina diária com a possibilidade que as crianças têm de desenvolver atividades, 

projetos e brincadeiras nas diferentes áreas onde essencialmente a área da casa e das 

construções lhes permite desenvolver o seu imaginário, assumindo papeis e vivenciando 

situações que criam e recriam. 

As educadoras potenciam a promoção de atividades de expressão dramática em 

diferentes momentos e tempos. Deste modo pude observar que as crianças contactam com 

atividades durante o tempo letivo, no espaço da sala de atividades, no período de 

dinamização da CAF, na sala polivalente e participam em atividades na comunidade 

próxima, nomeadamente dentro do estabelecimento, em Setúbal e em Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 107 – Registo escrito e fotográfico da dramatização da história “A 
carochinha e o João Ratão” (Obs. 3, Vestiário, AE/A) 
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Imagem 108 - Registo da ida ao Teatro Infantil de Lisboa (Obs. 1, Vestiário, AE/A) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 109 - Registo da ida ao teatro dentro estabelecimento (Obs. 1, 
Vestiário, AE/A) 

 

 

 

 

 

  

Imagem 110 - Registo da ida ao teatro à Ludoteca “O Moinho” 
em Setúbal (Obs. 1, Vestiário, AE/A) 

 

 

No prolongamento gostamos de Dramatizar e de 

Brincar ao Carnaval – registos fotográficos da 

apresentação de uma peça de teatro e de atividades de 

carnaval (Nota de campo, 23.03.2011, Sala 

polivalente, AE/A). 

 

Imagem 111 – Registo de atividades desenvolvidas na 
CAF no âmbito da expressão dramática (Obs. 1, Sala 
polivalente, AE/A) 
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A educadora Cristina refere que este ano na minha sala 

aconteceram muitos, mas muitos teatros e é por isso que temos 

vindo a explorar conceitos que são relevantes quando se monta um 

espetáculo de teatro, por exemplo o texto tem que ser escrito para 

sabermos o que vamos fazer. Quando se 

representa tem que se olhar para o 

público, não podemos estar de costas. 

Esta é uma história inventada pelas 

crianças a partir de uma visita ao 

jardim zoológico (Cristina, EP). 

 

 

Imagem 112 – Texto para o teatro “Os animais à solta” (Obs. 3, S5) 

 

Este domínio das expressões permite o desenvolvimento da linguagem oral, na medida 

em que os adultos e as crianças contam e recontam histórias. A educadora Cristina divulga 

as histórias que vão sendo contadas porque considera que assim valorizo muito a linguagem oral 

mas é muito difícil divulgar o que fazemos, então identificar as histórias que contamos é uma forma de 

mostrar que contamos histórias (Cristina, C4). 

 

 

 

 

 

 

Imagem 113 – Identificação das histórias contadas (Obs. 1, 
S5) 

Porque as educadoras Anita e Inês valorizam esta área, no segundo ano de pesquisa no 

terreno, pude observar que introduziram na sala um minipalco, na tentativa de corresponder aos 

interesses das crianças e também com a intencionalidade educativa de explorar a expressão dramática 

(Anita, C8). Com esta proposta, a ideia é que as crianças construam as suas histórias e a partir delas 

possam elaborar cenários para as poderem representar. Mas também pode ser utilizado para outros fins que 
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as crianças queiram. Por exemplo ainda hoje foi o lugar escolhido para o piquenique. Muitas vezes também 

é utilizado para as crianças fazerem as suas 

apresentações individuais e ou em grupo. Pretendo 

colocar neste espaço uma caixa com fantoches para 

promover a expressão dramática (Inês, C7). 

 

 

 

Imagem 114 – Minipalco (Obs. 2, S2) 

 

[…] este ano decidimos dar destaque à arte e os 

fantoches assumiram um lugar de relevo no espaço 

do palco e as crianças, muitas vezes ligadas aos 

trabalhos que estamos a desenvolver, decidem fazer 

fantoches e fazem-no, na maior parte das vezes, sem 

o apoio dos adultos e depois vão também surgindo 

outras atividades e momentos ligados aos diferentes 

projetos (Anita, EP). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 115 – Cenário e fantoches construídos pelas crianças (Obs. 3, S1) 

 

A área da expressão plástica é aquela que é mais divulgada em todos os lugares dos 

jardins-de-infância, contudo em muitas situações verifica-se que esta é uma forma de 

expressão que é transversal a todas as áreas na medida em que o registo através das técnicas 
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de desenho e pintura é o mais usual, tal tem sido visível na maioria dos registos 

apresentados nesta tese. 

Porque uma das subcategorias criadas são os registos pictográficos, neste ponto 

abordarei apenas as produções desenvolvidas e realizadas com a intencionalidade de 

desenvolver a expressão plástica e não as produções desenvolvidas e realizadas como 

recurso e/ou complemento de outras áreas ou domínios. 

Em 2010 a brochura dedicada às artes foi publicada e, no ano letivo 2011-12, muitas 

das educadoras exploraram este documento, sendo visível nos projetos desenvolvidos. A 

educadora Anita explorou com as crianças o que entendem por arte e divulgou na sala: 

 

 

 

 

 

 

Imagem 116 - Arte é… (Obs. 1, S1) 

Ao longo do ano as crianças investigaram alguns pintores e desenvolveram projetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 117 - Arte a preto e branco (Obs. 1. S1) 
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Imagem 118 - Pinturas a partir de um quadro de Frida Kahlo (Obs. 2, S1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 119 – A arte na pintura: Pinturas de Joan Miró 

Porque “Picasso dá que falar – e dá que pensar… (João dos Santos, apud Branco, 2000, 

p. 367), a educadora Cristina desenvolveu o Projeto “Os pintores”: este desafio foi proposto por 

mim e partiu de um livro sobre Pablo Picasso que eu trouxe para o grupo explorar. A minha intenção é 

que elas possam compreender que a pintura é uma arte e que elas podem criar arte tal como os pintores 

famosos (Cristina, C7).  
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Estes são os retratos de Pablo 

Picasso feitos pelas crianças 

(Cristina, C7). 

 

 

Imagem 120 - Projeto “Os pintores” (Obs. 2, S5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 121 - Pintura de Eric Carle e reprodução das crianças a partir do quadro do pintor (Obs. 3, S5) 
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No âmbito deste projeto as crianças realizaram várias atividades, entre elas destaco a 

visita ao Museu da Coleção Berardo e a análise da reprodução de um quadro de um pintor 

português, Amadeo Souza. 

 

 

 

 

Esta lista da coleção Berardo e a letra B está aqui porque 

na visita guiada ao museu foi dado, a cada criança, um 

“Diário” para anotarem o que mais gostaram e uma das 

crianças decidiu pintar a letra B de Coleção Berardo 

(Cristina, C7). 

 

 

 

Imagem 122 – Folheto informativo Museu Coleção 

Berardo (Obs. 2, S5) 

 

 

Esta reprodução de um quadro de Amadeu Sousa 

Cardoso do Museu do Chiado está aqui porque na 

nossa pesquisa encontrámos este quadro e elas 

acharam interessante porque é o exemplo de uma 

pintura feita com frutos (Cristina, C7). 

 

 

 

 

 

Imagem 123 - Reprodução de um quadro de Amadeu Sousa Cardoso (Obs. 2, S5) 
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A área da expressão musical é outra das áreas que tem pouco visibilidade nos registos 

divulgados quotidianamente, contudo é uma área em que as educadoras participantes 

tentam proporcionar ao máximo experiências com a música e com os instrumentos musicais (Sara, EP).  

Registos de produções das crianças com 

recortes de papel abordando os conceitos de 

sons longos e curtos (Nota de campo, 

29.03.2011, Hall de entrada do 

jardim-de-infância, AE/B). 

 

Esta atividade foi desenvolvida a partir de uma 

atividade com apitos pois estamos no carnaval 

(Catarina, C4) 

 

Imagem 124 – Atividade de expressão musical (Obs. 1, Hall de entrada o jardim-de-infância, AE/B) 

   

 

 

 

 

 

 

Imagem 125 - Atividades desenvolvidas com o Professor de 
Música (Obs. 1, S1) 

 

 

 

Imagem 126 – Registo de sons graves e 
sons agudos (Fotos cedidas pela 
Cristina, ano letivo 201-11, S5) 
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Na segunda observação que realizei na sala 1, tive a oportunidade de observar as 

crianças a desenhar ao som de algumas músicas. A educadora Anita referiu que as crianças 

que não fizeram e mesmo aquelas que participaram na proposta mas que querem repetir são elas que vão 

colocar o som e que, autonomamente, dão continuidade a esta atividade (Anita, C7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 127 - Pintura realizada ao som de músicas (Obs. 

2, S1) 

 

. Divulgar as aprendizagens no âmbito das experiências de abordagem à escrita 

Porque as educadoras participantes sustentam que “a forma como […] utiliza[m] e se 

relaciona[m] com a escrita é fundamental para incentivar as crianças a interessarem-se e a 

evoluírem neste domínio” (ME-DEB, 1997, p. 71), nos jardins-de-infância observados, 

como tenho vindo a explicitar, o código escrito está presente em todos os lugares!  

Teale e Yokota (2000), citados por Mata (2006, p. 47), “consideram que o currículo do 

jardim-de-infância tem […] de passar a contemplar a aprendizagem da linguagem escrita, 

não como tradicionalmente, baseando-se na descodificação e leitura, mas com a leitura e a 

escrita integradas nas atividades e brincadeiras da sala”. Na concretização deste princípio, 

de uma forma lúdica e permanente, nas salas dos jardins-de-infância observadas, as crianças 

contactam com o código escrito. Tal é possível constatar com a opção das educadoras ao 

identificar as áreas de interesse em que as salas estão organizadas com o nome das áreas. 

Esta é mais uma forma das crianças constantemente contactarem com o mundo da escrita, pois quando se 

referem às áreas sabem o que está lá escrito e sabem como se escreve (Inês, C7). 
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Imagem 128 - Identificação das áreas da sala (Obs. 2, 
S5) 

 

Imagem 129 - Identificação das áreas da sala (Obs. 2, S2) 

A escrita surge intencionalmente como forma de incentivar os processos de leitura e 

compreensão da escrita, promovendo as educadoras espaços onde as crianças diariamente 

têm que ler e/ou escrever para que a rotina diária decorra com as intencionalidades 

pretendidas, facilitando “a emergência da linguagem escrita” (ME-DEB, 199, p. 65). 

 

 

 

 

 

 

Imagem 130 – Registo das tarefas diárias (Obs. 3, S5) 

 

 

 

 

 

 

Imagem 131 – Nomes das crianças para escrever o nome nas 
produções que realizam (Obs. 2, S1) 
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No quotidiano destes jardins-de-infância, para além de contactarem continuamente 

com o mundo da escrita, as crianças recorrem frequentemente à escrita em modalidades 

diversificadas. 

 

 

Imagem 132 - Escrita livre com carimbos (Obs. 1, S2) 

Imagem 133 - Carta escrita por uma criança para a equipa 
da sala (Obs. 3, S5) 

Porque o contacto com o mundo da escrita implica “contemplar [no processo de 

ensino e de aprendizagem] estratégias diversificadas assentes quer em abordagens mais 

direcionadas para a compreensão, quer para o ensino das letras e palavras, etc.” (Mata, 

2006, p. 49), as educadoras divulgam nas suas salas abecedários com letras maiúsculas e minúsculas 

uns sem ilustração e outros ilustrados com figuras cujo nome começa com a respetiva letra do abecedário 

(Notas de campo, 7.04.2011, S3; 05.04.2011, S4; 14.11.2011, S3; 16.11.2011, S4). 

 

 

 

 

 

 

Imagem 134 - Abecedário ilustrado (Obs. 1, 

S4) 

Imagem 135 – Abecedário com letras maiúsculas e minúsculas (Obs. 
3, S3) 
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Outra forma de dar a conhecer as letras e de promover a sua utilização é promover a 

identificação das letras através de jogos começados pela letra A, B ou C… é frequente porque nós 

temos a preocupação de promover brincadeiras e momentos lúdicos em que as crianças joguem com os sons, 

com as letras e com as palavras (Sara, C4).  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 136 - Cartaz com a identificação de letras começadas pela letra “A” (Obs. 1, S3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 137 – Reconhecimento da palavra OUTONO (Obs. 2, Hall de entrada 
do jardim-de-infância, AE/B) 
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Jogo “Amigos das letras A, T, 

M e L” (Nota de campo, 

05.04.2011, S4).  

Estas letras surgiram após a 

leitura de histórias trabalhadas 

com o grupo de crianças (Catarina, 

C4.) 

 

 

 

 

Imagem 138 - Jogo Amigo das letras A, T, M e L (Obs. 1, S4) 

Consideram que se as crianças contactarem, manusearem e explorarem “uma grande 

variedade de textos e formas de escrita” (ME-DEB, 1987, p. 70) conseguem mais 

facilmente “ir apreendendo as suas diferentes funções” (ibidem). Deste modo, as educadoras 

Anita e Inês ao longo do ano vão construindo com as crianças um dicionário num dossier com 

folhas A4. Em cada folha existe uma grelha com quatro colunas: Palavra; O que pensamos que significa; 

O significado e Ilustração. Existe ainda um quadrado para escrever a primeira letra da palavra escolhida 

(Nota de campo, 09.11.2011). 

 

 

 

Imagem 139 – Dicionário ilustrado construído pelas crianças com o apoio do adulto (Obs. 2, S2) 
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Nós consultamos o dicionário para lermos o significado da palavra que queremos saber. As 

palavras surgem nas nossas conversar e pode ser através de uma pergunta de uma das 

crianças ou de uma de nós [educadoras] e a pesquisa pode ser feita individualmente, a 

pares ou em grupo. Fazemos assim, de quinze em quinze dias os grupos de crianças das 

duas salas de jardim-de-infância reúnem-se para partilhar as novas palavras que 

descobriram. Depois trabalhamos entre outros aspetos a morfologia das palavras e a divisão 

silábica. O objetivo fundamental é registarmos palavras que vão surgindo e que 

intencionalmente nós propomos para adicionar ao dicionário. A palavra batalhão surgiu 

após cantarem a uma canção onde essa palavra aparece (Inês, C7). 

A abordagem da escrita é uma constante no quotidiano destes jardins-de-infância, 

frequentemente as crianças elaboram textos livres que podem ser escritos por elas, pelos 

adultos ou por elas e pelos adultos. Em muitas situações a produção dos textos permite-

lhes expressarem sentimentos e vivências. 

Os meninos da sala 1 convidaram-nos para 

ouvirmos uma história contada por eles e depois 

combinámos que tínhamos que lhes agradecer e 

foram as crianças que escreveram no 

computador e que ilustraram com o paint 

(Inês, C7). 

 

 

Imagem 140 – Texto de agradecimento das crianças da sala 2 para as crianças da sala 1 (Obs. 2, S2) 

A divulgação de diferentes textos é uma forma de divulgar frequente e que é 

estimulada quer pelos adultos, quer pelas crianças, na medida em que gostam muito de expor os 

seus textos (Sara, EE). 

 

 

 

 

 

 

Esta história foi criada por uma criança a partir do 
reconto de um livro e posteriormente ilustrada em 
desenho (Catarina, CS4). 

 

 

Imagem 141 - História criada por uma criança (Obs. 1, S4) 
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Nesta sala os textos das crianças são divulgados num placar destinado a estes registos 

conferindo-lhes um lugar de destaque na sala, porque damos muito valor à escrita e queremos que os 

outros percebam que escrevemos muito (Catarina, C4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 142 - Placar de Texto Livre (Obs. 1, S4) 

 

 

As crianças escrevem pequenos textos, lengalengas, histórias, 
acima de tudo o que eu quero é que escrevam (Catarina, C4). 

 

 

 

Imagem 143 – Textos livres escritos e ilustrados pelas crianças (Obs. 1, S4) 
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Na sala 3 a abordagem da leitura e da escrita é igualmente valorizada pela educadora 

Sara quando, entre outros registos, divulga histórias contadas e escritas pelas crianças. 

 

 

História “A lebre e a 

tartaruga” construída e 

ilustrada pelas crianças  

(Nota de campo, 03.05.2012, 

S3). 

 

 

 

O texto foi escrito por mim e depois foi copiado pelas 

crianças com recurso ao computador. Imprimimos as 

frases e elas recortaram e colaram as palavras de 

modo a formar as frases escritas inicialmente pelo 

adulto. Após este trabalho de reescrita as crianças 

ilustraram a história (Sara, C8). 

 

 

 

 

 

Imagem 144 - Construção coletiva da história “A Lebre e a Tartaruga” (Obs. 3, S3) 

 

Também a educadora Anita revela que a abordagem da escrita ocupa um lugar 

importante na sala, por isso, para divulgarem o que as crianças escrevem, como escrevem e até como 

nos pedem para escrever (Anita, EE), na sala existe um placar para “as nossas experiências de 

escrita” (Nota de campo, 28.03.2011, S1). 
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Imagem 145 – Exemplos de produções escritas das crianças (Obs. 1, S1) 
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. Divulgar as aprendizagens no âmbito da matemática 

 Tal como preconizado nas OCEPE (ME-DEB, 1997, pp. 73-78) o domínio da 

matemática está presente no quotidiano destas salas de jardim-de-infância através das 

propostas das educadoras de desenvolvimento de múltiplas experiências e de reflexão sobre 

as mesmas, proporcionando às crianças “momentos de consolidação e sistematização de 

noções matemáticas” (ibidem, p. 73). 

Em todas as salas o contacto com o número ocorre diariamente em diferentes 

momentos da rotina diária. Ainda que o número esteja presente em diversos instrumentos 

como o calendário, o registo de pacotes de leite consumidos, etc., as educadoras 

consideram que na construção das aprendizagens matemáticas é importante que as crianças 

tenham conhecimento dos números, assim divulgam nas suas salas séries de números com 

diferentes intencionalidades.  

 

Imagem 146 - Série de números de 1 a 20 (Obs. 1, S4 e Obs. 2, S3) 

 

 

Estes números fazem parte do 

material desta [área da escrita e da 

matemática] e eles são amovíveis 

para que as crianças os possam 

utilizar em diferentes espaços, áreas e 

atividades (Cristina, C4). 

Imagem 147 - Série de números de 1 a 20 (Obs. 3, S5) 



Capítulo 6 

312 

 

 

Nas salas das educadoras Catarina e Sara compreendi que abordam e sistematizam as 

noções matemáticas proporcionando às crianças oportunidades para representarem o 

número com o recurso a situações e a materiais da vida diária no jardim-de-infância.  

O jogo das cadeiras surgiu da necessidade do grupo. Algumas destas crianças fazem contagens mas não 

reconhecem o algarismo correspondente. Então inventámos este jogo. Cada número está repetido três vezes. 

No início da semana cada uma escolhe um número e ao longo da semana os números vão mudando de 

cadeira para que consigam identificar o seu 

algarismo independentemente do lugar que 

ocupa. Vamos fazendo também alguns jogos 

complementares, por exemplo: se eu te der 3 

pontos, com quantos ficas? E se eu tirar 3 

pontos? Esta é uma forma de trabalhar a 

matemática na nossa sala. Este é um jogo para 

os mais velhos, particularmente para as crianças 

que já estão connosco desde o ano passado (Ed. 

Sara, C7). 

Imagem 148 - Jogo das cadeiras (Obs.2, S3) 

 

Números de 1 a 5 com a 

correspondência a círculos pretos 

pintados pelas crianças e com a 

mesma quantidade de tampas de 

iogurte coladas por baixo do registo 

gráfico (Nota de campo, 

16.11.2011, S4). 

Imagem 149 – Números até 5 (Obs. 2, S4) 

 

 

Este é um jogo que se coloca no chão, há cartões num saco, as 

crianças pisam os números que saíram … há várias hipóteses e 

propostas, por exemplo, podemos trabalhar a lateralidade, os 

números, as sequências, sei lá…. Os sacos com os números estão 

pendurados junto ao jogo e as crianças jogam muitas vezes entre 

elas, assim, ao jogarem estão a contactar com o número e com as 

sequências numéricas (Sara, C7). 

 

 

Imagem 150 - Jogo dos números (Obs. 1 e 2, S3) 
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Como em tudo em educação de infância, as 

aprendizagens no âmbito da matemática têm que 

ser significativas para as crianças e este registo com 

a composição do número de crianças por género 

descrevendo quantos “São novos”, ou seja, quantos 

frequentam pela 1ª vez o jardim-de-infância e 

quantos “Já cá estavam o ano passado” permite 

que elas aprendam a contar (Anita, C4) 

 

 

 

Imagem 151 - Constituição do grupo (Obs. 1, S1) 

No âmbito deste domínio as educadoras criam oportunidades para as crianças 

formarem conjuntos respeitando critérios previamente estabelecidos, como por exemplo, 

formam conjuntos com a constituição do grupo, agrupando as crianças por género e por 

idades, agrupam folhas de outono segundo os critérios tamanho, forma e cor. 

  

Os conjuntos com as idades de crianças são atualizados mensalmente. 

Sempre que alguém faz anos, vamos ver os aniversários e as crianças 

transitam a sua foto para o novo conjunto. Na minha sala existem 

crianças que vão fazer os 7 anos ainda connosco, por isso é que vês um 

balão para o conjunto dos 7 anos. Quando fizerem anos, esse balão será 

preenchido (Catarina, C7). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 152 – Conjuntos organizados segundo os critérios de género e das idades das crianças (Obs. 2, S3 e S4) 
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Imagem 153 - Conjuntos de folhas de outono (Obs. 2, S1) 

 

 

 

As crianças recolheram e observaram folhas de outono e 

ao registar elaborámos uma tabela organizada segundo 

os três critérios que mais se destacaram: tamanho, cor e 

forma (Inês, C7). 

 

 

 

 

Imagem 154 - Conjuntos de folhas de outono 
organizados segundo os critérios tamanho, cor e 
forma (Obs. 2, S2) 
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No desenvolvimento do projeto da alimentação as crianças, ao abordarem a 

importância de uma alimentação equilibrada, selecionaram alimentos saudáveis e não 

saudáveis e formaram conjuntos com os diferentes tipos de alimentação segundo os 

respetivos critérios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 155 - Conjuntos de alimentos organizados segundo os critérios 
saudável e não saudável (Obs. 3, S4) 

Para além de formarem conjuntos, também organizaram os dados de outras formas 

partindo das suas experiências. Assim, categorizaram os lanches que trazem de casa em três 

categorias: lanches saudáveis, lanches não saudáveis e lanches mais ou menos saudáveis e 

posteriormente contabilizaram o número de lanches por categoria registando os valores 

encontrados semanalmente; registaram as comidas e os frutos preferidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 156 - Categorização dos lanches trazidos de casa segundo as categorias: saudável, não 
saudável e mais ou menos saudável (Obs. 2, S4) 
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Imagem 157 - Identificação das comidas e frutos preferidos e contabilização do número de crianças por tipo de comida e 

frutos preferidos (Obs. 1 e 2, S2) 

 

Porque as experiências vividas quotidianamente pelas crianças são as experiências que 

mais significado assumem no processo de aprendizagem, a educadora Catarina aproveitou 

uma destas situações para abordar a matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 158 - Registos matemáticos “A família da L. e a família da M. e a 
matemática” (Obs. 2, S4) 
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Este projeto surgiu quando estivemos a 
trabalhar o número três e o número cinco. As 
famílias destas duas crianças têm três e cinco 
elementos na família respetivamente e então 
coloquei-lhes um desafio: Quantas pessoas vivem 
em casa da L. e em casa da M.? O que 
necessitamos para colocarmos a mesa para o 
jantar de cada uma? Após a discussão 
transpuseram para o registo gráfico esta 
atividade (Catarina, C7). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 159 - Registos matemáticos “A família da L. e a família da M. e a matemática” (Obs. 2, S4) 

 

No painel dedicado aos registos matemáticos da S4 estão também divulgados padrões 

realizados pelas crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 160 – Padrões (Obs. 2, S4) 
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Através da exploração do corpo das crianças, medindo e comparando, as educadoras 

divulgam medições, seriações e classificações, articulando estes conteúdos com conteúdos 

da área de conhecimento do mundo. 

 

A fita métrica vai até aos 140 cm porque era a altura da criança maior da 

sala quando fizemos as medições do tamanho das crianças (Sara, C7). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 161 - Boneca gigante com fita métrica (Obs. 2, S3 e S4) 

Cada criança ajudou outra a medir a sua altura com uma tira de papel como se fosse um metro. Após a 

medição cada uma faz a decoração do seu registo. Depois vamos colocando as tiras na parede, 

respeitando o friso da parede, como se fosse o nosso eixo horizontal. Como vês é possível comparar as 

alturas do grupo de crianças, seriá-las, classificá-

las por tamanhos e até trabalhar com elas a 

construção de um gráfico de barras que no fundo 

é o que aqui estamos a fazer. A partir desta 

experiência fazemos variadíssimos jogos e 

trabalhamos esses conceitos todos, ainda que 

nem sempre consiga divulgar todas 

aprendizagens realizadas (Inês, C4). 

 

 

 

 

 

 

Imagem 162 - Construção das fitas de medição das crianças; Gráfico de barras com as alturas das 
crianças (Obs. 1, S2) 



Divulgar no jardim-de-infância: Onde, como, o quê, com o quê, para quê e porquê? 

319 

 

 

Como em outras áreas, articulam a matemática com a língua portuguesa, tal é possível 

observar no trabalho desenvolvido em torno das personagens preferidos da história “Os 

ovos misteriosos” explorada pelo grupo de crianças, com o apoio da educadora Anita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 163 – Gráfico de barras com a identificação 
das personagens da história “Os ovos misteriosos” 
(Obs. 3, S1) 

 Na sala 2 observei a divulgação de uma atividade em que a educadora propôs que 

partindo do nome de todas as pessoas (crianças e adultos) que integram o grupo contassem 

quantas começam por uma determinada letra. 

Nesta tabela temos a 

identificação de todas as 1ªs 

letras dos nomes das crianças 

que constituem o grupo e com o 

nome de cada criança escrito 

fizemos correspondências entre a 

1ª letra do nome com a letra do 

mapa. Fizemos ainda a 

contagem do número de crianças 

cujo nome começa por cada uma 

das letras (Inês, C7). 

Imagem 164 - Tabela “A 1ª letra do nome” (Obs. 3, S2) 

Com a mesma intencionalidade, a educadora Catarina, propôs que realizassem 

atividades de contagem com recurso a umas fichas que construiu. 
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Imagem 165 - Contagens (Obs. 2, Hall de entrada do jardim-de-infância, 
AE/B) 

A educadora Sara propôs, em conjunto com as professoras do 1º ano do 1º CEB e no 

âmbito do projeto de intercâmbio com as turmas que lecionam, que as crianças 

explorassem alguns desafios. 

Em cima de um móvel encontram-

se cartões com animais selvagens. 

Em cada cartão existem pequenos 

quadrados de cores diferentes. 

Estão também, em cima do móvel, 

pratos com pequenos quadrados 

das cores que estão nos cartões e 

encontram-se ainda, ao lado dos 

cartões, peças da área das 

construções com as respetivas cores 

e contagem do número de 

preferências (Nota de campo, 

14.11.2011, S3). 

Imagem 166 - Animais selvagens preferidos pelas crianças (Obs. 2, S3) 

Esta atividade decorre de um projeto de intercâmbio entre os três grupos de jardim-de-infância e 

as três turmas de 1º ano do 1º CEB, no âmbito da Língua Portuguesa. Partimos da 

exploração do livro “Cuquedo”. Durante o projeto irão sendo lançados diferentes desafios e 

estes animais surgiram após a história e o lançamento de um desafio. Existe uma relação entre 

os materiais que estão no móvel e este gráfico de barras. Ali está visível o que ontem fizeram: 

estiveram a contar e recorreram a peças das construções para materializarem as suas contagens 

e só depois é que transpuseram para o papel o que observaram e as contagens realizadas 

(Sara, C7). 
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Imagem 167 - Gráfico de barras dos animais selvagens preferidos pelas crianças (Obs. 2, S3) 

 

Ao pesar estão também a realizar experiências matemáticas. 

 

As crianças realizaram pesagens de 

vários materiais e depois registaram nas 

tabelas (Catarina, C7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 168- Balança e registo de experiências de pesagem (Obs. 2, S4) 
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Pela importância que atribuem à resolução de problemas, divulgam na sala da CAF 

algumas aprendizagens e produções das crianças realizadas durante o tempo letivo e que 

revelam como as educadoras propõem que as crianças, com recurso a situações do 

quotidiano, resolvam problemas com significado para elas, tornando-se assim significativas 

nos seus processos de aprendizagem.  

Estes registos resultam do projeto da chocadeira 

que temos vindo a desenvolver aqui nas três salas 

do jardim-de-infância. Aqui está divulgada uma 

das muitas situações problemáticas que as 

crianças resolveram no âmbito da matemática 

(Sara, C4). 

 

 

 

Imagem 169 – Projeto “À descoberta da vida” - resolução de situações dilemáticas (Obs. 1, Sala da CAF, AE/B) 

 

A forma como as educadoras abordam as figuras geométricas ao longo do ano letivo, 

permite aliar, em muitas situações, a escrita com a abordagem de conceitos e aprendizagens 

matemáticas. 

 

Imagem 170 – Figuras geométricas (Obs. 1, S2; Obs. 2, S5) 
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. Divulgar as aprendizagens da área do conhecimento do mundo 

 Ao nível da área do conhecimento do mundo as educadoras participantes divulgam 

saberes diversificados em função dos projetos desenvolvidos ao longo do ano letivo. 

Durante a pesquisa de terreno foi-me possível observar que as educadoras exploram com 

as crianças o reconhecimento e o conhecimento do corpo humano e das partes 

constituintes (ME-DEB, 1997), bem como as questões relativas à “educação para a saúde” 

(ibidem, p. 84), focando-se nas premissas de uma alimentação saudável. Estes registos são 

acompanhados de registos escritos que explicitam as aprendizagens. 

 

 

Temos vindo a trabalhar o corpo, os sentidos e as suas 

características físicas e psicológicas e elas andam muito 

entusiasmadas. Esta é uma excelente oportunidade das 

crianças observarem o seu corpo e falarem de si mesmas. 

Quando identificam as suas características muitas vezes 

as outras crianças também ajudam (Anita, C4). 

 

 

 

 

Imagem 171 - Registo sobre os sentidos (Obs. 1, S1) 

 

 

Num círculo branco recortado e 

colado numa folha amarela as 

crianças, com recurso a recortes de 

fotos das crianças (olhos, nariz, 

boca e orelhas), a lã e a papel crepe 

elaboraram a sua cara e o adulto 

registou o que as crianças referem 

como sendo as suas características 

físicas e traços psicológicos (Nota 

de campo, 28.03.2011, S1). 

Imagem 172 - Registos sobre o corpo humano (Obs. 1, S1) 
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Imagem 173 - Registos sobre o corpo humano (Obs. 1, S1) 

 

 

Poster de uma revista com a fotografia de uma criança 

identificando as diferentes partes do corpo humano (Nota 

de campo, 24.03.2011, S2). 

 

 

 

 

 

Imagem 174 – Poster com o corpo humano (Obs. 
1, S2) 

 

 

 

 

 

 

Imagem 175 - Envolvimento das crianças nas atividades do 
corpo humano (CD entregue às famílias no final do ano 
letivo 2010-2011, cedido pela Sara, S3) 
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Imagem 176 – Projeto alimentação saudável (Obs. 2, S5) 

 

Esta roda dos alimentos foi construída pelo grupo 

durante o nosso projeto sobre a saúde alimentar. 

Primeiro explorámos cada um dos componentes da 

roda dos alimentos, depois as crianças procuraram em 

revistas os alimentos e construímos a roda que está ali 

na parede para todos nos lembrarmos de como 

devemos comer (Inês, C4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 177 – Roda dos alimentos (Obs. 1, S2) 
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A título de exemplo apresento a divulgação de dois projetos que as crianças 

desenvolveram partindo dos seus interesses e das suas vivências - um sobre os continentes 

e alguns países, situando-se depois ao nível do nosso país e outro sobre os animais. Esta é 

mais uma forma de abordar a área do conhecimento do mundo que, ao recorrer à pesquisa 

permite, para além do conhecimento do mundo, a aquisição e o desenvolvimento de 

competências de leitura e de escrita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 178 - Projeto dos continentes (Obs. 2, S5) 

Este projeto surgiu a partir de uma ida para a India de um pai de uma criança do grupo. 

O mural dos continentes foi construído pelas crianças que depois de identificarem todos os 

continentes fizeram a ilustração. Claro que existe muito trabalho de pesquisa que aqui não 

se vê, mas nós pesquisámos muito e as famílias colaboraram enviando informações da net e 

livros. No mapa de Portugal as cidades que estão ali identificadas, são aquelas que as 

crianças já conheciam (Cristina, C7). 
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A divulgação do projeto dos animais permite compreender o que as crianças querem 

saber - Habitat; Alimentação, Locomoção; Como é que eles nascem; Como é que eles arranjam comida - 

sobre os seguintes animais Girafa, elefante, leão, foca, tubarão, cobra, águia (Nota de campo, 

22.11.2011, S5). 

 Nesta tabela estão divulgados os resultados das 

pesquisas do projeto dos animais. Todos pesquisámos e 

depois os registos foram feitos por elas recorrendo ao 

desenho e à escrita. Algumas palavras fomos nós 

[adultos] que escrevemos (Cristina, C7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 179 - Projeto dos animais (Obs. 2, S5) 

Em todas as salas existe um espaço dedicado à realização de experiências e à 

divulgação das ciências experimentais, nesta área divulgamos tudo o está relacionado com a área 

das ciências porque assim quando quiserem saber o que andamos a investigar sabem onde procurar 

(Catarina, EE). Estas atividades são desenvolvidas ao longo do ano e têm uma visibilidade 

maior nas salas desde que foi publicada pelo ME a brochura intitulada Despertar para a 

Ciência - Atividades dos 3 aos 6 (Martins et al., 2009). A educadora Sara foi uma das 

formadoras a nível nacional desta brochura e refere que é aquela de que eu gosto mais, porque é 

uma área a que dou primazia (EP). Também a educadora Inês refere que as ciências têm um lugar 

muito especial na sala (C7). Seguidamente apresento alguns dos exemplos de divulgação no 

âmbito das ciências experimentais. 



Capítulo 6 

328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 180 – O que as crianças entendem que é uma experiência … (Obs. 2, S2) 

 

 

As experiências foram realizadas em pequenos grupos e 

depois cada grupo elaborou o seu cartaz para apresentar 

ao grande grupo (Sara, C4). 

 

Imagem 181 - Registo de experiências com ímanes e de medição (Obs.1 e 2, S3) 
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Imagem 182 - Registo de experiências de flutuação (Obs. 2, S1) 

 

As crianças são responsáveis por alimentar os animais e por 

limpar a caixa (Sara, C4). 

 

Imagem 183 - Bichos-da-seda (Obs. 1, S3 e S2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 184 – Registo da experiência “Porque chove?” (Obs.1, S1) 
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Na área das ciências experimentais 

estão, ao alcance das crianças, os 

registos da evolução dos girinos e um 

aquário com 4 girinos.  

Junto ao aquário encontram-se lupas 

para que as crianças possam observar e 

registar fidedignamente o crescimento 

dos girinos (Nota de campo, 

05.04.2011, S3). 

 

Imagem 185 - Registo da observação do desenvolvimento dos girinos (Obs. 1, S3 e S4) 

 

 

 

Esta produção resultou da recolha de folhas no exterior do 

jardim-de-infância e no parque do Bonfim aquando da 

realização de observações e registos das árvores de folha 

caduca (Sara, C7). 

 

 

 

 

 

Imagem 186 - Folhas de árvores de folha caduca (Obs. 2, S3) 
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Imagem 187 - Material para experiências de outono (Obs. 2, S1) 

 

As educadoras Sara e Catarina desenvolvem todos os anos um projeto que entusiasma 

a comunidade educativa por ser inovador e por permitir que todos acompanhem a 

evolução de ovos numa incubadora até ao nascimento dos pintos. Os ovos foram trazidos por 

uma avó e depois vamos acompanhando tudo in loco. As crianças registam e vão observando, no dia do 

nascimento, com o recurso à nossa câmara micro-macro podem ver de perto o nascimento dos pintos na 

televisão, tal como tu viste (Catarina, C4). De referir que durante a primeira observação tive o 

privilégio de assistir ao nascimento dos pintos e observar a euforia das crianças e dos 

adultos por poderem assistir a tal acontecimento.  

 

 

 

Este mapa surgiu no âmbito do Projeto “À descoberta da 

vida” que é um projeto das ciências experimentais desenvolvido 

todos os anos aqui no jardim-de-infância e que é muito querido 

por toda a escola. As crianças observam o desenvolvimento e a 

evolução do pinto no ovo dia a dia. Com o registo vão 

percebendo quantos dias faltam e quantos já passaram. Como 

vês, para além do conhecimento do mundo, mesmo sem se 

aperceberem, trabalham conteúdos matemáticos (Sara, C4).  

 

 

 

 

 

Imagem 188 - Calendário embrionário (Obs. 1, S3 e S4) 
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Chocadeira (Nota de campo, 

29.03.2011, Sala da CAF, AE/B). 

 

Nascimento dos primeiros pintos (Nota de 

campo, 29.03.2011, Sala da CAF, AE/B). 

 

Câmara micro-macro (Nota de campo, 

29.03.2011, Sala da CAF, AE/B). 

 

Visionamento do nascimento dos pintos 

(Nota de campo, 29.03.2011, Sala da 

CAF, AE/B). 

 

 

 

Pintos (Nota de campo, 29.03.2011, Sala da CAF, AE/B). 

 

Imagem 189 - Projeto “À descoberta da vida” (Obs. 1, Sala CAF, AE/B) 



Divulgar no jardim-de-infância: Onde, como, o quê, com o quê, para quê e porquê? 

333 

 

 

Os instrumentos de registo 

Os instrumentos de registo são mais um dos tipos de registos escritos que observei em 

todas as salas de jardim-de-infância contempladas nesta investigação. Com maior ou menor 

incidência nos princípios pedagógicos que regem as práticas das educadoras participantes, 

compreendi que o recurso a estes instrumentos lhes permite regular as suas práticas, bem 

como a intervenção e participação das crianças no quotidiano do jardim-de-infância, 

facilitando a “organização e a tomada de consciência de pertença a um grupo” (ME-DEB, 

1997, p. 36). A educadora Catarina explicita que recorre 

 […] aos mapas efetivamente como reguladores não só das atividades, mas da prática 

porque é a minha forma de organizar o grupo e às vezes já não é necessário dizer nada 

porque elas já se organizam. Utilizo muito o mapa dos aniversários, das tarefas, do tempo, 

dos dias da semana. Esse é o meu método de trabalho e aí está muito pensamento 

matemático implícito. […] Considero também que é uma forma de dar informação ao 

grupo e a até a quem entra na nossa sala (EE). 

Um dos instrumentos de registo que diariamente as crianças preenchem é o registo da 

sua presença na sala assumindo elas próprias a responsabilidade dessa marcação como um 

direito da participação no quotidiano do jardim-de-infância. Este instrumento existe em 

todas as salas e por vezes as crianças procedem a este registo escrito na companhia das 

famílias, na medida em que as educadoras consideram que está é uma maneira de os pais 

também participarem e facilita a separação logo pela manhã (Catarina, EP). Com o recurso a este 

instrumento as educadoras trabalham conteúdos das áreas da comunicação oral e escrita, 

abordam o código escrito recorrendo às letras dos nomes das crianças; do conhecimento 

matemático ao fazerem contagem das crianças que estão presentes e das que faltam, entre 

outros conteúdos. 

 

 

Tabela de dupla entrada onde 

diariamente cada criança marca a sua 

presença com a letra P (Nota de 

campo, 07.04.2011, S3). 

 

 

 

Imagem 190 – Quadro de presenças (Obs. 2, S3) 
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Tabela de dupla entrada com a identificação dos nomes 

das crianças e dos dias da semana. Cada criança marca 

a sua presença recorrendo a símbolos com formas 

geométricas e fazendo corresponder a cor ao dia da 

semana (Nota de campo, 19.04.2012, S2). 

 

Imagem 191 - Marcação diária de presenças (Obs. 3, 

S2) 

 

 

Diariamente cada 

criança regista a sua 

presença com um 

círculo aberto ou 

fechado em função de 

um código estabelecido 

(Nota de campo, 

29.04.2011, S5). 

 

 

 

 Imagem 192 - Mapa de presenças (Obs. 2, S5) 

Partindo dos registos das presenças, as crianças [S1 e S2], procedem, semanalmente, 

à leitura global do número de presenças e de ausências por semana. A transcrição dos dados 

das grelhas é uma atividade desenvolvida a pares cuja intencionalidade é a matemática. O 

tratamento e registo destes dados são realizados à 6ª feira por um par de crianças. 

Intencionalmente em cada um dos mapas na lista de nomes a sua colocação varia 

mensalmente de modo a que as crianças aprendam a “ler” o seu nome e também para 

trabalhar o conceito matemático de correspondência (Anita, C4). 

 



Divulgar no jardim-de-infância: Onde, como, o quê, com o quê, para quê e porquê? 

335 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 193 – Registo da leitura global de presenças e ausências ao longo da semana (Obs. 2, S1; Obs.1, S2) 

 

Nas salas as educadoras recorrem aos instrumentos de registo também como forma de 

ajudar as crianças a situarem-se no tempo, deste modo diariamente uma das crianças regista 

o dia do mês e da semana. Mensalmente é também alterado o dia do mês e quando 

entramos num novo ano as crianças alteram o ano no calendário. A decisão de quem faz 

este registo depende das práticas de cada educadora, verificando-se que em muitas 

situações, esta é uma tarefa que consta no mapa de tarefas. 

 

 

Este mapa é preenchido diariamente por uma 

criança que ilustra com um desenho à sua 

escolha. No fim de semana tentamos que 

desenhem algo representativo do que fizeram 

durante esses dias (Catarina, C4). 

 

 

 

 

Imagem 194 - Calendário mensal (Obs. 1, S4) 
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Este calendário é atualizado diariamente por uma 

criança que preenche os campos: Hoje é…; Dia…; 

Mês...; Ano…. Como vês a data está desatualizada. 

Isto às vezes acontece quando temos muitos projetos em 

mãos e não conseguimos fazer tudo. Eu sei que isto não 

devia acontecer, mas a verdade é que acontece (Anita, 

C4). 

 

 

 

 

 

No calendário com os dias do mês uma das crianças 

regista o dia do mês fazendo um círculo à volta do 

dia. Neste calendário as crianças ficam com a 

perceção das semanas pois inclui os sábados e os 

domingos (Inês, C7). 

 

 

 

Imagem 195 – Calendário semanal e mensal (Obs. 1, S1; Obs. 2, S2) 

 

Com a intencionalidade de promover o apoio e a participação das crianças na dinâmica 

diária do jardim-de-infância, todas as educadoras recorrem ao estabelecimento de tarefas 

diárias com o grupo de crianças. De modo a operacionalizarem esta dinâmica, todas 

implementaram na rotina diária do grupo um momento para o preenchimento do que 

designam por mapa de tarefas. Nas diferentes salas e nos diferentes momentos de 

observação, as tarefas variam em função dos grupos e das dinâmicas vividas no momento. 
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Tabela de dupla entrada com fotos ilustrativas de 

tarefas a realizar pelas crianças. Ao lado deste 

mapa existe uma bolsa onde estão guardadas as 

fotos das crianças. 

Diariamente são definidas duas crianças por tarefa 

e são colocadas as fotos das crianças escolhidas nas 

respetivas tarefas (Nota de campo, 

10.05.2012, S5). 

 

 

Imagem 196 – Registo das tarefas diárias (Obs. 3, S5) 

Nas salas das educadoras Anita e Inês o registo das tarefas é realizado em tabelas de 

dupla entrada com a identificação dos nomes das crianças e das tarefas a realizar:  

 

O registo é feito pelas crianças em todos os 

mapas. A tabela com a tarefa de 

distribuição das fichas de planificação / 

avaliação foi construída integralmente pelas 

crianças pois surgiu de uma necessidade do 

grupo em organizar o momento da manhã 

em que as crianças realizam as suas 

planificações (Anita, C7).  

 

Imagem 197 – Registo das tarefas diárias (Obs. 2, S1) 

 

 

De referir que as tabelas são elaboradas pelo adulto com 

os nomes das crianças, sendo que o posicionamento dos nomes 

das crianças varia de mapa para mapa (Inês, C4). 

 

Imagem 198 - Registo das tarefas diárias (Obs. 1, 

S2) 
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Para as educadoras Sara e Catarina a atribuição de tarefas deve ser um mais momento 

de partilha e de estabelecimento de parcerias entre as crianças no desenvolvimento das suas 

aprendizagens. Neste sentido as tarefas são realizadas a pares, sendo que estes são definidos a partir 

do mapa de presenças. Diariamente as crianças também escolhem os pares para a concretização dos seus 

projetos, atividades e brincadeiras (Sara, C8). 

 

 

 

 

Aqui estão divulgadas duas fotos com as apresentações 

de alguns pares depois de terem desenvolvido os seus 

projetos (Sara, C8). 

 

 

 

 

 

Imagem 199 - Registo das tarefas (Obs. 2, S4) 

 

 

 

 

 

Imagem 200 - “O meu par” (Obs. 1, S3) 

Com a intencionalidade de atribuir sentido e significado ao cumprimento das tarefas e, 

cuidando para que as aprendizagens estejam sempre presentes na vida das crianças, as 

tarefas são desenvolvidas pelas crianças assumindo a responsabilidade quer do seu 

cumprimento, quer do seu registo. Em quase todos os grupos, diariamente uma criança fica 
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responsável por distribuir os pacotes de leite provenientes do Programa Leite Escolar30, e 

por registar o número de pacotes distribuídos e consumidos.  

De referir que, na S1, diariamente uma das crianças distribui o leite escolar e eu vou ajudando a 

criança a contar em voz alta o número de crianças que bebem leite nesse dia. No final fazemos o resumo e 

ela vai transmitir à auxiliar o total de pacotes distribuídos para que registe o número total no mapa que 

temos que entregar no agrupamento mensalmente (Anita, C4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 201 – Registo mensal do leite escolar (Obs. 1, S1) 

Nas restantes salas são as crianças que registam o número de pacotes distribuídos e 

consumidos diariamente, mediante um desenho, símbolos, números numa tabela semanal. 

Na S3 o mapa semanal do leite é preenchido diariamente por um par de crianças que são os “responsáveis 

do dia” (Sara, C7). 

 

 

 

                                                 

 

 

30 Este é um programa promovido pelo ME, com uma amplitude nacional e universal, que se insere num 
conjunto de medidas de combate à exclusão social e promotoras da igualdade de oportunidades no acesso e 
no sucesso escolar, assegurando a distribuição diária e gratuita de 200 ml de leite às crianças que frequentam 
os estabelecimentos públicos de educação Pré-escolar e do 1º ciclo do Ensino Básico. 
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Imagem 202 – Bolsa para arquivar mapas semanais do leite 
escolar (Obs. 2, S3) 

 

 

Imagem 203 – Registos semanais de consumo de leite escolar (Obs. 2, S3 e Obs. 3, S4) 

Nas salas 1 e 3 as crianças preenchem diariamente um mapa de registo das atividades. 

Este mapa está arquivado num dossier de planeamento/avaliação. As crianças preenchem 

autonomamente as suas escolhas identificando nas fichas de planeamento e avaliação o que querem fazer e o 

que fizeram. O grupo de crianças está dividido por nós as duas [educadora e auxiliar] e os mapas estão 

organizados por esses grupos. Cada criança sabe a que grupo pertence e sabe em que dossier está a sua ficha 

(Anita, C4). 

 

 

 

Imagem 204 – Fichas de planeamento e avaliação das atividades (Obs. 1, S1) 
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No segundo ano de recolha da informação no terreno, as educadoras Anita e 

Inês implementaram um instrumento de registo das atividades que as crianças 

pretendem desenvolver. Este operacionaliza-se numa tabela de dupla entrada com a 

identificação das diferentes atividades que as crianças podem realizar ao longo do dia e com a 

identificação do nome de todas as crianças (Notas de campo, 07.11.2011, S1; 09.11.2011, 

S2). 

Diariamente cada uma das crianças regista o seu planeamento. Em cada um dos dias da 

semana as crianças utilizam uma caneta da cor do dia da semana que está no mapa das 

presenças. Por exemplo à 5ª feira regista a azul porque azul é a cor da 5ª feira no mapa de 

presenças. Ao final da semana uma de nós, eu ou a auxiliar, transpõe os registos para uma 

grelha mensal onde ficam registadas as atividades que cada uma das crianças realizou. De 

modo a facilitar a leitura da grelha optámos por registar apenas as áreas que as crianças 

nunca escolhem. Após este processo as vinhetas em que as crianças registam o seu 

planeamento são limpas para que na semana seguinte sejam novamente utilizadas (Inês, 

C7).  

 

 

Ao longo do dia quando as 

crianças pretendem alterar ou 

complementar o seu planeamento, 

dirigem-se ao mapa e acrescentam 

o seu registo nas atividades que 

vão realizando (Anita, C7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 205 - Instrumento de registo de planeamento das atividades diárias (Obs. 2, S1 e S2) 
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Outro instrumento de registo existente em todas as salas e cumprindo as mesmas 

intencionalidades, ainda que utilizado e gerido de diferentes maneiras, é o registo do 

tempo31. O preenchimento deste registo é realizado diariamente pelas crianças após a 

observação do estado do tempo, assumindo este registo um formato semanal ou mensal. 

As educadoras propõem que a leitura destes registos seja realizada interligando estes 

registos com outros saberes, como por exemplo, o conhecimento científico – Porque 

chove? Porque faz sol? O que é o vento?; o conhecimento matemático – ao contarem em 

quantos dias esteve sol, em quantos choveu, em quantos esteve vento, aprendem também a 

expressar-se oralmente ao explicitarem e apresentarem o seu pensamento. 

 

Este mapa é preenchido pelas crianças todos os 

dias. Existem umas bolsas com cartões em branco 

que elas conforme os estados do tempo se vão 

alterando, vão fazendo. Neste momento ainda só 

registaram nuvens, sol, chuva e vento. Quando 

surgir um novo estado de tempo, por exemplo, 

trovoada, terão de fazer um novo cartão (Inês, 

C7) 

 

 

Diariamente uma criança regista o estado 

do tempo (Nota de campo, 

14.11.2011, S3). 

 

Imagem 206 - Registo diário do estado do tempo (Obs. 2, S2 e S3) 

                                                 

 

 

31 No quotidiano do jardim-de-infância, o registo do tempo, refere-se ao registo das condições e das variações 
meteorológicas observadas diariamente. 
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Nas salas 1 e 2, para além do registo diário, as educadoras criaram um instrumento de 

registo semanal onde as crianças identificam os estados do tempo ocorridos ao longo da 

semana e escrevem o número total de dias em que cada um deles ocorreu. 

 

Esta semana estiveram três dias de sol, um dia 

estiveram nuvens e no outro fez chuva. Este registo foi 

feito por uma criança na segunda-feira depois de 

termos feito a leitura do tempo da semana que passou. 

Depois dela ter registado, retirámos todos os cartões e 

voltámos novamente a registar (Anita, C7) 

 

 

     

 

 

Imagem 207 - Registo semanal do estado do tempo (Obs. 2, S1 e Obs. 1, S2) 

Para além da contagem semanal dos dias em função dos estados do tempo as crianças 

da S1 também realizam a contagem mensal destes mesmos dias e elaboram gráficos de 

barras com os dados recolhidos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 208 – Gráficos do registo mensal do estado do tempo (Obs. 1, S1) 
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Na sala 4 as crianças a partir do mapa mensal onde registam as variações dos estados 

do tempo, também registam a contagem total por estados de tempo. 

No final de cada mês é feito um resumo do estado geral do 
tempo e as crianças registam-no com símbolos e com números 
(Catarina, C7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 209 – Registo mensal do estado do tempo (Obs. 1 e 2, S4) 

Na sala 2, junto ao registo do tempo, a educadora Inês tem um registo circular com as 

estações do ano, permitindo às crianças identificarem as estações do ano e situarem-se no 

tempo face às mesmas. 

No início do outono trabalhámos as estações do ano e 

decidimos que iriamos colocar aqui este gráfico circular 

porque nos permite saber as estações do ano e ver em 

qual estamos (Inês, C4). 

 

 

 

 

 

 

Imagem 210 - Registo das estações do ano (Obs. 1, S2) 
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O diário de grupo/turma está presente apenas nas três salas onde o MEM tem uma 

forte influência. Este instrumento é só para a sala, claro que para as crianças e para os pais, mas os 

pais quando leem o diário de turma não têm a dimensão toda das situações que originaram aqueles registos 

(Sara, EP), por esta razão, para estas educadoras estes instrumentos são apenas mais uma 

forma de divulgar o que se passa quotidianamente no jardim-de-infância permitindo, de um 

modo muito particular, a divulgação das aprendizagens e dos saberes construídos ao nível 

do desenvolvimento pessoal e social das crianças.  

As intencionalidades destes instrumentos - “monitoragem da ação educativa” (Niza, 

2007, p. 133) - são idênticas em cada uma das salas, mas é possível observar que as 

designações de cada uma das colunas foram adaptadas pelas educadoras dando-lhes um 

cunho pessoal. Em todas as salas estes instrumentos são preenchidos pelas crianças semanalmente com 

produções escritas na voz das crianças do que as crianças selecionam para introduzir em cada uma das 

colunas e com ilustrações das crianças do que incluíram no registo escrito (Notas de campo, 24.03.2011, 

S3; 28.03.2011, S4; 29.04.2011, S5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 211 - Diário de turma (Obs. 1, S4) 
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Imagem 212 - Diário de turma (Obs. 1, S3) 

 

 

 

O registo é feito pelas 

crianças através de desenho e 

de texto escrito pelas 

crianças com o recurso a 

canetas. Os adultos escrevem 

a lápis quando as crianças 

verbalizam o que escreveram 

(Nota de campo, 

22.11.2011, S5). 

 

 

Imagem 213 – Diário de grupo (Obs. 2, S5) 

 

O registo das datas de aniversário das crianças está patente em todas as salas. Com 

estes registos as educadoras pretendem valorizar as crianças e relembrar ao grupo a 

importância que aquele dia tem para quem celebra o aniversário, mas também para quem 

convive com o aniversariante. É uma forma de cuidar e criar condições para que esse dia 

seja especial.  
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Cada vaso de flores corresponde a um mês do 

ano e nas flores estão colocadas as fotografias 

das crianças que fazem anos nesse mês (Nota 

de campo, 10.05.2012, S5). 

 

 

 

 

Imagem 214 – Registo dos aniversários (Obs. 1, 2 e 3, S5) 

 

 

 

 

Em cada coluna estão coladas as fotos das 

crianças que nesse mês fazem ano estando 

identificado o dia de aniversário (Nota de 

campo, 7.11.2011, S1).  

 

 

 

 

Imagem 215 - Registo dos aniversários (Obs. 2, S1) 

 

 

 

Em cada mês encontram-se as fotos 

das crianças que fazem anos nesse 

mês. No mês corrente está colocada 

uma mola para evidenciar o mês 

atual (Nota de campo, 

7.04.2011, S3). 

 

Imagem 216 – Registo dos aniversários (Obs. 1, S3) 
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Gráfico circular dividido em partes iguais 

identificando as quatro estações do ano e 

os doze meses do ano explicitando dois 

aspetos: Data de aniversário de todos 

os elementos do grupo (crianças e 

adultos); Vai acontecer… em cada 

mês – Apresentação simples mas 

pormenorizada da planificação das 

atividades a desenvolver no âmbito do 

projeto curricular de turma (Nota 

de campo, 28.03.2011, S1). 

 

 

 

 

 

Imagem 217 – Registo de aniversário e calendarização anual (Obs. 1, S1) 

Partindo das datas dos aniversários, na S3 as crianças procederam à seriação de fotos das 

crianças do grupo, ordenadas segundo o critério do mais velho para o mais novo, correspondendo a cada 

criança um número da sequência até 20 (Nota de campo, 14.11.2011). A educadora Sara explicita 

que este trabalho surgiu da necessidade do grupo. Em novembro quatro crianças fazem anos mas uma faz 

5 anos e três fazem 6 anos e esta sequência surgiu para que as crianças compreendam o mais velho e o mais 

novo. Partindo da análise deste mapa, as crianças compreendem que apesar de fazerem anos todos no 

mesmo mês, três são mais velhas e uma é mais nova (C7). 

Imagem 218 - Seriação do grupo de crianças pelas idades (Obs. 2, S3) 

Associados a estes instrumentos de registo, todas as educadoras trabalham com as 

crianças conceitos relacionados com o conhecimento matemático. Assim, observei nas 

diferentes salas diferentes formas de abordar estes conceitos, nomeadamente, conjuntos de 
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crianças com as mesmas idades, tabelas e gráficos de barras construídos a partir da mesma 

variável - a idade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 219 – Conjuntos com as idades 
das crianças (Obs. 2, S3) 

Imagem 220 - Gráfico de barras com as idades das 
crianças (Obs. 2, S2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 221 - Tabela com as idades das crianças (Obs. 1, S1) 

 

Em todas as salas estes instrumentos de registo são, à semelhança das salas 3 e 4, 

atualizados sempre que alguém celebra o seu aniversário. 
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Pela importância que atribuem aos processos de leitura e de escrita todas as 

educadoras participantes aderiram, como tem sido visível nas imagens utilizadas, ao projeto 

de Leitura em Vai e Vem promovido pelo PNL. Este é um projeto que promove as 

relações de proximidade entre o jardim-de-infância e as famílias e ao qual as crianças 

atribuem também muita importância na medida em que têm a possibilidade, para além de 

levar um livro para casa na mochila dos livros, de recontar e registar o que leram em 

família. Deste modo, observei que em todas as salas as educadoras dão visibilidade a este 

projeto através de instrumentos de registo que criaram internamente em cada sala e/ou 

jardim-de-infância. 

 

Aqui no jardim-de-infância damos muita 

importância a este projeto. E as famílias já se 

habituaram a isso e estão sempre muito 

entusiasmadas. Elas e as crianças, claro! 

(Catarina, C4). 

 

 

 

 

Imagem 222 - Mochila do projeto Leitura em Vai e Vem 

(Obs. 1, S2) 

 

 

Este é o registo da 

atividade de leitura a 

pares com as famílias em 

casa e a sua avaliação. 

Este registo é realizado 

por mim e nele tento 

escrever o que a criança 

selecionou como mais 

significativo nesta 

atividade de leitura 

(Anita, C4). 

Imagem 223 – Registo de leitura em casa (Obs. 1, S1) 
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Imagem 224 – Explicitação do processo de implementação do projeto de Leitura em Vai e 
Vem (Obs. 1, S2) 

Todas as propostas desenvolvidas pelas educadoras e apresentadas anteriormente 

visam acima de tudo promover uma aprendizagem integrada dos saberes necessários ao 

sucesso educativo, à promoção da igualdade de oportunidades e à participação ativa na 

sociedade. Através das diferentes formas de expressão e de construção de pensamento as 

crianças aprendem a “saber observar, falar e atuar” (João dos Santos, apud Branco, 2000, p. 

288). Estas competências são imprescindíveis para aprender a ler e a escrever, na medida 

em que “sem saber ver e descrever, não se pode aprender a ler!” (ibidem).  

 

Os livros   

Na nossa vida quotidiana o livro assume-se como um instrumento primordial de 

acesso ao código escrito e o jardim-de-infância, enquanto espaço de vida, não é exceção. 

Contactar com os livros é uma forma de ver o mundo, “é através dos livros, que as crianças 

descobrem o prazer da leitura e desenvolvem a sensibilidade estética” (ME-DEB, 1997, p. 

70). Para as educadoras participantes os livros, para além destas funções assumem também 

a função de divulgar o quotidiano do jardim-de-infância. Assim se entende que, em todas as 

salas o Projeto de Leitura em Vai e Vem assuma particular relevância no quotidiano dos 

jardins-de-infância tal como tem sido visível nos inúmeros registos apresentados ao longo 

do texto. Para evitar repetições, neste ponto apresento, o trabalho realizado em casa pelas 

crianças com o apoio das famílias. Apesar do exemplo ser de uma criança que frequenta a 

S3, em todas as salas existem estes tipos de registo que são explorados com as famílias 

desenvolvendo-se um  
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“[…] processo afetivo, [na medida em que,] por um lado, enquanto social, o 

processo de apreensão da linguagem escrita decorre por múltiplas interações 

com os outros. As características e o ambiente afetivo em que decorrem essas 

interações podem ser determinantes na vontade de continuar a explorar o 

escrito ou não, nos apoios que se dão e nas solicitações futuras. Por outro 

lado, surgindo a maioria dos contactos com a linguagem escrita de situações 

contextualizadas/significativas e funcionais, em que a criança toma um papel 

ativo e participante, este processo deverá estar associado a afetos mais 

positivos e consequentemente ser mais motivante ” (Mata, 2006, p. 24). 

 

 

Imagem 225 – Exemplos de fichas de registo do projeto Leitura em Vai e Vem (Ano letivo 2010-2011, 
cedido pela Sara, S3) 
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No AE/B, estes registos vão sendo compilados no livro gigante construído com o 

contributo das crianças das três salas, como já explicitado anteriormente. 

Porque “as histórias lidas ou contadas, recontadas e inventadas pelas crianças, de 

memória ou a partir de imagens, são um meio de abordar o texto narrativo que, para além 

de outras formas de exploração, noutros domínios de expressão, suscitam o desejo de 

aprender a ler” (ME-DEB, 1997, p. 70), as educadoras, no âmbito da promoção da literacia 

familiar, realizam atividades diversificadas com a colaboração das famílias. É o caso da 

dinâmica vivida na S2 com as famílias que têm a oportunidade de ir à sala contar histórias. 

 

 

Imagem 226 – Leitura de histórias pelos familiares das crianças (Obs. 1, S1 e S2) 
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Nas salas as educadoras recorrem a diferentes tipos de literatura infantil, mas integram 

nas suas salas jornais, revistas, dicionários, etc., sempre com intuito de incentivar o gosto 

pela leitura. Porque as educadoras valorizam estes momentos de leitura, cuidam de os 

divulgar às famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 227 - Leitura de revistas (CD entregue às famílias no final do ano 
letivo 2010-2011, cedido pela Sara, S3) 

 

 

 

Estes livros, são muitas vezes utilizados no 

desenvolvimento dos projetos. São livros que não 

estão ali na área da biblioteca, mas que sempre que 

querem podem vir buscá-los e utilizá-los para 

pesquisa ou simplesmente para leitura (Sara, C4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 228 – Livros para consulta (Obs. 1, S3) 
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Em todas as salas as educadoras, na área da biblioteca, existe uma grande diversidade 

de livros, mas evidenciam-se os livros construídos pelas crianças no decorrer de alguns 

projetos. 

 

Imagem 229 – Expositor de livros - área 
da biblioteca (Obs. 2, S5) 

Imagem 230 - Livros construídos pelas crianças (Obs. 2 e 3, S5) 

 

 

Este livro foi muito importante no desenvolvimento do projeto das 

artes e como não conseguimos comprá-lo, tirámos cópia. Nós sabemos 

que não é correto, mas se não o tivéssemos feito teríamos perdido 

(Cristina, C8) 

 

 

 

Imagem 231 - Fotocópias do livro “O artista 
que pintou um cavalo azul” (Obs. 3, S5) 

 

 

Estes livros foram construídos pelas 

crianças e também com a colaboração de 

algumas famílias (Catarina, C4) 

 

 

Imagem 232 - Livros construídos pelas crianças (Obs. 1, S4) 
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O grupo da sala 2 tem na sua sala um dossier onde faz a compilação das “Histórias do 

mundo mágico da sala”. Aqui estão arquivadas diferentes produções das crianças, sempre 

tendo por base a produção escrita de histórias ou de apoio à representação de histórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa do dossier 

Guião de uma história elaborada por três crianças 
para um teatro e escrita pelo adulto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconto de um episódio das fadas Winx 

Fantoches (em lápis de cor) para 
representarem a história “O T-Rex 
e o cão”   

Imagem 233 - Livro das “Histórias do mundo mágico da sala” (Ano letivo 2011-2012, cedido pela Inês, S2) 
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A elaboração deste livro surgiu no 

âmbito de um projeto que está a ser 

desenvolvido por nós e pela professora 

do 1º ano do 1º Ciclo do Ensino 

Básico. Primeiro lemos a história e 

depois recontaram-na (Anita, C7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 234 - Livro construído pelas crianças a partir da história “Os ovos misteriosos” (Obs.2, S1) 
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No âmbito de projetos com o 1º ciclo desenvolvem atividades de leitura e de reconto, 

tal é possível ler numa das notícias do Livro “Notícias da sala 2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 235 - Livro “Notícias da sala 2” (Obs. 1, S2) 

 

A educadora Catarina, no âmbito das parcerias estabelecidas com as famílias, construiu 

dois instrumentos de registo:  

. o Livro das famílias que tem trabalho desenvolvido com e para as famílias e que 

quando está na sala as crianças gostam muito de consultar e ler (EE);  

. o Caderno de Casa que é um caderno que vai para casa. Eu tento que vá todas as 

semanas pelo menos com um registo da criança e também gosto de fazer propostas de 

atividades conjuntas com os pais e os filhos e é engraçado! Só tenho uma família que 

normalmente não faz, de resto todas as famílias participam. Em casa, os pais ou os filhos 

registam e depois elas apresentam ao grande grupo o que fizeram e como fizeram (ibidem). 

Apesar de ter características diferentes dos livros apresentados anteriormente, opto 

por os incluir nesta subcategoria. Por serem dois registos demasiado grandes, apresento nos 

quadros nºs 16 e 17 o resumo da análise do seu conteúdo, expondo posteriormente alguns 

exemplos dos registos que os compõem.  
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Quadro 16 – Livro das famílias 

Organização Conteúdos 

Introdução . Explicitação da intencionalidade do livro 
. Poema “Apenas brincando” de Anita Wadley 

Partilha dos pais - Sala (atividades e/ou passeios realizados com os pais) 

Nota introdutória 
 

. Apelo à participação dos pais 
 

Participação das famílias   . Família 1: Férias em Espanha 
. Família 2: Viagem aos Açores 
. Família 3: Passeio à Curia 
. Família 4: Poema (escrito pela avó) 
. Família 5: Passeio ao campo com o avô 
. Família 6: Viagem à Euro Disney 
. Família 7: Quinta pedagógica de Portimão 
. Família 8: As minhas férias de verão 
. Família 9: O meu verão… 
. Família 10: Fui acampar! 

Partilha Sala - Casa (atividades, projetos e/ou passeios realizados com o grupo) 

Área de Formação Pessoal e 
Social 
 

. Projeto da alimentação 

. Projeto “Estimar as pessoas e as coisas”  
    - Direitos e deveres das crianças 
    - Valores e sentimentos através dos livros e da imaginação 
. Os quadros da Galeria Quinhentista foram à nossa sala 
. Quadro das estrelas 

Área de expressão e comunicação . Projeto da motricidade 
. Projeto da matemática 
. Projeto da linguagem 
. Culinária 
. Jogos de matemática 
. Mozart e Beethoven 
. Dicionário da Sala 4 
. Discoteca anos 60-70 
. Relógio dos sons 

Área de conhecimento do mundo . Experiências com água 
. À descoberta da vida: Projeto das rãs 
. Sistema solar: “A lua tem porta?” 

Participação dos pais . Semana do Natal 
. Feira das cores e dos sabores 

  

Fonte: Livro das famílias cedido pela educadora Catarina, Ano letivo 2010-2011 
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Imagem 236 – Introdução do livro das famílias (Livro das famílias cedido pela 
educadora Catarina, Ano letivo 2010-2011) 

 

 

[…] o livro vai semanalmente para 

casa das crianças e/ou famílias que 

querem. São elas que o solicitam e 

quando há mais que uma criança a 

pedir, combinamos como fazer. 

Quando levam o livro, ele permanece 

com a família, no máximo, uma 

semana (Catarina, C7). 

 

Imagem 237 – Apelo à participação dos pais (Livro das famílias cedido 
pela educadora Catarina, Ano letivo 2010-2011) 
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Imagem 238 – Participação da família 2: Viagem aos Açores 
(Livro das famílias cedido pela educadora Catarina, Ano letivo 
2010-2011)  

 

 

 

 

Imagem 239 - Participação da família 6: Viagem à 
Euro Disney (Livro das famílias cedido pela 
educadora Catarina, Ano letivo 2010-2011) 

Imagem 240 - Participação da família 10: Fui acampar 
(Livro das famílias cedido pela educadora Catarina, 
Ano letivo 2010-2011) 

 

 

Este é um aspeto muito importante deste livro. 
Ao divulgar a participação dos pais nas 
atividades que promovemos aqui no jardim-de-
infância, e ainda promovemos algumas, estamos 
a valorizá-los e eles sentem-se mesmo 
valorizados! (Catarina, C7) 

 

 

Imagem 241 – Participação dos pais – Feira das cores e 
sabores (Livro das famílias cedido pela educadora Catarina, 
Ano letivo 2010-2011) 
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Ao levarem o livro para casa, as famílias, para além 

de poderem participar contando algo, também têm a 

oportunidade de saber o que vamos fazendo aqui no 

jardim-de-infância. Como te tenho dito eu dou muita 

importância às áreas de conteúdo e esta foi mais uma 

forma que encontrei de divulgar aos pais o quanto se 

aprende aqui (Catarina, C7). 

 

 

 

 

Imagem 242 – Área de expressão e comunicação: Projeto 
dos sons (Livro das famílias cedido pela educadora Catarina, 
Ano letivo 2010-2011)  

 

Imagem 243 - Área de Formação Pessoal e Social: 
Projeto da alimentação (Livro das famílias cedido pela 
educadora Catarina, Ano letivo 2010-2011) 

 

 

Imagem 244 - Área de conhecimento do mundo: Sistema 
solar: A Lua tem porta? (Livro das famílias cedido pela 
educadora Catarina, Ano letivo 2010-2011) 
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Quadro 17 – Caderno de casa 

Organização Conteúdos 

Introdução . Explicitação da intencionalidade do caderno de casa 
. Identificação da criança: Nome, idade, sala, ano letivo 

Registos da criança realizados 
no jardim-de-infância 

. O meu primeiro registo gráfico 

. História da Maria Castanha e de S. Martinho 

. História “A ovelhinha que veio para jantar” 

. Teatro Cinderela “O anel” 

. Observação da horta: Dezembro 

. O meu Natal 

. História “Os reis magos” 

. História do macaco do rabo cortado 

. Visita de estudo - Museu de Jesus 

. Museu de Jesus - O quadro que mais gostei 

. O meu carnaval 

. Visita de estudo - Museu de Jesus 

. Visita ao museu de Queluz 

. Situação problemática 

. Nasceram os pintos 

. A princesa 

. História “João e o pé de feijão” 

. Registo de uma construção 

. O espelho mágico 

. Sombras chinesas 

. Dia da criança 

. Padrões / Sequências 

. Conjuntos 

. Fizemos gelatina de morango 

. O teatro veio à escola 

Registos da educadora . Avaliação global do 1º período 
. Avaliação global do 2º período 
. Avaliação global do 3º período 

Registos da criança realizados 
em casa 

. A história contada pela família 

. Culinária 

. Palavras com a letra B de Belchior e Baltazar e G de Gaspar 
 

Fonte: Caderno de casa (cedido pela educadora Catarina, Ano letivo 2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 245 – Exemplo de registos do Caderno de casa 
(cedido pela educadora Catarina, Ano letivo 2011-2012) 
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Imagem 246 – Exemplos de registos do Caderno de casa (cedido pela educadora Catarina, Ano 
letivo 2011-2012) 

 

As informações dos adultos e para os adultos  

Na dinâmica dos jardins-de-infância, as informações dos adultos e para os adultos são 

frequentes. Durante a incursão empírica tive oportunidade de capturar imagens deste tipo 

de registos de divulgação, mas como já referi anteriormente o apoio das equipas foi 

fundamental na recolha de toda a informação que circula ao longo dos períodos letivos. 

Assim, esta subcategoria inclui informação muito diversa que organizo mediante dois itens: 
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informação dos adultos da sala, ou seja, informação que se destina a apoiar o 

desempenho da equipa pedagógica de sala; informação para os adultos, essencialmente 

para as famílias. 

Relativamente à informação dos adultos da sala, em todas as salas observei que 

existe um espaço que as equipas destinam para divulgarem, entre si, informações gerais 

e/ou específicas que permitem centralizar num único espaço a informação. Isto permite-nos organizar 

melhor a nossa ação pois já sabemos onde nos devemos dirigir quando necessitamos de alguma informação, 

como por exemplo, os contactos telefónicos ou quem já pagou uma visita de estudo (Cristina, C7). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 247 – Identificação do espaço para divulgação das 
informações da equipa (Obs. 2, S4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 248 – Placar de divulgação das informações da equipa 
(Obs. 2, S3) 

A análise das imagens capturadas e da documentação recolhida permitiu compreender 

que estes espaços estão organizados para que toda a equipa tenha acesso a toda e qualquer 
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informação não confidencial. No quadro nº 18 apresento um resumo dos tipos de 

informação divulgados pelas equipas: 

Quadro 18 – Informações que as equipas divulgam entre si 

 
Informações que as equipas divulgam entre si 

 

Informações gerais Informações das famílias para as equipas 

. Lista de nomes das crianças do grupo 

. Contactos das famílias das crianças do grupo 

. Contactos telefónicos gerais 

. Livro de frequência dos alunos 

. Lista de crianças que frequentam a CAF e que 
não frequentam a CAF 

. Horário semanal da educadora de infância 

. Horário da docente de educação especial 

. Horário semanal das atividades da sala  

. Registo de presenças da estagiária 

. Registo do consumo de leite; Registo das 
presenças das crianças; Registo de almoços 

. Ofícios recebidos da Câmara Municipal, do 
TIL, … 

. Registo de recados dos pais e para os pais 

. Autorizações dos pais para participação das 
crianças em atividades diversas 

. Registo da participação/não participação das 
famílias em atividades 

. Declarações médicas em como as crianças 
podem frequentar o Jardim de Infância após um 
período de ausência por motivo de doença 

. Declaração da medicação a administrar às 
crianças em caso de doença 

. Registo do material a trazer por cada criança: 
identificação do material solicitado às 
crianças/famílias e do material rececionado 

. Registo do nome das crianças identificando a 
quem foram entregues os chapéus e quem 
pagou/não pagou 

 

Fonte: Informações divulgadas em diferentes lugares nos espaços dos jardins-de-infância (Anos letivos 2010-2011 e 2011-2012) 

 

Seguidamente apresento alguns exemplos da informação explicitada. 

 

 

 

 

 

Imagem 249 - Lista de registo do nome das crianças cujos pais solicitaram a compra de pelo menos 
um chapéu (Obs. 2, S3) 
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Imagem 250 – Resposta das famílias ao convite de participação na Semana da 
Leitura (Obs. 1, S4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 251 – Arquivo de autorizações dos pais para a participação das crianças 
em passeios (Obs. 2, S3) 

 

Qualquer pessoa que frequente o espaço da sala pode ter acesso à informação 

divulgada. As educadoras guardam a informação confidencial no processo individual das 

crianças, o qual apenas pode ser consultado por pessoas autorizadas para o efeito. 
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Estes processos contém informação das 

crianças, avaliações, relatórios técnicos, ficha 

de inscrição, …. Estes processos 

acompanham as crianças para o 1º ano de 

escolaridade, desde que fiquem no nosso 

agrupamento de escolas. Para as crianças 

que vão para outros agrupamentos, o 

conteúdo é enviado por correio para a sede de 

agrupamento que recebe a criança.  

Imagem 252 - Processos individuais das crianças (Obs. 2, S3)  Nestes processos apenas constam informações 

confidenciais relativas às crianças, por isso 

são apenas manuseados pelos adultos e é 

também por isso que não estão ao alcance 

das crianças (Sara, C7). 

Importa ainda referir que a educadora Cristina, no placar dedicado à equipa, tem duas 

frases expostas no sentido de incentivar a equipa a colaborar e a “dar”. Eu acho que todos 

devemos dar sempre um pouco mais de nós do que aquilo que julgamos que somos capazes. Eu funciono 

muito bem com a equipa, mas nunca é de mais reforçar os nossos princípios. Assim todos os dias temos a 

oportunidade de ler e de nos lembrarmos deles (C8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 253 – Frases sobre a importância de “dar” (Obs. 3, S5) 

A educadora Catarina, ao longo da sua vida profissional, tem organizado dossiers que a 

acompanham na sua mobilidade docente, é a educadora “bricoleur, coletando materiais, 

articulando pequenos elementos encontrados em seu quotidiano” (Lopes, 2009, p. 112). 
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Esta educadora considera estes materiais 

um recurso para mim e para os adultos da sala. 

Por onde vou passando, vou colecionando as 

poesias, as canções e algumas histórias e tenho-

as sempre comigo porque a qualquer momento 

posso ir pesquisar e o mesmo acontece com as 

auxiliares e às vezes até partilho com outras 

colegas (C7). 

 

Imagem 254 - Dossiers de apoio ao trabalho do adulto (Obs. 2, S4) 

Como já referi aquando da explicitação das parcerias, para que as famílias participem 

na dinâmica do jardim-de-infância é necessário que compreendam o seu funcionamento 

assim, as educadoras no seu dia-a-dia tentam através do que divulgam dar a conhecer o que 

se faz, como se faz e o que se pode fazer, divulgam também informações de âmbito geral 

ao nível das regras de funcionamento dos agrupamentos.  

Relativamente aos tipos de registo de informação para os adultos, nomeadamente 

para as famílias, em todas as salas as educadoras cuidaram de criar um espaço de entrega e 

receção das informações de modo a permitir que, mesmo as famílias que não contactam 

diretamente com as equipas, recebem as informações, bem como as equipas têm a 

oportunidade de receber informação dessas mesmas famílias.  

As educadoras Anita e Inês optaram, dentro das salas, por criar um placar constituído 

por umas bolsas dos recados, onde nós colocamos os recados e a informação para os pais, já que nós não 

conseguimos estar com os pais individualmente ao mesmo tempo e todos os dias e depois temos crianças que 

ficam cá e vão saindo até às seis e meia e nós não vemos esses pais todos os dias e, para controlo nosso, há 

informações que nós temos que ter a certeza que chegam aos pais e nós queremos ter a certeza disso e aquela 

é uma forma segura de termos a certeza que aquela informação vai chegar (Inês, EP). 
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Imagem 255 - Placar de informações do jardim-de-infância para a família e da família para o jardim-de-infância (Obs. 1 e 
2, S1 e S2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 256 – Informação de uma estagiária da ESE/IPS para as famílias (Obs. 2, S2) 

 

Na sala polivalente deste jardim-de-infância, as educadoras divulgam as atividades 

e/ou projetos que irão decorrer ao longo do mês de modo a que as famílias tenham 

conhecimento e que se possam organizar para nelas participarem, quando tal acontecer. 
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Imagem 257 - Placar com a explicitação das atividades para as famílias (Obs. 1, 
Sala polivalente, AE/A) 

 

As educadoras Sara e Catarina também têm um espaço destinado à troca de 

informações com as famílias, localizando-se este no hall de entrada do jardim-de-infância. 

Esta opção advém do facto de considerarem que por aqui todos passam e é mais fácil não se 

esquecerem de levar os recados (Catarina, C7). Neste placar divulgam as informações individuais 

para cada criança. A educadora Sara refere que, neste agrupamento existem regras para a 

elaboração das informações a enviar, na medida em que,  

[…] há informação que tem que ir em formato papel obrigatoriamente, é-nos exigido pelo 

agrupamento, como por exemplo as autorizações ou informações que tenham que ser 

registadas. Apesar de sermos nós que as redigimos temos que cumprir com as orientações do 

agrupamento. […]. Se for uma autorização nós preenchemos um documento que já é 

uniformizado para todo o agrupamento, por exemplo uma visita de estudo. O documento 

que nós preenchemos, qualquer docente do agrupamento preenche. É já um proforma do 

agrupamento. Tudo o que tem a ver só com a nossa dinâmica do jardim-de-infância, somos 

nós que fazemos. Decidimos as três educadoras a informação que queremos colocar, como é 

que vamos solicitar a participação das famílias e somos nós que fazemos, toda a redação 

depende apenas de nós (Sara, EP). 
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Imagem 258 - Placar de informações do jardim-de-infância para a família 
e da família para o jardim-de-infância (Obs. 2, Hall de entrada do jardim-
de-infância, AE/B) 

 

 

 

 

 

 

Imagem 259 – Exemplo de informações para as famílias (Obs. 2, Hall de entrada do jardim-de-infância, 
AE/B) 

 

A educadora Inês também refere que a informação que é enviada aos pais é sempre enviada por 

nós. Nós temos muita autonomia nos recados que elaboramos e na informação do jardim-de-infância que 

enviamos (EP). 

 

 

 

 

 

 

Imagem 260 - Exemplo de informações para as famílias (Ano letivo 2011-12, documentos cedidos pelas 
educadoras Anita e Inês, AE/A) 
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A educadora Cristina refere que a informação institucional chega do agrupamento em fotocópias e 

em papel timbrado com o logotipo do Ministério da Educação e nós enviamos aos pais, mas deixa-me dizer-

te o que eu sinto e o que eu sinto é que os recados têm que chegar um bocadinho ao coração do outro lado 

(Cristina, EP). 

 

 

 

Imagem 261 – Informações às famílias (Ano letivo 2011-12, documentos cedidos pelas educadoras Cristina, AE/C) 

 

 

 

 

No AE/B existe uma pequena brochura com regras 

que temos que entregar todos os anos aos pais e depois 

existem informações afixadas sobre o funcionamento da 

escola. Ao longo do ano sempre que é necessário enviar 

informações no âmbito do trabalho de sala enviamos a 

informação aos pais sem termos que solicitar autorização 

ao agrupamento. Se for por exemplo, mudanças nos 

horários tem que ser o agrupamento a enviar a 

informação (Catarina, EE). 

 

 

 

Imagem 262 – Brochura com informações sobre o 
funcionamento do AE/B (Obs. 2, Hall de entrada 
do jardim-de-infância, AE/B) 
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As informações destinadas à explicitação das regras de funcionamento dos jardins-de-

infância, dos estabelecimentos e dos agrupamentos são divulgadas em locais específicos, tal 

como acontece no jardim-de-infância do AE/C um placar onde são colocados os instrumentos mais 

administrativos, as informações das matrículas, nova legislação, tudo mais formal (Cristina, EP). 

 

 

Imagem 263 – Normas de funcionamento da CAF (Obs. 1, 
Sala polivalente, AE/A) 

Imagem 264 – Informação sobre o Conselho Geral do 
agrupamento (Obs. 1, Sala polivalente, AE/A) 

Imagem 265 – Planificação das atividades a desenvolver 
no exterior no período da CAF (Obs. 2, Hall de entrada 
do jardim-de-infância, AE/B) 

 

Imagem 266 – Informações sobre o processo de inscrição e 
matrículas na educação Pré-Escolar e no 1º CEB (Obs. 1, 
Porta de acesso ao edifício do jardim-de-infância, AE/A) 
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É também nestes espaços que estão divulgados alguns cartazes de informação 

institucional que se destina ao público em geral.  

 

Imagem 267 – Cartaz de divulgação institucional 
do Programa do Leite escolar (Obs. 2, Hall de 
entrada do jardim-de-infância, AE/B) 

Imagem 268 – Cartaz de divulgação institucional do 
Programa Segura Net destinado ao 1CEB (Obs. 1, 
Sala polivalente, AE/A) 

Porque as famílias das crianças do jardim-de-infância do AE/A participaram no 

Projeto Rota dos Óleos Alimentares Usados, na sala polivalente, as educadoras divulgaram 

o certificado de participação e entrega de óleo alimentar, considerando que esta é uma forma 

dos pais verem reconhecido o seu esforço e empenho na participação deste desafio que lhes lançamos (Inês, 

C7).  

 

 

 

 

 

 

Imagem 269 – Certificado de participação e entrega de óleo 
alimentar (Obs. 2, Sala polivalente, AE/A) 
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O jornal 

Um outro tipo de registo escrito que as educadoras referem como facilitador da 

divulgação é o jornal. Apesar da importância deste tipo de registo, a educadora Cristina 

refere que no AE/C não existe praticamente nada, existia no início, mas depois não teve continuidade. 

Surgiu a ideia de um jornal da sala, mas este ainda está para ser fotocopiado. Tem muito pouca informação 

elaborada por mim, tem algumas coisas mais interessantes mas… o que lá está foi essencialmente escrito 

pelas crianças (EP)32. 

No AE/B, o jornal é feito na escola sede e tem uma forte ligação aos blogues do jardim-de-infância. 

É lá que é introduzida a informação. Antigamente dávamos muita importância ao jornal, mas agora 

deixamos de o fazer porque temos o blogue e os docentes responsáveis pela dinamização do jornal podem ir 

lá buscar a informação (Sara, EP). 

Apenas no AE/A o jornal é publicado com regularidade – ao longo dos dois anos de 

pesquisa no terreno foram publicados seis números. De referir que a partir de 2010 este é 

um registo digital desenvolvido pelas Professoras Bibliotecárias do agrupamento. Nele são 

publicadas notícias e eventos que foram decorrendo nas escolas de todo o agrupamento, 

bem como outro tipo de informações consideradas pertinentes e de utilidade para os 

leitores. Apesar desta metodologia, as educadoras optaram por imprimir alguns exemplares 

e integrá-los junto aos livros das suas salas e permitir que as crianças os levem para casa, para as 

famílias poderem ler. É que aqui nem todas as famílias têm acesso à internet (Inês, C8). 

A educadora Anita valoriza a importância da existência do jornal do agrupamento pois 

considera que esta é outra forma de comunicar e de  

[…] divulgar o que vamos fazendo, é uma forma até dos outros colegas, por exemplo, é 

uma forma dos professores saberem o que estamos a desenvolver e de nós sabermos o que eles 

andam a fazer e claro é um excelente meio de comunicação com as famílias e não só com os 

pais que diariamente nos visitam porque as crianças gostam de mostrar o que fazem no 

jardim-de-infância a toda a comunidade (EE). 

Por terem sido publicados seis números do jornal digital do AE/A e por cada um dos 

números abranger todos os jardins-de-infância e escolas do agrupamento, opto por 

identificar apenas os títulos das notícias do primeiro número na íntegra e nos restantes 

                                                 

 

 

32 Ao longo da pesquisa no terreno não foi publicado nenhum número do jornal no AE/C. 
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números identifico, unicamente, os títulos das notícias referentes às salas 1 e 2 do jardim-

de-infância onde realizei a pesquisa. À semelhança do procedimento já utilizado, 

seguidamente apresento um quadro resumo com a informação dos jornais (Quadro nº 19). 

Por os seis números do jornal digital do AE/A terem muita informação que identifica as 

escolas e os jardins-de-infância bem como as crianças e os adultos, opto por apresentar 

apenas duas imagens exemplificativas deste tipo de registo. 

Quadro 19 - Jornal escolar do AE/A 

Jornal escolar do AE/A Títulos das notícias 

Edição N.º 1 - 2010 Editorial 

Jardim de Infância - A Feira das Experiências: Flutuação; A mistura 

das cores; Dissolução; Densidade; Ímanes; Conservação da 

quantidade 

EB 1 – Projeto Ler+ 

EB 1+ JI – Dia diferente; Natal 2009 

EB 2 - Campo de jogos com problemas na EB2; A Branca de Neve e 

os três Porquinhos; Uma notícia; Pesquisando sobre o Carnaval, 

descobrimos a resposta para algumas questões;  

EB 3 – C. na TVI; Palavra puxa palavra; “O vento passou e disse”; 

Uma aventura no espaço 

EB 4 – Cinema neste NATAL; Passatempo; Dia dos namorados; 

Aprendemos melhor… a viver a história! 

EB/JI 5 -  “Todos num sofá”; Teatro de fantoches; “Dia da 

alimentação”; Loto; Carnaval 

EB 2, 3 – O carnaval; Um grande amigo; En français, s’il vous plaît: 

Citations d’amour pour le jour de la saint valentin; LA MAISON; 

Happy Easter; “Nova casa, Novo Mundo”; Informação. 

Edição N.º 2 - 2010 Jardim de Infância - “Projeto “Conhecer o Corpo”; Inventámos 

canções; Registámos o nosso peso e altura; Construímos gráficos; 

Realizámos experiências; Brincámos aos médicos; Na EB2,3 

aprendemos mais…  

Edição N.º 3 - 2011 Jardim de Infância - Centenário da República; Dia da alimentação; 

No “Dia dos Reis” 

Edição N.º 4 - 2011 Jardim de Infância - Visita à Quinta Pedagógica; Atividades da 

Componente de Apoio à Família; Na escola dos grandes 

Edição N.º 5 - 2012 Jardim de Infância - Fomos cantar as janeiras; A história “Os ovos 

misteriosos” 

Edição N.º 6 - 2012 Jardim de Infância – Educar com arte; Visitas no mês da leitura; 

Marchas de S. João; A nossa ida à praia 
  

Fonte: Site do AE/A, Ano letivo 2010-11 e 2011-2012 

A análise dos títulos apresentados permite compreender que, no jornal, as educadoras 

divulgam uma súmula das atividades, projetos e aprendizagens, recorrendo 

fundamentalmente ao texto e à fotografia.  
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Imagem 270 - Página 2 do jornal digital 
Edição N.º 2, 2010 (cópia cedida pelas Inês e 
Anita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 271 - Página 3 do jornal digital Edição N.º 6, 2012 (cópia 
cedida pelas Inês e Anita) 
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6.3.2.2. Privilegiar o registo pictográfico para “mostrar” o que se faz no 
jardim-de-infância  

 

Divulgamos os desenhos, as pinturas, 
as fotografias de alguns projetos e 

atividades, os gráficos, os fantoches que 
construímos, sei lá, tentamos divulgar 

um pouco de tudo (Anita, EE). 

 

Considero que os registos pictográficos são entendidos pelos adultos “como forma de 

pensamento” (Lopes, 2009, p. 56) que permitem revelar a compreensão e a perceção das 

crianças face ao vivido, pelo que “é importante que os adultos compreendam e respeitem 

cada esforço das crianças para inventar, transformar, e comunicar imagens mentais através 

de meios como o papel, as tintas, os lápis e os marcadores” (Hohmann & Weikart, 1997, p. 

512). 

Nos diferentes momentos de diálogo com as educadoras, aquando das entrevistas, 

estas não referiram as produções artísticas, talvez porque elas surgem maioritariamente 

associadas a atividades, projetos e situações onde, nos processos de divulgação, a escrita 

está presente porque “os desenhos e escritas das crianças revelam uma maneira própria de 

construir e produzir conhecimento e história” (Lopes, 2009, p. 152). Por esta razão se 

compreende que, no ponto anterior, me foi possível apresentar muitas das produções 

artísticas realizadas pelas crianças. Apenas nas conversas de explicitação tecem alguns 

comentários à divulgação destes tipos de registos. Assim, esta subcategoria emergiu 

naturalmente das observações por mim realizadas e das posteriores conversas de 

explicitação acerca das mesmas. 

Neste ponto irei apresentar algumas das produções artísticas divulgadas nos diferentes 

espaços dos jardins-de-infância e que permitem compreender que todo o tipo de produção 

é passível de ser divulgado. As produções artísticas como desenhos e pinturas são, talvez, 

as produções mais presentes nos registos divulgados. 

 

. Pinturas e desenhos 

 As crianças desenham e pintam com diferentes intencionalidades. Inicio com a 

divulgação de desenhos elaborados pelas crianças e que são oferecidos às equipas 
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pedagógicas das salas. Ao divulgarem estes desenhos as educadoras atribuem-lhes um 

“valor afetivo” (João dos Santos, apud Branco, 2000, p. 156). 

 

Acho que ao colocar na parede o 

desenho que a criança nos deu estou a 

transmitir quer à criança, quer ao grupo 

a importância que o ato de oferecer um 

desenho feito em casa tem para nós. 

Acho que ao valorizar o desenho, acima 

de tudo estou a respeitar e a valorizar a 

criança (Inês, C7). 

 

 

Imagem 272 – Desenho realizado por uma criança em casa e oferecido à 
equipa pedagógica (Obs. 2, S2) 

 

 

 

Estes desenhos são as 
crianças que nos oferecem. 
Elas gostam muito de nos 
oferecer coisas e nós 
colamos aqui no nosso 
móvel porque lhes 
queremos dar valor e é no 
nosso móvel porque para 
elas ele tem um significado, 
é onde se guardam as 
coisas dos adultos. Assim, 
é como um tesouro que é 
nosso (Cristina, C7) 

 

 

 

Imagem 273 – Desenhos realizados pelas crianças e oferecidos à equipa pedagógica 
(Obs. 1 e 2, S5) 

 

Compreendi que, no quotidiano dos jardins-de-infância, são criadas oportunidades 

para que as crianças realizem atividades, quer de escolha livre, quer propostas pelos adultos, 

decorrentes do plano anual e/ou dos projetos que se vão desenvolvendo. Em ambos os 
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tipos de atividades surgem ocasiões para que as crianças possam realizar desenhos e 

pinturas recorrendo a diferentes técnicas, permitindo que cada uma dê “ao que vê a sua 

própria interpretação, que seja a verdadeira autora da obra” (João dos Santos, apud Branco, 

2000, p. 157). Deste modo, no seu dia-a-dia, as crianças exploram diferentes técnicas 

quando realizam as suas produções artísticas. A pintura com pincel é ilustrada pelas 

imagens 274, 275 e 276. 

 

Esta é uma pintura livre. As crianças podem 

pintar sempre que querem. Normalmente no 

cavalete são pinturas livres porque como só 

temos um cavalete quando faço alguma 

proposta, elas pintam nas mesas e assim 

também vão tendo oportunidade para 

experimentar diferentes formas de pintar 

(Catarina, C8). 

 

Imagem 274 – Pintura livre (Obs. 3, S4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 275 – Ilustração das capas 
individuais das crianças (Obs. 2, Sala da 
CAF, AE/B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 276 – Pintura livre realizada pelas crianças (Obs. 1, S4) 
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Também pintam com pincel em papel de jornal, como se observa na imagem 277. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 277 – Pintura livre em papel de jornal (Obs. 2, Hall de entrada do jardim-de-infância e S4) 

 

Na imagem 278 ilustro a pintura com recurso à técnica da digitinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 278 – Pintura com digitinta (Obs. 2, S3) 
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A técnica da carimbagem e da colagem é frequente nas práticas destas educadoras, 

como se pode ver nas imagens 279, 280 e 281. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 279 – Pintura realizada com carimbos de folhas de outono (Obs. 2, S4)  

 

 

 

Este painel foi realizado coletivamente. Aqui 

irão colocar os seus trabalhos (Catarina, C7). 

 

Imagem 280 - Pintura realizada com carimbos de esponja 
(Obs. 2, S4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiro as crianças recolheram as 
folhas e só depois é que construímos o 
painel do outono (Inês,C7) 

 

Imagem 281 – Painel de outono realizado com carimbos e colagem de folhas de outono (Obs. 2, S2) 
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Recorrem, ainda, à técnica do recorte e da colagem: 

 

 

 

 

 

 

 

As crianças trouxeram materiais de casa (rolhas de cortiça 

e paus de gelado) e outros tínhamos cá na sala. Depois 

juntámos todos e elas cortaram e colaram para fazerem a 

sua árvore do inverno (Anita, C4). 

 

 

 

 

Imagem 282 – Árvores de invernos construídas com diferentes materiais (Obs. 1, S1) 

 

 

 

 

Esta roda dos alimentos foi construída pelas 

crianças durante o projeto da alimentação saudável 

e depois decidimos colocá-la aqui na nossa área da 

casa (Inês, C8) 

 

Imagem 283 – Roda dos alimentos realizada com recortes de 
revistas (Obs. 3, S2) 
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Imagem 284 – Desenhos livres realizados com o recurso à técnica da colagem (Obs. 2, Hall de entrada do jardim-de-
infância, AE/B) 

 

Desenham com técnicas diversificadas como o desenho com giz (Imagem 285), com 

recurso ao computador (Imagem 286) e com lápis de cor, lápis de cera e canetas de feltro 

(Imagens 287-291). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 285 - Pintura realizada com giz (Obs.1, Hall de entrada do jardim-de-infância, AE/B) 
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As educadoras Anita e Inês 

promovem a criação artística através 

do uso do computador nomeadamente 

através da exploração do Programa 

Paint. Em cada uma destas salas existe 

um computador e uma impressora a 

que as crianças podem recorrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 286 - Desenhos realizados com o Programa Paint (Obs. 1 e 2, S1 e S2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 287 – Desenhos com lápis de cor e cantes de feltro: representação do pai (Obs. 1, S5) 
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Esta palhaça foi construída com o molde do corpo de 
uma criança. Ela deitou-se e fizemos o seu contorno e 
depois foi pintada com lápis e decorada pelas crianças 
com o recurso a diferentes materiais de desperdício (Inês, 
C4). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 288 – Palhaça construída coletivamente 

(Obs. 1, S2) 

 

Este placar é das crianças, tudo o que aqui se expõe é selecionado por elas e são elas que mudam quando 
querem (Sara, C4). 

 

Imagem 289 – Placar de desenho livre realizado com lápis de cor, de cera e canetas de feltro (Obs. 1, S3) 
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Imagem 290 – Desenho livre realizado com lápis de cor, de cera e canetas de feltro (Obs. 1, S3) 

 

 

 

  

 

 

Este desenho foi feito por uma criança e levou alguns 
dias a ficar pronto. Depois até foi a auxiliar que 
combinou com ela que poderiam recortar e colocar no 
vidro. Assim todos tivemos acesso à sua produção e 
foi muito interessante porque quase todas as crianças 
e adultos das outras salas comentaram este desenho 
(Sara, C7) 

 

 

 

Imagem 291 – Desenho com lápis de cera realizado por 
uma criança (Obs. 2, S3) 
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. Estruturas tridimensionais 

A educadora Cristina mobiliza muitas das produções artísticas das crianças para 

decorar a sala, considerando que essa é mais uma forma de divulgar os nossos projetos (Cristina, C 

6). Estas produções são, maioritariamente, estruturas tridimensionais tais como maquetas de 

projetos (animais da terra, do ar, da água), Vassoura com bruxas, peixes, … (Nota de campo, 

29.04.2011 e 10.05.2012, S5). 

 

 

 

 

 

Alguns são as crianças que me pedem para pendurar. Por 

exemplo aquele já ali está desde o ano passado, foi feito pelas 

crianças a partir de uma história que eram os bonequinhos das 

preocupações. Acho que os mobiles são uma forma de aconchego, 

são um bocadinho o aconchego da sala. […] há sempre pequenos 

apontamentos que vão ficando e que de alguma forma são 

trabalhos e que depois vamos desenvolvendo ao longo do ano e 

que nos caracterizam, por exemplo este (e aponta para um dos 

mobiles) está relacionado com um projeto que desenvolvemos 

sobre animais, são coisas que nós vamos construindo, por isso, 

são nossas, e fazem parte de nós, do que aprendemos e do que 

descobrimos.[…] Se observares bem os nossos mobiles estão 

relacionados com as áreas que exploramos. O que ali está 

pendurado não é apenas para decoração, eu tenho como objetivo 

que ao olharem, ao observarem o que ali está pendurado as 

pessoas tomem contacto e percebam algumas das aprendizagens 

que o grupo vai realizando. Por exemplo, a capacidade de 

inventar (Cristina, EE). 

Imagem 292 – Mobiles: projeto dos animais e bonequinhos das preocupações (Obs. 1 e 2, S5) 
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Estes peixes foram construídos após a visita ao Fluviário de 

Mora (Cristina, C4) 

 

 

 

Imagem 293 – Mobile dos peixes (Obs. 1 e 2, S5) 

No seu dia-a-dia, as crianças, têm oportunidades para construir estruturas 

tridimensionais recorrendo a materiais diversificados e com diferentes intencionalidades, 

conforme se pode observar nas imagens que se seguem. Na opinião das educadoras  

[…] é muito importante as crianças fazerem coisas diferentes ao longo do seu percurso, quer 

diário, quer de permanência no jardim-de-infância e depois é igualmente importante validá-

las de igual forma. Eu acho que há um pouquinho a tendência das educadoras só 

divulgarem os desenhos ou as pinturas e não dar tanta importância a outro tipo de 

produções que as crianças também fazem e que são igualmente importantes, não é? As 

construções em três dimensões é algo que eu acho que é muito importante divulgar, os 

trabalhos com as massas, os trabalhos em barro, … é muito interessante (Inês, EP). 

 

 

Esta bandeira foi construída pelas crianças no âmbito 

de um Projeto desenvolvido em parceria com os grupos 

de crianças do 1º CEB (Anita, C4) 

 

 

 

Imagem 294 – Bandeira realizada com palhinhas e 
sacos de plástico (Obs. 1, S1) 
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A educadora Cristina refere que  

Vejo as crianças com tanto entusiasmo a construir que depois acho que não as devem 

destruir, quanto mais não seja, ficam na sala dois ou três dias e depois entretanto têm que 

dar lugar a outras, mas habitualmente tenho sempre na sala trabalhos tridimensionais, 

porque, lá está, elas constroem imenso e temos que dar relevo a essa área do seu 

desenvolvimento, é nisso que eu acredito, mesmo que para tal seja necessário ter a sala 

“desarrumada” (Cristina, EP). 

Para estimular a construção de estruturas tridimensionais, na sala existe a área do 

inventar onde se encontram à disposição das crianças materiais de desperdício para esse 

fim.  

 

  

 

 

 

 

 

Imagem 295 – Área do inventar (Obs. 2, S5) 

 

 

 

 

 

 

Imagem 296 - Castelo construído aquando do 
dia das bruxas (Obs. 2, S5) 

 

Imagem 297 - Suporte com bandeiras de vários países do Projeto dos 
países (Obs. 2, S5) 
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Como explicitei anteriormente, em muitas situações, as produções artísticas 

tridimensionais são “guardadas” em cima de móveis, mesas ou bancadas. Estas produções 

são as crianças que fizeram e depois guardam para mostrar ou no momento de grande grupo ou no dia 

seguinte quando falamos sobre o que cada um fez. Podem ser construções da área dos jogos, pode ser barro, 

plasticina, os materiais podem ser muito diversificados (Anita, C7). 

 

Imagem 298 – Animais tridimensionais (Obs. 1, Hall de entrada do jardim-de-infância, AE/B) 

Estes animais são de uma história. As crianças construíram-nos com as famílias no âmbito 

do projeto “Leitura em Vai e Vem” (Sara, C4). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 299 – Construção do habitat da selva no âmbito do Projeto “O Cuquedo” CD oferecido às famílias com fotos 
do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Catarina, S4) 
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Imagem 300 – Estruturas tridimensionais (Obs. 2, S3) 

 

“Eu sou a R.”: Corpo humano tridimensional e em tamanho real 

realizado pelas crianças com o recurso a materiais de desperdício - 

caixas de cartão (Nota de campo, 24.03.2011, S2). 

 

 

 

Imagem 301 - Exposição de bonecos: Projeto do corpo humano (Obs. 1, S2) 
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 As crianças realizaram a construção de uma bandeira de Portugal com peças de encaixe. Foi necessário 

pedirem peças às outras salas para que conseguissem 

ter peças das cores da bandeira. Após a sua 

realização deixaram a construção no chão para que 

todas as crianças do grupo pudessem observar e para 

que explicitassem como realizaram a construção. Foi 

feita uma apresentação ao grande grupo. Estas 

representações são feitas nos momentos de avaliação 

que tanto podem ocorrer ao final da manhã como ao 

final da tarde (Sara, C7). 

Imagem 302 - Construção da bandeira de Portugal (Obs. 2, S3) 

 

 

Este castelo é reprodução da imagem de um castelo 

da caixa das peças deste jogo. A construção ficou 

no chão para que todas as crianças do grupo 

pudessem observar e para que explicitassem como 

realizaram a construção, à semelhança da bandeira 

de Portugal (Sara, C7). 

 

Imagem 303 - Construção de um castelo (Obs. 2, S3) 

 

. Fotografias 

Para as educadoras participantes a fotografia é um tipo de registo “imprescindível para 

o trabalho com as crianças pequenas, pois é um registo visual que inspira reflexão sobre o 

acontecido, possibilitando a quem não estava presente conhecer determinados factos” 

(Barbosa & Horn, 2008, p. 110). Mas, considero que importa não esquecer que a fotografia 

em si mesma revela apenas uma ínfima parte do acontecido, do vivido, já que ela não 

permite aceder às vivências de quem nela foi capturada. A fotografia torna-se 

imprescindível pela interpretação que permite e pela capacidade inequívoca e intencional 

que tem de, através do olhar de quem fotografa, comunicar com os outros.  

Tal como para Mendonça (2009), para estas educadoras “as fotografias representam 

fragmentos de memória que conferem visibilidade, legibilidade e possibilidade de partilha, 

oferecendo aos que [registam e aos que acedem aos registos] […] uma oportunidade para 

refletir, analisar e apreender a realidade em profundidade” (p. 77), contudo, nas suas 
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práticas quotidianas revelam ter dificuldade em usar estes registos devido às […] dificuldades 

financeiras (Cristina, EP). 

Apesar de todas considerarem este um registo dispendioso, referem que o consideram 

muito interessante (ibidem) e que recorrem a ele porque permite a visualização de todo o processo e 

eu valorizo muito este recurso porque acredito que uma imagem vale mais que cem palavras e as imagens 

são muito, muito importantes para mim (Inês, EP). Para colmatar as dificuldades financeiras 

optam, essencialmente, por duas modalidades de divulgação complementares entre si, uma 

em que, durante os momentos de reunião, apresentam às famílias uma seleção das 

fotografias através do power point e outra, no final de cada ano letivo, quando entregam às 

famílias um CD com as fotografias das crianças. Estas modalidades de divulgação das 

fotografias permitem revelar as atividades, os projetos e as aprendizagens realizadas, tal 

como explicitam as educadoras: 

[…] eu dou a um CD a cada família com as fotos todas do ano. O CD depois é colocado 

no portfólio, mas há pais que preferem que eu coloque na pen e isso, para além de facilitar, 

reduz os custos (Sara, EP); 

Eu tiro muitas fotografias, tenho de cada atividade uma pasta de fotografias, ao longo do 

ano são pastas e pastas de fotografias, agora imprimir é que é mais difícil! Porque não 

temos impressora na sala, mas mesmo que tivéssemos era muito difícil imprimir tantas 

fotografias, tenho imensas. Então opto por imprimir apenas algumas, principalmente dos 

projetos, agora do que é feito no dia-a-dia é muito difícil. No final do ano eu entrego um 

CD com as fotos todas. Em cada reunião final de período também faço uma seleção das 

fotos de tudo o que aconteceu e tenho o cuidado de incluir fotos de todas as crianças 

(Catarina, EP). 

Compreendi que, nos diferentes espaços observados, para estas educadoras, “o valor 

das fotos está [acima de tudo] em registrar e revelar como as crianças foram produzindo o 

resultado, quais as ações que implementaram, quais as etapas que vivenciaram” (Mendonça, 

2009, p. 98).  

Tendo eu consciência que muitos fotografias divulgadas nos diversos espaços foram 

por mim já selecionadas e inseridas ao longo dos últimos pontos, irei agora selecionar, uma 

vez mais respeitando o direito à privacidade de todos os que habitam o espaço do jardim-

de-infância, algumas imagens quer dos CD’s entregues às famílias, quer dos power points 

apresentados em diferentes momentos. As educadoras ao divulgarem estes registos junto 

das famílias permitem que elas acedam ao quotidiano educativo onde o trabalho 

desenvolvido pelas crianças é sempre mediado pela intervenção intencional - direta e/ou 

indireta - dos adultos (Ostetto, 2013). 
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Ao organizar os CD’s para as famílias, a educadora Sara organiza uma pasta individual 

com as fotografias em que cada uma das crianças está mais em destaque e uma pasta com as fotografias 

genéricas do grupo (Sara, C8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagem 304 – Pasta individual do G. (CD com fotos do ano letivo 2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 305 - Pasta individual do S. (CD com fotos do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Sara, S3) 
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Em todos os momentos de partilha com as famílias procuram apresentar diferentes 

atividades, mas as reuniões de pais são, como já referi, momentos onde a intencionalidade 

da divulgação se cruza com a intensidade das emoções vividas pelas crianças. Aqui as 

famílias partilham intensamente o quotidiano do jardim-de-infância visualizando muitas das 

ações desenvolvidas. Ao selecionaram as fotografias a divulgar, tal como nos espaços 

físicos de divulgação que apresentei anteriormente, cuidam de divulgar a diversidade e a 

complexidade dos saberes construídos, abrangendo as diferentes áreas de conteúdo e 

domínios das OCEPE. Cuidam ainda de valorizar a relação com as famílias, apresentando 

fotografias de momentos que ao longo do ano letivo se vão sucedendo. Passo agora a 

apresentar algumas das imagens divulgadas às famílias organizando-as pelas temáticas 

divulgadas por estas educadoras: 

 

. Área da formação pessoal e social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 306 - Aprendem a respeitar, partilhar, ajudar…(Power point apresentado na reunião final do ano 
letivo 2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 307 – Aprendem a comunicar … (CD oferecido às 
famílias com fotos do ano letivo 2011-2012, cedido pela 
educadora Catarina, S4) 
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Imagem 308 – Jogo do abraço (Power point apresentado na reunião do 2º período do ano letivo 
2011-2012, cedido pela educadora Sara, S3) 

 

 

 

 

 

 

Imagem 309 – Trabalho de equipa e partilha com o grande grupo (Power point apresentado na reunião do 3º período do 
ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Sara, S3) 
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. Área de expressão e comunicação 

Domínio das expressões motora, dramática, plástica e musical 

 

Imagem 310 - Expressão físico-motora (Power point apresentado na reunião final do ano letivo 2011-2012, cedido pela 
educadora Catarina, S4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 311 - Expressão físico-motora 
(Power point apresentado na reunião final do 
ano letivo 2010-2011, cedido pela educadora 
Sara, S3) 

 

 

 

 

 

 

Imagem 312 - Expressão dramática (Power point apresentado na 
reunião final do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora 
Catarina, S4) 
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Imagem 313 - Assistimos e fizemos teatros (Power point apresentado na reunião do 3º período do ano letivo 2011-2012, 
cedido pela educadora Sara, S3) 

Imagem 314 – Expressão dramática (Power point 
apresentado na reunião final do ano letivo 2010-2011, 
cedido pela educadora Catarina, S4) 

 

Imagem 315 – Expressão dramática (Power point apresentado 
na reunião do 2º período do ano letivo 2011-2012, cedido 
pela educadora Anita, S1) 

Imagem 316 - Representação tridimensional do presépio (Power point apresentado na reunião do 1º período do ano letivo 
2011-2012, cedido pela educadora Sara, S3) 
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Imagem 317 – Dobragens (Power point apresentado na reunião do 2º período do ano letivo 
2011-2012, cedido pela educadora Sara, S3) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imagem 318 – Projeto pintores (Power point apresentado na reunião do 3º período do ano 
letivo 2011-2012, cedido pela educadora Sara, S3) 

 

    

 

 

Imagem 319 – Juan Miró – representação das figuras imaginadas – Nas construções, … pintura…modelagem… desenho 
(Power point apresentado na reunião do 1º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 
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Imagem 320 – Pintura no exterior (Power point 
apresentado na reunião final do ano letivo 2010-
2011, cedido pela educadora Catarina, S4) 

Imagem 321 - Uma História de Dedos – Luísa Ducla Soares 
(Power point ) apresentado na reunião final do ano letivo 2010-
2011, cedido pela educadora Catarina, S4)  

Imagem 322 – Modelagem: O oleiro veio à escola 
(Power point apresentado na reunião final do ano 
letivo 2010-2011, cedido pela educadora Catarina, 
S4) 

 

Imagem 323 – Construção do painel “A que sabe 
a lua?” (Power point apresentado na reunião final do 
ano letivo 2010-2011, cedido pela educadora 
Catarina, S4) 
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Imagem 324 – Desenhar com giz (Power point apresentado na reunião final do ano letivo 2010-2011, cedido pela 
educadora Catarina, S4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 325 - Expressão musical (Power point apresentado na reunião do 3º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela 
educadora Sara, S3) 
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Imagem 326 - Expressão musical (Power point apresentado 
na reunião final do ano letivo 2011-2012, cedido pela 
educadora Catarina, S4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 327 - Expressão musical (Power point apresentado na reunião do 1º período do ano letivo 
2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 

 

Domínio da linguagem oral e abordagem à leitura e à escrita 

Imagem 328 - Desenvolvem a comunicação e a expressão oral (CD oferecido às famílias com fotos do ano letivo 2011-
2012, cedido pela educadora Catarina, S4) 
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Imagem 329 - Aprendemos a juntar as letras e a “ler” (Power point apresentado na reunião do 2º período 
do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 330 - Projeto linguagem e comunicação (Power point apresentado na reunião final do ano letivo 
2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 331 - Palavras começadas pela mesma letra, divisão silábica, noção palavra/letra (Power point 
apresentado na reunião do 1º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Sara, S3) 

  



Capítulo 6 

406 

 

 

. Domínio da matemática 

 

Imagem 332 - Projeto Descobrir a matemática (Power point apresentado na reunião final do ano letivo 
2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3) 

 

 

Imagem 333 – Explorando a matemática (Power point apresentado na reunião do 1º período do ano letivo 2011-2012, 
cedido pela educadora Sara, S3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 334 – Descobrindo formas geométricas (Power point 
apresentado na reunião do 2º período do ano letivo 2011-2012, 
cedido pela educadora Anita, S1) 
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. Área do conhecimento do mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 335 - Observar e registar (Power point apresentado na reunião do 2º período do ano letivo 2011-2012, 
cedido pela educadora Sara, S3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 336 - Registo das características dos 
animais (Power point apresentado na última 
reunião do ano letivo 2010-2011, cedido pela 
educadora Anita, S1) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 337 - À descoberta de novas experiências… (Power point apresentado na reunião final do ano letivo 
2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3) 
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Imagem 338 – Observação dos girinos (Power point apresentado na reunião do 2º período do ano letivo 
2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 339 – O sistema solar (Power point 
apresentado na reunião final do ano letivo 2010-
2011, cedido pela educadora Catarina, S4) 

 

 

. Envolvimento das famílias 

A participação das famílias na vida institucional é uma das intencionalidades das 

educadoras ao divulgarem às famílias, os diferentes momentos em que elas se envolveram 

na dinâmica do jardim-de-infância. Ao divulgarem estes registos, por exemplo, nas reuniões 

pretendem fazê-las sentirem-se “desejadas e bem aceites” (Hohmann & Weikart, 1997, p. 

117) no desenvolvimento de todos os projetos e atividades. 
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Imagem 340 - Construção tridimensional do presépio com a participação das famílias (CD com fotos do ano letivo 2010-
2011, cedido pela educadora Sara, AE/B) 

 

Imagem 341 – Intercâmbio com as famílias (Power point apresentado 
na reunião do 3º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela 
educadora Sara, S3) 
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Imagem 342 – Os familiares vêm jogar e dramatizar histórias (CD oferecido às famílias com fotos do ano letivo 
2011-2012, cedido pela educadora Catarina, S4) 

 

. Continuidade educativa 

 

Nos diferentes jardins-de-infância observados “a realização de projetos comuns que 

integram docentes e crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo [são] um meio de 

colaboração e de maior conhecimento mútuo [do] que se faz e aprende” (ME-DEB, 1997, 

p. 91) nestes dois ciclos de ensino. As imagens 344, 345 e 346 ilustram algumas das 

atividades desenvolvidas em articulação com o 1º CEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 343 – Intercâmbio com o 1º CEB (Power point apresentado na reunião do 3º período do ano letivo 2011-
2012, cedido pela educadora Sara, S3) 
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Imagem 344 – Desenvolvemos projetos com outros docentes e com as crianças do 1º CEB (Power point 
apresentado na reunião final do ano letivo 2010-2011, cedido pela educadora Catarina, S4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 345 - Intercâmbio com o 1º CEB: Leitura partilhada (Power point apresentado na 
reunião do 3º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Sara, S3) 

 

. Relações com a comunidade 

Ao longo de todo o ano as crianças participam em situações de interação com a 

comunidade. 
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Imagem 346 – Participação no Projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Setúbal “Setúbal mais bonita” 
(Power point apresentado na reunião final do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Catarina, S4) 

 

Imagem 347 – Visita ao palácio de Queluz (Power point 
apresentado na reunião final do ano letivo 2010-2011, 
cedido pela educadora Catarina, S4) 

 

Imagem 348 – Visita à Quinta Pedagógica (Power point 
apresentado na última reunião do ano letivo 2010-2011, 
cedido pela educadora Anita, S1) 

 

Imagem 349 – Visitas de estudo (Power point apresentado na reunião do 3º período do ano letivo 2011-2012, cedido 
pela educadora Sara, S3) 
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6.3.2.3. Construir portfólios para valorizar as crianças e divulgar as suas 
aprendizagens 

 […] o portfólio ajuda-nos a perceber a 
evolução e o desenvolvimento de cada 

criança e permite compreender algumas 
experiências mais significativas e 

alguns dos produtos realizados 
(Cristina, EP). 

 

Atualmente o recurso à construção de portfólios é muito frequente nos contextos de 

educação. Em educação pré-escolar, a utilização do portfólio como meio de recolha e 

compilação de produções para divulgar as aprendizagens das crianças assume-se como um 

tipo de registo deveras pertinente que permite aceder quer às diferentes aprendizagens 

realizadas, quer às perspetivas de cada uma das crianças (Pinto & Santos 2012). Ele conta 

uma história: “a história da aprendizagem de cada uma das crianças que age e interage no 

ambiente educativo” (Raizer & Souza, p. 324) 

Esta é a intencionalidade que as educadoras Anita e Inês expressam, ao mencionar que  

[…] o meu grande objetivo ao construir os portfólios é divulgar aos pais o que se fez ao 
longo do ano, mas acima de tudo, tentar dar forma às aprendizagens das crianças porque 
algumas, muitas das atividades que desenvolvemos apenas são visíveis no portfólio e eu 
quero muito que os pais as vejam e tenho conhecimento delas, por isso é que também escrevo, 
não coloco apenas os trabalhos das crianças. 

Eu acho que, para além das aprendizagens, também é possível os pais compreenderem o 
que fomos fazendo, os projetos que fomos desenvolvendo, de alguma maneira, estão lá. 
Parece-me que o que não é muito visível é a mudança de estratégias que vamos tendo ao 
longo do ano, ou seja, o portfólio mostra os trabalhos finais, é como os arquitetos, as 
plantas apenas mostram as telas finais e até à sua conclusão existiram muitas outras mas 
que não se vêm no final (EP). 

Ao longo do ano, sempre que solicitado pela criança ou pela família, o portfólio pode ser 
levado para casa. Ainda há pouco tempo um pai me pediu para ver um trabalho de que o 
filho falou em casa, então levou o portfólio para casa para, na companhia da criança e da 
família, poderem ver bem o trabalho (Inês, C8). 

Mas convém referir que os portfólios podem assumir diferentes intencionalidades, tal 

como Oliveira- Formosinho & Parente (2005) referem: 

“Dentro de uma sala de educação de infância podem realizar-se diversos tipos 

de portfólio: o portfólio do ano que dá uma visão global do trabalho desse ano; o 

portfólio dos professores que documenta, de forma organizada e sistemática, os 

trabalhos de projetos desenvolvidos na sala; o portfólio do professor que lhe 

permite uma análise reflexiva da sua ação profissional; o portfólio de um grupo 

que permite perceber dinâmicas colaborativas de aprendizagem e o portfólio 
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individual de cada criança que permite a documentação sistemática de um 

processo único de aprendizagem-ensino” (p. 32). 

Nas salas que observei todas as educadoras recorrem à construção de portfólios nas suas 

práticas - Cada uma das crianças tem um portfólio que dá conta de algum desenvolvimento do trabalho, 

assim como dá conta de algumas das muitas aprendizagens que aqui acontecem (Cristina, EP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 350 – Exemplo de um portfólio (Obs. 2, S5) 

 

Para estas educadoras os portfólios são mais que “uma pasta cheia de materiais” 

(Oliveira-Formosinho & Parente, 2005, p. 31), eles  

[…] são excelentes instrumentos porque permitem divulgar o desenvolvimento das crianças, 

por exemplo, a nível gráfico percebe-se que no início o traço é muito incerto, muito impreciso, 

muito imaturo e no final do portfólio já os trabalhos são diferentes isso é visível para as 

crianças e para nós. […] Não se consegue ver o processo, o que foi aquele crescimento, o que 

está para além do que está registado. Nós devíamos ter outras formas de registar. Eu 

acredito que o portfólio devia ter partes de gravação vídeo e áudio dos discursos dando conta 

da forma como elas falavam e como falam, momentos de grande e de pequeno grupo gravado 

mostrando as nossas discussões. Tudo isso devia fazer parte de um portfólio, entendo que 

um portfólio devia ser isso. O problema é operacionalizar isso, tornar isto exequível é que é 

muito difícil (Sara, EP). 

Os portfólios integram as produções “que evidenciem os percursos de aprendizagem, 

que demonstrem todas as etapas vencidas e aquelas a serem superadas” (Raizer & Souza, 

2012, p. 320). Deste modo se compreende que,  
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[…] o portfólio integra os trabalhos que elas consideram mais significativos. Eu seleciono os 
trabalhos com elas, mas alguns também sou eu que os seleciono. Há uma coisa que tenho 
sempre muita atenção, é com as datas, eu tenho essa preocupação porque lá está, quero que 
dê conta da evolução e o tempo aqui é fundamental. Eu tento que o portfólio dê conta do 
trabalho realizado ao longo dos meses. No início de cada portfólio eu escrevo um texto 
acerca do grupo e da importância da educação e depois os registos estão organizados por 
datas (Cristina, EP). 

Todo o processo de construção dos portfólios assenta numa conceção de “avaliação 

partilhada” (Pinto & Bondoso, 2009, p. 3901) na qual a criança é convidada a analisar 

“situações vividas ou trabalhos realizados” (ibidem) envolvendo-se assim em todo o 

processo avaliativo, dando relevância ao que fez e ao que aprendeu. Importa, por isso, que 

todos os materiais estejam devidamente datados “de forma a fornecerem uma “fotografia” 

dos progressos, das aprendizagens, das necessidades e das experiências [da criança]” 

(Fernandes, Neves, Campos, Conceição & Alaiz, 1994, s/p.). A educadora Cristina refere 

que ao  

[…] construir os portfólios por vezes apercebo-me que nem todos os trabalhos têm nome ou 
data e aí muitas vezes me questiono se elas necessitam de mais apoio do que aquele que eu 
dou. Considero que as datas são importantes porque o que fazem em setembro é com toda a 
certeza diferente do que fazem em janeiro ou em fevereiro, este é talvez o meu único critério 
quando estou a construir os portfólios (Cristina, EE). 

A educadora Sara refere que apenas no final do ano o portfólio vai para casa, mas ao longo do 

ano as crianças podem vê-lo, podem escolher. Elas podem pôr e tirar o que quiserem, podem consultá-lo e 

perceber o seu percurso, neste sentido é um documento também de avaliação (EE). Para que este 

processo seja vivido de uma forma autónoma pelas crianças, os portfólios estão arrumados 

em armários ao alcance das crianças, tal como propõem Pinto & Santos (2006). 

 

Guardamos aqui os portfólios porque assim todos 
conseguimos ir buscá-los quando queremos 
(Cristina, C4) 

 

 

 

 

Imagem 351 – Armário com portfólios (Obs. 1, S5) 
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Nesta altura do ano ainda não estão bem organizados, 
as crianças têm colocado as suas produções e eu também 
tenho colocado algumas, mas ainda não tivemos tempos 
para os analisar e escrever (Sara, C7) 

 

Imagem 352 - Armário com portfólios (Obs. 2, S3) 

 

 

 

Estes portfólios estão aqui em cima da mesa porque ainda 
os estou a organizar com as crianças para apresentar aos 
pais na reunião individual que vou ter com eles no final do 
período (Sara, C7) 

 

 

 

Imagem 353 – Construção e organização de 
portfólios (Obs. 2, S3) 

As educadoras referem que os portfólios podem incluir produções de grandes dimensões (A2) caso 

as queiram incluir, mas geralmente estas produções são guardadas em capas que construímos com esse 

objetivo específico (Catarina, C8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 354 – Capas para produções de grandes dimensões (Obs.1 e 2, S1 e S4)  
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Nas salas 1 e 2 existe uma pasta para cada criança onde arquiva todas as produções em tamanho 

A4 que não são incluídas no portfólio. Estas pastas estão ao alcance das crianças e acessíveis a qualquer 

um dos intervenientes educativo que pretenda observar as produções das crianças, nomeadamente as famílias 

(Inês, C7). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 355 – Pastas arquivadoras para produções A4 (Obs. 1, S1 e S2) 

Nas salas existem umas gavetas arquivadoras identificadas com a fotografia e o nome 

de cada uma das crianças que  

[…] são utilizadas pelas crianças para colocarem as produções terminadas ou por terminar, 
sendo que estas últimas são colocadas dentro de uma mica de modo a identificar as 
produções que as crianças consideram que ainda não estão terminadas e ainda propostas de 
trabalho colocadas pela educadora de infância. Posteriormente organizam estas produções ou 
nas pastas (em função do tamanho da produção) ou nos seus portfólios que estão guardados 
dentro do armário, mas a que as crianças podem aceder. Mensalmente faço uma 
autoavaliação com as crianças das produções realizadas (iniciativa da criança - sem 
proposta do adulto, ou resultante de propostas do adulto). Cada criança faz a leitura de 
todas as produções e posteriormente cada um de nós seleciona mais ou menos cinco que 
considera mais importantes, mais significativas. Em cada uma destas dez produções 
selecionadas é colocado um “post-it” com a explicitação que a criança fez da sua produção: 
aprendizagens, o que mais gosta, descrição do que fez, … Estas produções integram o 
portfólio anual de cada criança (Anita, C7). 
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Imagem 356 – Gavetas arquivadoras (Obs. 1 e 3, S1 e S2) 

 

 

Cada criança tem uma gaveta pessoal onde 
guardam os trabalhos que realizaram (terminados 
ou por terminar) e que ainda não arquivaram ou 
na Capa A2 ou nos portfólios. (Catarina, C7) 

 

 

 

Imagem 357 - Gavetas arquivadoras (Obs. 2, S4) 

Apesar de considerarem o portfólio “pertença” (Pinto & Santos, 2006, p. 148) da 

criança, as educadoras “têm um papel muito importante de apoio” (ibidem). Neste sentido, 

o portfólio contribui para o processo em que crianças e adultos aprendem a aprender através 

dos seus próprios saberes, conhecimentos e aprendizagens (Gaspar & Silva, 2010). A 

educadora Inês dá-nos conta deste processo: 

Para mim um portfólio faz sentido quando é co-construído por mim e pela criança, é um 
instrumento de avaliação e de autoavaliação, portanto tem que ter sempre uma componente 
de participação ativa das crianças, para mim isso é fundamental, não faz sentido de outra 
forma. Depois nesse sentido é também para divulgar o trabalho que fazem, porque não é só 
para mim e para a criança é também para ser visto pela família e por outras pessoas e 
portanto é um instrumento de divulgação do trabalho desenvolvido. Mas no momento em 
que é utilizado pela criança e por mim é um instrumento de avaliação do trabalho que 
estamos a fazer. Este processo dá-me uma perspetiva do desenvolvimento da criança, das 
dificuldades, das áreas fortes e das áreas fracas e nesse sentido é essencialmente um elemento 
de avaliação. Para a criança é também um instrumento de avaliação dos sucessos e das 
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dificuldades dela, do que já conseguiu fazer, do que não conseguiu, da evolução que foi 
fazendo (EE). 

De modo a facilitar a compreensão deste tipo de registo, tal como preconiza Santos et 

al. (2010), as educadoras Cristina e Anita elaboram um texto que apoia este processo 

simultaneamente de divulgação e de avaliação, pelo que,  

[…] logo no início do ano explico aos pais e às crianças o que é o portfólio e no fim do ano, 
quando ele vai para casa, tenho um cuidado que é elaborar um texto enquadrador onde 
escrevo sobre as crianças do grupo e as coisas que fizemos e que aprendemos. No fundo 
preocupo-me em referir sucintamente as aprendizagens que em conjunto realizámos (EE). 

Por considerar que os textos permitem aceder ao que estas educadoras referiram, 

transcrevo-os para que se compreenda, para além do conteúdo, o tipo de escrita a que 

recorrem na relação com leitores privilegiados deste tipo de registo de divulgação – as 

crianças e suas famílias: 

2011/2012 

Um ano é muito tempo, muitas horas e muitas emoções e muitas 

aprendizagens…  

Foi isso que nos aconteceu desde Setembro até ao dia 6 de Julho… sobretudo crescemos todos… Saltou 

à vista de todos, os nossos desenhos, onde emergiram registos fantásticos e criativos. Nas linguagens 

surgiram entendimentos maiores e reconheceu-se (nalguns casos) os códigos da escrita. E que bom que foi 

testemunhar esses novos conhecimentos… 

A Área de Formação Pessoal e Social esteve sistematicamente presente […]. 

Ao longo do ano convivemos e conhecemos pessoas para além da educadora Cristina e da auxiliar Isabel: 

as estagiárias […], os alunos do ensino profissional. Também contámos com a presença da Engenheira 

R. da Câmara com quem aprendemos a cuidar da horta e discutimos formas para termos uma 

alimentação saudável… 

As nossas relações interpessoais foram por diversas ocasiões objeto de conversas e de crescimento. 

Aprender a respeitar a diferença, formas de estar, sensibilidades, aprender a resolver conflitos 

conversando… nem sempre foi fácil… mas fomos experienciando. 

As famílias fizeram parte do nosso dia-a-dia… em atividades que participaram, na colaboração 

prestada, no bom dia que dávamos uns aos outros e nas conversas que tínhamos… Defendemos que a 

escola é nossa e a família faz parte dessa mesma comunidade. O processo educativo tem que ser 

partilhado… 

A Área de Expressão e Comunicação […] 

A expressão plástica esteve presente no nosso quotidiano… desenhar, pintar, recortar, colar… Tivemos 

dias que parecia que tínhamos “sede” de experimentar… a área do inventar foi uma constante no nosso 

trabalho, onde havia sempre a disponibilidade de dar azo às nossas ideias e projetos… 

E viva o material de desperdício que os nossos pais carinhosamente enviaram ao longo do ano…  

Saliente-se que também tivemos a nossa área da casa transformada por nós, num castelo… 

À 6ª feira era o nosso dia de ida ao ginásio, do qual ninguém se esquecia… era o dia da expressão 

dramática, corporal e motora… e era uma festa … e sempre uma surpresa… 

Os teatros apareceram com muita força no final do 2º período. Organizados em pequenos grupos, 

sozinhos, tínhamos sempre um apresentador que nos dizia que tudo tinha que ser desligado (telemóveis, 

por exemplo) e depois surgia a história e as personagens. 

Aprendemos a distinguir diferentes estilos musicais e crescemos a fazer teatros… é verdade… 
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Aprendemos que tínhamos que ouvir o Outro, que tínhamos que ceder quando queríamos fazer a mesma 

personagem, aprendemos a utilizar o espaço, aprendemos que não era preciso ter vergonha e 

ultrapassámos rapidamente essa questão… foi muito compensador ver o grupo com tanta iniciativa. 

A Área do Conhecimento do Mundo […] 

Animámos e demos corpo a alguns projetos que nos envolveram: pintores; países; animais; bichos-da-

seda… projetos que proporcionaram conhecimento e experiências… 

Assistimos a teatros no TIL […]; na comunidade […] e na nossa escola […]. Assistimos ainda a 

uma sessão na Biblioteca Municipal que nos sensibilizou para a pessoa idosa… 

Neste ano tivemos oportunidade de visitar […] 

Comemorámos dias importantes como o Dia do Pai, da Mãe, da Crianças, divertimo-nos com o 

Carnaval, … 

Por fim, a nossa festa final de ano, onde coreografámos diferentes músicas (em pequenos grupos) foi o 

culminar de um ano de aprendizagens e de vivências… Subimos ao palco e cada um revelou-se e ficou a 

certeza que vivemos momentos e dias felizes! 

A todos AS MAIORES FELICIDADES e que o jardim-de-infância tenha sido um espaço de 

satisfação e de equilíbrios para a vida… 

Cristina - Julho/2012 (Texto introdutório ao portfólio 2011/2012 -Portfólio cedido pela 
educadora Cristina no ano letivo 2011-2012) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Imagem 358 – Texto introdutório do portfólio (Portfólio cedido 
pela educadora Anita, ano letivo 2010-2011) 

Em todos os grupos, as crianças acham que aquilo que de mais importante fizeram foi o que 

esteve exposto e que nós divulgámos na sala ou no exterior. Então, normalmente acabam por decidir 

guardá-los num lugar especial e esse lugar é o portfólio (Anita, EE). Apesar de em todas as práticas 

observadas existir este tipo de registo, compreendi que cada educadora adota uma 

configuração única em cada grupo e, por vezes, em cada ano letivo, respeitando, no 

entanto, duas ideias essenciais tal como sugerem Pinto & Santos (2006) - todo o processo 

de construção do portfólio “deve ser discutido e negociado” (p. 150) com as crianças; as 
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produções a selecionar devem espelhar “as práticas letivas e as experiências de 

aprendizagem”(ibidem) que ocorrem no jardim-de-infância. Como referem Raizer & Souza 

(2012), os portfólios devem evidenciar “os percursos por entre os quais a aprendizagem se 

processa. Mais que sucessos, é necessário que forneçam imagens de experiências 

vivenciadas, das dificuldades superadas, dos problemas para serem vencidos, dos avanços 

edificados” (p. 321). Esta atitude é possível compreender através do discurso de todas as 

educadoras.  

Por considerar que esta é a prática que todas valorizam no seu quotidiano, 

seguidamente apresento a explicitação acerca do que cada uma das educadoras participantes 

considera que são os portfólios que constroem: 

Este é um instrumento que é construído por mim e por elas, sou eu que decido muitas 

questões, mas elas colaboram comigo em toda a construção do portfólio. Tento que seja um 

processo participativo, mas nem sempre consigo porque nem sempre consigo organizar o 

tempo para a seleção do que elas lá querem colocar (Anita, EP); 

Os portfólios este ano estão organizados em duas grandes partes, uma parte que é só de 

escolha livre da criança, portanto as crianças escolhem livremente os produtos que querem 

colocar no portfólio, […] e quando o fazem têm que explicitar porquê e isso é registado, 

logo a criança tem que refletir porque é que seleciona aquele trabalho, porque é que ele é 

importante para ela […] essa é uma parte do portfólio da responsabilidade delas e que é 

muito importante para mim, tem-me dado muitos feedbacks e muitas informações acerca do 

que é importante para a criança […]. Depois tem outra parte que são então os produtos 

delas que eu seleciono e aí tenho a preocupação de os dividir por áreas de conteúdo. Acho 

que o faço desta forma devido a esta dinâmica de dar a conhecer como é que se organiza o 

trabalho no jardim-de-infância e também um pouco para eu perceber a nível do 

desenvolvimento destas diferentes áreas, porque me ajuda a perceber quais são os domínios, 

as áreas e subáreas que são mais trabalhadas, menos trabalhadas, com mais dificuldades, 

com mais sucessos, também me ajuda a compreender o desenvolvimento das crianças e o 

caminho que devo traçar com cada um delas e com o grupo em geral. O material selecionado 

pode ser material que esteve exposto nas paredes, mas muitos dos produtos que seleciono são 

realizados em pequenos grupos e que não estiveram nas paredes, porque cada uma quando 

os termina, guarda-os na sua gaveta. Como são de grupo, eu remeto para as crianças a 

responsabilidade de decidirem quem é que fica com aquele produto, onde é que se guarda, 

uma vez que não é individual e muitas vezes, depois de elas terem negociado quem é que 

ficava com ele, antes de ir para um portfólio vai a casa de cada uma, e depois volta e 

finalmente negoceiam quem é que fica com ele… portanto há alguns produtos nos portfólios 

que são de pequenos grupos, outros são individuais (Inês, EE); 

O portfólio tem duas vertentes que eu tento conjugar. Uma é que diga alguma coisa à 

criança, que dê conta dos trabalhos, dos vários projetos e que dê informação aos pais que 

espelhe a evolução daquela criança ao longo do ano letivo, em várias áreas, mas também 
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quero que seja algo pessoal para a criança, pretendo que a criança olhe para ali e veja e 

reveja os momentos que viveu no jardim-de-infância. […]. E quando folheiam os portfólios 

ouço-as muitas vezes a comentar: “Ah! Eu gostei muito de fazer isto!”, “Eu fiz isto, isto e 

mais isto!”. A outra vertente a que me referia são as famílias. Mas volto a reforçar, o 

portfólio que tem que ser pessoal, não pode ser feito só para os pais, acima de tudo tem que 

fazer sentido para as crianças. A informação que eu coloco no portfólio é selecionada por 

mim e pelas crianças e depois existe outra informação que sou apenas eu que seleciono e que 

é aquela que eu considero que tenho que demonstrar porque espelha um percurso. Eu 

explico-lhes isso mesmo, que alguns trabalhos têm que lá estar porque mostram o quanto 

eles aprenderam e as crianças aceitam e compreendem que no final do ano é importante que 

lá estejam (Sara, EE); 

[…] os portfólios […] estão organizados pelas áreas de conteúdo das OCEPE e 

acrescentei mais uma área que inclui os projetos da nossa escola. […] Cada um está 

dividido pelas áreas e depois elas selecionam os trabalhos que querem pôr, há uma parte 

com fotografias e nessa parte elas vão selecionar as fotografias que lhes despertaram mais 

interesse e vamos imprimir e colocar com legendas e depois em cada trabalho fazemos o 

mesmo. É tudo feito com a criança. E os projetos funcionam do mesmo modo (Catarina, 

EE); 

[…] eu organizo os portfólios sozinha. Eu escolho alguns trabalhos que considero mais 

relevantes, mas algumas das crianças quando se aperceberam que era eu que escolhia, 

acabaram por se sentar ao pé de mim e deram-me uma ajuda. Eu quero que elas também 

passem a colaborar neste trabalho. Mas cada uma delas tem uma capa onde colocam todos 

os trabalhos que realizaram e no portfólio o meu objetivo é que surjam os trabalhos mais 

significativos e que deem conta da evolução das crianças e do seu processo de desenvolvimento 

e de crescimento. Este documento funciona como um álbum de recordações mas também 

como um documento de avaliação. No final do ano as crianças levam-nos para casa, […] 

funciona muito como instrumento de avaliação, até porque quando eu estou a construir as 

fichas de avaliação individuais no final do período se tenho dúvidas sou capaz de lá ir ver 

para consultar tentar perceber as minhas dúvidas, esclarecer algumas questões (Cristina, 

EE). 

Tal como Parente (2012), a educadora Sara considera que “os portefólios de 

aprendizagem favorecem o desenvolvimento de conversas com as famílias sobre as 

aprendizagens das crianças” (p. 306). Deste modo 

No final do ano cada criança leva o seu portfólio. Eu faço uma abordagem com as famílias 

sobre como deve ser visto e lido o portfólio. Faço esta abordagem no final do primeiro 

período para explicar como está a ser organizado. Depois voltamos a conversar sobre o 

portfólio mais pormenorizadamente no final do ano quando faço a avaliação final. Acho 

que é importante explicar o tipo de anotações que faço nas costas da folha a lápis. Por 

exemplo, se teve dificuldades, se foi com o apoio do adulto. […] No terceiro período faço 

uma reunião conjunta entre as crianças e os pais para que cada um possa dizer o que mais 

gostou. Normalmente as crianças elegem aquilo que querem dizer ou de que assunto querem 

falar e eu depois explico aos pais qual é significado que o portfólio tem e que, mais não é do 
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que, dar conta do processo de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças […]. Após a 

última reunião, nós temos uma reunião individual com cada encarregado de educação, […] 

e é quando eu entrego em mão o portfólio e analiso algumas partes que considero mais 

significativas e nesse momento os pais olham para aquele portfólio com outro olhar, com um 

olhar de compreensão e não apenas de leitura visual. Tento explicitar um pouco o que 

considero como mais relevante, mas mesmo assim há muita coisa que não consigo explicitar 

e penso que muitos não compreenderão algumas das minhas observações, das minhas 

anotações (Sara, EP). 

Também a educadora Cristina explicita às famílias que em consonância com as práticas 

vividas no jardim-de-infância, as crianças não vão ter um portfólio com fichas, vão ter produtos 

realizados a partir de situações que proporcionamos, são momentos de representação que têm um grande 

significado para a criança (Cristina, EP).  

A construção deste registo permite que o adulto expresse às crianças “um sincero e 

sério interesse pelas ideias das crianças” (Katz, 1999, p. 49) mediado pela “escuta atenta 

[das crianças] […] acerca dos seus saberes, das suas ideias, dos seus pensamentos, 

sentimentos e dos seus interesses e motivações” (Parente, 2012, p. 309), por isso, a 

educadora Inês diz, nos portfólios eu não escrevo nos trabalhos delas porque é a posteriori […] eu escrevo 

em pequenos post-it porque é a explicação que elas me dão das suas escolhas e portanto o papel amarelo 

(como eles dizem) é como um anexo, […] é a justificação de uma opção que tiveram que tomar (EE). Este 

procedimento exige tempo, um tempo demasiado preenchido, onde a possibilidade de 

“abertura para a descoberta” (Ostetto, 2013, p. 23) está comprometida com o planeamento 

e as aprendizagens curriculares. Esta é uma dificuldade enunciada pela educadora Inês 

quando refere que  

[…] ainda não consegui encontrar o modo que eu acho que é o correto, um modo de 
construir os portfólios que me satisfizesse […] a construção de um portfólio exige muita 
disponibilidade do educador. Mesmo muita! […], uma coisa que eu já descobri e que sei é 
que exige uma grande disciplina nossa, a nível de tempo, periodicamente têm que ser 
trabalhados senão perdemos o fio à meada e nós não nos podemos esquecer que temos vinte e 
cinco crianças, são vinte e cinco portfólios e portanto, nós temos que encontrar ali um 
equilíbrio e compreender que não podemos ser demasiado exigentes senão é uma trabalho 
monstruoso e que nós não conseguimos cumprir, o que não é desejável, ou então também fica 
uma coisa muito formal e não é isso que se pretende, logo tem que se encontrar um 
equilíbrio, claro que sem perder de vista qual é o objetivo daquele portfólio que é nós termos 
ali espelhado realmente o desenvolvimento das crianças, as aprendizagens e as dificuldades e 
depois identificar estratégias para fazer na prática com o envolvimento das crianças, porque 
é assim que eu também acredito que deve ser feito, exige na prática que, diariamente, temos 
que ter a certeza que todas as crianças são contempladas e que há espaço para todas de 
igual forma, não é? […] e eu não consegui encontrar ainda esse equilíbrio e essa disciplina, 
mas ainda vou arranjar! (EP). 
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Nas práticas que observei os portfólios são, efetivamente, coleções intencionais das 

produções das crianças consideradas “referências valiosas sobre interesses e necessidades 

das crianças e revelam seus progressos. […] [permitindo] levar ao conhecimento dos 

familiares e da comunidade uma parte da totalidade do trabalho, documentado em 

diferentes linguagens” (Guimarães & Oliveira, 2012, p. 299). Neste sentido, as educadoras 

optam, como já evidenciei, por introduzir diferentes registos nos portfólios como “prova e 

testemunho das experiências e realizações” (Shores & Grace, 2004, p. 24) de cada criança. 

Ao longo dos dois anos de pesquisa no terreno, recolhi dois portfólios por sala – um por 

ano, perfazendo um total de dez portfólios.  

Apesar das educadoras considerarem que os portfólios são um dos tipos de registo mais 

importantes e valiosos (Inês, C9) nos processos de divulgação, neste ponto o que me interessa 

é identificar e compreender os tipos de registos de divulgação. Assim, atendendo à 

dimensão de cada um dos portfólios, opto por não realizar uma análise de conteúdo das 

coleções contidas em cada um, apresentando apenas exemplos das produções que 

constituem os portfólios  que me foram cedidos pelas educadoras Sara, no ano letivo 2010-

11, e Inês, no ano letivo 2011-12.  

Considero que estes portfólios33 são representativos dos que são construídos por todas 

as educadoras, claro que cada um tem especificidades próprias, mas as coleções não variam 

muito de portfólio para portfólio. Seguidamente apresento os portfólios seguindo o critério da 

ordem cronológica. 

Portfólio da S. 

O portfólio individual é um instrumento de avaliação organizado com a colaboração das crianças. 

De acordo com o definido em departamento de educação pré-escolar no AE/B, deve ter em conta: 

1. Uma parte de identificação da criança e os trabalhos, fotografias ou outros selecionados pela mesma ao 

longo do ano letivo;  

2. Uma seleção de trabalhos livres e propostas do adulto no âmbito das diferentes áreas de conteúdo. Esta 

seleção é da responsabilidade do educador.  

3. Os trabalhos devem ser organizados por áreas de conteúdo e separados por períodos (Sara, C5).  

                                                 

 

 

33 Aquando da cedência dos portfólios pelas educadoras, apenas me foi possível, capturar imagens de dois portfólios. 

Os restantes foram-me cedidos pelas educadoras através de cópias a preto e branco, pelo que as imagens que 

apresento se reportam aos dois portfólios que fotografei. 
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No início do ano falo sempre com as crianças e as 

famílias para saber quais as suas expectativas. Nem 

todas as colegas fazem isto, mas eu acho muito 

importante para saber o que esperam do jardim-de-

infância e de mim, claro! (Sara, C5).  

 

 

 

Imagem 359 – As minhas expectativas (Portfólio 
individual cedido pela educadora Sara, ano letivo 2010-
2011) 

Como o portfólio só vai para casa no final do ano letivo, logo a seguir ao texto com as 

expectativas, a educadora Sara coloca alguns registos que estão relacionados com as expectativas 

iniciais e que permitem compreender como foi a passagem da criança pelo jardim-de-infância (Sara, C5). 

 

Estes dois registos 

permitem muito bem 

observar e compreender a 

evolução gráfica da S. 

(Sara, C5). 

 

 

 

 

 

 

Imagem 360 – Registo inicial e final “Como sou…” (Portfólio individual cedido pela 
educadora Sara, ano letivo 2010-2011). 
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Imagem 361 – Registos finais: “O que mais gostei no jardim-de-infância” e “O que já sei/sou capaz” 
(Portfólio individual cedido pela educadora Sara, ano letivo 2010-2011). 

 

As fotografias são um recurso para dar visibilidade ao que acontece, por isso, as crianças 

selecionam algumas fotografias, poucas, devido aos custos. Quando selecionam explicam porque as 

selecionam e depois eu escrevo no portfólio. Depois eu também seleciono algumas que considero que são mais 

significativas e representativas de algumas situações interessantes (Sara, C5). 

 

 

 

A S. escolheu de forma cuidada estas 
fotografias, o pai a contar histórias na 
biblioteca escolar e peças de teatro em 
que participou, numa onde está a mãe 
e o avô que vieram assistir à peça de 
teatro (Portfólio individual cedido 
pela educadora Sara, ano letivo 
2010-2011). 

 

 

 

Imagem 362 – Fotografias selecionadas pela S. (Portfólio individual cedido 
pela educadora Sara, ano letivo 2010-2011). 

Em cada portfólio existe uma parte com os trabalhos que a criança escolhe e que vai 

guardando ao longo do ano. 
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É muito interessante perceber o que as crianças 

valorizam. Este é um texto logo do inicio do ano 

que a criança reproduziu no computador (Sara, 

C5). 

 

 

 

Em janeiro semeámos ervilhas e favas 

e fomos acompanhando o seu 

nascimento e crescimento. Este registo 

é de maio, quando fomos contar as 

favas e as ervilhas que estão a crescer 

na nossa horta (Sara, C5). 

 

 

 

 

 

 

Quase todas as crianças que realizaram esta técnica 

selecionaram a pintura para colocarem no portfólio. Foi 

muito interessante! (Sara, C5). 

 

Registo da observação das árvores do jardim da escola. 

Desenho feito à vista no exterior do jardim-de-infância. 

Trabalho realizado com a técnica da plasticina (Post-it 

portfólio individual cedido pela educadora Sara, 

ano letivo 2010-2011). 

 

 

 

 

Imagem 363 – Trabalhos selecionados pela S. 
(Portfólio individual cedido pela educadora Sara, ano 
letivo 2010-2011). 
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Numa outra parte estão organizados os meus primeiros e últimos trabalhos (Portfólio 

individual cedido pela educadora Sara, ano letivo 2010-2011). 

Nestes dois desenhos é possível compreendermos a 
evolução da capacidade de representação da 
criança. Em setembro ao reproduzir a área da 
casa apenas desenhou dois móveis. Em julho ao 
representar uma visita ao Palácio Nacional de 
Queluz já desenhou as crianças, a rainha e os 
candelabros do palácio (Sara, C5). 

 

 

 

 

 

Imagem 364 – Trabalhos selecionados pela educadora Sara (Portfólio individual cedido pela educadora Sara, ano letivo 
2010-2011). 

A última parte é referente a alguns trabalhos produzidos no âmbito dos projetos e das diferentes 

áreas curriculares (Portfólio individual cedido pela educadora Sara, ano letivo 2010-2011). 

 

 

 

Em todos os projetos trabalhamos as diferentes áreas. Estes 

exemplos são dos domínios da expressão plástica e da 

matemática (Sara, C5). 

 

 

Imagem 365 – Trabalhos selecionados pela 
educadora Sara – Áreas de conteúdo (Portfólio 
individual cedido pela educadora Sara, ano letivo 
2010-2011). 
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A partir da história do “Elmer” 

trabalhámos a expressão plástica e 

alguns conceitos matemáticos (Sara, 

C5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 366 – Trabalhos selecionados pela educadora Sara – Áreas de conteúdo (Portfólio individual cedido pela 
educadora Sara, ano letivo 2010-2011). 
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Este trabalho foi realizado na sala do 1º ano no âmbito 

do intercâmbio entre turmas da nossa escola. Selecionei-o 

porque é um trabalho muito diferente do que costumamos 

fazer na sala e também porque assim posso divulgar o 

trabalho que fazemos com a escola (Sara, C5). 

 

 

 

 

Imagem 367 – Trabalhos selecionados pela 
educadora Sara – Intercâmbio com a escola do 
1ºCEB (Portfólio individual cedido pela educadora 
Sara, ano letivo 2010-2011). 

 

Portfólio do A. 

Os portfólios individuais organizados pela educadora Inês e pelas crianças contêm três 

partes, nomeadamente: Trabalhos mais importantes escolhidos por mim [criança]; Trabalhos mais 

importantes escolhidos pela Inês e arrumados por áreas de conteúdo: Área da Formação Pessoal e Social, 

Área das expressões e Área do Conhecimento do mundo; Avaliação (Portfólio individual cedido pela 

educadora Inês, ano letivo 2011-2012). 

Na parte dos trabalhos mais importantes para mim a criança seleciona os trabalhos que quer e 

depois eu escrevo num post-it a justificação da sua escolha (Inês, C9). Seguidamente apresento 

algumas das produções selecionadas pelo A. 
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Apanhei esta folha que caiu de uma árvore. Colei no 

papel e pintei o sol à volta. Gosto muito das folhas de 

Outono (Justificação da escolha desta produção - 

Post-it portfólio individual cedido pela educadora 

Inês, ano letivo 2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

Imagem 368 – Colagem e desenho realizado pelo A. 
(Portfólio individual cedido pela educadora Inês, ano 
letivo 2011-2012) 

 

 

Foi o meu amigo M. que me ofereceu este 

desenho. Fiquei contente. Gosto muito do 

desenho por isso quero guardá-lo aqui 

(Justificação da escolha desta produção 

- Post-it portfólio individual cedido pela 

educadora Inês, ano letivo 2011-2012) 

 

Imagem 369 - Desenho oferecido ao A. por outra criança (Portfólio 
individual cedido pela educadora Inês, ano letivo 2011-2012) 

 

 

 

Gosto deste desenho. É uma casa e lá fora é 

um arco-íris. Lá em casa estão: eu, o M. e a 

I. (Justificação da escolha desta 

produção - Post-it portfólio individual 

cedido pela educadora Inês, ano letivo 

2011-2012) 

 

Imagem 370 - Desenho realizado pelo A. (Portfólio individual 
cedido pela educadora Inês, ano letivo 2011-2012) 
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Li esta história aos amigos. Eles gostaram muito. 

É a história de um tigre e de um esquilo 

(Justificação da escolha desta produção - 

Post-it portfólio individual cedido pela 

educadora Inês, ano letivo 2011-2012) 

 

 

 

Imagem 371 – Registo escrito de uma história realizado 
pelo A. (Portfólio individual cedido pela educadora Inês, ano 
letivo 2011-2012) 

 

Na parte referente aos trabalhos mais importantes escolhido pela Inês e arrumados por áreas de 

conteúdo, os trabalhos são selecionados por mim de modo a ilustrar o processo de desenvolvimento das 

crianças e também de modo a organizar uma coleção de tudo o que se foi fazendo (Inês, C9).  

Na parte da Formação pessoal e social tento incluir o que se relaciona com esta área mas é muito 

difícil porque tem muito a ver com as atitudes e os valores e isso eu não consigo aqui colocar (Inês, C9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 372 – Autorretrato do A. e desenho da sua mãe (Portfólio individual cedido pela educadora Inês, 
ano letivo 2011-2012) 
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Na parte que aborda a área das expressões estão incluídas algumas das produções que 

aqui apresento nas imagens. 

  

 

 

A minha primeira pintura! (Post-it portfólio 

individual cedido pela educadora Inês, 

ano letivo 2011-2012) 

 

 

 

Imagem 373 – Pintura (Portfólio individual cedido pela educadora 
Inês, ano letivo 2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 374 – Desenho realizado no computador com recurso ao 
programa Paint (Portfólio individual cedido pela educadora Inês, ano 
letivo 2011-2012) 

 

 

 

 

Este desenho permite compreender que o A. 
já tem um traço muito diferente do que tinha 
(Inês, C9). 

 

 

 

Imagem 375 – Atividade: A maior flor do mundo. História de José 
Saramago (Portfólio individual cedido pela educadora Inês, ano letivo 
2011-2012) 
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Como não posso imprimir fotografias, 

recorro ao registo gráfico para que se 

compreenda que todas as áreas são 

trabalhadas (Inês, C9). 

 

 

 

Imagem 376 – Expressão motora (Portfólio individual cedido pela 
educadora Inês, ano letivo 2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste projeto realizámos muitas atividades. Estas 

são apenas duas. O grupo foi à sala da turma do 3º 

ano e a professora contou uma história e mais tarde 

formos visitar as outras escolas da localidade (Inês, 

C9). 

 

 

 

 

Imagem 377 – Desenhos ilustrativos do projeto “Na escola dos grandes” (Portfólio individual cedido pela educadora 
Inês, ano letivo 2011-2012) 
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Existe também uma parte que aborda as aprendizagens realizadas no âmbito da área 

do conhecimento do mundo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagem 378 – Desenho ilustrativo d’”A minha comida 
preferida” (Portfólio individual cedido pela educadora Inês, ano 
letivo 2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 379 – Registo da experiência de flutuação da maçã e da batata em água (Portfólio individual cedido pela 
educadora Inês, ano letivo 2011-2012) 

 

 

 

 



Capítulo 6 

436 

 

 

 

 

Este projeto foi muito interessante. Levámos algum 
tempo a discutir, mas as crianças compreenderam que 
quando falamos do tempo podemos falar das horas, mas 
também podemos falar das estações do ano (Inês, C9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 380 – As estações do ano (Portfólio individual cedido pela educadora Inês, ano letivo 2011-2012) 

 

 

 

 

 

Imagem 381 – As horas (Portfólio individual 
cedido pela educadora Inês, ano letivo 2011-
2012) 

 

 

Imagem 382 – Registo do percurso de casa para a escola (Portfólio 
individual cedido pela educadora Inês, ano letivo 2011-2012) 
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A última parte do portfólio individual das crianças refere-se à avaliação e nele constam 

três tipos de instrumentos de registo da avaliação das crianças, construídos com 

intencionalidades diferentes, para diferentes parceiros. 

O primeiro instrumento de avaliação destina-se, essencialmente, à educadora de 

infância e à criança e foi construído em equipa, com a colaboração de todas as educadoras do AE/A. 

Nas reuniões de departamento de educação pré-escolar decidimos que é importante ter um documento que 

seja “mais ou menos uniformizado”34. A nossa intenção é falarmos todas a mesma linguagem quando, logo 

no início do ano letivo, fazemos a caracterização do grupo e das aprendizagens que as crianças já trazem 

consigo (Inês, C9). 

 

 

 

 

 

Eu perco algum tempo com a 

realização destas fichas porque 

analiso com as crianças as suas 

dificuldades e os seus sucessos (Inês, 

C9). 

 

 

 

 

 

Imagem 383 – Ficha de autoavaliação diagnóstica – Educação Pré-Escolar 
AE/A (Portfólio individual cedido pela educadora Inês, ano letivo 2011-
2012) 

 

 

 

                                                 

 

 

34 A educadora Inês ao referir a expressão mais ou menos uniformizado utilizou a linguagem gestual para explicar que a 
expressão deve ser considerada entre aspas. 
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Imagem 384 – Continuação da ficha de autoavaliação diagnóstica – Educação Pré-Escolar AE/A (Portfólio individual 
cedido pela educadora Inês, ano letivo 2011-2012) 

O segundo instrumento de avaliação destina-se essencialmente  

[…] à criança, mas também é para mim e até para as famílias porque conseguem 

compreender o que as crianças escolhem livremente, mas são as crianças que mais ganham 

com este registo e com a sua análise. No agrupamento só eu e a Anita utilizamos este 

instrumento. Lembras-te do mapa de atividades das nossas salas em que as crianças 

registam as suas escolhas? Este instrumento é um resumo, por período, do que elas escolhem 

livremente e permite-nos tomar consciência das suas escolhas. Aqui analisamos em conjunto 

as atividades que a criança escolhe mais vezes ou menos vezes e depois ela tem que pensar e 

justificar as suas opções. Ajuda-a a pensar e a estruturar o pensamento (Inês, C9). 

O A. passa muito tempo a construir e 

as construções dele evoluíram muito. 

Com este registo podemos compreender 

que se eu não fizesse propostas de 

atividades a desenvolver noutras 

áreas, como por exemplo, na 

biblioteca ou na área da arte, ele 

passava o ano sem realizar atividades 

nessas áreas e as suas competências 

ficariam muito limitadas, por isso é 

que é muito importante termos 

conhecimento do grupo e propôr 

atividades diferentes daquelas que as 

crianças escolhem livremente (Inês, 

C9). 

Imagem 385 – Mapa de atividades: As atividades mais escolhidas (+) e 
menos escolhidas (-) em cada período (Portfólio individual cedido pela 
educadora Inês, ano letivo 2011-2012) 
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O terceiro instrumento de avaliação foi também discutido e aprovado em reunião departamento 

de educação pré-escolar do agrupamento e destina-se essencialmente às famílias, claro que as crianças e 

eu também temos muito interesse nesta avaliação, mas ela é discutida com as famílias e destina-se a divulgar 

às famílias a avaliação em cada período (Inês, C9).  

O registo de avaliação é composto pelos seguintes itens: Área da formação pessoal e 

social, Área do conhecimento do mundo; Área das expressões e comunicação: Expressão 

motora, Expressão Musical, Expressão plástica, Expressão dramática/dança, Linguagem 

oral e abordagem à escrita, Matemática, Utilização das novas tecnologias e Observações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 386 – Registos de avaliação individual do A. – 1º e 2º períodos (Portfólio individual cedido pela educadora Inês, 
ano letivo 2011-2012) 
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Quando entrego estes registos às 

famílias realizo sempre uma reunião 

individual onde analisamos as 

aprendizagens das crianças e as 

competências adquiridas em todas as 

áreas. Claro que fica muito por 

escrever, mas a reunião permite falar 

muito do que as crianças fazem mas 

que não se vê (Inês, C9). 

 

 

Imagem 387 – Registos de avaliação individual do A. – 3º período (Portfólio 
individual cedido pela educadora Inês, ano letivo 2011-2012) 

 

6.3.2.4. Recorrer às Tecnologias da Informação e Comunicação para 
complementar a divulgação 

[…] quero que todos os parceiros entrem 
na nossa instituição e as novas 
tecnologias deixam-nos entrar 

virtualmente, portanto considero as TIC 
como mais uma forma diferente, mas 
importante de divulgar o que fazemos 

(Inês, EE). 

 

Atualmente na vida das escolas e da sociedade em geral, muitas são as referências ao 

mundo global, à sociedade da informação e do conhecimento pois estamos vivendo 

momentos profundamente marcados por alterações de toda ordem, a todo o momento, em 

qualquer parte do mundo. Rodrigues afirma que “na sociedade contemporânea as TIC 

estão omnipresentes em quase todos os atos da nossa vida e a internet constitui uma 

verdadeira revolução que veio influenciar e transformar o modo de vida, comunicação e de 

interação entre as pessoas, quer a nível pessoal como social e profissional” (p. 1678). 

O acesso rápido a esta informação provém, acima de tudo, do acesso generalizado às 

TIC, num “mundo desterritorializado, onde não existem barreiras de tempo e de espaço 

para que as pessoas se comuniquem” (Coutinho & Lisbôa, 2011, p. 5).  
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Considero que apesar desta globalização ser um importante apoio ao desenvolvimento, 

não podemos ignorar que continuam a existir espaços locais e se as TIC nos dão acesso ao 

global, temos que preservar o local, ou seja, há que cuidar para que o local não seja 

contaminado pelo global, deixando de existir. A meu ver tal só é possível se os diferentes 

parceiros considerarem as TIC como mais uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento e 

não como a ferramenta de apoio ao desenvolvimento. Considero, portanto, que o 

importante “não é a tecnologia em si, mas as possibilidades de interação que elas 

proporcionam através de uma cultura digital” (Coutinho & Lisbôa, 2011, p. 5). 

Nos contextos que observei e nas práticas das educadoras participantes, o acesso à 

informação através das TIC é ainda muito condicionado pelas condições materiais que 

existem nos diferentes estabelecimentos e também porque nem todas as crianças e famílias 

têm acesso a esta ferramenta na sua vida quotidiana. A educadora Anita refere que lamenta 

que a internet esteja quase sempre “fora de serviço” porque nos impede de pesquisar e de aceder a outro tipo 

de conhecimento que não apenas o que vem nos livros. Se tivéssemos mais vezes net, conseguimos mais 

facilmente partilhar e divulgar as nossas experiências (EE). 

 

Site institucional 

O site institucional é referido por todas as educadoras participantes como sendo 

importante nos processos de divulgação, mas acima de tudo serve para divulgar informação 

genérica que se reporta aos contextos educativos.  

Seguidamente apresento as páginas dos sites institucionais de cada agrupamento de 

escolas, optando por não colocar imagens na medida em que as informações e as imagens 

ali publicadas iriam permitir identificar os agrupamentos de escola. Assim, opto por 

apresentar apenas as páginas dos diferentes agrupamentos no quadro nº 20. Em apêndice 

apresento quadros por agrupamento de escola com a informação mais pormenorizada 

relativa às páginas constituintes dos sites em análise (v. Apêndice 13). 
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Quadro 20 – Páginas constituintes dos sites dos AE/A, B e C 

Site  AE/A Sites AE/B Site AE/C 
 

. Gestão e Administração 

. Estrutura e Orientação  
Educativa 
. Documentos 
orientadores  
. Visita virtual à escola 
sede 
. Contactos 
. Professores 
. Alunos 
. Agrupamento 
. Matrículas 
. Serviços 
. Notícias  

. Sobre… 

. Órgãos  

. Agrupamento  

. Projetos 

. Comunicação  

. Parcerias  

. Contactos 

. Notícias (Notícias recentes)  

. Docentes (Área de 
Educadores)  
. Alunos (Área de alunos) 
. Documentos (Documentação 
diversa)  
. Serviços (Escola Sede) . 
Descargas (Modelos) 
. Biblioteca escolar  
. Informações gerais 

. Apresentação…  

. Notícias em destaque  

. Oferta formativa 

. Organização: Órgãos; SPO; 
Observatório de Qualidade; 
Formação interna; Avaliação 
interna e Avaliação externa 
. Projetos/Atividades 
. Ligações úteis 

   

Fonte: Sites dos AE/A, B e C (Consultados a 11 de abril de 2014) 

 

Através da análise do quadro dos sites dos agrupamentos compreendi que, se por um 

lado o site institucional é importante para as famílias que ali podem aceder a informações de 

carácter mais administrativo e processual, mas também às notícias do que vai acontecendo 

em todo o agrupamento de escolas, por outro esta é uma ferramenta de apoio ao 

desenvolvimento da atividade docente, já que ali estão alojados muitos dos documentos 

necessários a essa mesma atividade - existe o site do nosso agrupamento onde vão sendo publicadas as 

notícias mas importantes de todas as escolas e jardins-de-infância. É lá que também podemos buscar muitos 

dos impressos quando necessitamos deles (Inês, EE). 

As educadoras participantes consideram que o email é mais um dos tipos de registo a 

que recorrem nos seus processos de divulgação. Mas este tipo de registo destina-se, 

essencialmente, à divulgação de informação geral entre as equipas educativas como apoio 

ao desenvolvimento do trabalho docente, tal como refere a educadora Cristina  

Entre nós docentes a informação chega essencialmente por email, a coordenadora da escola 
envia muita informação por email. A divulgação das ações de formação, de possíveis visitas 
de estudo, de exposições, mesmo os dados que são necessários para as reuniões chegam-nos 
por email e a educadora que é a representante do pré-escolar também nos envia muita 
informação que nos apoia. Há mesmo muita informação que é divulgada via email (EP). 

O recurso ao email promove, assim, o intercâmbio entre os vários docentes, do mesmo 

grupo de docência e/ou de outros grupos, facilitando a colaboração e o estabelecimento de 

parcerias, tal é expresso pela educadora Sara no seu discurso: 
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[…] hoje nós trabalhamos com muitas colegas de muitas escolas, porque os agrupamentos 
são cada vez maiores e o conceito de trabalho em rede está cada vez mais presente nas 
nossas práticas. Claro que acima de tudo, esta é uma forma de informação institucional. 
Funcionamos institucionalmente desta forma para comunicarmos. É uma forma de enviar 
tudo a todos, não é propriamente uma forma de construirmos redes de práticas. Acho 
mesmo que, se falarmos de divulgação, que é o que para aqui nos interessa, nós efetivamente 
divulgamos, mas apenas divulgamos o que interessa aos adultos. O trabalho eu realizamos 
com as crianças não é divulgado por email, nem mesmo entre as educadoras do mesmo 
estabelecimento. Isso nós fazemos no nosso dia-a-dia, presencialmente (EP). 

Este é um tipo de registo que maioritariamente consultam em casa na medida em que, 

mesmo dispondo a escola de recursos informáticos, a forma como as escolas se organizam 

e funcionam limita o seu uso, na medida em que os docentes estão sistematicamente 

envolvidos no seu período não letivo, em complexos processos burocrático-administrativo-

pedagógicos que necessitam ser cumpridos em tempos pré-estabelecidos pela tutela. 

Existe informação que é geral a todos os equipamentos do pré-escolar e é esse tipo de 
informação que vem da direção do agrupamento. Muita desta informação chega-nos por 
email. Acho que é a forma mais comum de comunicarmos entre todos e a informação 
institucional que se dirige a nós vem, quase sempre, se não sempre mesmo, por email. Mas 
aqui nós aqui no jardim-de-infância não conseguimos lê-los essencialmente por duas razões. 
Umas vezes porque não temos internet, outras vezes, e estas são a maioria, porque não 
temos tempo. Enquanto cá estamos depois das crianças saírem existe muito para fazer. 
Queres ver? Eu sou coordenadora do departamento de educação pré-escolar e tenho imensas 
tarefas para gerir, para além de imensas reuniões, tenho imensos papéis para tratar e 
muitas vezes os timings são muito apertados. Por isso a maior parte das vezes apenas 
quando chego a casa é que leio os emails e dou-lhes resposta ou então reencaminho-os para 
outras colegas. O nosso papel de educadores nunca termina quando as crianças saem é como 
nos centros comerciais, quando todos saímos entra a brigada da limpeza, da segurança, da 
jardinagem, sei lá. Aqui é exatamente o mesmo, quando as crianças saem, algumas ficam 
na CAF, e nós ficamos a gerir tudo para que no próximo dia possamos retomar o trabalho 
pedagógico com elas (Inês, EP). 

 

Blogue 

Apesar das educadoras participantes considerarem de extrema importância que os pais 

venham à sala, por isso é que as minhas portas estão sempre abertas e digo literalmente abertas porque eu 

quero que eles entrem (Inês, EE), recorrem ao uso criativo das TIC, nomeadamente através da 

criação e dinamização de blogues com o propósito de alargar os tipos de registo para 

divulgação das vivências no jardim-de-infância. Este tipo de registo cria a possibilidade de 

“pessoas [profissionais, crianças e famílias] com objetivos comuns se encontrarem, 

estabelecerem relações entre si e compartilharem experiências” (Oliveira & Miskulin, 2012, 

p. 283). 
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Como já referi anteriormente, os blogues são, essencialmente, espaços de divulgação 

virtual e gratuita de atividades, projetos, aprendizagens, pelo que permitem transmitir algumas 

vivências com o recurso da fotografia e sem gastos adicionais, mas é necessário muito tempo para gerir essa 

ferramenta e nem sempre o conseguimos, mas mesmo assim, as vivências são quase impossíveis de explicitar 

(Sara, EP). No blogue a linguagem escrita deve ser produzida através de textos “curtos, 

claros, diretos e bem articulados, podendo ou não utilizar outros recursos que não sejam 

verbais. Em alguns casos, pode-se perceber o uso de argumentos ou imagens que 

transmitam legitimidade ao assunto (Koch, 2002, Marcuschi, 2004) (Almeida, Castelano, 

Espírito Santo, Souza & Luquetti, 2012, p. 1035). 

Neste ponto pretendia apresentar as publicações35 exemplificativas da dinamização dos 

três blogues, contudo devido à política de serviço do Google36, os blogues dos AE/A e C 

foram removidos. Não sendo a minha área de investigação e de trabalho, não tinha 

conhecimento de tal política, pelo apenas quando iniciei o processo de análise dos blogues 

me deparei com esta situação. Contudo, apesar de apenas poder apresentar exemplos do 

blogue do AE/B, considero que a análise das publicações realizadas durante os anos letivos 

em que decorreu a pesquisa de terreno, permite compreender este tipo de registo e a forma 

como ele é dinamizado pelas duas educadoras.  

Uma vez mais apresento os exemplos, respeitando o direito à privacidade das crianças 

e preservando a identidade das educadoras que o dinamizam.  

O blogue intitula-se À descoberta do JI AE/B e apresenta uma frase introdutória de 

explicitação da intencionalidade da sua criação e dinamização por parte das educadoras de 

infância Sara e Catarina: Este é um espaço para darmos a conhecer as aventuras vividas no nosso 

jardim-de-infância. JI AE/B (Blogue À descoberta do JI AE/B). De referir que o blogue foi criado 

no início do ano letivo 2010-2011 e, ao longo dos dois anos letivos as educadoras 

introduziram cento e trinta e oito publicações – cinquenta e duas em 2010-2011 e oitenta e 

seis durante o ano letivo 2011-2012.  

                                                 

 

 

35 Vulgarmente designadas de posts pelos bloguers. 

36 Google reserves the right to remove those blogs which are set up either automatically or manually for the 
purpose of manipulating search engine results or generating revenue or traffic through deceptive means. In 
accordance with Google’s Terms of Service, we have removed the content at issue. 
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Este blogue, tal como os restantes, surgiu da necessidade de criar um outro espaço de 

divulgação, inovador e apelativo ao envolvimento das famílias na divulgação do que vai 

acontecendo no jardim-de-infância através de uma ferramenta tecnologicamente simples 

que permite às famílias terem acesso ao quotidiano das práticas, essencialmente através de 

imagens e de uma escrita simples e muito situada nesse mesmo quotidiano. Neste sentido, a 

educadora Sara explicita que quisemos que fosse um blogue mesmo do jardim-de-infância, passámos o 

endereço do blogue a todos os pais e portanto é outra forma, que ainda não é suficiente, mas é outra forma 

de divulgar um pouco mais o que aqui se passa (EE). 

A organização do blogue é bastante simples e acessível a qualquer um. Está organizado 

de forma tradicional, ou seja, cada nova publicação surge na posição cronologicamente 

inversa na página do blogue, de modo a que ao acedermos ao blogue, as informações mais 

atualizadas são aquelas a que primeiro temos acesso. A atualização do blogue não tem uma 

periodicidade preestabelecida, ele vai sendo construído conforme vamos tendo disponibilidade. 

Tentamos não deixar arrastar muito porque senão não faz sentido […] tentamos não deixar arrastar 

muito tempo, mas tem muito a ver com a nossa disponibilidade, sem dúvida. A maior parte das vezes 

colocamos a informação fora da escola, na nossa casa à noite ou aos fins de semana (Sara, EP).  

Existem cinco separadores, nomeadamente:  

. Etiquetas: Leituras para os pais; Sala 1, 2 e 3; Visitas de estudo; 

. Sítios Interessantes: Bibliotecas do 1.º Ciclo do Agrupamento Vertical de Escolas B; Portal das 

Escolas; Plano Nacional de Leitura; Associação de Profissionais de Educadores de Infância; 

DRELVT; Agrupamento Vertical de Escolas B; 

. Minha lista de blogues: Estão identificados os nomes e os links de quatro blogues de três 

salas de outros jardins-de-infância e um de uma sala de 1º CEB; 

. Seguidores: Estão identificados os seguidores do blogue; 

. Arquivo do blogue: Contém todas as publicações inseridas anualmente, estando as 

mesmas organizadas por mês; 

. Colaboradores: Estão identificadas as colaboradoras, ou seja, as autoras, do blogue. 

Importa ainda referir que existe a possibilidade de quem acede ao blogue poder fazer 

comentários, contudo é possível constatar que não existe nenhum comentário. No entanto, 

a educadora Catarina refere que o blogue é consultado pelos pais e pelas crianças porque eles falam 

http://adescobertacomosazedinhos.blogspot.pt/search/label/Leituras%20para%20os%20pais
http://adescobertacomosazedinhos.blogspot.pt/search/label/Sala%202
http://adescobertacomosazedinhos.blogspot.pt/search/label/Visitas%20de%20estudo
http://bescetobriga.blogspot.pt/
http://www.eps-arangues.rcts.pt/
http://www.portaldasescolas.pt/
http://www.portaldasescolas.pt/
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
http://www.apei.pt/
http://www.drel.min-edu.pt/
http://www.eps-arangues.rcts.pt/
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muito do blogue e por vezes até comentam connosco. As próprias crianças gostam de ver os seus trabalhos ali 

divulgados. Sentem-se importantes porque é uma coisa que toda a gente pode ver (EE). 

Seguidamente apresento alguns exemplos das publicações inseridas ao longo dos dois 

anos letivos, nas diferentes etiquetas. 

Na etiqueta Leituras para os pais, apenas foi publicado um texto acerca do Brincar: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 388 – Leitura para pais (Publicação no blogue À descoberta do JI AE/B) 

Na etiqueta das salas 1, 2 e 3 são publicados acima de tudo projetos comuns (Sara, EP), 

para estas educadoras o importante é que o blogue mostre a diversidade de trabalhos, porque o blogue é 

do jardim-de-infância (ibidem). Ao publicarem, sublinham que têm o cuidado de não colocarmos 

visíveis os rostos das crianças para preservar a sua identidade (Catarina, EP). 

 

 

 

 

 

 

http://adescobertacomosazedinhos.blogspot.pt/search/label/Leituras%20para%20os%20pais
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Imagem 389 – Projetos comuns (Publicação do blogue À descoberta do JI AE/B) 
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Imagem 390 – Projetos comuns (Publicações do blogue À descoberta do JI AE/B) 
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Imagem 391 – Projetos comuns (Publicações do blogue À descoberta do JI AE/B) 
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Na etiqueta relativa às visitas de estudo apenas existem duas publicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 392 – Visitas de estudo (Publicações do blogue À descoberta do JI AE/B) 

 

Power point 

O power point é um tipo de registo muito recorrente nas práticas de divulgação das 

educadoras participantes, mas é usado essencialmente na dinamização de reuniões de pais 

porque sentem a necessidade e o prazer em divulgar as aprendizagens que quotidianamente 

as crianças realiza e como as realiza. A educadora Anita refere: 

Eu gosto de mostrar aos pais aquilo que nós fazemos e a melhor forma que encontrei até 
hoje é convidá-los a entrar e a estar connosco na sala, mas sabes que isso nem sempre é 
possível pois os pais trabalham, então faço questão de construir para cada reunião um 
power point para que os pais possam ver e é muito interessante ouvir os comentários nas 
reuniões. Muitas vezes eles dizem que os filhos já tinham falado sobre determinada foto, 
mas só depois de verem é que compreendem o que a criança disse (Anita, EE). 

Ao longo dos dois anos de pesquisa no terreno, recolhi apenas dez power points 

construídos pelas educadoras. Todos foram construídos com a intencionalidade de 

dinamizar as reuniões de pais que foram decorrendo ao longo dos dois anos letivos. 

http://adescobertacomosazedinhos.blogspot.pt/search/label/Visitas%20de%20estudo
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Considero que os power points que me foram cedidos permitem compreender o modo como 

são construídos e que tipo de divulgação está subjacente à sua construção. 

Em todos os dez power points analisados existe em comum a preocupação em explicitar 

os processos de aprendizagem pois contêm as situações vividas e […] a apresentação dos conteúdos 

que trabalhámos (Sara, EP), é como um resumo do que fizemos ao longo do tempo e conforme vou 

passando, vou explicando o que fizemos e o que aprendemos (Catarina, EP). Compreendi que este é 

um tipo de registo de divulgação importante, na medida em que as educadoras consideram 

que que não consigo divulgar os processos, quer dizer eu explicito-os nas reuniões através das imagens que 

insiro nos power points, mas acho que não é suficiente (Catarina, EP). 

De modo a clarificar o que é divulgado às famílias nas reuniões através dos power points, 

apresento exemplos de alguns slides. Importa mencionar que ao longo deste trabalho já 

foram apresentadas muitas imagens que retirei dos power points de modo a explicitar alguns 

pontos, pelo que, opto por selecionar slides com imagens que ilustram algumas das 

intencionalidades das educadoras participantes, já explicitadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 393 - Exemplo de slides sobre o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo (Power point apresentado na 
reunião de 3º período do ano letivo 2010-2011, cedido pela educadora Catarina, S4) 
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Imagem 394 – Exemplo de slides sobre o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo (Power point apresentado na 
reunião de 3º período do ano letivo 2010-2011, cedido pela educadora Catarina, S4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 395 - Exemplo de slides sobre o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo (Power point apresentado na 
reunião final do ano letivo 2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3) 



Divulgar no jardim-de-infância: Onde, como, o quê, com o quê, para quê e porquê? 

453 

 

 

 

Estes slides constam do power point 
da reunião final e foi apresentado 
pelas crianças, tendo como suporte 
as imagens. Na reunião as crianças 
fizeram também a avaliação do ano 
letivo (Dossier da educadora 
cedido pela educadora Sara, 
ano letivo 2010-2011) 

 

 

Imagem 396 - Exemplo de slides sobre o trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo (Power point apresentado na 
reunião final do ano letivo 2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3) 

 

Nos power points recolhidos, existem dois que foram apresentados aos pais com a 

intencionalidade de tornar mais compreensível o desenvolvimento de alguns projetos que 

ocorrem ao longo do ano. 

Na reunião final do primeiro período, a educadora Sara apresentou na reunião final de 

período algumas das atividades e aprendizagens realizadas no âmbito do projeto de 

articulação entre a Educação Pré-escolar e 1º CEB. 
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Imagem 397 - Exemplo de slides sobre a articulação entre a Educação Pré-escolar e 1º CEB (Power point apresentado na 
reunião de 1º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Sara, S3) 
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Na reunião de segundo período a educadora Anita apresentou o desenvolvimento do 

projeto “ Para além das nuvens… O sonho de Elisa”.37 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 398 - Apresentação do projeto “Para além das nuvens… O sonho de Elisa” (Power point apresentado na reunião 
de 2º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 

                                                 

 

 

37 Por considerar que ao apresentar apenas alguns exemplos desta apresentação retiraria o sentido que a mesma 
tem, opto por apresentar os dezassete slides na íntegra. 
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Imagem 399 – Continuação da apresentação do projeto “Para além das nuvens… O sonho de Elisa” (Power point 
apresentado na reunião de 2º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 
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Imagem 400 - Continuação da apresentação do projeto “Para além das nuvens… O sonho de Elisa” (Power point 
apresentado na reunião de 2º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 
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Imagem 401 - Continuação da apresentação do projeto “Para além das nuvens… O sonho de Elisa” (Power point 
apresentado na reunião de 2º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 
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Imagem 402 - Continuação da apresentação do projeto “Para além das nuvens… O sonho de Elisa” (Power point 
apresentado na reunião de 2º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 
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Imagem 403 - Continuação da apresentação do projeto “Para além das nuvens… O sonho de Elisa” (Power 
point apresentado na reunião de 2º período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 

 

Os exemplos que se seguem referem-se à última reunião de pais do ano letivo 2011-

2012. Selecionei-os por considerar que explicitam-se algumas das muitas aprendizagens 

realizadas. 
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Imagem 404 - Exemplo de slides da última reunião de pais (Power point apresentado na reunião de 3º período do ano 
letivo 2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 
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Imagem 405 – Continuação do exemplo de slides da última reunião de pais (Power point apresentado na reunião de 3º 
período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 
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Imagem 406 - Continuação do exemplo de slides da última reunião de pais (Power point apresentado na reunião de 3º 
período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Anita, S1) 
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Imagem 407 - Exemplo de slides da última reunião de pais (Power point apresentado na reunião de 3º 
período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Sara, S3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 408 - Exemplo de slides da última reunião de pais (Power point apresentado na reunião de 3º 
período do ano letivo 2011-2012, cedido pela educadora Catarina, S4) 
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6.3.2.5. Construir um dossier para organizar e divulgar o trabalho 
pedagógico 

[…] eu gosto do dossier do educadora 
porque ajuda a organizar 

essencialmente o meu trabalho mas 
também o percurso do grupo de crianças 

(Sara, EP). 

 

O dossier da educadora é um instrumento que apenas existe no AE/B e surgiu da 

necessidade do grupo de educadoras em construírem um instrumento onde guardem o 

projeto curricular com a explicitação de tudo o que se faz, já com as avaliações dos períodos e com toda a 

documentação geral (Sara, EP). Este instrumento  

[…] é da educadora e está sempre connosco em sala. É e não é um instrumento de 

divulgação. É porque através dele sabemos tudo o que vai acontecer e o que aconteceu e 

sabemos também como evoluíram as crianças, mas ao mesmo tempo não é, porque não foi 

criado com essa intencionalidade. Queremos ter um dossier onde, de repente, possamos ver 

tudo porque tem tudo (ibidem). 

Pretendem com este instrumento criar um espaço onde se regista e contextualiza a 

complexidade do processo de aprendizagem e ensino vivido pelas crianças, tendo ainda 

como finalidade apoiar a auto e heteroavaliação da educadora de infância que o constrói: 

[…] a qualquer momento pode ser consultado, por exemplo, a direção pode pedir para o 

consultar sempre que queira. Ainda agora pediram o dossier a cada uma de nós para que 

os inspetores os pudessem consultar e compreender o que andamos a fazer. Mas a direção 

pode pedi-los por outro motivo qualquer e nós teremos que entregar, ou para avaliação dos 

docentes, ou porque a direção quer consultar para ver o que se anda a fazer. Mas isto não é 

muito normal. Geralmente o dossier está connosco na sala e ali fica. Quer dizer por vezes 

levo-o para as reuniões de departamento e até de estabelecimento, porque está ali tudo 

(ibidem). 

Apesar da divulgação do trabalho realizado, às famílias, não ser uma intencionalidade 

expressa, a educadora Sara refere que os pais sabem que este é um documento que faz parte da minha 

organização porque logo no início do ano eu mostro o dossier e explico como funciona, mas normalmente 

ninguém se mostra interessado em ler tantos papéis, preferem ver os placares e conversar connosco (ibidem). 

Deste modo, o dossier da educadora constitui-se como um instrumento que permite 

guardar a memória dos projetos desenvolvidos, resultando num repositório de informações 

da educadora onde se incluem as atividades a realizar e realizadas durante os períodos da manhã e 

da tarde (ibidem) e a avaliação:  
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[…] no meu dossier de educadora, eu faço a minha avaliação e é aí que tento perceber se 

devia ter investido mais numa ou noutra área, porque é que fiz tantas atividades desta ou 

daquela área de conteúdo, o que é que me faltou para atingir determinados objetivos, porque 

é que aquela criança que necessitava mais do meu apoio, não o teve, o que é que falhou! 

(Catarina, EP). 

Porque a estrutura de um dossier deve favorecer uma leitura simples, mas organizada e 

orientadora do que se pretende, em reunião de departamento de educação pré-escolar foi 

discutido e aprovado um guião para a organização do dossier do educador (Dossier da educadora 

2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3) que apresento no quadro nº 21: 

Quadro 21 - Guião para a organização do dossier do educador 

 

Aspetos a considerar Elementos a observar 

Organização geral Separadores entre os diferentes domínios 

Projeto curricular de grupo 2. Caracterização do jardim-de-infância 

2. Lista nominal do grupo de crianças 

3. Caracterização do grupo 

4. Fundamentação das opções educativas 

5. Metodologia 

6. Intenções do trabalho para o ano letivo 

7. Procedimentos de avaliação 

8. Relação com as famílias e outros parceiros educativos 

9. Divulgação 

10. Planificação de projetos/atividades/visitas de estudo 

Domínio A  
Preparação e organização da 
Componente letiva e da 
Componente Socioeducativa 

Planificação anual – Planificação das atividades/projetos de 

acordo com as áreas de conteúdo 

Planificação mensal/semanal das atividades letivas  

Planificação mensal das atividades não letivas  

Domínio B /C 
Realização das atividades letivas e 
não letivas /relação pedagógica 
com as crianças 

Balanço efetuado pelo educador no final do trimestre sobre o 

trabalho realizado 

Domínio D 
 Avaliação das aprendizagens das 
crianças 

Documentos utilizados pelo educador na avaliação 

Competências a atingir no final do pré-escolar 

Ficha de registo diagnóstica, formativa, descritiva 

Grelhas de observação do grupo 

Documentos utilizados para a autoavaliação – portfólio 

individual 
 

Fonte: Dossier da educadora cedido pela educadora Sara, Ano letivo 2010-2011 
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Ao longo dos dois anos letivos apenas a educadora Sara me facultou o seu dossier de 

educadora relativo ao ano letivo 2010-2011. Assim, procedo a uma análise deste 

instrumento destinado essencialmente à própria educadora e à equipa pedagógica de sala, 

na medida em que  

[…] este documento é para utilização interna, mas acima de tudo ele ajuda-me a organizar 

e a saber o que fizemos e quando o fizemos. A minha colega de sala também o consulta 

muitas vezes. Claro que uma vez mais é difícil dar conta dos processos. São documentos 

muito genéricos, planificações, avaliações, relatórios e mais relatórios, mas no fundo acho 

que no final do ano quando o leio relembro muito do que aqui vivemos e aprendemos. Se 

calhar tu quando o leres não vais compreender mas eu que vivenciei todas aquelas 

experiências, eu compreendo e lembro e gosto e o fazer. Gosto mesmo (Sara, EP). 

Por ser este o único dossier de que disponho, opto por proceder à análise do projeto 

curricular de grupo/turma apenas quando realizar a análise dos restantes projetos 

curriculares de grupo que me foram cedidos pelas outras educadoras participantes. 

O dossier da educadora Sara respeita a estrutura definida em reunião de departamento 

de educação pré-escolar do AE/B. 

No domínio A, para além da planificação anual da escola, de departamento de 

educação pré-escolar e das suas planificações - anual, mensal e semanal, a educadora 

integrou ainda as planificações e avaliações das duas estagiárias da ESE/IPS que realizaram 

estágio na sua sala, as planificações da CAF, bem como duas planificações de aulas a serem 

observadas no âmbito da avaliação docente (31.05.2011 e 08.06.2011: Dossier da educadora 2010-

2011, cedido pela educadora Sara, S3). 

A análise deste separador do dossier da educadora Sara permitiu-me compreender que a 

sua construção permite, por um lado, atribuir significado e intenção à ação pedagógica, por 

outro, dar visibilidade não apenas aos resultados, mas às dificuldades e às conquistas 

alcançadas com as vivências diárias no jardim-de-infância. Tal é possível compreender 

através de algumas anotações e de reflexões integradas no dossier da educadora acerca do 

desenvolvimento de atividades e de projetos: 

A C. já reconhece alguns números. Também o R., o G. e o D. (10.11.2010: Reflexão 

acerca do desenvolvimento da atividade de exploração de letras de canção e 

atividade com números - Dossier da educadora 2010-2011, cedido pela educadora 

Sara, S3); 

Avaliação/Reflexão: […] a comunicação entre a criança e o seu meio pode fazer-se de 

diversas formas, através de uma palavra, um gesto, uma postura corporal, uma imagem 

plástica, uma canção, um símbolo abstrato, etc. e todas estas formas de comunicação se 
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encontram integradas no âmbito de experiências, destacando a dimensão comunicativa. […] 

Na realização da atividade utilizamos a massa de moldar para a construção do painel dos 

valores. Durante a atividade algumas crianças tiveram muitas dificuldades em fazer o 

contorno das letras […] ao sugerir que as crianças fizessem pequenas dramatizações, sugeri 

que as crianças criassem situações que lhes permitissem, mesmo sem saberem ler, olhar para 

uma imagem, compreender aquilo que a imagem transmite […] Na escolha das possíveis 

dramatizações para representação dos valores ditos pelas crianças, estas tiveram uma 

participação muito ativa, dando ideias do que para elas representava o valor mencionado 

(07.12.2010: Reflexão acerca do desenvolvimento da atividade de construção do 

painel dos valores integrada num projeto sobre os Valores - Dossier da educadora 

2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3); 

O G. teve dificuldades em fazer a pauta, uma vez que espalhou pela folha, sem qualquer 

ordem os símbolos de longo e curto. O grupo realizou esta atividade com facilidade, muito 

interessante e bom comportamento (saber esperar a vez). O A. conseguiu pela primeira vez 

respeitar as linhas (02.02.2011: Reflexão acerca do desenvolvimento da 

atividade de exploração sons com apitos - Dossier da educadora 2010-2011, cedido 

pela educadora Sara, S3); 

A L., J. P., M., K. e G. demonstram muita facilidade nas propostas de fonologia. 

Reconhecem sons iniciais, terminais e divisão silábica (17.03.2011: Reflexão acerca do 

desenvolvimento da atividade de exploração de rimas de uma história contada por 

uma avó. - Dossier da educadora 2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3). 

Algumas das suas anotações permitem compreender que diversas vezes as 

planificações foram reformuladas, como é percetível nas notas que introduziu em algumas 

planificações: O grupo de teatro de fantoches de mão organizou-se com facilidade, construindo um guião 

para a história sem muita intervenção do adulto e querem apresentá-la a todas as salas - Reorganizar a 

planificação da semana com as colegas (17.11.2010: Planificação semanal - Dossier da educadora 

2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3); Semana da cor - A semana da cor foi alterada na 

calendarização do AE/B, será em maio (14 a 18.04.2011: Planificação mensal - Dossier da 

educadora 2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3). 

No separador do domínio B/C está incluído um DVD com três pastas: Documentos 

reformulados nas reuniões do departamento; Apresentações das reuniões de pais/ EE no 2º e 3º período e 

as Avaliações trimestrais das crianças que constam do processo individual de cada criança (Dossier da 

educadora 2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3). Ainda no âmbito deste domínio a 

educadora Sara procede aos balanços trimestrais inserindo neste separador um vasto 

número de fotografias legendadas permitindo aceder às atividades e projetos realizados. De 

referir que algumas destas imagens resultam da impressão dos power points realizados. 
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Os relatórios trimestrais que a educadora escreve resultam de uma análise genérica dos 

processos vividos. A elaboração destes relatórios  

[…] exige o dispêndio de muito tempo, existe muita burocracia. Trimestralmente temos que 

realizar cinco relatórios, muito idênticos entre si, mas são-nos exigidos estes passos todos: 

Relatório do período letivo; Avaliação do projeto curricular de grupo; Avaliação das 

atividades/projetos do PAA; Avaliação trimestral do projeto curricular de sala e 

Avaliação trimestral da CAF. Só os últimos dois é que estão dependentes de impressos do 

agrupamento. Existe ainda a avaliação trimestral de cada criança que é entregue aos pais 

numa reunião individual (Sara, EP). 

Constatei que existem poucas referências à prática quotidiana fazendo com que a 

referência a todas as crianças que compõem o grupo e o modo como constroem o seu 

conhecimento, nem sempre seja evidente, no entanto, em todos os relatórios de avaliação 

existe referência a algumas crianças, quase sempre as mesmas em todos os relatórios, 

permitindo compreender que neste grupo, algumas crianças necessitam de uma atenção e trabalho 

individualizado, umas, devido a apresentarem um desenvolvimento diferenciado dos seus pares em algumas 

áreas, outras devido às suas problemáticas (Avaliação Projeto Curricular – 1º Período - Dossier da 

educadora 2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3).  

Seguidamente apresento alguns excertos que permitem aceder à informação de cada 

um dos cinco relatórios trimestrais do primeiro período38 letivo que integram o dossier da 

educadora Sara, bem como a um exemplo de Registo de avaliação individual de cada 

criança: 

Relatório do 1º período letivo [duas páginas] - […] neste grupo estão integradas 

crianças com NEE, a S. que apresenta diagnóstico de paralisia cerebral […] e a R. cujas 

dificuldades surgiram após intervenção cirúrgica a um tumor no cérebro com perda do andar e da 

fala. […] Todas as crianças que constituem o grupo, à exceção de uma, frequentam pela 1ª vez o 

JI. […] Uma das prioridades foi estimular a interação e socialização entre pares. […] Iniciámos 

os conselhos de turma e o diário de turma como instrumentos reguladores do grupo. Impliquei as 

crianças na definição das regras e na dinâmica da sala. […] O grupo revela maiores dificuldades 

na área da Expressão e Comunicação – foram trabalhados diferentes conteúdos com especial 

incidência na matemática, expressão plástica, expressão oral e abordagem à escrita. […] Não foi 

possível dar início ao trabalho na horta, devido à tardia preparação do terreno e das más condições 

climatéricas. […] Houve necessidade de trabalhar de forma individualizada com algumas crianças: 

                                                 

 

 

38 Apenas apresento de um período letivo por considerar que esta opção permite compreender o conteúdo dos 

restantes relatórios. 
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G., A., R., D., C., J.M. aproveitando particularmente os períodos da manhã onde as crianças 

rodam livremente pelas áreas da sala. […] Contámos com uma estagiária da ESE/IPS, o que 

constitui um importante recurso no trabalho desenvolvido com as crianças, especialmente no 

acompanhamento mais individualizado com algumas delas e no apoio à dinâmica da sala e no 

desenvolvimento dos projetos. […] Com a docente de educação especial e técnicos especializados que 

prestam apoio às crianças com NEE foi realizado um trabalho em estreita colaboração no sentido 

de planificar o trabalho a desenvolver (Dossier da educadora 2010-2011, cedido pela 

educadora Sara, S3). 

Avaliações do projeto curricular de grupo [quatro páginas] - […] as crianças 

evoluíram nas diferentes áreas de conteúdo. […] A colocação tardia de uma docente de ensino 

especial constituiu um forte constrangimento no trabalho desenvolvido com as crianças com NEE. 

Relativamente às crianças não referenciadas e que apresentam algumas problemáticas foram 

encaminhadas para avaliação técnica e tem sido realizado um trabalho mais individualizado e de 

articulação com as famílias. […] A minha grande dificuldade prende-se com a gestão do apoio 

individualizado a todas as crianças. […] A organização das crianças de níveis de desenvolvimento 

diferenciados, a pares e em pequeno grupo, revelou-se uma importante estratégia. […] Intenções 

para o 2º período: continuar a privilegiar o trabalho nas áreas curriculares onde o grupo revela 

maiores dificuldades; […] dar continuidade aos projetos iniciados; […] privilegiar o trabalho 

individualizado de forma a permitir um melhor acompanhamento, particularmente Às crianças 

referidas nesta avaliação, perceber as suas dificuldades, conhecimentos e evolução; […] incentivar e 

valorizar a participação das crianças; […] continuar a articular com as famílias e docente de 

educação especial, terapeuta da fala, técnico de psicomotricidade e outros, o apoio às duas crianças 

com NEE; […] continuar a privilegiar o trabalho a pares e em pequeno grupo […] dar 

cumprimento ao previsto para este período (ibidem). 

Avaliação das atividades/Projetos do PAA [duas páginas] - Projeto “Linguagem e 

comunicação” – Este projeto abrange todas as salas do JI. Iniciou-se tendo como suporte histórias, 

a partir de obras selecionadas (comuns às 3 salas) […]. As crianças têm-se mostrado muito 

interessadas na realização das atividades e expectantes relativamente aos desafios lançados e têm 

vindo a evoluir de forma significativa na oralidade e construção frásica […] e estão mais motivadas 

para a leitura.  

Projeto “Descobrir a matemática” – Este projeto é também desenvolvido por todas as salas do JI. 

As atividades têm sido significativas e concretizados os objetivos previstos; Projeto “Reciclar e 

reutilizar” – Envolve as três salas do JI […] para além da separação do lixo, têm sido realizadas 

diferentes atividades de reutilização de materiais com maior incidência no final deste período com a 

elaboração do presépio de natal, onde houve com grande participação das famílias; Projeto 

“Estimar as pessoas e as coisas” – Envolve as três salas do JI e duas do 3º ano de escolaridade, 

foi apresentado ao Gabinete da CMS em outubro no entanto devido a impossibilidade de apoio 

por parte da autarquia não foi ainda possível iniciá-lo; Projeto “De pequenino” – Envolve as três 

salas do JI e todas as atividades desenvolvidas permitiram a evolução das crianças, não só no 

aspeto motor, mas também da organização, compreensão e cumprimento de regras […]; Projeto de 

intercâmbio “Juntos aprendemos mais” – Envolve as três salas do JI e as três turmas do 1º ano de 

escolaridade […] tem vindo a permitir às crianças conhecerem outros docentes, trabalhar em grupo 

com crianças mais velhas e irem-se apropriando dos espaços e dinâmicas do 1ºCEB; Intercâmbio 
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com o JI do M. – Deu-se início a este intercâmbio no final deste período, com uma atividade – o 

livro surpresa, que se insere no âmbito dos projetos ”Linguagem e Comunicação” e “Brincar com a 

língua. Brincar com a escrita” […]; Festa de Natal – Esta festa contou com a afluência das 

famílias. Decorreu com grande satisfação por parte das crianças, dos familiares, de toda a equipa e 

convidados (ibidem). 

Avaliação trimestral do projeto curricular de sala (Setembro/Dezembro) 

[três páginas] - Registo das alterações verificadas no período a que se refere a presente 

avaliação, relativamente a: 

- Caracterização do grupo (contexto pessoal e escolar; contexto social e económico; situações 

especiais - […] o grupo é constituído por 20 crianças, 9 rapazes e 11 raparigas, 14 crianças têm 5 

anos; 4 crianças completam até dezembro 6 anos e 3 completam 5 anos. Neste grupo estão 

integradas 2 crianças com NEE, a S., com NEE de carácter permanente estando abrangida pelo 

Decreto-lei 3/2008 e a R. cujas dificuldades surgiram após intervenção cirúrgica a um tumor no 

cérebro com perda do andar e da fala. […] Outras crianças apresentam algumas problemáticas 

sendo elas: D., revela grande imaturidade e um desenvolvimento distanciado dos seus pares […]; 

G. apesar de estar mais calmo, mostra alguma perturbação emocional, dificuldade de se concentrar, 

pouca motivação […] (esta criança perdeu o pai recentemente, mudou de escola e de casa). […] 

Algumas crianças (A., R., C., J.M.) revelam ainda um desenvolvimento distanciado dos seus 

pares […]. De referir que algumas destas crianças (3) frequentam pela 1ª vez um contexto escolar. 

- Problemas resolvidos - Relativamente às crianças não referenciadas e que apresentam algumas 

problemáticas foram encaminhadas para avaliação técnica e tem sido realizado um trabalho mais 

individualizado e de articulação com as famílias. Foram efetuadas reuniões com a mãe do G. e 

com a EE do D. […]. Foi solicitado o apoio das famílias no trabalho a desenvolver em parceria 

com o JI. 

- Novos problemas (surgidos ou detetados posteriormente) - [sem informação] 

- Recursos físicos e humanos que entretanto deixaram de estar disponíveis - [sem informação] 

- Novos recursos físicos e humanos entretanto disponibilizados – Neste período contámos com a 

presença de uma estagiária do Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º CEB da 

ESE/IPS que constituiu um importante recurso […]. 

- Registo das dificuldades sentidas na implementação das soluções propostas para os problemas 

detetados - A colocação tardia de uma docente de ensino especial constituiu um forte 

constrangimento no trabalho desenvolvido com as crianças com NEE. No que se refere a uma das 

crianças que necessita de equipamentos específicos, entre eles (computador adaptado, rampa de 

acesso ao JI, cadeira adaptada a esta problemática) foi solicitado ao AE/B e à autarquia pois 

estes equipamentos têm sido solicitados à mãe da criança). Apenas foi cedido um computador mas 

que não corresponde às necessidades da criança […]. 

- Registo dos resultados alcançados ao nível das áreas – De um modo geral as crianças evoluíram 

nas diferentes áreas de conteúdo […]. No entanto destacam-se algumas áreas onde será necessária 

maior intervenção com algumas crianças […]. 

- Resolução de problemas detetados - [sem informação]  
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- Alterações a introduzir no PCG em resultado da avaliação feita 

- Níveis de planificação curricular; Estratégias básicas de trabalho; Técnica de avaliação e sua 

periodicidade - Não foi possível iniciar o trabalho na horta, devido ao atraso na preparação do 

terreno e das más condições climatéricas. A restante planificação foi concretizada. […]. 

Reformular a planificação no domínio da matemática. Dar continuidade aos projetos já iniciados e 

iniciar novos projetos. […]. Dar continuidade ai trabalho a pares e em pequeno grupo, agrupando 

crianças com níveis de desenvolvimento diferenciados […]. 

- Problemas a resolver e soluções a adotar para cada um deles - Relativamente às crianças não 

referenciados e que apresentam algumas problemáticas, G. e D. articular com os técnicos que vão 

proceder à sua avaliação (Psicóloga e Terapeuta da fala) no sentido de se definirem novas 

estratégias. Continuar a articular com as famílias e todos os técnicos. Dar continuidade à 

metodologia e estratégias implementadas neste 1º período […]. Incentivar e valorizar a 

participação […] particularmente com o S., C. e J.M. 

-Iniciativas a desenvolver e estratégias a adotar para aproveitamento dos recursos humanos e físicos 

disponíveis - Continuar a rentabilizar o trabalho da estagiária da ESE/IPS […]. 

A Sara, 22.12.2010 (ibidem) 

Avaliação trimestral da CAF [uma página] 

Planificação (cumprimento do previsto; razões para o eventual não cumprimento) - A planificação 

tem sido cumprida, com algumas alterações devido às condições climatéricas e aos interessas das 

crianças. Relação com o grupo (dificuldades sentidos, medidas tomadas para a sua resolução; 

problemas ainda existentes) - A equipa de AO sofreu alterações neste período, após o início do ano 

letivo entraram dois elementos novos […]. As AO têm um bom relacionamento com todas as 

crianças, são atentas e cuidadosas, apenas uma revela falta de experiência, sensibilidade e 

motivação […]. Colaboração com as AO (o que foi feito em concreto relativamente à planificação, 

à ajuda na resolução de problemas e dificuldades, a outros aspetos; o que há a melhorar) – O meu 

apoio incide particularmente no apoio ao período de almoço devido às problemáticas de algumas 

crianças. […]. O número de adultos tem-se revelado insuficiente. Nos 2 primeiros meses a equipa 

docente e não docente ficou penalizada nos seus horários de almoço […]. Todas as dificuldades 

sentidas condicionaram a frequência de reuniões previstas. Carências sentidas (materiais de apoio e 

suporte, condições de espaço, etc. o que fazer para suprir estas carências) – As maiores carências 

prendem-se com a falta de espaço interior. […]. Há necessidade de um telheiro coberto […]. 

Devido ao frio que se faz sentir na sala da CAF decidiu a equipa abrir rotativamente as salas de 

atividades. Crianças (as crianças mostram interesse e aderiram Às atividades propostas? Houve 

evolução neste interesse e adesão? Que aspetos não foram conseguidos? Porquê?) – Um grande 

número de crianças continua a preferir as atividades livres no exterior e no interior. Outros aspetos 

- [sem informação] 

A Sara, 21.12.2010 (ibidem) 
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Registo de avaliação da C. (Data de nascimento: 29/10/2004) 

Este registo é composto por uma tabela de dupla entrada onde a educadora assinala se, face às 

competências explicitadas no documento, a criança RC – Revela Claramente; R – Revela; RP – Revela 

pouco; EA – Em aquisição ou * - Sem dados suficientes para avaliação.39 

Nome da criança: C. Data de Nascimento: 29/ 10/2004  

É assíduo  x É pontual  x 

ÁREA: FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

Responsabilidade Autonomia 

É responsável pelos seus 
pertences 

RC É autónomo no desempenho 
das atividades 

RP 

Sociabilidade Educação para a Cidadania 

Convive com respeito e 
tolerância  

RC Respeita-se a si próprio e 
aos outros 

RC 

ÁREA: EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

Expressão Motora Expressão Dramática 

Executa diferentes formas 
de movimento 

RC Apropria-se de diferentes 
papéis e situações sociais 

RP 
 

Expressão Plástica Expressão Musical 

Realiza as atividades 
básicas (desenho, 
pintura, recorte…)  

RC Reconhece diferentes sons (de 
diversos materiais e do 
quotidiano) 

RP 

Linguagem oral Linguagem escrita 

Gosta de comunicar 
oralmente 

EA Mostra interesse pela escrita RC 

Matemática  
 

Tem conceitos de orientação 
espaço temporal 

RC 

ÁREA: CONHECIMENTO DO MUNDO 

Tem curiosidade de saber e compreender porquê RC 

UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE EDUCATIVO 

Observações: A Carolina revela um bom desenvolvimento nas diferentes áreas. Está mais 

desinibida e participativa no grande grupo. No entanto, revela algumas dificuldades em assumir a 

sua vontade (dizer não) sendo facilmente coagida a fazer o que os outros decidem. Participa com 

grande interesse em todas as atividades 
 

Fonte: Dossier da educadora 2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3 

Para além dos relatórios, a educadora Sara inclui ainda neste separador uma cópia do 

portfólio de uma criança, incluindo uma nota de explicitação para quem consulte o seu dossier: 

Nesta brochura apenas se apresentam, a título de exemplo, alguns trabalhos de um portfólio de uma das 

                                                 

 

 

39 Nesta tabela apenas apresento a estrutura do documento de Registo de avaliação individual das crianças, tendo 

optado por introduzir na tabela apenas a primeira competência de cada domínio de modo a apresentar o tipo de 

documento que no AE/B as educadoras utilizam. 
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crianças da sala, não respeitando na íntegra a sua organização, nem a seleção de todas as produções. No 

original, no verso da folha ou em post-its estão as anotações se a criança teve ou não dificuldades em 

concretizar o trabalho (Dossier da educadora 2010-2011, cedido pela educadora Sara, S3). 

No separador do domínio D a educadora Sara incluiu os documentos de avaliação 

elaborados pelo departamento de educação pré-escolar; seis fichas de observação do envolvimento 

da criança (ibidem) e uma entrevista realizada a uma criança (ibidem). Estes instrumentos foram 

realizados no âmbito de uma Oficina de formação do Projeto DQP em que a educadora 

participou; os seus registos da avaliação de diagnóstica de todas as crianças; o documento com 

a definição das competências essenciais a adquirir no final do pré-escolar e a ficha de autoavaliação 

elaborada e aprovada no presente ano letivo (ibidem).  

Por fim, existe um separador com Anexos onde, no Anexo I estão quatro certificados 

de participação da educadora Sara em ações de formação, no Anexo II estão as Atas das 

Reuniões com EE (ibidem); as Sínteses do Encontros/Atendimentos do EE das crianças (ibidem) - 

todos estes documentos estão assinados pela educadora, pelo representante dos pais e EE e 

pelos EE que participaram nos encontros; fichas de leitura (ibidem) realizadas pelas famílias 

após a leitura de livros em família; o Convite aos Pais e EE para participarem na 5ª edição da 

semana da leitura 2011 (ibidem); o Questionário de avaliação da CAF (ibidem); os Certificados de 

participação em atividades na BE do AE/B (ibidem); a Ficha Guia para as crianças de JI do Museu de 

Setúbal/Convento de Jesus (ibidem) e o Projeto de formação interna – domínio da matemática, aprovado 

em Conselho Pedagógico (ibidem). 

 

Os projetos curriculares de grupo/turma 

Os projetos curriculares de grupo/turma são instrumentos que existem em todos os 

jardins-de-infância e uma vez mais dependem de uma estrutura organizativa aprovada pelos 

órgãos competentes dos respetivos agrupamentos de escolas. Este não é considerado um 

instrumento de divulgação, mas sim um instrumento elaborado com o objetivo de se constituir uma 

ferramenta de trabalho, onde se explicita o trabalho a desenvolver ao longo do ano letivo (PCT 2010-

2011, JI AE/C – PCT cedido pela educadora Cristina, S5), é acima de tudo um instrumento 

de gestão curricular da turma e respeita as orientações expressas na Circular n.º 

17/DSDC/DEPEB/2007 (PCT 2011-2012, JI AE/C – PCT cedido pela educadora 

Cristina, S5). No quadro nº 22 apresento as estruturas dos Projetos Curriculares de 

Grupo/Turma dos diferentes agrupamentos. 
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Quadro 22 - Projetos curriculares de grupo/turma 

 

AE/A 1. Constituição do grupo de crianças  
2. Caracterização do Agregado Familiar 
3. Análise da avaliação diagnostica do grupo de crianças 
4. Levantamento de Recursos 
5. Opções Educativas 

6. Metodologia: Organização do Ambiente Educativo: A Sala e materiais; Organização 
do Tempo; Intenções da Ação Educativa a desenvolver; Área de Conteúdo - 
Situações de Aprendizagem 

7. Planificação e avaliação das atividades 
8. Trabalho com as assistentes operacionais (de sala e componente de apoio à família) - 

Aspetos considerados importantes...; Algumas estratégias 
9. Trabalho com as famílias 
10. Avaliação do projeto curricular de grupo 
11. Avaliação do desenvolvimento/aprendizagem das crianças - Instrumentos  

AE/B a. Introdução 
1. Caracterização do jardim-de-infância 
2. Lista nominal do grupo de crianças 
3. Caracterização do grupo: Interesses e necessidades do grupo; Recursos 
4. Fundamentação das opções educativas 
5. Metodologia: Organização do ambiente educativo: Organização do grupo; 

Organização do tempo: Rotina diária/semanal/quinzenal; Trabalho em equipa  
6. Intenções do trabalho para o ano letivo: Objetivos/estratégias nas diferentes áreas 

curriculares; Estratégias pedagógicas e organizativas previstas da componente 
educativa e de apoio à família; Planificação/avaliação 

7. Procedimentos de avaliação: Instrumentos de registo e avaliação; Avaliação dos 
processos das crianças 

8. Relação com as famílias e outros parceiros educativos 
9. Divulgação 
10. Planificação de projetos/atividades/visitas de estudo 

AE/C A – Introdução 
B - Parte I 
1 – Diagnóstico: Caracterização do Grupo/Turma - Crianças merecedoras de atenção 
especial; Caracterização do Agregado Familiar; Identificação das potencialidades do grupo; 
Identificação das dificuldades do grupo; Levantamento de recursos 
2 – Intenções de Trabalho: Prioridades Curriculares; CAF; Parceiros Educativos – 
Famílias, 1º Ciclo, Equipa, Comunidade; Planificação das atividades  
3 – Procedimentos de Avaliação: Atividades; Crianças; Trabalho de equipa; Articulação 
com Famílias; Articulação com o 1º Ciclo; Articulação com a Comunidade; PCT  
C – Parte II 
1 – Avaliação das estratégias/metodologias adotadas: Atividades desenvolvidas; Crianças 
(em dossier próprio); CAF; Parceiros Educativos - Envolvimento das Famílias e Reuniões 
com os Encarregados de Educação, 1º Ciclo, Equipa, Comunidade; Reflexão final do PCT 

 

Fonte: Projetos curriculares de grupo/turma (cedidos por todas as educadora participantes, Ano letivo 2010-2011 e 2011-2012) 

Apesar de, na sua conceção, os PCG/T não serem considerados pelas educadoras 

participantes como um instrumento de divulgação, considero que quando são discutidos 

com as equipas e apresentados às famílias nas primeiras reuniões, elas assumem-nos 

implicitamente como registos de divulgação.  
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Porque nos PCG/T existe informação sobre cada uma das crianças, e porque os 

processos de divulgação são imprescindíveis, importa respeitar as singularidades de todos e 

cada uma (Ostetto, 2013, p. 28). Neste sentido, a educadora Sara refere a importância de 

conservar o sigilo profissional, considerando que apenas algumas componentes do PCG/T 

podem e devem ser divulgadas a todas as famílias, mas existem outras que apenas podem 

ser divulgadas a cada uma das famílias.  

[…] o meu projeto curricular é um mundo, eu tenho lá definido o que tenho como intenção 

para algumas crianças e isso só é visível ali! Porque no projeto curricular têm que ser 

percetíveis as crianças que necessitam de um investimento maior numa ou noutra área, 

agora os outros pais não necessitam de saber. Os pais da criança sim,  isso está patente no 

meu projeto curricular. Claro que em cada avaliação de período eu explicito aos pais quais 

as minhas estratégias e quais as minhas intenções. Portanto, o projeto curricular de grupo 

tem muito destas informações e das estratégias que eu vou utilizar e muitas das alterações 

que eu faço em termos de planificação porque começo a perceber que o grupo não está bem 

numa determinada área e eu vou ter que a trabalhar mais, vou ter que priorizar ali, vou ter 

que tomar decisões face ao que tinha planeado inicialmente (Sara, EP). 

Esta educadora refere ainda que nas reuniões de avaliação dos períodos explicito o meu projeto e 

o da escola, mas faço-o de uma forma muito genérica porque para os pais o que mais interessa é o que as 

crianças fizeram e o que aprenderam. É por isso que quando apresento o projeto, levo-o comigo, mas 

apresento essencialmente as minhas intencionalidades (ibidem). Pelo facto dos princípios expressos 

por todas as educadoras participantes nas opções educativas dos PCG/T dos grupos de 

crianças nos anos letivos 2010-2011 e 2011-2012 estarem relacionados com uma categoria 

do tema referente ao desenvolvimento profissional, a análise destes princípios será 

explicitada num ponto mais à frente. 

  

6.3.3. Modalidades de divulgação 

Inerente aos registos produzidos e divulgados pelos adultos e pelas crianças no jardim-

de-infância, estão as modalidades a que recorrem para divulgar o que acontece ao longo do 

tempo, conforme as situações vão acontecendo e os processos se vão desenvolvendo (Anita, EP). Tentam 

como tenho vindo a explicitar, transmitir o que estamos aqui a fazer, o que é que fizemos. Momentos 

bons que passamos aqui (Cristina, EE).   

Tendo consciência que não há uma forma exclusiva para divulgar o vivido e que nos 

processos de divulgação, cada uma das educadoras pode optar, e opta, por descobrir uma 

maneira pessoal e única de divulgar, neste ponto tento compreender as modalidades de 
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divulgação que presidem aos processos de divulgação das práticas pedagógicas, organizo 

este ponto em torno das duas subcategorias que emergiram essencialmente a partir das 

conversas de explicitação e das entrevistas realizadas – a explicitação do dia-a-dia através de 

diferentes tipos de comunicação oral e a avaliação das modalidades de divulgação. 

 

6.3.3.1. Divulgar para partilhar o dia-a-dia 

[…] tento divulgar tudo o que se 
faz aqui no jardim-de-infância 

para que se compreenda o dia-a-dia 
das crianças (Catarina, EP). 

 

As educadoras quando divulgam, selecionam os registos que consideram ser mais 

representativos das aprendizagens realizadas. Esta é uma modalidade de divulgar as práticas 

pedagógicas a quem vem de fora – as famílias, as outras colegas, as outras crianças, mas 

também a todas as crianças e adultos que habitam o espaço ao longo dos dias. Devido às 

dinâmicas organizativas dos grupos, nem as crianças participam todas de igual forma nas 

experiências proporcionadas, nem as educadoras acompanham da mesma forma todas as 

atividades, todos os projetos, pelo que as educadoras Anita e Inês referem-se a esta 

realidade explicitando que 

[…] nem sempre sabem o que as outras estão a fazer e ao divulgar o que se vai fazendo 

vamos dando conta do que se está a fazer e todos ficamos a saber e a conhecer o trabalho de 

cada um. Às vezes é difícil apoiar todos os projetos ao mesmo tempo e por vezes são as 

próprias crianças que gerem este processo. No dia seguinte vão ao placar ver o que se fez e 

dão-lhe continuidade (Anita, EP); 

[…] nem sempre consigo absorver tudo o que se passa na sala e alguns aspetos, alguns 

pormenores podem escapar e são elas que me chamam a atenção e eu entendo que se para 

elas foi importante, então temos que divulgar, temos que apresentar aos outros e refiro-me às 

outras crianças, mas também aos pais e a mim própria (Inês, EE).  

Sendo o respeito por cada uma das crianças e das suas famílias um dos princípios da 

divulgação, as educadoras, nas suas modalidades tentam não discriminar as crianças, 

permitindo ajudar as famílias a compreenderem o que se passa dia-a-dia no jardim-de-

infância porque  

[…] as famílias são fundamentais e muitas mostram-se muito inseguras com a entrada das 

crianças para o jardim-de-infância. Quando eu divulgo os registos das crianças tenho o 

cuidado de não colocar o nome visível, mas quando se observam os registos é fácil perceber se 

a maior parte das crianças conseguiu, ou não, atingir os objetivos daquela atividade e 

quando os filhos identificam o seu, por vezes as crianças dizem que não conseguiram (claro 
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que estão a comparar com todos os registos expostos!) e isso provoca alguma ansiedade nos 

pais […] no início do ano eu peço aos pais que não comparem o que é divulgado e exposto 

no nosso espaço porque o que pretendo é expor o que é feito (Sara, EP). 

A análise interpretativa dos discursos das educadoras participantes e das modalidades 

de divulgação do que registam permitiu-me compreender que todas pretendem descrever o 

processo de desenvolvimento das crianças (Sara, EE). Aquilo que se divulga é muito diverso, e acho que se 

percebe que também é muito diverso o que as crianças fazem (Cristina, EP), pelo que tentam mostrar 

como as crianças aprendem, […] mostrar os processos mais simples e mais complexos pelos quais elas 

passam (Sara, EE). 

Importa mencionar que, tal como a educadora Catarina, a educadora Sara considera 

que apesar de a área da formação pessoal e social, ser uma das áreas a que eu dou maior 

importância (Sara, EP), não consegue explicitar alguns dos intensos processos vividos quer 

por cada criança, quer pelo grupo nesta área fundamental do desenvolvimento das crianças. 

Para esta educadora, mais importante que divulgar os processos vividos, é necessário 

respeitar cada uma das crianças preservando determinadas informações, divulgando-as 

apenas em espaços considerados como reservados a alguns dos parceiros, como é o espaço 

da sala onde, no diário de turma (ibidem), consegue divulgar atitudes e momentos vividos em 

grande grupo. Por esta razão nas suas modalidades de divulgação há registos que são tão 

importantes mas que depois eu não sou capaz de os passar para fora da sala porque não são facilmente 

entendidos (ibidem). De modo a compreender o sentido deste seu modo de divulgação, 

apresenta um exemplo que o ilustra de forma clara: 

[…] a A. nunca quis partilhar nada, ou entrava no teatro que estamos a organizar ou 

então não partilhava nada! Neste momento ela não entra no teatro mas foi ela que trouxe 

a cabeleira comprida com a trança e que trouxe o vestido para a menina que vai fazer de 

Rapunzel. Trouxe tudo! Foi uma atitude que nós hoje tivemos que elogiar. Evidentemente! 

Esta menina deu um salto em termos de crescimento, em termos de atitude, mas isto não é 

visível… e é uma coisa que eu valorizo e que depois falo com os pais, com aquela mãe, mas 

é uma coisa que eu gostaria que fosse visível para as outras pessoas, mas não sei como, 

porque também não quero penalizar as crianças. Quem lesse poderia pensar que a criança é 

egoísta e o que eu quero é valorizar a sua atitude da partilha (EP). 

 

Comunicação oral 

Compreendi que recorrem à comunicação oral como forma de divulgar e explicitar 

alguns dos processos de aprendizagem que de outra forma não conseguem explicitar, 
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fazendo desta forma de comunicação uma modalidade muito presente nas suas práticas. 

Para as educadoras esta é uma dificuldade, mas ao mesmo tempo uma potencialidade pois 

recorrem aos contactos e conversas informais para explicitarem muito do que acontece. 

Nós conseguimos divulgar uma parte do trabalho, mas o jardim-de-infância tem uma parte 

muito lúdica, muito de jogo que não transparece no papel e que é difícil divulgarmos. Às 

vezes faço registos de um jogo, mas não consigo que seja totalmente visível, não consigo 

transmitir as vivências. Claro que aquilo que aprendemos, as regras, quem ganhou, quem 

perdeu… isso é possível de divulgar, mas a forma como jogámos, o que aprendemos no 

momento e principalmente a forma como sentimos o que aprendemos não é possível divulgar. 

A totalidade do trabalho que desenvolvemos não consegue ser visível, mesmo para quem 

divulga e expõe muito! Mesmo quando recorremos ao contacto permanente com as famílias. 

É através de muitas conversas que estabeleço que consigo tornar possível a divulgação destes 

e outros momentos que não consigo expor fisicamente (Anita, EP);  

No início do ano os momentos de conversas informais, às vezes de longas conversas, 

ajudam-me a explicar os nossos dias. Explico-lhes as nossas rotinas para eles perceberem 

como é que são os horários, o que é importante […] temos dias em que a rotina é 

completamente aniquilada, porque se cria numa dinâmica diferente. Por exemplo há pouco 

tempo na semana da leitura, os diferentes grupos foram rodando pelas diferentes salas e a 

rotina foi completamente alterada, mas isso faz parte do nosso dia-a-dia, […] também 

temos que dar espaço à criatividade, à imprevisibilidade para que esta não se torne 

monótona e isso foi explicado aos pais e não foi através de recados escritos, foi através da 

observação in loco e de conversas que fomos mantendo (Sara, EP).  

Muitas vezes, demasiadas vezes, o quotidiano do jardim-de-infância revela-se a quem 

não o vive, uma realidade inexplicável e por vezes, até inacessível. Para compreender o 

vivido, é necessário falar sobre ele, e para falar sobre o vivido é necessário compreendê-lo. 

Através das conversas mais ou menos informais, as educadoras criam nos outros uma certa 

predisposição para compreender o quotidiano do jardim-de-infância. Divulgam através da 

comunicação oral com e para diferentes parceiros, consideram não apenas as famílias, mas 

as crianças e a equipa. Referem que as crianças  

[…] já estão habituadas a comunicar oralmente, por exemplo se fizeram uma construção 

que acham interessante partilhar com o grupo, elas apresentam ao grupo e explicam porque 

é que a apresentam e eu depois foco os aspetos que considero pertinentes, para além da 

construção em si. Nestes momentos conseguimos comunicar atitudes, comportamentos e até 

resultados, mas é sempre com o grupo. Para fora do grupo da sala é muito complicado 

transmitir e divulgar estas atitudes e comportamentos. Ou seja, eu consigo divulgar as 

aprendizagens reais em termos de conteúdos formais, mas depois os conteúdos das 

aprendizagens não formais e que fazem parte da formação ao longo da vida não as consigo 

expor, são divulgadas sim através das conversas com as crianças e as famílias, das atitudes 
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das crianças em casa, do comportamento no grupo, do cumprimento das regras sociais, … 

(Sara, EP). 

Algumas educadoras, para além de referirem a comunicação oral como uma 

importante modalidade de divulgação, referem que ela faz parte da dinâmica do grupo de 

crianças pois sustentam “na enorme importância que tem o falar na formação da crianças” 

(João dos Santos, apud Branco, 2000, p. 213) e defendem ainda que “muitas crianças têm 

dificuldade de aprender, por não terem sido bastante estimuladas a falar, antes da entrada 

para a escola; deve-se-lhes ensinar a conversar e a expor as suas ideias” (ibidem, p. 214). 

Consideram, portanto, que a qualidade da comunicação oral é um fator preponderante no 

percurso de vida de cada uma das crianças, se argumenta. Por exemplo, se não consegue comunicar no 

grande grupo, para mim é dramático e eu faço um grande investimento nesta área ao longo do ano. O meu 

grande objetivo é que as crianças consigam dar esse salto, têm que saber argumentar, têm que saber falar, 

têm que saber queixar-se. Não podem continuar caladas! (Sara, EP). As educadoras Catarina e Inês 

explicitam que  

[…] na sala, normalmente, divulgamos os trabalhos em grande grupo de forma oral. 

Falamos essencialmente sobre o que se esteve a fazer […]. muitas vezes vão comunicar às 

outras salas o que se faz. […] vão em pequenos grupos porque estão habituadas a 

comunicar em pequenos grupos. É uma regra da sala! Escolhemos quatro ou cinco crianças 

e definimos o dia em que iremos comunicar, depois alguém vai às outras salas perguntar se 

poderá ser naquele dia e àquela hora e depois, no dia que ficar combinado, elas vão 

comunicar. Levam um cartaz, levam o trabalho e comunicam oralmente o que fizeram, 

como fizeram e o que aprenderam (Catarina, EE); 

é sempre tudo muito conversado com elas, então elas quando fazem alguma atividade 

conversamos acerca dela. Eu tenho essa preocupação, por isso pergunto sempre se querem 

conversar acerca daquilo que fizeram, com a intenção das crianças perceberem que é 

importante conversarem acerca do que se fez e como se fez (Inês, EE). 

Apesar da importância atribuída à comunicação oral das crianças no quotidiano do 

jardim-de-infância, as educadoras referem que têm dificuldade em a utilizar enquanto 

modalidade de divulgação para outros parceiros, nomeadamente as famílias. 

[…] os pais assim que observam uma atividade em que são visíveis as aprendizagens vêm 

logo falar comigo e querem saber se a criança evoluiu ou não. Mas eu preocupo-me mais em 

ajudar a criança enfrentar o grande grupo e comunicar no grande grupo, claro que me 

preocupo com as aprendizagens realizadas, mas interessa-me muito mais a qualidade da 

comunicação, só que isso não se vê, não é? Eu não consigo registar e comunicar aos pais 

essas conquistas, consigo mais uma vez mais através da comunicação oral, por isso é que é 

acho que é tao importante dedicar tempo na relação com os pais. Se pudesse guardar as 

conversas que tenho diariamente com as crianças, com toda a certeza que o meu trabalho 

era visível em todas as suas componentes. Claro que isso não acontece, mas tenho a certeza 
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que a maioria das famílias que vem ao jardim-de-infância sabe o que se passa, por isso é 

que é tão importante nós complementarmos os registos que são divulgados com as conversas 

diárias e isso eu considero que é muito importante e que faz parte das minhas funções 

enquanto educadora, aliás faz parte das funções de qualquer educadora (Sara, EP); 

Os pais entram na sala e eu tenho a preocupação de ir à porta recebê-los, gosto de o fazer! 

[…] eu levanto-me para receber os pais e na maior parte das vezes alguns entram para ver 

o que está na sala. Os pais observam, […] aqueles que vêm com alguma disponibilidade 

[…] gostam de entrar. Entram e veem e ficam um bocadinho a conversar e quase sempre 

surge um diálogo entre nós. […] os pais conversam. […] ainda não consegui que eles me 

questionem, eles conversam sobre o que veem, fazem alguns comentários, […] os pais falam, 

comentam, participam, mas não avançam mais do que isso. Não sei se a culpa será minha, 

eu sei que estou sempre disponível para as famílias, mas … talvez noutros contextos os 

pais questionem, mas aqui ainda não consigo que o façam. Lá chegarei, espero! (Inês, 

EP). 

Entendem as conversas informais como um importante modo de divulgar as 

experiências diárias vividas no jardim-de-infância, na medida em que  

[…] ao longo do dia-a-dia comunicamos de muitas formas, nalgumas situações o olhar 

funciona como um excelente elemento de comunicação mas a explicitação do que divulgo é 

muito importante, dedico muito do meu tempo às famílias, falamos do que fizemos mas 

dou-lhes também espaço para colocarem questões e para falarem do que se passa fora do 

espaço do jardim-de-infância, deste modo eu divulgo de forma direta o que fazemos e o que 

aprendemos e as famílias divulgam também o seu dia-a-dia (Sara, EP). 

Para todas educadoras conversar com as famílias é uma forma de divulgação (Cristina, EP) das 

práticas pedagógicas, como tal dedicar atenção às famílias (Sara, EP) é entendida como uma 

condição necessária nos processos de divulgação. Sendo uma área a que dão primazia e onde 

invest[em] muito de [si] (Cristina, EP), apostam nos contactos informais, porque é nos contactos 

informais que nós passamos parte da informação (Sara, EE), a educadora Anita afirma mesmo que 

as conversas informais são uma constante e é através delas que estabeleço a maior parte da minha relação 

(EP). No estabelecimento desta relação importa ter disponibilidade para escutar os pais 

porque muitas vezes os contactos decorrem no nosso dia-a-dia e dentro da nossa rotina (Catarina, 

EP). 

Estes contactos informais, muitas vezes são também estabelecidos pelo pessoal auxiliar 

porque consideram que o conhecimento que os pais têm de nós (Sara, EP) advém da nossa postura, 

da nossa maneira de ser equipa, da diferenciação de papéis, pela diferenciação de funções e nunca pela 

diferenciação entre as pessoas, do tempo que passam na sala a olhar e a conversar. Nós somos uma equipa e 

transmitimos aos pais que podem confiar nas duas ainda que cada uma tenha papéis distintos (Sara, EP). 
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No entanto, constatam que a escolha da pessoa com quem falam depende dos assuntos que 

pretendem abordar, na medida em que  

Nos contactos diários os pais falam com uma ou com outra, em função das questões que 
querem abordar, se são questões de cumprimento de horários, de medicação, de saber como 
se têm comportado, tanto falam com uma como com outra, agora se querem falar das 
aprendizagens ou dos registos que divulgámos, aí procuram-me essencialmente a mim. 
Muitas vezes querem falar acerca de um desenho, por exemplo, aqueles trabalhos que estão 
lá fora que foram realizados no âmbito de jogos da matemática, aí eles procuram-me e 
querem saber como o filho fez, o que fez, o que aprendeu (Catarina, EP);  

Os pais percebem perfeitamente o que é importante para mim, o que valorizo mais. Eles 
também sabem qual a informação que podem e devem discutir e analisar com a auxiliar 
e/ou comigo. Pela forma de estar da auxiliar existe uma grande proximidade entre nós, 
mas se é um assunto que entra mais nas aprendizagens, sei lá, que entra na área 
pedagógica, ela diz logo aos pais que isso é comigo (Sara, EP). 

Importa aqui referir a relevância que assumem os testemunhos das crianças ao 

permitirem divulgar, na primeira pessoa, o que se passa no jardim-de-infância a todos os 

outros que não vivem as suas experiências. Nos processos de divulgação as crianças 

tornam-se participantes ativas e muitas vezes são elas que levam os pais e os familiares a ler e são 

elas que comentam o que está exposto. São elas que explicitam o que fazemos, tornando-se nas principais 

responsáveis pela divulgação (Anita, EP).  

Este modo de divulgar é valorizado pela educadora Sara quando nas duas entrevistas 

refere que é essencialmente através do que contam em casa que os pais sabem o que se passou. […], é 

através da oralidade das crianças que muita da divulgação se faz. Mas não é por não ter tempo para 

registar tudo, é porque acredito que é assim que deve ser e que deve acontecer (EP); […] muitas vezes os 

pais vêm-nos dizer: “Olhe, vocês estão a trabalhar neste assunto?” ou “Ela foi-me falar sobre isto ou 

aquilo”, por isso considero o testemunho das crianças como outra forma de divulgar o nosso trabalho (EE). 

A educadora Cristina respeitando o direito de participação das crianças, nomeadamente 

o direito de “participação nos processos educativos” (Araújo & Andrade, 2008, p. 98), 

refere que quando regista procura ouvir o que as crianças têm para dizer acerca do que 

fizeram, por exemplo, se eu vou aos correios com elas, eu acho que é importante registar essa atividade 

através de uma descrição do que fizemos, bem como da avaliação que fazemos em grande grupo. Eu converso 

com elas e é o registo dessa conversa que divulgo na sala (Cristina, EP).  
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Comunicação escrita 

Nas práticas das educadoras participantes, a divulgação através da comunicação escrita 

é uma outra modalidade regular de divulgação. Escrevem para ajudar a compreender, 

considerando que a escrita revela-se muito eficaz porque permite compreender melhor, pelo menos permite 

compreender mais rápido (Cristina, EE) e reforça ao escrever sobre o que se passa, escrevo sobre as 

aprendizagens, essa é uma preocupação que está no cerne da nossa profissão […] acho que quem entra na 

sala consegue compreender o que se faz e o que se aprende aqui no jardim-de-infância (Cristina, EP).  

Esta é uma modalidade a que atribuem um valor significativo, mas porque se revela 

moroso, e “no jardim-de-infância, o tempo nunca é suficiente, corre e muitas vezes foge, 

nunca temos tempo que chegue” (Malavasi & Zoccatelli, 2013, p. 44), as educadoras nem 

sempre recorrem a ela na sua plenitude:  

Eu escrevo imenso, escrevo o que elas dizem, mas também escrevo sobre o que observo. É 

tanta informação que nem sempre consigo divulgar tudo o que escrevo (Cristina, EP);  

Sempre que coloco materiais novos eu faço um pequeno descritivo do que se trata, mas 

muitas vezes os registos que eu fiz não são devidamente aproveitados e rentabilizados por 

falta de tempo e também porque às vezes se perdem as oportunidades, ou seja, ou é naquele 

dia ou perde algum sentido (Sara, EP). 

Compreendi que muita da informação escrita que é divulgada advém essencialmente das 

explicitações dos registos das crianças (Inês, EE). Esta informação pode ser divulgada nos 

diferentes espaços ou simplesmente pode ser escrita nas produções das crianças, sendo que 

esta educadora cuida de as questionar para saber se querem que eu escreva e o que querem que eu 

escreva, como e onde é que querem que eu escreva (ibidem). 

As educadoras Anita e Inês recorrem à elaboração participada da escrita das notícias 

diárias, sendo que as notícias, às vezes sou eu que escrevo, elas ditam e eu escrevo, outras vezes são elas 

que escrevem e são elas que divulgam, mesmo que os registos não se compreendam muito bem, ou mesmo que 

não se consigam ler, ou que as notícias fiquem todas mal penduradas […] as notícias são escritas sempre na 

voz das crianças, mesmo as que são escritas por mim (Anita, EP). A educadora Anita estabeleceu 

como regra elaborar registos escritos do que é realizado em grupo, ouvindo o que as 

crianças têm para dizer, para isso tenta registar como é que fizeram e depois as crianças dizem-me o 

que querem que eu escreva para explicar o seu trabalho (EE).  

Como nem sempre conseguem acompanhar todas as atividades que são desenvolvidas 

individualmente, escrevemos as notícias para os pais verem, para as pessoas verem e para nós vermos 

também. É uma forma de sabermos sempre tudo (Inês, EP). O recurso a esta modalidade de 
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divulgação é entendido por esta educadora Inês como potenciadora das questões da emergência 

da escrita e da leitura (ibidem) na medida em que  

[…] os registos que eu faço são essencialmente registos escritos e elas adoram lê-los e 

utilizam isso muito para tentar saber, só através da escrita, o que aconteceu e fazem quase 

disso um jogo de ler o que lá está escrito e muitas vezes conseguem mesmo saber o que lá 

está escrito. Claro que é mais fácil porque o projeto foi vivenciado por elas e elas lembram-se 

das letras e muitas já fazem leitura global e portanto já conseguem ler (ibidem). 

Consideram que escrever e trocar informação é uma forma de colaboração com as famílias 

(Catarina, EP), por isso recorrem à comunicação escrita para que quem lê aquilo que se divulga 

cons[iga] compreender o que se trabalha na sala com as crianças. Descrevo como é que foi, como é que lá 

chegaram e como é que conseguiram lá chegar, por isso é que não me interessa divulgar apenas o produto 

acabado (Anita, EP). Neste sentido, as educadoras referem 

[…] eu dou conta dos processos vividos com tudo aquilo que divulgo e com tudo aquilo que 

permito que elas vão divulgando porque nós divulgamos tudo, as dúvidas que surgem, tudo 

o que descobrimos e o que queremos descobrir, o que sabemos e o que queremos saber, tudo o 

que fazemos. Ou eu ou elas escrevemos as perguntas e as respostas que encontrámos. Eu 

tenho o cuidado de divulgar tudo isso [...]. Por exemplo no desenvolvimento dos projetos 

acontece muitas vezes as conversas surgirem em cascata e eu escrevo-as e divulgo-as de modo 

a que quem lê perceba como começou aquele projeto (Cristina, EP). 

[…] o principal é o produto final, mas tento expor todos os passos do processo – a 

pesquisa, o que fizemos e como se chegou ao final. Por exemplo quando apresentámos o 

projeto dos dinossauros, explicitámos: O que fizemos, o que queríamos fazer, as perguntas 

que fizemos, o que pesquisámos, as fotocópias que tirámos (Catarina, EE). 

Em muitas situações, após a leitura de alguns registos  

[…] os pais, alguns pais, questionam-nos acerca das aprendizagens e muitas das questões 

surgem das anotações que eles leem nos meus registos. Eu faço anotações escritas e divulgo-

as e acho que essas anotações, para os mais atentos, permitem identificar as dificuldades e 

as aprendizagens. Aqui o portfólio é muito importante, porque se compararmos as 

observações que eu faço em outubro com as observações que são feitas agora, permite 

compreender o desenvolvimento das crianças (Catarina, EP). 

 

Comunicação pictórica  

A comunicação pictórica é a modalidade que assume maior relevância nas suas práticas 

de divulgação e é expressa através da grande quantidade de registos pictóricos que são 

expostos nos diferentes espaços dos jardins-de-infância. Para conseguir explicitar os 

processos experienciados pelas crianças no jardim-de-infância, a educadora Inês divulga os 
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registos que considera terem-se revelado mais significativos das suas aprendizagens, deste 

modo divulga o 

[…] que foi mais significativo da aprendizagem e isso não tem nada a ver com aquele que 

está mais bonito ou mais bem feito, o desenho mais bem pintadinho ou o recorte melhor, a 

construção mais bonita. Tem a ver com outras questões que eu considero mais importantes 

nos processos de aprendizagem, por exemplo, estou a lembrar-me quando trabalhámos as 

questões da família – na construção da família, quem era a família, o agregado familiar 

das crianças. Nessa altura divulguei trabalhos construídos com peças de lego, representações 

em três dimensões feitas com barro, e outros materiais com que elas representavam as 

famílias. Eu fiz várias exposições para todos verem – nós, os professores que entravam, as 

famílias, e dei destaque ao que algumas crianças fizerem, porque algumas famílias ainda 

estavam representadas de uma forma completamente básica, ainda como se fossem 

realizadas por crianças de dois ou três anos, porque tenho crianças com algumas 

dificuldades nessa área e que nessa altura tinham ainda muitas dificuldades, mas como elas 

ganharam ali competências a nível de representação que não eram capazes, eu fiz questão de 

as divulgar (EP). 

Algumas destas educadoras elegem os registos fotográficos como um recurso 

complementar do registo escrito e das produções artísticas das crianças para explicitar os 

processos vividos no quotidiano do jardim-de-infância, na medida em que permitem aceder 

e compreender o que se fez, recorrendo a elas como testemunhos do passado. Consideram 

que o registo fotográfico é espetacular para dar conta do processo para além do escrito, por isso tento 

utilizá-lo ao máximo […] utilizo muito os registos escritos e fotográficos, utilizo-os muito e sempre que 

possível (Inês, EP).  

De referir que, devido ao facto de este ser um recurso que acarreta despesas avultadas, 

algumas educadoras referem que não recorrem a ele tanto quanto queríamos (Inês, EP), porque 

imprimir as fotografias não nos fica barato […] [e] a questão económica também é aqui importante (Sara, 

EP). Esta é uma das razões pela qual a educadora Catarina apenas consegue divulgar os 

produtos finais, como não posso recorrer muito às fotografias é difícil divulgar os processos (EP). 

Apesar de considerarem os registos fotográficos como um recurso comunicacional que 

permite dar conta dos processos, a educadora Sara alerta para o facto de este dever ser 

utilizado de forma criteriosa, ou seja, para efetivamente dar conta dos processos e não para 

“mostrar” os resultados, no seu discurso ela refere que quando chega a outros jardins-de-

infância vejo muita exposição de fotografia, mas vejo muitos registos do carnaval e não acho que seja 

interessante, é uma coisa que não… o que é que nos diz? Às vezes nem foram elas que escolheram os fatos, 

não sei se será assim tão importante (EP). Nas suas modalidades de divulgação esta educadora 

adota como estratégia divulgar com recurso ao registo fotográfico apenas as 
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[…] atividades que são diferentes, por exemplo, a atividade em que as crianças 

participaram numa gincana com carros a pedais!  […] As fotografias falavam por elas, 

estavam tão divertidas que a exposição mostrou a atividade em si. […] por exemplo, este 

ano imprimi as fotografias de todo o projeto da matemática: as crianças a saltar, a pular, a 

fazerem bolinhas… aí sim, aí dei conta do processo porque escrevi as legendas ao lado para 

que se consigam perceber as noções trabalhadas em cada jogo. […] No projeto da arte as 

fotografias também mostram as crianças a pintarem, visualizam-se as várias técnicas […] 

Portanto as exposições não têm apenas fotografias, também divulgamos os registos e os 

conteúdos abordados (ibidem). 

 

6.3.3.2. Avaliar o que se divulga e como se divulga 

[…] avalio continuamente a forma 
como nós divulgamos o que fazemos e o 

que queremos fazer (Inês, EE). 

 

Nos processos de divulgação, a avaliação das modalidades de divulgação surge como 

uma oportunidade de regulação do modo como as educadoras divulgam. Neste ponto é 

minha intenção perceber como as educadoras participantes pensam e estruturam a 

avaliação das suas modalidades de divulgação, que organizo em três subpontos: a avaliação 

dos registos divulgados, a organização dos processos de divulgação e a tomada de decisão 

acerca do tempo em que os múltiplos registos são divulgados. 

Como tenho vindo a explicitar, a divulgação acontece não apenas com os registos que 

divulgam nas paredes, mas também através de outros instrumentos, como por exemplo 

portfólios que já explanei aquando da análise dos tipos de registo a que as educadoras 

recorrem.  

Porque a avaliação faz parte das funções de qualquer educadora de infância, no 

decorrer dos processos de divulgação procedem à avaliação dos registos divulgados e à 

forma como os divulgam, ainda que muitas vezes esta avaliação decorra de forma informal. 

Neste sentido, cuidam de criar condições para a seleção, discussão, análise e reflexão dos 

tipos de registos que devem ser divulgados: 

Muitas das minhas decisões são partilhadas com as crianças mas alguns critérios de escolha 

dos materiais a divulgar são propostos por mim, por exemplo, as pinturas que nós fizemos e 

que estão ali expostas, discutimos um critério “meu” para as divulgar que foi expor as 

pinturas das crianças que raramente pintam e então disse-lhes que gostaria muito que as 

pinturas dessas crianças fossem divulgadas […]. O grupo aceitou, por isso, aquele placar foi 

organizado por uma proposta minha para incentivar as crianças que raramente pintam a 

pintar (Sara, EE); 
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[…] todos podemos decidir o que se divulga e o que não se divulga, o que se mostra e que o 

queremos guardar, se bem que […] muitas vezes acabo por ser eu a ter que fazer alguma 

reflexão conjunta com as crianças porque acho que nem tudo é para divulgar […], por isso 

o que eu faço é conversar com elas quando percebo que não estamos a ter critérios na 

exposição […]. Então converso com elas e partilho a responsabilidade de dizerem porque é 

que acham que é importante divulgar aqueles trabalhos na sala ou noutro espaço qualquer 

(Inês, EE). 

A educadora Cristina refere que, nas suas práticas de avaliação, procede a uma avaliação 

muito informal. Quando decidimos o que divulgamos estamos a avaliar, quando decidimos o que já se pode 

retirar estamos a avaliar, quando discutimos e analisamos os registos estamos a avaliar […]. Quando 

avalio as crianças, tento rentabilizar sempre estes momentos, mas também não os explicito (EP). 

Também a educadora Inês refere que do ponto de vista formal (EP) não faz uma avaliação dos 

registos que divulga. Mas reforça que considera que  

[…] quando estou a expor os registos, já estou a avaliar. O próprio ato de os divulgar é 

porque os selecionei e isso já é um ato de avaliação, avalio eu e avaliamos todos em conjunto 

quando são escritos em conjunto, porque nem todos são escritos em conjunto há alguns que 

são individuais é o caso dos portfólios que são individuais mas que em si mesmos são 

instrumentos de avaliação e estes sim são instrumentos mais formais de poder fazer 

avaliação dos registos com as crianças, […] o que se pretende é que esteja ali espelhado a 

evolução e o desenvolvimento das aprendizagens das crianças (ibidem). 

Para a educadora Sara é a avaliação dos registos que lhe permite consolidar a avaliação 

formal de cada criança que tem de realizar periodicamente, pois essa avaliação eu realizo-a 

muito a partir dos registos das crianças, claro que não é só a partir dos registos, […] também dou muita 

importância às atitudes, às dificuldades e às conquistas, à oralidade, à formação pessoal e social […] isso 

eu observo diariamente e faço as minhas anotações e é do conjunto de todas as informações que eu consigo 

fazer a avaliação de cada criança (EP). 

Consideram os registos um recurso com inúmeras potencialidades, na medida em que, 

através deles, aprendem a interpretar as produções realizadas e a refletir a partir delas. Este 

facto é realçado pela educadora Anita quando menciona que a análise dos portfólios  

[…] ajuda a perceber os progressos e as crianças muitas vezes procuram o portfólio e […] 

fazem a sua autoanálise e comentam: “Ah! Aqui já sei, aqui foi quando aprendi isto ou 

aquilo”, ou “Ah, aqui ainda não sabia fazer isto ou aquilo!”. Este processo ajuda-as a 

terem consciência do seu desenvolvimento, do seu progresso e também das suas dificuldades e 

até mesmos dos seus fracassos, ainda que estes sejam aqueles menos visíveis, talvez porque 

tenhamos a tendência, eu e elas, de selecionar sobretudo as conquistas (EP). 
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Constroem o processo de avaliação alicerçado, tal como refere a educadora Inês, no 

estabelecimento de relações com as crianças, com as equipas e com as famílias, sendo que 

umas vezes avalio sozinha, outras avalio com as crianças ou com a auxiliar e [...] até os pais participam 

[...]. Somos nós que mais refletimos sobre o que divulgamos, muitas vezes damos por nós a discutir com as 

crianças o que fizeram e por vezes até vamos chamar as colegas da sala ao lado para que elas possam 

partilhar aqueles momentos connosco e que possam ver o quanto elas são competentes! (EE). A educadora 

Sara reconhece a importância de todo este processo, mas considera que descuramos um pouco a 

avaliação. Não por acharmos que ela não é importante, mas no nosso dia-a-dia […] dedicamos muito 

pouco tempo para pensar sobre estes assuntos e nas reuniões de equipa temos sempre tantas questões para 

resolver que às vezes as mais importantes e que são as questões pedagógicas, entre elas a avaliação, ficam 

para segundo plano. Acho que isto tem que se mudado, mas não sei bem como fazer (EP). 

 

Organização dos processos de divulgação 

Apesar de existirem regras já todos as conhecemos e todas as respeitamos, portanto, todos 

contribuímos para a forma de organizar aquilo que queremos mostrar aos outros (Sara, EP). Em muitas 

das suas práticas, a responsabilidade de partilhar e organizar os processos de divulgação é 

assumida pela necessidade de partilha do vivido. É neste sentido que consideram a seleção e 

organização destes processos  

[…] uma parte integrante das minhas atividades. É uma função pedagógica que eu 

assumo! Às vezes o que acontece é que as crianças acabam por me ajudar. Já aconteceu em 

determinadas alturas serem elas próprias a gerir os placares, serem elas a colocar os 

desenhos. […] elas têm margem de manobra para podem colocar e retirar o que entendem, 

sempre com alguns limites e sempre respeitando os trabalhos dos outros, por isso é que 

muitas vezes me acontece que um placar que ontem parecia que estava muito organizado, de 

repente, está tudo baralhado mas não interessa, está ali porque faz sentido e porque tem a 

ver com o que se está a passar na sala (Cristina, EE). 

Porque as educadoras discutem e analisam em conjunto, as crianças conseguem, por 

iniciativa própria, fazer uma gestão da divulgação (Inês, EP), por vezes são elas que me dizem que um 

determinado placar não tem informação, ou que tem informação a mais e elas ajudam-me a gerir o espaço de 

exposição dos nossos materiais (Anita, EE). Consideram que a participação das crianças nos 

processos de divulgação e na avaliação desses processos é mais uma forma delas aprenderem a 

selecionar, a seriar e a organizar a informação (Sara, EE). É neste pressuposto que, por vezes, a 

educadora Anita faz mesmo de propósito e deixo os placares “vazios”, ainda que não lhes diga, que é 

para elas aprenderem a organizar o espaço (EE). Esta forma de dinamizar o jardim-de-infância e 
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os processos de divulgação permite partilhar o poder entre os adultos e as crianças, 

permitindo às crianças fazer escolhas (Souza, 2001). 

De referir que neste processo importa promover a participação de todos os parceiros, 

por isso, na sua prática a educadora Sara habitualmente questiona as crianças acerca do que 

divulgar e como divulgar, ela refere que em muitos trabalhos pergunto a cada criança a sua opinião 

[…]. Umas vezes é a criança que decide, outras vezes é o grupo, outras vezes coloco a questão à auxiliar, 

outras vezes sou eu que decido sozinha e outras vezes discuto com as colegas (EP). 

Em todo o processo de divulgação, importa organizar não apenas a informação, mas a 

forma como se divulga. Compreendi que é respeitando este pressuposto que as educadoras 

estabelecem diferentes critérios que determinam e avaliam a forma como organizam a 

informação que selecionaram para divulgar, mas sempre no intuito que permitam ver o papel 

ativo das crianças na sala, nas nossas decisões, nas atividades, nos projetos (Anita, EP): 

No AE/A, as educadoras, apesar de partilharem muitos dos princípios pedagógicos 

entre si, recorrem a diferentes critérios de organização da divulgação. Na sala da educadora 

Anita as crianças participam e apoiam na organização da divulgação. Muitas vezes me procuram a 

perguntar onde e como vamos expor determinados materiais […]. Para além de se sentirem valorizadas 

também sentem que têm um papel importante na organização da divulgação do que fazemos (EP). Esta 

educadora estabeleceu como critério divulgar tudo o que é realizado pelas crianças sejam 

trabalhos individuais, de pequeno ou grande grupo, […] nem que tenha que ocupar mais espaço do que o 

previsto […]. Se todas fazem, exponho de todas. Mas nem todas têm que fazer, porque só fazem aquelas 

crianças que querem, o que acontece muitas vezes é que todas querem fazer, ainda que façam com materiais 

diferentes (EE). 

Para a educadora Inês a decisão do que é que exponho não é fácil e obedece a alguns critérios. […] 

Quando decido o que divulgo, organizo a divulgação recorrendo à voz das crianças para explicar o que 

aconteceu, o que representa e o que a criança já é capaz de fazer: Por exemplo, selecionei uns desenhos da 

mãe com os sapatos calçados porque até aqui aquela criança nem sequer era capaz de fazer os pés (EP). 

Para ela, os critérios de seleção das produções a divulgar dependem  

[…] daquilo que eu quero, mais uma vez o que eu tenho como objetivo e como meta é que 

os trabalhos, os diferentes trabalhos clarifiquem o processo, […] não tenho a preocupação de 

divulgar, num trabalho, num tema, num projeto, todos os trabalhos de todas as crianças. 

Todos iguais, não! […] tenho a preocupação de divulgar materiais de todas as crianças 

[…] de umas crianças seleciono uns materiais de outras crianças seleciono outros […]. 

Tento organizar a divulgação em torno do que foi mais significativo e mais representativo 

das aprendizagens (ibidem). 
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[…] não tenho como prática ter exposto o trabalho individual de cada criança, não é isso 

que me preocupa muito, tenho essa preocupação pontualmente, como vai ser o dia da mãe e 

o que está a acontecer é que as crianças estão a conversar sobre coisas importantes 

relacionadas com as mães e conversámos com elas […] se achavam importante divulgar no 

placar porque são coisas que elas me disseram a mim pessoalmente e que são pessoais e elas 

podem não querer que os outros leiam. Eu tive a preocupação de lhes perguntar se queriam 

expor ali ou se queriam guardar já no portfólio e ser uma coisa só delas e da família e todas 

quiserem divulgar. Nestas situações eu acho que é importante dar visibilidade a todas as 

crianças (EE). 

No AE/B a equipa definiu, para os espaços comuns, alguns critérios para a divulgação pois 

como trabalhamos muito em conjunto, consideramos que faz sentido divulgarmos as mesmas atividades, mas 

tentamos expor materiais diferentes para que os pais não vejam mais do mesmo em todas as salas. Assim 

tentamos coordenar entre as três salas o que divulgamos, respeitando sempre a liberdade que cada uma das 

educadoras tem. […] Definimos também como critério divulgar os trabalhos coletivos (Sara, EP). 

Para a educadora Sara a responsabilidade de organizar a divulgação é partilhada, 

porque sou muito democrática. Apesar de existirem funções muito bem definidas, eu considero que todos 

podemos opinar e todos podemos decidir […] sou eu que seleciono e que organizo a maior parte da 

exposição, mas muitas vezes a decisão daquilo que divulgamos é discutida com todos (EP). Na sua 

prática considera que os seguintes critérios de seleção e divulgação das produções das 

crianças:  

[…] apresentar a diversidade do trabalho que aqui se desenvolve, eu tenho a preocupação de 

não expor vinte trabalhos iguais. […] Normalmente escolho o que cada criança consegue 

realizar melhor. Tenho o cuidado de selecionar de todas as crianças, dando evidência aos 

seus progressos e às suas conquistas, até podem nem ser os melhores trabalhos do grupo, mas 

seleciono aqueles que acho que demonstram melhor as suas aprendizagens. Assim seleciono 

um registo deste projeto, um registo daquela atividade e as próprias crianças também me 

dizem “Ah, eu gostava que fosse este!”, muitas vezes pedem para alterar as minhas 

escolhas e justificam “Prefiro este porque é do jogo […], ou da divisão silábica ou de uma 

experiência, ou prefiro um desenho…” e eu também vou gerindo desta forma: ouvindo-as e 

respeitando as suas preferências devidamente justificadas (ibidem); 

[…] uma criança que tem um desenvolvimento um pouco desfasado dos seus pares, quando 

eu divulgo os trabalhos, eu só divulgo alguns da mesma situação de aprendizagem, por 

exemplo uma pintura, se for uma criança que se destaca porque está num nível acima dos 

seus pares, eu não vou expor o seu trabalho porque ela já não necessita, ela já se evidencia 

por si só. Se for uma criança que se destaca por estar muito distanciada, num nível inferior 

ao dos seus pares, eu vou selecionar uma onde ela teve uma concretização melhor. Acho que 

este critério estimula as crianças e a sua autoestima e acho que os pais também percebem 

isso e conseguem compreender que entre o que se divulga existem diferenças, mas tento 

evidenciar as diferenças pela positiva (ibidem). 
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A educadora Catarina cuida de descrever todo o processo sobre o que fizemos, depois decidimos 

como vamos apresentar e organizar os vários trabalhos que os grupos fizeram e só depois é que divulgamos. 

[…] São quase sempre as crianças que tiram e colocam os cartazes e os outros trabalhos. […] Tenho 

muitos projetos e pequenos trabalhos que vamos desenvolvendo, uns sou eu que seleciono, outros são elas que 

decidem (EE). Refere ter critérios definidos já que  

[…] quando divulgamos temos o cuidado de organizar a informação de modo a que todos 

compreendam o que estamos a divulgar, mas às vezes não é fácil porque acontecem muitas 

coisas ao mesmo tempo. Na maior parte das vezes organizamos tudo em função das 

temáticas que estamos a trabalhar. Outro critério que acho importante é divulgar as áreas 

de conteúdo, todas as áreas e mostrar que as trabalhamos todas, ainda que umas mais que 

as outras. Quer dizer, não sei se trabalhamos mais umas que outras, mas conseguimos 

divulgar mais umas que outras, isso sem dúvida (ibidem). 

No AE/C, a organização e a seleção do que divulgamos […] acontece naturalmente em função do 

que acontece (Cristina, EP). Esta educadora refere que a divulgação fala por elas, pelas crianças, a 

sala é delas, mas de facto eu ajudo-as muito na gestão do espaço e na organização do que acontece e do que 

se divulga (ibidem) e refere ainda que na sua sala a divulgação depende também muito da vontade que 

temos de destacar mais um ou outro projeto, ou até mesmo um acontecimento, sim, porque não divulgamos 

apenas projetos ou atividades, podemos simplesmente divulgar uma novidade, sei lá, de uma mãe que está 

grávida (ibidem). 

As educadoras referem ainda que o processo de seleção e organização dos processos 

de divulgação requer uma gestão difícil (Sara, EE). Muitas vezes quando eu termino às quinze e 

trinta e penso vou organizar os placares, nem sempre consigo, chega a ser muito complicado porque surgem 

outras tarefas para fazer. Normalmente tenho mais preocupação com os registos do hall de entrada do que 

com os da sala, porque o que é delas é delas e são elas que muitas vezes gerem os placares. Mas esta 

organização de decidir o que se coloca dentro e fora da sala é difícil (EP). 

Assumindo as suas funções e no pressuposto de que, para desenvolver as suas 

capacidades reflexivas e democráticas (Moss, 2011) necessitam ter tempo para pensar o 

vivido, as educadoras refletem acerca dos registos e das aprendizagens, pois confrontam-se 

com muitos registos e registos diferentes de diferentes salas, então sentimos necessidade de reunir. Nós 

reunimos muito. Discutimos muitos assuntos entre nós, discutimos e analisamos situações individuais das 

crianças, mas discutimos acima e tudo o que fazer e como fazer (Sara, EP). A educadora Inês 

considera que as reflexões  

[…] são para divulgar, para expor. São também para mim, são informações para o meu 

projeto curricular de grupo e que eu tenho no meu dossier e onde faço as minhas 
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planificações e avaliações diárias e semanais. Esses registos são pensados por mim sem as 

crianças. Há registos que eu não faço logo, levo para casa ou faço no final da tarde sozinha 

porque sinto essa necessidade porque, por vezes, sinto que não tenho capacidade logo na 

altura de registar tudo e necessito ter consciência realmente de tudo o que aconteceu e de tudo 

o que elas disseram, ou seja, sinto necessidade de perceber o que é que é realmente 

importante para divulgar e portanto necessito desse tempo, de refletir sobre aquilo e registar, 

é claro que registo de outra maneira e depois antes de ser divulgado nos placares leio e 

apresento ao grupo para que as crianças digam se o registo corresponde ao que estivemos a 

conversar. Apresento-lhes o texto final para que elas se pronunciem e se me esqueço de 

alguma coisa, dizem logo: “Esqueceste-te disto, tens que pôr isto ou aquilo” (EP). 

 

Análise periódica dos registos 

Nas suas práticas de divulgação, os registos permanecem enquanto têm sentido para mim, para o 

grupo e até para os pais, eles permanecem enquanto percebemos que ainda nem todos os leram  (Cristina, 

EE) porque o que nós temos nas paredes têm que ser reflexo do que nós estamos a viver na altura, do que 

tem sentido para nós e portanto é renovado com muita frequência, de acordo com o tempo em que nós 

estamos a desenvolver um projeto, uma atividade (Inês, EE).  Todas as educadoras participantes 

assumem que analisar periodicamente os registos é uma prática inerente à avaliação das suas 

modalidades de divulgação, por isso o importante é que os registos sejam divulgados durante o tempo 

que consideramos, eu e as crianças, que faz sentido (Anita, EE).  

Recorrem a critérios diferenciados de permanência dos registos, na medida em que 

estabelecem os critérios em função dos projetos que vão sendo desenvolvidos, tentam que o 

que esteja exposto seja o reflexo do que se está a viver (Inês, EE). Esta educadora revela que não 

tem critérios explícitos de renovação dos registos, estes mantêm-se enquanto o processo acontece, 

não estão sempre os mesmos registos, um projeto tem várias fases e durante um projeto há vários trabalhos 

que se vão divulgando, que se vão pondo e tirando, por isso a periodicidade é mesmo aquela que é suficiente 

(EP). Também a educadora Cristina refere que os registos divulgados permanecem o tempo 

que consideramos necessário, não há tempos preestabelecidos, a mudança de registos ocorre de forma natural. 

Retiramos ou colocamos informação sempre que sentimos que aquela informação já não faz sentido ou 

quando necessitamos de espaço (EP) deste modo  

[…] existe informação que está um mês exposta e outra que pode estar só uma semana. A 

divulgação dura enquanto faz sentido para mim, mas principalmente, para o grupo ou para 

alguma criança em especial. Se de repente, acontece uma atividade que não estava prevista, 

mas se foi significativa para o grupo eu posso retirar a informação que coloquei ontem, mas 

normalmente o que faço é procurar a informação que está há mais tempo (EE). 
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Os tempos de permanência do que é divulgado variam muito (Sara, EP) quer no espaço 

das salas de atividades, quer nos espaços comuns. Não existe uma rotina preestabelecida, um 

tempo determinado (Cristina, EE), por isso, quotidianamente tomam decisões acerca dos 

registos a divulgar e dos registos já divulgados.  

Decidem se guardamos ou mudamos de local (Anita, EE), por exemplo, na sala da 

educadora Inês ao renovar os materiais, estes são guardados recorrendo a diferentes 

estratégias: 

[…] normalmente quando são registos que são delas retiram-se da exposição e são 

guardados nas capas ou nos portfólios, aqueles que são produtos fruto de uma reflexão de 

grupo […], vamos agrupando com algumas molas e durante algum tempo é guardado […] 

Umas vezes ficam na despensa e quando por alguma razão necessitamos daqueles produtos, 

vamos busca-los novamente para a sala e depois também há alguns que divulgamos no 

vestiário. É esse o processo, antes de ir para a despensa, alguns vão para o vestiário (EP); 

[…] as produções de cada criança vão para as suas capas, as produções que são do grupo e 

que são gerais, a maior parte das vezes eu arranjo um sistema de as fotografar e faço um 

resumo, depois componho como se fosse uma história e coloco naquela área dos projetos. Há 

outros que também fotografo e que utilizo ainda durante algum tempo, retiro da sala e 

coloco no vestiário. Esta foi uma estratégia que combinei com a outra colega porque 

achamos que é outra maneira também interessante de divulgar o que se vai passando no 

jardim-de-infância (EE). 

Os registos são renovados sempre que existe informação pertinente e relevante para dar conta 

do processo (Cristina, EE), pelo que, na prática da educadora Anita 

[…] uns registos podem estar expostos dois ou três dias, outros podem estar dois ou três 

meses como é o caso da árvore do inverno. Eu tenho diferentes critérios. Por exemplo, a 

árvore do inverno esteve a estação toda e acaba por servir quase de decoração da sala, os 

outros que estão relacionados com os projetos que desenvolvemos e que as crianças 

comunicam ao grupo todo, podem ficar apenas dois ou três dias e depois há aqueles que 

duram enquanto o projeto durar e que vão sendo acrescentados conforme os trabalhos vão 

sendo desenvolvidos (EE). 

Apesar da educadora Catarina considerar que a renovação da divulgação deve ser 

realizada pelo menos de quinze em quinze dias ou de mês a mês (EE), também ela recorre a critérios 

diferentes já que 

[…] há materiais que se vão mantendo porque fazem parte de um projeto. […] por 

exemplo, ainda ali estão materiais do natal porque são de determinados projetos que 

desenvolvemos e que os vivemos intensamente e então ainda o mantemos na sala. Está 

também um jogo que foi feito pela anterior estagiária e que também mantemos porque é um 

livro sobre os direitos das crianças e que foi trabalhado durante um período de quase três 

meses e decidimos mante-lo na sala porque deu origem a um jogo da glória e elas podem 
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voltar a jogar. Também é muito importante mantê-lo na sala porque foi construído com o 

apoio dos pais (ibidem); 

[…] tento expor, durante o mês, de todas as vinte e cinco crianças. Das crianças que fazem 

tudo perfeitinho e que não têm dificuldades, mas também daquelas que apresentam algumas 

dificuldades. Tento diversificar nas atividades, por exemplo, não divulgo as pinturas das 

vinte e cinco crianças. Por exemplo, numa semana tento divulgar registos da área da arte, 

área da matemática, área da linguagem, área das ciências mas abrangendo todas as 

crianças, tento fazer sempre assim. Depois na outra semana tento que naquelas áreas os 

trabalhos divulgados sejam de outras crianças de modo a que no final do mês os trabalhos 

de cada criança tenham sido divulgados em todas as áreas (EP). 

As educadoras Sara e Inês revelam que, em muitas situações do seu quotidiano, o 

tempo de divulgação é influenciado pelas múltiplas tarefas, enquanto educadoras de 

infância estão obrigadas a desempenhar e como são coordenadoras do Departamento do 

Pré-Escolar nos seus agrupamentos, as tarefas são acrescidas. No entanto, se por um lado 

estas circunstâncias podem revelar-se pouco favoráveis aos processos de divulgação, por 

outro, permitem uma maior reflexão nos registos que elaboram: 

Eu gostaria de os renovar com muito mais frequência do que aquela com que faço. Mas é-

me muito difícil porque nós temos milhentas coisas sempre para fazer. Quando eu penso que 

termino às quinze e trinta e vou organizar os placares, nem sempre consigo, chega a ser 

muito complicado porque surgem outras tarefas para fazer (Sara, EP); 

Eu fico muitas vezes na sala após as crianças terem saído para elaborar os registos e faço 

muitas coisas em casa, porque aqui no jardim-de-infância tenho sempre muito para fazer e 

também tenho muitas vezes que ir para a sede para tratar de burocracias, muitas 

burocracias. Como estava a dizer, muitos registos são realizados em casa, é muito trabalho 

de casa, porque existe aquele registo que é feito ali logo na altura e que é exposto, mas há 

aquele também em que eu sinto que deve ser mais pensado e portanto esse registo é 

trabalhado já sem as crianças e porque é mais pensado, é mais elaborado, necessito de mais 

tempo, um tempo de reflexão, um tempo de pensar como aconteceu e porque aconteceu 

(Inês, EP).  

 

 

6.3.4. Síntese  

A análise interpretativa permitiu-me proceder à identificação e à compreensão dos 

espaços de divulgação dos registos, dos tipos de registo selecionados e das modalidades de 

divulgação a que as educadoras participantes recorrem. 
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Nas suas práticas as educadoras selecionam os espaços para procederem à divulgação 

dos registos produzidos em função de três princípios de gestão dos processos de 

divulgação: o acesso à informação, as temáticas e a sensibilidade estética. 

Espaços de divulgação 

As educadoras recorrem a todos os espaços para divulgar os registos que selecionam. 

Divulgam quer no interior das salas de atividades, quer no exterior das mesmas, quer ainda 

no ciberespaço. 

No espaço das salas de atividades recorrem às paredes, aos placares, ao quadro de 

ardósia, à porta, às janelas, ao chão, ao teto, aos móveis, às mesas e bancadas e à corda para 

secagem de pinturas. 

Nos espaços exteriores às salas de atividades e que designei de espaços comuns 

recorrem às paredes, aos placares, aos biombos, às portas, às janelas, ao chão e aos móveis.  

No ciberespaço recorrem aos sites institucional, aos blogues do jardins-de-infância, ao 

moodle e ao email. 

Tipos de registo 

A análise interpretativa permitiu-me compreender que as educadoras divulgam os 

seguintes tipos de registos: os registos escritos, os registos pictográficos, os portfólios das 

crianças, os registos com recurso às TIC e o dossier das educadoras. 

Através dos registos escritos recorrem à escrita para divulgar textos; palavras e/ou 

frases que apoiam a explicitação de atividades, projetos e experiências; legendar alguns dos 

registos pictográficos divulgados; explicitar processos e aprendizagens. Os instrumentos de 

registo das crianças são outro dos tipos de registo escrito muito usual, bem como os livros. 

Nas informações dos adultos e para os adultos e no jornal também predomina o registo 

escrito. 

Os registos pictográficos complementam, em muito, os registos escritos. A análise da 

informação permitiu-me compreender que as produções artísticas são as que mais 

frequentemente divulgam. Divulgam ainda as fotografias de atividades, projetos e ou 

acontecimentos. 

Os portfólios das crianças são alguns dos tipos de registo que privilegiam mas que 

referem ter dificuldades na sua execução, pois escutar as crianças exige tempo de que 
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muitas vezes não dispõem. Recorrem aos portfólios como instrumentos cum uma dupla 

intencionalidade, a divulgação e a avaliação. 

Os registos com recurso às TIC são mais uns dos registos a que recorrem para divulgar 

as suas práticas pedagógicas fazem-no através do email, do blogue do jardim-de-infância e da 

apresentação power points. Estas duas ultimas ferramentas permitem-lhes explicitar as suas 

práticas e divulgá-las essencialmente às famílias. 

O dossier das educadoras é o último tipo de registo referido e existe enquanto 

instrumento de organização e de divulgação do trabalho pedagógico. 

Modalidades de divulgação 

As modalidades de divulgação destas educadoras organizam-se em duas áreas: a 

explicitação do dia-a-dia através de diferentes tipos de comunicação e a avaliação das suas 

modalidades de divulgação. 

Ao explicitarem o dia-a-dia fazem-no recorrendo, primordialmente, a três tipos de 

comunicação, a comunicação oral, a comunicação escrita e a comunicação pictórica. Sendo 

que atribuem uma importante relevância à comunicação oral com todos os parceiros. 

A avaliação das modalidades de divulgação é entendida por todas as educadoras 

participantes como necessária ao bom desenvolvimento dos seus processos de divulgação 

pois só assim as conseguem validar. 
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 6.4. Uma oportunidade de desenvolvimento profissional 

Tendo presente que é ao longo da sua vida que as educadoras aprendem “aquilo que é 

verdadeiramente essencial: aprendem a sua profissão” (Canário, 1999, p. 280), neste ponto 

centro-me na compreensão da influência que os processos de divulgação têm no 

desenvolvimento profissional das educadoras participantes. Respeitando e articulando esta 

minha intencionalidade com as categorias de análise, organizo a análise interpretativa em 

torno das suas conceções de desenvolvimento profissional articuladas com os processos de 

divulgação, centrando-me nos princípios orientadores das suas práticas pedagógicas, na 

aprendizagem com e pela experiência e na aprendizagem ao longo da vida. 

 

6.4.1. Conceções de desenvolvimento profissional 

Respeitando as singularidades de cada uma das educadoras no modo de conceber e de 

desenvolver a sua profissão, compreendi que quotidianamente as educadoras estão envoltas 

numa multiplicidade de vertentes de intervenção direta e indireta. Inerente às suas 

conceções de desenvolvimento profissional estão os processos de divulgação pois 

sustentam que “registar [e divulgar] é produzir história, é construir saberes com base na 

prática, é desenvolver-se pessoal e profissionalmente” (Lopes, 2009, p. 164), como refere a 

educadora Sara 

[…] quero sempre avaliar o que faço e os processos de divulgação são excelentes processos de 
avaliação das minhas práticas. Ao conversar com a colega educadora e com os pais acerca 
do que está divulgado, tenho refletido muito acerca da melhor forma de atuar, acerca da 
melhor forma de ser educadora e de ser uma boa educadora para as crianças, espero ser 
significativa e isso exige muito de mim como profissional, mas também como pessoa pois eu 
sou sempre eu! (EP) 

Compreendi que a construção dos conhecimentos sobre o processo de aprendizagem e 

ensino, as atitudes relativas à intervenção pedagógica, o papel dos adultos e das crianças, as 

relações intra e interpessoais e a capacidade reflexiva acerca das suas próprias práticas 

pedagógicas são elementos cruciais nos seus processos de desenvolvimento profissional, tal 

como refere a educadora Cristina: 

[…] cada vez me torno mais exigente comigo mesma […] dou comigo a procurar novas 

formas de agir e de estar com as crianças. Preocupo-me muito com as crianças e com a 

relação que estabeleço com elas, cada vez vamos mudando mais, tudo muda e nós temos que 

nos adaptar e temos que aprender a viver de maneira diferente. Acho que o meu 

desenvolvimento profissional passa por aí, por procurar cada vez ser melhor, ser cada vez 

mais humana, respeitando toda a legislação e tudo o que muda em termos organizacionais, 
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mas acima de tudo tenho investido na minha relação com as crianças e com os adultos 

(EP). 

As educadoras consideram que, para além dos conhecimentos, é na relação 

intersubjetiva construída entre cada uma das educadoras e os diferentes contextos onde 

desenvolvem a sua intervenção - aqui se incluem, inevitavelmente os processos de 

divulgação - que se encontram os elementos que sustentam o seu desenvolvimento 

enquanto pessoas e enquanto profissionais. Entendo, portanto, que o modo de ser 

educadora e de lidar com diferentes realidades influencia e é influenciado pelo que cada 

uma conhece, sente e faz (Spaggiari, 1999), na medida em que o ser pessoal e o ser 

profissional determinam os seus modos de ser e de estar na profissão, sendo “impossível 

separar o eu profissional do eu pessoal” (Nóvoa, 2013, p.17), tal como refere a educadora 

Anita nas duas entrevistas realizadas 

[…] a minha personalidade e o meu ser influencia em muito as minhas práticas. […] 

desde que estou nesta instituição, […], cresci muito; refiro-me às relações interpessoais 

baseadas na transparência de atitudes, no bom senso, na valorização das competências dos 

outros, […]. Eu entendo que as educadoras na sua profissão têm que trabalhar 

aprofundadamente as questões do relacionamento interpessoal; para além dos conhecimentos 

profissionais e do saber fazer interligando os nossos conhecimentos com as atividades que 

proporcionamos às crianças, para além de tudo isto temos que ser pessoas, acima de tudo 

temos que saber partilhar com as crianças a nossa individualidade. Ao longo dos últimos 

anos, acho que tenho melhorado muito esse aspeto da minha vida profissional, cada vez sou 

mais capaz de explicitar, de verbalizar o que estou a sentir. Eu comecei a conseguir 

estabelecer este tipo de relação não apenas com as colegas, mas também com as crianças e 

com os pais. Eu acho mesmo que tenho vindo a crescer muito como pessoa e que isso se nota 

na minha prática também! (EE); 

[…] o meu desenvolvimento profissional está intimamente ligado ao meu desenvolvimento 

pessoal e eu sinto que tenho vindo a alterar a minha maneira de ser, de ser pessoa. […] O 

meu desenvolvimento profissional melhorou tanto quanto eu fui conseguindo relacionar-me 

com todos os que me rodeiam. […] o termo relação tem muito de subjetivo, tem várias 

facetas e aquela relação profissional que tem que existir tenho vindo a melhorá-la, a 

aperfeiçoá-la, refiro-me à relação com as crianças, com outros profissionais, com as famílias, 

com a equipa, por tudo isto acho que o meu desenvolvimento tem melhorado na medida em 

que cada vez mais quero relacionar-me intensamente com todos (EP). 
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6.4.1.1. Princípios orientadores das práticas pedagógicas  

 

[…] os meus princípios educativos e 
pedagógicos, são os alicerces das 
minhas práticas  (Catarina, EE).  

 

As educadoras têm “características e ritmos individuais na construção do 

conhecimento e na construção da sua identidade como educador[as]” (Rossetti-Ferreira, 

Mello, Vitoria, Gosuen & Chaguri, 2001, p. 28). Elas arquitetam o seu desenvolvimento 

profissional em torno dos princípios que definem para as suas práticas, tal como explicita a 

educadora Inês: 

[…] é na articulação de todos os meus princípios que eu construo a minha prática e que 

depois penso sobre ela e que defino o meu projeto curricular com as crianças, […] depois 

cruzo também com as coisas que eu vou aprendendo e sabendo o que anda a ser produzido 

pelo mundo fora, as novas teorias educativas, o que se vai investigando e publicando, tento 

portanto estar a par das novas informações e depois vou cruzando com aquilo que é mais 

institucional, com o projeto educativo do agrupamento que também se deve cruzar com o 

meu, […] com o da colega que trabalha aqui comigo e com quem desenvolvo muito trabalho 

em parceria (EE). 

Assumindo o seu papel de gestoras do currículo e com a intencionalidade de construir 

um currículo onde se criem possibilidades para aprender a aprender, estimulando e 

conquistando o desejo das crianças em conhecer e descobrir o que as rodeia, as educadoras 

participantes concebem alguns princípios que regem as suas práticas e adequam-nos às 

crianças individualmente, aos grupos, às famílias e até às próprias equipas pois consideram 

que a prática não é só o agir, […], a minha prática engloba toda a reflexão, todas as minhas 

intencionalidades, toda a discussão e negociação com as crianças, com a auxiliar, com  minha colega (Inês, 

EP). Para o desenvolvimento desta prática as educadoras necessitam que todos os 

intervenientes nos processos de aprendizagem estejam disponíveis para se ajudarem uns 

aos outros assegurando a todas as crianças o cumprimento do seu direito de aprender. Mas 

este trabalho de educadora é muito difícil. Temos que gerir tudo ao mesmo tempo, conseguir apoiar cada 

criança, todos os grupos, pensar no que estamos a fazer e no que vamos fazer a seguir, respeitar as famílias 

e as suas necessidades, construir espaços de partilha com a auxiliar (Anita, EP). 

A análise dos projetos curriculares de grupo/turma (PCG/T) e das entrevistas 

realizadas permitiu-me identificar alguns dos princípios que guiam as educadoras 

participantes nas suas práticas pedagógicas.  
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Nos PCG/T enunciam os princípios que emanam das suas opções educativas, mas nas 

entrevistas expressam outros princípios que muitas vezes são exercidos de forma inconsciente 

[…] eles fazem parte de mim enquanto pessoa e enquanto educadora (Catarina, EE). Neste sentido, 

compreendi que as educadoras procuram a melhor forma de serem educadoras, sendo 

educadoras, exercendo a sua profissão através das suas experiências e da reflexão dessas 

mesmas experiências. Compreendi que este é um processo criativo de construção entre o 

que já sabem e tudo o que é novidade. Consideram, portanto, que para serem educadoras, 

necessitam aprender a ser educadoras e, tal como refere a educadora Cristina, é com base 

no que são enquanto educadoras e nas opções educativas que vão tomando, que definem 

os seus princípios: 

Ao longo da minha vida tenho alterado a minha forma de ser educadora mas os meus 

princípios globalmente têm-se mantido. As práticas sim, essas vão-se alterando por várias 

razões. Queres ver? Por exemplo as crianças e a sua cultura têm uma grande influência na 

minha prática, as formações que vou fazendo, a legislação, sei lá… Acho que os meus 

princípios não têm mudado muito, o que tem mudado é a minha forma de entender a 

educação de infância e consequentemente a minha forma de ser educadora (EE). 

A análise dos PCG/T permitiu-me compreender que neste documento as educadoras 

explicitam os princípios inerentes às suas opções educativas. A título de exemplo, 

seguidamente transcrevo as opções educativas e as prioridades definidas pela educadora 

Inês no seu projeto curricular de grupo em 2011-2012, 

Como Profissional de Educação Pré-escolar tento orientar a minha prática com base nos 

princípios educativos sócio-construtivistas. Considero que o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças são indissociáveis, que a criança é co-construtora do 

conhecimento e que as aprendizagens que realiza resultam da interação permanente com os 

outros, (iguais e adultos), objetos, situações e com as suas próprias ideias. Por outro lado a 

família, a comunidade e a cultura em que cada criança se insere, implica uma complexidade 

de relações e experiências que é necessário perceber, respeitar e acolher no ambiente 

educativo. Neste âmbito e tendo sempre presente os resultados da avaliação diagnóstica, a 

observação já realizada e os objetivos definidos no Projeto Educativo do Agrupamento: 

Sucesso escolar; Articulação entre ciclos e Envolvimento dos Encarregados de Educação, a 

intervenção educativa a realizar reflete-se na construção de um ambiente organizado, 

acolhedor e seguro, promotor de aprendizagens; na concretização de um currículo que tenha 

relevância para as crianças; na continuidade educativa/envolvimento da Família no 

trabalho desenvolvido na sala e Jardim-de-infância; no estímulo à resolução de problemas; 

na observação e avaliação do desenvolvimento e das aprendizagens; numa pedagogia 

organizada e estruturada tendo como suporte a atividade lúdica característica destas faixas 

etárias; numa pedagogia diferenciada, centrada na cooperação, que inclua todas as crianças, 

aceite as diferenças, apoie e desafie a aprendizagem e responda às necessidades individuais; 

numa perspetiva de que as crianças aprendem ativamente e ainda num trabalho em 
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parceria/articulação com o primeiro ciclo. […] as prioridades de trabalho a desenvolver com 

este grupo de crianças são a aquisição e consolidação de competências na área das expressões 

e comunicação nos domínios da linguagem oral e abordagem à escrita, nomeadamente a 

consciência fonológica, a compreensão de discursos orais e interação verbal, o reconhecimento 

e escrita de palavras e o conhecimento de convenções gráficas. A realização de atividades de 

expressão artística constituirá igual prioridade e será o meio privilegiado de 

operacionalização das aprendizagens acima referidas (cedido pela educadora Inês).  

 

No quadro nº 23 apresento os princípios expressos nas opções educativas dos 

PCG/T. 

Quadro 23 – Princípios expressos nas opções educativas dos Projetos Curriculares de 

Grupo/Turma 

 

Articular com outros ciclos; 
Compreender que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis e que o saber se 
constrói articuladamente; 
Conceber a educação pré-escolar enquanto espaço de crescimento na área de formação pessoal e 
social, um espaço onde se pretende que as crianças sejam felizes; 
Considerar a criança enquanto co-construtora do conhecimento; 
Construir um ambiente organizado, acolhedor, seguro, promotor de aprendizagens, onde todos 
são importantes, onde seja respeitada a opinião e os interesses de todos. Ambientes de vivência 
criativa e experiência estética; 
Criar as condições para que as crianças progressivamente se sintam autónomas e com sentido de 
responsabilidade pelos seus pertences e pelo cuidado na relação com o Outro e com o Ambiente; 
Criar e concretizar um currículo que seja relevante para as crianças; 
Desenvolver competências pessoais, que promovam o sentido crítico, estético e o saber viver em 
grupo, aceitando as regras democráticas; 
Desenvolver as áreas de conteúdo e os diferentes domínios enunciados nas OCEPE; 
Envolver a comunidade; 
Estimular a resolução de problemas; 
Estimular uma pedagogia diferenciada, centrada na cooperação, que inclua todas as crianças, aceite 
as diferenças, apoie e desafie a aprendizagem e responda às necessidades individuais; 
Observar e avaliar o desenvolvimento e as aprendizagens; 
Organizar a rotina diária de forma diferente, dando resposta às crianças com necessidades 
educativas especiais que necessitam do apoio do adulto; 
Organizar e estruturar a pedagogia tendo como suporte a atividade lúdica; 
Otimizar a resposta pedagógica para alunos com necessidades educativas especiais;  
Promover a continuidade educativa, o envolvimento e a participação da Família; 
Promover o desenvolvimento de relações sociais saudáveis (honestidade, respeito, solidariedade, 
responsabilidade, tolerância e disciplina); 
Promover o desenvolvimento físico, artístico, estético e cívico das crianças; 
Providenciar a existência de material didático ajustado às necessidades educativas; 
Realizar diagnósticos para ajustar estratégias e atividades à aquisição de competências; 
Reconhecer a criança como interveniente ativa no processo educativo; 
Respeitar a cultura em que cada criança se insere; 
Respeitar os objetivos gerais da educação pré-escolar e as Orientações Curriculares; 
Respeitar os princípios educativos sócio-construtivistas; 
Responder e atender todas as crianças respeitando as características individuais e coletivas; 
Sensibilizar os alunos para a importância da reflexão e intervenção no âmbito da Ecologia; 
Trabalhar em equipa. 
 

Fonte: Projetos curriculares de grupo/turma (cedidos por todas as educadora participantes, anos letivos 2010-2011 e 2011-2012) 
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Para além dos PCG/T, nas entrevistas realizadas, as educadoras participantes 

enumeraram outros princípios, reforçando que estes se cruzam com aquilo em que eu acredito que 

deve ser a prática pedagógica (Inês, EE), nomeadamente: formação pessoal e social; 

aprendizagem ativa; aprender pelo jogo; partilha; negociação; respeito pela criança; 

igualdade de oportunidades e trabalho em equipa. Estes princípios explicitados pelas 

educadoras surgem nos seus discursos de forma coerente com as suas opções educativas. 

Ao longo do texto opto por os apresentar pela ordem em que foram surgindo ao longo da 

análise interpretativa.  

Porque um dos objetivos pedagógicos definidos para a educação pré-escolar é 

“promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de 

vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania” (ME-DEB, 1997, p. 15), 

as educadoras participantes consideram que a formação pessoal e social é um princípio 

fundamental no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas e que norteia todo o meu 

trabalho de educadora (Catarina, EE). Neste sentido, as educadoras referem que  

Preocupo-me bastante com a pessoa que elas são ou poderão vir a ser, […] o que me remete 

para a formação pessoal e social e acho que nesta fase é que as crianças têm mesmo que 

tomar o gosto por si próprias, acreditarem que são capazes, darem ideias… portanto, um 

dos grandes princípios que eu tenho é apoiar o desenvolvimento da pessoa que elas são. […] 

Portanto, preocupo-me com a pessoa delas, o saber estar com os outros, ver o outro, aceitá-lo 

e respeitá-lo. No fundo a questão é saber viver em democracia, saber viver com os outros! 

(Cristina, EE); 

[…] não estou muito preocupada se a criança sabe escrever e se sabe contar. O que acho 

mais importante é a formação cívica. Tento gerir os comportamentos a nível do ambiente de 

sala, […], acho que elas têm que saber comportar-se e saber respeitar o outro, […]. Saber 

escutar o outro, […] o respeitar os outros, o saber ouvir, o saber pôr o dedo no ar. […]. 

No fundo preocupo-me em trabalhar as questões da cidadania […]. Tento trabalhar esses 

valores desenvolvendo trabalho a nível de regras, por isso a conversa está muito patente no 

meu grupo, tento ajudá-las a saber ouvirem e a questionarem-se. Não sou eu que imponho 

as regras na sala, eu levo-as a questionarem tudo o que fazem na sala e são elas que se 

autocriticam e são elas que se criticam umas às outras e são elas que estabelecem as regras 

na sala (Catarina, EE). 

Porque consideram que as crianças são pessoas “inteiras”, que possuem sentimentos, 

ideias e constroem relações com os outros (Bruce, 2011), atribuem importância ao 

estabelecimento de relações de qualidade pelas crianças pois consideram que só assim elas 

conseguirão ser cidadãs participantes e interventivas em diferentes contextos e situações, 
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afirmando-se como “seres livres e colaborativos e com capacidade para pensamento e ação 

reflexiva e inteligente” (Oliveira-Formosinho, 2011, p. 102). A educadora Inês explicita este 

seu princípio do seguinte modo: 

Dou muita importância à relação, acredito muito que as crianças aprendem de uma forma 

social em relações de qualidade que estabelecem umas com as outras, aprendem […]. 

fazendo e pensando sobre o que fazem. Ao criar condições para que as relações sejam 

diversificadas, considero que crio condições para que as crianças aprendam a lidar com o 

previsto mas acima de tudo com o imprevisto. Se as relações forem autênticas elas conseguem 

posicionar-se face ao outro e decidir o que fazer em determinada situação. Este é um 

princípio que guia a minha ação, […] ao promover o desenvolvimento de relações sociais 

saudáveis como o respeito, a solidariedade, a responsabilidade, a participação estou a ajudar 

a desenvolver a formação pessoal e social de cada um e do grupo em geral (EE). 

Consideram que ao promoverem o desenvolvimento da formação pessoal e social 

promovem a possibilidade das crianças desenvolverem as competências necessárias à 

construção do saber. Neste sentido, a educadora Sara reforça a importância deste princípio: 

[…] eu preocupo-me muito […] com competências fundamentais como seja a autonomia, a 

independência. Preocupo-me em fomentar situações onde emocionalmente a criança crie 

resistência à frustração, onde lide com as suas dificuldades numa série de competências. O 

meu papel também é o de ajudar essencialmente os pais a compreenderem que esta formação 

vai influenciar, e muito, as aprendizagens. Acima de tudo pretendo promover situações que 

lhes permitam contactar com aprendizagens não formais que são tão ou mais importantes 

que as aprendizagens formais, no seu desenvolvimento e para toda a vida […]. Todos estes 

aspetos me preocupam muito mais do que as aprendizagens formais porque acho que se nós 

estimularmos as crianças, e nós aqui estimulamos muito, em termos de capacidade de 

raciocínio, de resolução de situações problemáticas, de texto, da oralidade, sei lá, de tantos 

aspetos fundamentais para o desenvolvimento das crianças, elas vão, no futuro, com toda a 

certeza, ser pessoas com sucesso (Sara, EP). 

Nas suas práticas tentam propor desafios a partir do que as crianças são capazes de 

fazer, em oposição ao que não fazem (Bruce, 2011), por isso, consideram que se aprende na 

ação, construindo em conjunto (Inês, EE), interagindo com as outras crianças e com os adultos. 

Ao promoverem espaços de reflexão conjunta sobre as aprendizagens realizadas e a 

realizar, as educadoras fundamentam as suas práticas no que as crianças querem aprender. 

Consideram, portanto, que as crianças aprendem ativamente com as experiências diversificadas que 

lhe são proporcionadas num ambiente em que a participação e a democracia são valores sempre presentes 

(Sara, EE). Nas suas entrevistas, estas duas educadoras realçam que a aprendizagem ativa 

surge nas suas práticas como um princípio orientador que as guia no quotidiano do jardim-



Capítulo 6 

504 

 

 

de-infância, pretendendo que a sua forma de ensinar seja “a força para aprender a 

aprender” (Malaguzzi, 1999, p. 94). Tal como é possível compreender nas palavras da 

educadora Inês: 

Essencialmente os meus princípios cruzam-se […] com o facto de acreditar que as crianças 

aprendem de uma forma ativa, aprendem umas com as outras, aprendem fazendo e 

aprendem essencialmente pensando sobre as coisas sempre com a ajuda dos adultos, digo 

sempre porque na sala, de forma direta ou indireta os adultos apoiam sempre as crianças. 

É assim que eu acho que as crianças aprendem, é por isso que, quando estou com elas, tento 

organizar todo o trabalho e toda a minha intervenção nesse sentido […] elas aprendem 

através de uma aprendizagem ativa, em que escolhem e em que aprendem ativamente com 

as diferentes interações que estabelecem! (EE). 

Nas práticas destas educadoras, o princípio enunciado anteriormente encontra-se 

ligado à importância de proporcionar um ambiente onde a aprendizagem através do jogo 

seja uma constante, pelo que aprender pelo jogo é outro principio que preconizam 

promover no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas, já que defendem que as 

crianças aprendem de uma forma muito lúdica (Sara, EE).  

Aas crianças necessitam brincar, jogar, inventar, construir, criar e recriar para crescer e 

manter o seu equilíbrio com o mundo. “Ao brincar as crianças compreendem o mundo ao 

seu redor, se expressam e estabelecem relacionamentos com os outros. Quando as crianças 

estão brincando, elas estão construindo as fundações de toda a sua futura aprendizagem” 

(Brock, Dodds, Jarvis & Olusoga, 2011, p. 127). 

As educadoras participantes concretizam este princípio tentando proporcionar-lhes o maior 

número de experiências […] através do jogo e da brincadeira (Cristina, EE), acima de tudo, tentam 

proporcionar experiências lúdicas onde as crianças aprendam com prazer (Sara, EP).  

Neste sentido, o jogo é um alicerce indispensável ao desenvolvimento da criança, 

sendo que através do jogo, a criança tem oportunidade para construir e lidar com situações 

que lhe exigem saber negociar, partilhar, conversar respeitando as regras básicas de 

convivência e de vida em grupo. 

Consideram, então, que a brincar também se aprende e aprende-se muito (Sara, EE) pelo que 

assumem a importância da “centralidade do jogo como contraponto ao risco de uma 

“escolarização precoce”. A atividade lúdica não se opõe às propostas curriculares com uma 
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intencionalidade: deve integrar e dinamizar essas mesmas propostas” (Vasconcelos, 2012, 

p. 33). Esta questão é abordada pela educadora Catarina 

[…] se falo acerca da matemática, da linguagem, da escrita, os pais acham importante, mas 
se falo do jogo simbólico, das brincadeiras eles não dão muita importância e eu também não 
sei muito bem como explicar e como fazer passar a mensagem de que isso é tão ou mais 
importante que a matemática. Os pais preocupam-se muito com o a-e-i-o-u e com os 
números. Eu não sei explicar, eu acho que eles compreendem e aceitam o tipo de trabalho 
que fazemos, mas muitos o que querem saber é se as crianças aprendem bem, se vão ter 
sucesso escolar, querem é que as crianças treinem os grafismos e que os façam muito bem. 
Mas eu entendo que há atividades mais importantes para fazer que apenas treinar os 
grafismos porque com as atividades que lhes proporcionamos elas através do desenvolvimento 
de projetos, através da atividade lúdica desenvolvem as competências necessárias a um bom 
desempenho escolar, naturalmente (EP). 

Ao valorizar e respeitar as famílias das crianças as educadoras honram o estabelecido 

nos objetivos pedagógicos das OCEPE que definem que a educação pré-escolar deve 

“incentivar a participação das famílias no processo educativo” (ME-DEB, 1997, p.16). 

Porque as relações estabelecidas entre a escola e a família são parte integrante da vida das 

crianças e dos adultos, a partilha com as famílias é mais um dos princípios apresentados 

pelas educadoras, na medida em que pretendem que o jardim-de-infância seja um espaço também 

da criança e das famílias, que este espaço seja sentido também como um espaço onde as famílias podem 

estar, podem partilhar, podem participar, podem colaborar e devem! (Sara, EE). 

Este tem sido um forte investimento que as educadoras do AE/B têm feito, tal como 

explicita a educadora Anita numa das suas entrevistas: 

[…] tenho investido muito numa relação significativa com os pais e esta minha postura, 

que se tem vindo a alterar ao longo dos anos, de incentivar a que permaneçam na sala, tem-

me ensinado muito porque partilho as aprendizagens das crianças com as famílias e elas 

partilham comigo as aprendizagens e as conquistas das crianças fora do jardim-de-infância. 

Este ano tenho tido pais e avós a participarem nos projetos da sala de forma muito 

gratificante (Anita, EP). 

Porque a negociação promove a discussão e criação de ideias, facilitando a resolução 

de problemas, as educadoras enunciam-na também como mais um dos princípios que 

guiam as suas práticas considerando que este está intimamente ligado ao uso frequente do 

diálogo como uma das mais importantes possiblidades de resolução de problemas, onde 

todas as partes são envolvidas. Para que tal aconteça importa desenvolver o respeito pelo(s) 

outro(s) através de uma pedagogia da escuta assente numa organização de trabalho onde as 
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comunicações, os diálogos e as trocas de saberes são frequentes como refere a educadora 

Sara. 

A negociação de tudo o que acontece na sala advém muito da filosofia educativa que adotei 

e que é MEM, como sabes. O que eu valorizo mesmo no MEM é a forma democrática de 

estar na sala e os instrumentos ajudam-me a dar vida àquele modo de estar. Acho que 

negociar com as crianças é muito importante porque, por exemplo, quando coloco uma 

questão em grande grupo e todos discutimos o assunto, crio espaços para que encontrarmos 

uma resolução para o problema e isso só conseguimos se negociarmos o entre todos ou apenas 

com alguns, depende da situação (EP). 

Através deste princípio, a educadora Anita tenta negociar com as crianças o que é que vai 

acontecer, o que se está a passar na sala, no fundo, logo no início negociamos e explicitamos como é que 

vamos funcionar na sala, […], existem limites, existem regras mas eu tento sempre negociar com as crianças 

(EP). 

A educadora Sara refere o respeito pela criança, pela sua individualidade, pelo seu ritmo, 

pelos seus interesses, pelas suas necessidades, a resposta às suas ansiedades […] é um dos princípios que eu 

tento ter sempre presente, esse é para mim, às vezes o mais difícil (EE).  

Torna-se imprescindível que as educadoras adequem a sua intervenção tendo em conta 

os diferentes ritmos e formas de aprendizagem, compreendendo que o respeito pela 

individualidade, não implica necessariamente práticas de ensino individualizadas, implica 

acima de tudo assumir a diversidade e a heterogeneidade das características do grupo, 

rentabilizando-a na assunção de uma integração autónoma e individual mediante práticas de 

exercício social mútuo e relacional, da participação coletiva (Formosinho, 2007a). A 

educadora Cristina também se refere a este princípio: 

Tento também que elas tenham consciência que não vivem sozinhas, têm que aprender a 

partilhar, a ouvir o outro, a ter paciência com o outro, porque às vezes está triste, às vezes 

está mal disposto, porque há crianças diferentes e que nós temos também, de algum modo, 

ter diferentes formas de lidar com elas e aqui na sala também temos isso e é muito 

engraçado porque a determinada altura as crianças começam efetivamente a perceber que em 

determinadas alturas eu, ao grupo todo não deixo fazer mas àquela crianças se calhar eu 

relevo um bocadinho, falo de uma criança com necessidades educativas especiais, e elas 

próprias também já percebem isso e já aceitam essa maneira de fazer e também o fazem, 

tendo uma postura de tolerância (Cristina, EE). 

Outro dos princípios enunciados advém, em grande parte do facto de, no exercício das 

práticas pedagógicas, os grupos de crianças integrarem crianças com NEE, pelo que 

consideram que para respeitarem as crianças necessitam promover e respeitar o princípio 
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da igualdade de oportunidades tentando que todas tenham as mesmas oportunidades respeitando 

cada uma como ela é (Anita, EE), permitindo a cada “criança ser compreendida nas suas 

reações, no seu pensar e sentir, nas suas razões e fantasias” (João dos Santos, apud Branco, 

2000, p. 146). O cumprimento deste princípio permite à educadora conhecer e reconhecer 

as particularidades de cada criança no sentido de tomar decisões e estruturar a intervenção 

em contexto. 

Porque nos dias de hoje, trabalhar em equipa é uma das principais competências 

exigidas aos profissionais que intervêm na educação de infância (Ostetto, 2011), as 

educadoras participantes revelam que têm como princípio promover o trabalho em equipa […] 

apostámos num trabalho muito coeso de equipa (Sara, EP). Deste modo, a análise interpretativa 

permitiu-me compreender que consideram o trabalho em equipa imprescindível ao 

desenvolvimento das suas práticas.  

A educadora Anita refere que temos muita coisa em comum, mas não fazemos tudo igual. […] 

os nossos grupos são muito diferentes, quer dizer, as crianças têm necessidades e interesses diferentes e os 

temas, os conteúdos, as intencionalidades podem ser as mesmas, mas depois na hora de fazer temos que 

fazer de maneira diferente, os caminhos que percorreremos são diferentes (EE). Através do 

estabelecimento desta forma de comunicar, as educadoras têm a oportunidade de 

desenvolver “novas maneiras de pensar, de compreender, de agir e de equacionar os 

problemas da prática, adquirindo uma maior consciencialização pessoal e profissional” 

(Oliveira & Serrazina, s/d, p. 12). 

Como já referi anteriormente, nas suas práticas, as educadoras são construtoras e 

gestoras do currículo, sendo esta construção realizada em parceria com as equipas, tal como 

preconiza Vasconcelos nas OCEPE (ME-DEB, 1997), numa lógica de partilha de saberes 

pessoais e profissionais: 

É sempre numa perspetiva de partilha, de saber o que é que cada um faz […] tentar 

sempre melhorar a minha prática, […] sem trabalho de equipa não conseguimos funcionar, 

não só em termos de trabalho, como em termos pessoais até da nossa própria forma de estar 

e de ser. […] partilho o que estamos a desenvolver não só com a colega da outra sala, mas 

também com as auxiliares; há sempre troca de informação no sentido de estarmos em 

consonância: o que vai ser feito, a quem é que se dirige, como é que vamos dividir as tarefas, 

quem é que faz o quê (Anita, EE). 

O estabelecimento de relações de apoio entre a equipa onde a partilha e a troca de 

ideias são constantes, permitem aprofundar não apenas o conhecimento das crianças e das 
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suas competências, mas o conhecimento acerca de si mesmas e das suas competências 

profissionais na medida em que consideram que trabalhar em equipa é essencial, nós crescemos 

muito com a partilha entre nós, se eu tenho uma dúvida eu posso discutir esse assunto com a colega e eu acho 

isso essencial. Saber partilhar é saber ouvir, não é fechar-me numa concha (Catarina, EP). Também a 

educadora Anita refere a importância deste princípio no desenvolvimento das suas práticas 

ao considerar que o trabalho de equipa é uma componente muito forte. É um dos meus grandes 

princípios e acho que é por isso que as minhas práticas são cada vez mais consistentes, o que quero dizer é 

que aprendo muito com a equipa e planeamos e avaliamos muito em equipa o que nos permite aferir a nossa 

ação, logo, permite-me aferir as minhas práticas pedagógicas (EP). 

 

6.4.1.2. Aprender com e pela experiência 

[…] a experiência tem-me ensinado 
muito e eu gosto de aprender e quero 

continuar a aprender (Anita, EP).  

 

No desempenho das suas práticas pedagógicas as educadoras participantes consideram 

que o desenvolvimento profissional está ligado a toda a minha experiência como educadora e como pessoa 

(Sara, EP), como tal consideram que a experiência é a melhor conselheira (Inês, EE). Mas esta 

experiência é mediada pela reflexão e pela análise, pessoal ou conjunta, dessa mesma 

experiência, pelo que se entende que o conhecimento pedagógico se constrói de forma 

individual e coletiva, sendo as educadoras participantes ativas no seu desenvolvimento 

profissional (Imbernón, 2012). Como refere Teixeira (2010) suportando-se em Dewey, 

“todas as vezes que a experiência for assim reflexiva, isto é, que atentarmos no antes e no 

depois do seu processo, a aquisição de novos conhecimentos mais extensos do que antes 

será um dos seus resultados naturais” (p. 37). Esta conceção é partilhada por duas 

educadoras que consideram que, 

[…] tudo gira à volta da minha experiência, eu dou-lhe muito valor, porque acredito que, 

tal como as crianças, eu aprendo com e pela experiência e neste campo a minha experiência 

pessoal assume um papel preponderante. A experiência dos outros, especialmente da minha 

colega também me ensina, mas a minha é realmente mais preponderante (Inês, EP). 

[…] por vezes percebemos que estamos a utilizar as mesmas estratégias há demasiado 

tempo, […], e mesmo quando faço uma avaliação positiva, gosto de mudar e de 

experimentar coisas novas. Eu sou assim, quer dizer, aprendi a ser assim, a minha 

experiência profissional tem-me ensinado a ouvir-me a mim mesma e a ouvir os outros 

(Anita, EP). 
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Ao recorrerem à experiência aprendem a ser educadoras, aferindo continuamente o 

seu modo de ser educadora: 

[…] eu aprendo muito com a experiência tenho vindo a compreender-me melhor enquanto 

educadora quando me confronto com as nossas atitudes, com a autonomia que as crianças 

conseguem, sim porque as crianças têm um papel fundamental em toda a minha experiência 

profissional. A experiência com diferentes grupos ao longo da minha vida profissional tem-

me ensinado muito… claro que isto não acontece com todos os grupos, nem com todas as 

crianças, mas o que eu sou enquanto educadora está muito relacionado com este espaço de 

construção mútua em que todos nós assumimos uns papéis diferenciados mas que se 

complementam (Cristina, EE); 

A experiência tem-me ensinado que nunca é possível repetir as mesmas estratégias de ano 

para ano. Mesmo quando algumas crianças se mantêm no grupo. É através da análise da 

minha experiência, que eu vou percebendo como devo agir, como devo ser. O que quero dizer 

é que a minha experiência é o meu porto seguro. No meio das minhas inseguranças e na 

expectativa de ser cada vez melhor educadora, é na minha experiência que eu me baseio 

para mudar ou para manter o que quer que seja (Inês, EE). 

Neste processo de desenvolvimento profissional têm consciência que “o crescimento 

profissional vem parcialmente pelo esforço individual, mas, de uma forma muito mais rica, 

da discussão” (Malaguzzi, 1999, p. 83), pelo que consideram que o trabalho em equipa  

[…] é o motor do meu desenvolvimento profissional, mesmo quando não concordo porque eu 

posso pensar um pouco de maneira diferente, ou até posso nem pensar de maneira diferente 

mas defini para aquela ação uma intencionalidade diferente e isso tem que ser respeitado 

quer por mim, quer por toda a equipa mas é a discussão em torno da ação que me ajuda a 

crescer, que me torna naquilo que sou. O significado não é o mais importante, o mais 

importante, […], é a reflexão e a discussão que temos em torno dela e as nossas discussões 

de fim de tarde são muito profícuas, ajudam-me muito a pensar e a repensar a minha ação, 

a minha prática pedagógica. O caminho que cada uma traça com o seu grupo tem muito a 

ver com a nossa maneira de ser e de estar mas os nossos caminhos são muitas vezes 

complementares. O nosso desenvolvimento profissional está interligado ao espaço de reflexão 

que em equipa fomos construindo (Anita, EP); 

[…] eu tenho crescido imenso, já passei por muitas escolas e efetivamente nesta equipa tenho 

crescido muito pessoal e profissionalmente. Nós ajudamo-nos mutuamente e isso reflete-se 

nas nossas práticas (Catarina, EP). 

Porque “a problematização da experiência é a base de um questionamento que implica 

o sujeito no seu próprio projeto de criação” (Pires, 2005, p. 192), é através da análise e da 

discussão em equipa das suas múltiplas experiências que as educadoras participantes vão 

regulando as suas práticas 



Capítulo 6 

510 

 

 

[…] eu fui descobrindo que olhando para as nossas práticas e para as nossas experiências 

podemos refletir e perceber se o que andamos a fazer e como andamos a fazer estava ou não 

muito correto […] Com esta auxiliar eu tenho a prática de refletir e de decidir em conjunto. 

[…] fui aprendendo com a minha experiência a valorizar o pessoal auxiliar porque acho 

que se as valorizarmos elas colaboram de um forma diferente e as nossas práticas são 

melhores (Inês, EP). 

Nos processos de divulgação desenvolvidos pelas educadoras participantes, como 

tenho vindo a explicitar, apesar das muitas singularidades que os definem, denotam-se 

muitas similitudes e a influência que estes processos têm no seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, não é exceção já que, ao longo da minha vida tenho tido sempre o cuidado de explicar 

aos outros o que divulgo, e o que eu divulgo são as minhas práticas, […] eu só consigo explicá-las se refletir 

sobre elas, porque só assim é que eu evoluo enquanto educadora, só pensando sobre o que fiz é que consigo 

aprender para melhorar a minha forma de ser educadora (Sara, EP). Fernández (2008) corrobora 

esta premissa ao confirmar que “as pessoas adultas aprendem com a vida, aprendem com a 

experiência, aprendem com a teia de relações em que se envolvem” (p. 83). 

A concretização dos processos de divulgação implica que as educadoras analisem e 

organizem, com alguma sistematização, as atividades desenvolvidas para as comunicarem a 

quem vive e convive no espaço o jardim-de-infância. Neste sentido entendem que a 

experiência de divulgar lhes permite ver como elas e eu crescemos em conjunto. Eu aprendo muito com 

aquilo que fazemos e com o que divulgamos porque quando olhamos para o que fizemos, compreendemos 

que fazemos muito e que estamos sempre a aprender. […] observar as nossas experiências através do que 

divulgamos permite-me crescer, a mim e a elas (Cristina, EE). Esta conceção é partilhada pela 

educadora Inês quando refere que  

[…] eu tenho mesmo pensado sobre os processos de divulgação […] porque realmente não 

divulgo mesmo nada da mesma forma. Fui mudando muito e continuo a mudar, vou 

sempre tentando encontrar formas de divulgar melhor, pelo menos quando decido mudar é 

porque acho que é para melhor. Às vezes o processo até não se revela melhor e eu volto a 

fazer como fazia, é muito um processo de experimentação, de tentativa e erro, mas é assim 

que eu cresço como profissional, é assim que eu aprendo e que ganho defesas para enfrentar 

todos os novos desafios que a cada ano se me colocam. […] este meu crescimento está muito 

ligado à minha necessidade de explicitar os processos das coisas, tenho sempre que ir 

trabalhando, nunca é a mesma coisa […]  Os processos não são sempre os mesmos, a 

maneira como nós abordamos as questões e portanto, vou sempre ter que encontrar 

estratégias diferentes e depois também procuro não ser repetitiva e não fazer sempre da 

mesma forma porque eu acho que isso também é importante […] Os processos vão 

acontecendo, eu não identifico, isto está mal e depois mudo, altero, é fazendo, é vivendo as 

situações, que vou analisando os processos e que os vou alterando. É por isso que ter em 

conta a minha experiência é tão importante (Inês, EP). 
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De mencionar que a educadora Catarina refere que, apesar de considerar que os 

processos de divulgação influenciam o seu desenvolvimento profissional, também 

considera que nem sempre estes processos são conscientes, na medida em que 

[…] acho que não temos muita consciência de que discutimos os processos de divulgação, 

mas nós analisamos os nossos registos em conjunto e muitas das decisões são decisões 

partilhadas, por isso, na realidade, posso afirmar que o processo de análise dos registos e da 

forma como divulgamos têm tido um papel crucial no meu desenvolvimento profissional, 

aliás é através dessa análise e dessa discussão que analisamos as nossas práticas, a nossa 

forma de ser educadora e é também através da análise dos registos que discutimos e 

analisamos as aprendizagens das crianças e até das suas dificuldades. Acho que nunca 

tinha tomado muita consciência desse aspeto, mas acho que funciona assim mesmo 

(Catarina, EP). 

 

6.4.1.3. Aprender ao longo da vida 

[…] para aprendermos temos que estar 
dispostas a aprender e eu estou sempre 
disposta a aprender […].  Realmente 
aprendemos mesmo ao longo de toda a 

nossa vida! (Inês, EP). 

 

A aprendizagem ao longo da vida está presente em todos os momentos da vida de 

cada um de nós, contudo nesta investigação centro-me na análise do observado, ou seja, 

centro-me essencialmente no tempo que, quer as crianças, quer os adultos passam no jardim-

de-infância, um tempo em que essa aprendizagem acontece. Centro, portanto, a minha 

análise nas aprendizagens ocorridas essencialmente em contexto de trabalho, mas tendo 

consciência que “estas aprendizagens não se limitam à aquisição de um conjunto de saberes 

e saberes-fazer necessários para o desempenho profissional: elas também contribuem para 

o desenvolvimento e evolução dos indivíduos – desenvolvimento pessoal – e encontram-se 

fortemente articulados com questões identitárias” (Pires, 2005, p. 224). 

As educadoras participantes procuram que o jardim-de-infância promova espaços de 

intervenção e de cidadania assegurando às crianças (OCEPE, 1997), a si mesmas e a todos 

os outros, oportunidades de aprenderem ao longo da vida. Procuram que o jardim-de-

infância promova espaços de intervenção e de cidadania assegurando “o direito e o tempo 

necessários à construção conjunta de uma parte dos saberes para debater, para confrontar 

várias hipóteses e para encontrar os melhores caminhos” (Perrenoud, 2005, p. 14). Deste 

modo  
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[…] a minha preocupação é com as aprendizagens que nos acompanham ao longo da vida, 

por exemplo o saber fazer-se ouvir. Temos que desenvolver a oralidade. O ser cidadão, o 

respeitar os outros … O jardim-de-infância tem que lhes permitir, tal como a nós, um 

desenvolvimento onde possam aprender que se aprende ao longo de toda a vida. Eu aprendo 

todos os dias e transmito isso às crianças (Sara, EP); 

Apesar de os conteúdos que abordamos não serem muito diferentes de ano para ano, como 

os grupos são sempre diferentes […], eu tento inovar, tento fazer de maneira diferente, 

porque eu sou sempre eu. As crianças mudam mas eu mantenho-me cá, […]. Sou sempre a 

mesma e sinto necessidade de mudar, de fazer diferente, de me desafiar. Ao longo do meu 

percurso profissional tenho aprendido que se fizermos mais do mesmo, paramos, 

estagnamos, por isso, todos os anos faço diferente, posso trabalhar os mesmos conteúdos mas 

tento fazer propostas diferentes e julgo que isso se reflete na minha vida e na minha forma 

de ser educadora e no tipo de divulgação que vou adotando. Acho que isso é visível nos 

registos e na organização dos placares (Anita, EE). 

Neste processo de aprendizagem ao longo da vida, a divulgação surge como mais um 

fator intrínseco quer ao desenvolvimento pessoal e profissional porque ajuda a compreender que 

aprendemos com tudo o expomos, aprendemos nós, os adultos, aprendem as crianças e também aprende 

quem nos visita (Sara, EP); quer ao modo de ser educadora, pois a divulgação está implícita nas 

minhas rotinas diárias, já faz parte da organização do meu trabalho […] tenho consciência do que faço e 

porque faço, mas na rotina do dia-a-dia a divulgação acontece sem pensar, já está tão interiorizada que ela 

simplesmente acontece! Faz parte de nós enquanto educadoras (Inês, EP). Consideram portanto que 

[…] quando eu seleciono os trabalhos do que se fez, quando planifico o que fazer estou a 

desenvolver-me profissionalmente. Nós temos que investigar, temos que pensar, temos que 

colaborar. O ato de divulgar é em si mesmo um ato de desenvolvimento profissional. Eu 

quando decido o que vou divulgar, o cuidado que tenho que ter na forma como vou divulgar, 

a forma como vou escrever, a forma como vou expor, todo este processo me conduz ao 

crescimento profissional e até a uma certa maturidade do que é que dou mais 

importância… (Sara, EP). 

Por esta razão consideram que a divulgação é  

[…] muito importante e tem-me acompanhado ao longo da minha profissão, desde a minha 

formação inicial à educadora que hoje sou. […] acho que nas nossas salas devem existir 

muitos cartazes, muito texto, muitos placares com informação organizada […] Divulgar 

faz parte de mim, acho que faz parte de qualquer educadora é como se ato estivesse 

agarrado a nós, mesmo quando não temos essa consciência ele acompanha-nos. Todos os 

dias da nossa vida, […] Nós não vivemos sem a divulgação e todos os dias crescemos com 

ela, […] divulgar é crescer e ajudar a crescer (Cristina, EP); 

Tem tido muita influência! Claro que não me refiro apenas à divulgação dos registos 

gráficos, escritos … quando me dirijo aos pais, dirijo-me para divulgar, mas não só. 

Quando estou com eles tenho que tentar perceber as suas angústias, as suas expectativas. É 
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impossível o meu crescimento pessoal não se ligar ao profissional. Ao nível do que são as 

atuais exigências, eu tenho agora novos desafios que há vinte e oito anos atrás eu não tinha, 

nem há dez anos atrás. Estas exigências obrigam-me a contactar com novos públicos, novos 

parceiros, obrigam-me a pesquisar e a ter que falar com outros e a nível profissional a cada 

dia que passa eu sinto que tenho que me readaptar às novas questões (Sara, EP). 

Tal como Roberto, Fidalgo & Buckingham (2014), a educadora Cristina defende que 

“a aprendizagem ocorre em diferentes fases ao longo do ciclo de vida, em espaços e 

contextos distintos” (p. 201), na medida em que considera que a sua passagem por diferentes 

contextos influenciou e influencia em muito a minha maneira de ser educadora, mas a minha participação 

em contextos não formais de educação teve muita influência no meu desenvolvimento profissional e ajudou-

me a ser a educadora que hoje sou (Cristina, EP). 

As educadoras Anita e Inês referem a importância que os outros, nomeadamente as 

famílias e as estagiárias, têm na promoção do seu desenvolvimento pessoa e profissional 

porque 

[…] a partilha, a relação com as famílias, o processo de divulgação obriga-me a investigar 

mais, a saber mais, a perceber melhor as coisas, a fundamentar melhor a minha maneira de 

agir e de ser educadora, porque é que faço assim desta forma e não de outra, se resultou, se 

não resultou, sobretudo ao longo da minha vida profissional tenho tido cada vez mais 

necessidade de fundamentar as minhas intencionalidades e de as fundamentar às famílias 

que são também cada vez mais presentes nas nossas vidas mas também mais exigentes 

(Anita, EP); 

[…] a última estagiária que cá esteve expressou-me que sentiu, e ela é muito jovem, que é 

muito importante o tempo das crianças, serem elas próprias, estarem bem, desenvolverem as 

atividades que foram as escolhas delas de uma forma tranquila, sem nos preocuparmos 

demasiadamente, e nós temos que estar disponíveis para estar com elas, para as observar, 

para brincar com elas verdadeiramente sem estarmos sempre obcecadas com este ou aquele 

projeto, com este ou aquele decreto-lei e a estagiária teve esta perceção […] . Ela por vezes 

dizia-me: ”Inês, eu esta semana vou precisar de tempo para estar com as crianças” e isso foi 

muito interessante, ela ter esse tipo de consciência porque eu também sinto essa falta e isto é 

uma chamada de atenção, é uma lição, foi muito bom ouvir isso de alguém que trabalha 

connosco e que é capaz de intervir. Com a passagem dela pelo jardim-de-infância e pela 

minha vida, eu refleti e uma vez mais aprendi. Nós estamos sempre a aprender (Inês, 

EP). 

Ao refletirem sobre o seu desenvolvimento pessoal e profissional as educadoras 

participantes referem a importância de investir na sua formação contínua porque 

consideram que ela apoia um bom e efetivo desempenho profissional, tal como refere a 

educadora Catarina acho que como educadora tenho crescido bastante, não só com toda a formação que 

tenho realizado, como com todo o material que tem sido publicado. Eu tento ler, tento estar sempre 
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atualizada e depois experimento com o grupo de crianças, eu tento não estagnar, tento ao máximo crescer 

com o que me rodeia (EP). 

Consideram que a formação contínua, numa perspetiva de formação mais ou menos 

formal, externa ou interna, surge nas suas vidas profissionais como mais uma oportunidade 

de, ao longo da vida, pensarem e repensarem as suas próprias práticas, confrontando-as 

com novos conhecimentos e com outras realidades. No âmbito do seu desenvolvimento 

pessoal e profissional os processos de escolha são muito importantes pois permitem a cada 

uma traçar o seu próprio percurso de via. Ao escolheram as formações que pretendem 

realizar escolhem  

[…] as formações em função das necessidades que eu sinto e tento compreender se a 

formação vai ser um acréscimo, se vai contribuir para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional, […]. Se é vocacionada para a minha área, para o pré-escolar, até poderá ser 

outra que não seja, por exemplo neste momento sinto que necessito de uma formação no 

campo da problemática da educação especial porque sinto que não tive a formação suficiente 

para poder lidar com todas as situações com que tenho que lidar diariamente, mas o que me 

ajuda a decidir é precisamente a minha necessidade (Sara, EP). 

Com carácter formativo, entre 2008 e 2011, foram publicadas pelo ME – DGIDC 

algumas brochuras de apoio à operacionalização das OCEPE às quais todas as educadoras 

participantes recorrem no âmbito do desenvolvimento das suas práticas pedagógicas. Estas 

brochuras revelaram-se instrumentos reais e 

[…] quase diário nas minhas práticas porque são documentos muito bem fundamentados 

[…] E nós em equipa temos trabalhado muito centradas nas brochuras, sempre como um 

guião, sempre como um instrumento que nos apoia e nos dá pistas para definir os nossos 

objetivos, as nossas intencionalidades enfim, guia a nossa ação […] As brochuras 

ajudaram-me imenso, fizeram-me descobrir caminhos diferentes e formas diferentes de chegar 

às aprendizagens e de desenvolver competências de uma forma mais rigorosa (Anita, EP); 

As brochuras vieram ajudar muito na concretização das nossas práticas, das nossas 

intencionalidades, têm sido excelentes recursos para nós, excelentes, sentimo-nos muito mais 

seguras, eu acho que vamos ali buscar alguma segurança através dos princípios teóricos que 

estão lá subjacentes que nos dão suporte, que sistematizam as nossas práticas, ajudam a 

criar um princípio, um meio e um fim, dá-nos muito mais segurança. E conseguimos uma 

coisa que eu tinha alguma receio e penso que, isto é a prova que se nós fizermos isso isto 

realmente não acontece, que é não transformarmos as brochuras num manual qualquer em 

que nós vemos ali um receituário, não tem nada a ver! Depende muito obviamente do olhar 

que nós temos sobre o documento que estamos a trabalhar (Inês, EP); 

[…] as brochuras influenciaram de sobremaneira a sistematização do meu trabalho diário, 

aprendi muito mais, […]. Eu considero-as um recurso muito válido em termos das 

estratégias e da componente teórica porque estão redigidas de uma forma muito simples, mas 
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fundamentadas cientificamente. Por isso, considero que me deram alguma segurança no 

trabalho com as crianças e permitiram-me dar mais atenção a algumas áreas que 

anteriormente descurava (Sara, EP); 

[…] desde que as brochuras foram publicadas eu oriento muito do meu trabalho por ali. 

Não sei se nos placares isso é visível, mas eu tento (Catarina, EP); 

As brochuras ajudam-me muito, eu vou lá inspirar-me para o desenvolvimento do meu 

trabalho. […] assim como as OCEPE e até as metas de aprendizagem, […] esses 

instrumentos são em si mesmo guias […] uma forma de suporte das minhas propostas. As 

brochuras são muito interessantes e ajudam-me a dar resposta aos interesses e às 

necessidades das crianças e são um excelente instrumento teórico que ajudam a fundamentar 

as minhas práticas, as minhas ações e principalmente ajudam-me a fazer opções. […] 

ajudam-me a estar mais próxima das crianças e ajudam-me a crescer enquanto profissional 

(Cristina, EP) 

Esta realidade influenciou de sobremaneira as opções de escolha da formação a 

realizar pelas educadoras participantes, pois consideram que apesar das brochuras serem 

documentos de leitura fácil, eu acho que é muito importante a formação, não basta termos acesso aos 

documentos (Sara, EP), neste sentido a formação selecionada pelas educadoras ao longo do 

período em que decorreu a investigação incidiu essencialmente na formação relacionada 

com as brochuras tal como referem as seguintes educadoras: 

Eu tenho elegido as brochuras, enquanto houver lançamento de novas brochuras e houver 

formação, é nesta área que vou investir, para ter a certeza que aquilo que estou a 

interpretar relativamente à brochura está correto ou não, quero compreender até onde posso 

ir e este percurso tem sido muito importante. Tem funcionado como um estímulo para mim 

enquanto profissional pois revejo-me nas questões que são abordados e quando estou em 

formação com um grupo de educadoras sinto que estamos todas a trabalhar para o mesmo e 

que as minhas questões são partilhadas e sentidas por outras colegas […]. sempre que há 

formação no âmbito das brochuras eu participo. Saiu há pouco tempo uma sobre o trabalho 

de projeto que eu ando a ler para ver como é que a posso aproveitar para o desenvolvimento 

do meu trabalho no jardim-de-infância. Do pouco que já li acho-a muito interessante, mas 

acho que a formação é fundamental e agora dada a conjuntura politica e económica atual 

acho que não vai haver nada! (Sara, EP); 

Tenho recorrido a muitas formações das brochuras porque as considero um instrumento 

fundamental, aqui no jardim-de-infância as brochuras são como que um guia do nosso 

trabalho. É claro que não nos guiamos apenas por elas, mas elas funcionam como nosso fio 

condutor. Sempre que sai uma nova brochura, analisamos essa brochura e se consideramos 

que é ela importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, implementamos algumas 

das atividades (Catarina, EP). 
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Apesar desta investigação não se centrar numa metodologia de investigação-ação, o 

envolvimento e a participação das educadoras no desenvolvimento da investigação 

e a minha presença enquanto investigadora nos diferentes contextos foi referido pelas 

educadoras participantes como um elemento promotor do seu desenvolvimento pessoal e 

profissional, proporcionando a construção de novas aprendizagens através da reflexão das 

questões do quotidiano do jardim-de-infância, onde os processos de divulgação assumem 

particular relevância. 

Tendo consciência que estamos sempre em desenvolvimento, claro que umas vezes de uma forma 

mais consciente do que de outra e a minha participação revelou-se um desafio que me conduziu a novos 

desafios. Acho que nunca tinha pensado de uma forma tão organizada nestes aspetos da divulgação 

(Cristina, EP). A participação na investigação e a realização das entrevistas têm sido muito 

importantes para mim porque algumas das coisas que aqui falamos eu já tinha pensado nelas, mas acho 

que nunca as tinha verbalizado da forma como verbalizo contigo. Acho que também tem a ver com as 

questões que me colocas (Sara, EE), permitiu, assim, relembrar aspetos importantes da profissão que por 

vezes parecem estar esquecidos (Cristina, EP). Cada uma refere do seguinte modo a importância 

da sua participação na investigação: 

[…] fez-me pensar acerca da minha forma de agir, da minha forma de divulgar o que se 

passa. Acho que é notório pelas conversas que fomos mantendo. Hoje sinto muito mais 

facilidade em falar deste tema do que quando iniciámos este projeto. Hoje tenho mais 

consciência das minhas opções, porque é que faço desta ou daquela forma, quais são os meus 

princípios de divulgação. Acho que não tanto no aspeto de alterar a minha prática, mas de 

facto teve uma forte influência na tomada de consciência das minhas opções relativas à 

forma como divulgo e porque divulgo o que divulgo, a tua presença e o teu questionamento 

levou-me a refletir mais e mais, obrigando-me a ver e a rever tudo o que fazemos na sala. 

Eu cresci muito (Anita, EP); 

[…] a tua presença e a minha participação tornou o modo como desenvolvo os processos de 

divulgação um pouquinho mais consciente em mim. Acho que sempre que conversámos 

tornei-me um pouco mais consciente de todos os processos, […]. Falar sobre a divulgação e 

pensar sobre isto ajudou-me. Eu já tinha pensado porque é que ponho os registos na parede 

e como é que os ponho. Agora com esta investigação eu acho que tornei o processo mais 

consciente, mais cuidadoso. Não fiz muitas alterações, mas ficou muito mais claro para 

mim todo o processo e sinto-me muito orgulhosa porque sinto que ao analisares as minhas 

práticas valorizas a profissão das educadoras de infância (Inês, EP); 

[…] foi mesmo muito importante participar e partilhar contigo as minhas práticas. Eu 

acho que hoje sou uma educadora mais consciente do meu papel. Muitas vezes nós não 

temos tempo para discutir, para analisar as nossas práticas e nas conversas que fomos 

mantendo eu acho que fui tornando mais claro o que faço e acho que tanto ganhei eu, como 

ganharam as crianças e as famílias, porque, se faço melhor, então todos ganhámos. Quer 
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dizer, eu não sei se faço melhor, pelo menos faço de maneira diferente com o objetivo de fazer 

melhor. Um aspeto muito interessante foi ficar cada vez mais desperta pela divulgação e 

tenho a certeza que no meu futuro profissional serei uma educadora muito atenta ao modo 

como divulgo o que fazemos! (Catarina, EP); 

eu estou sempre disposta a aprender e volto a dizer-te, aprendi muito contigo, as tuas vindas 

ao jardim-de-infância levantavam-me sempre novas questões! Eu aprendi muito, agora 

vamos ver se eu consigo ser melhor educadora do que sou (Sara, EP); 

O maior desafio que levo desta participação prende-se essencialmente com o tentar perceber 

se estou a ser a educadora que quero ser e se ao divulgar consigo transmitir a todos os que 

me rodeiam a paixão que sinto pela educação (Cristina, EP). 

Importa ainda referir que as educadoras Catarina e Sara referem que esta participação 

teve repercussões no trabalho desenvolvido em equipa 

[…] a tua presença tem contribuído para uma maior preocupação da nossa parte em 
divulgarmos verdadeiramente as aprendizagens das crianças, não sei se conseguimos faze-lo 
muito bem, mas sei que discutimos com muita frequência como devemos divulgar o trabalho 
que aqui se desenvolve. Houve alguns aspetos que mudámos mesmo, por exemplo, eu tenho 
a preocupação de renovar os materiais com mais frequência do que aquela que tinha no ano 
anterior, mas eu acho que isso é positivo, também é por isso que eu aceito participar neste 
tipo de investigações, nós aprendemos sempre. A tua presença deixou-nos alerta para a 
divulgação, porque muitas vezes nós vamos deixando passar por falta de tempo, mas a tua 
presença deixou-me mais consciente para os processos de divulgação e tentei aprofundar mais 
esta temática e acho que estou mais organizada, acho que consigo divulgar com mais 
clareza, tento não divulgar demasiada informação para não baralhar quem lê o que 
fazemos (Catarina, EP); 

[…] nós quando pensamos que estão outros olhos profissionais a olhar, redobramos a nossa 

atenção e aguçamos o nosso olhar sobre as nossas práticas. Eu e todas nós aqui no jardim-

de-infância, passámos a olhar mais para aquilo que quotidianamente divulgamos. Eu por 

acaso acho este teu trabalho de investigação muito interessante e importante. Até aqui não 

tínhamos dado tanto importância à divulgação como damos agora, isso sem dúvida. Agora 

damos ainda mais importância! Porque sempre divulgámos, mas agora a nossa atenção foi 

redobrada e damos-lhe mais atenção! Melhor, agora temos mais consciência. Acho que todo 

o tempo que passaste aqui e as questões que foste colocando fizeram-nos refletir. Tomámos 

consciência de que temos que melhorar algumas coisas. Uma das coisas que gostaríamos de 

melhorar em termos de divulgação é dar visibilidade àquilo que não é visível, às situações de 

jogo e até de brincadeira livre. O que divulgamos no placar é o resultado final, mas para 

quem lê não é percetível o que já foi feito em termos de jogo ou de brincadeiras (Sara, EP). 

Termino fazendo referência a mais um testemunho da educadora Inês sobre a 

importância da temática desta investigação para a promoção do desenvolvimento 

profissional das educadoras de infância 

Eu acho que influenciou muito, […] eu lembro-me perfeitamente bem quando tu falaste a 
primeira vez da investigação e do seu objetivo, achei muito interessante porque acho que é 
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um tema muito pertinente na nossa área e considero também que tem uma dose muito 
grande de criatividade, entre aspas, percebes? Esta é uma área transversal do trabalho de 
qualquer educador independentemente da forma como se trabalha, do contexto onde se 
trabalha, das crianças que integram os grupos, das famílias, das colegas. Todas as 
educadoras divulgam de alguma forma o que se faz no jardim-de-infância. Mas não é 
normal ver estas questões serem abordadas em investigações, pois não? Não se costuma 
abordar as questões da educação pré-escolar por aí – as exposições dos trabalhos, o que nós 
comunicamos, o que nos divulgamos. Acho que é muito interessante o quanto isso pode ter 
de significativo, do que é o trabalho da educadora de infância, do que é o trabalho no pré-
escolar, achei isso muito interessante e muito importante para esta área específica da 
educação, logo por aí fez-me também pensar no trabalho sobre esta perspetiva que não tinha 
ainda, pensado tão claramente, se bem que eu acho que, como já referi, isto está implícito no 
meu desempenho profissional (EP). 

 

6.4.2. Síntese 

Os princípios definidos para o desenvolvimento das suas práticas por cada uma são 

múltiplos e diferem de educadora para educadora, no entanto, muitos são similares e no 

cômputo geral organizam-se em torno de conceções socio construtivistas de educação de 

infância construtoras de ambientes em que seja possível aprender a aprender. Estas suas 

conceções em muito resultam da sua experiência docente como gestoras de um currículo, 

onde se incluí sempre a gestão dos processos de divulgação. 

A investigação permitiu-me compreender que a experiência que cada uma constrói na 

relação consigo mesma e com ou outros suporta a maneira de cada uma ser a educadora 

que é. Portanto, é com base na experiência vivida por cada uma que constroem e 

reconstroem os seus saberes, construindo e reconstruindo a sua profissão.  

Princípios orientadores das práticas pedagógicas 

A análise interpretativa realizada permitiu-me compreender que as educadoras 

participantes interligam o seu desenvolvimento profissional com os princípios que definem 

para as suas práticas pedagógicas. Destes destacam a formação pessoal e social; a 

aprendizagem ativa; a aprendizagem através do jogo; a partilha; a negociação; o respeito 

pela criança; a igualdade de oportunidades e o trabalho em equipa. 

Aprender com e pela experiência 

A promoção do desenvolvimento pessoal e profissional é uma constante, já que a 

implicação intrínseca nos processos de divulgação é considerada pelas educadoras 

participantes como uma estratégia de aprendizagem ao longo da vida. Compreendi que os 
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processos de divulgação valorizaram as suas práticas, os seus saberes, promovendo a 

construção pessoal e profissional de todos os que neles participam. Este desenvolvimento 

pessoal e profissional valoriza a experiência, reconhecendo-a como fonte de saber, mediada 

pelo crivo da reflexão crítica. Importa ter em consideração que “valorizar a experiência 

significa, sobretudo, aprender a aprender com a experiência o que, frequentemente só é 

possível a partir da crítica e da rutura com essa experiência” (Canário, 2000, p.18), portanto 

a experiência só é válida se devidamente interpretada e refletida. Este é um dos aspetos 

referido pelas educadoras, mas que ainda está longe de ser uma realidade dos seus 

quotidianos. Referem as dificuldades sentidas pela burocratização dos processos e pelo 

tempo de que tais processos empregam. A reflexão emerge no agir do momento e muitas 

vezes não é registada. A reflexão é parte integrante das suas práticas, mas revela-se 

superficial, pelo que se as situações do quotidiano não fizerem emergir novas questões, as 

educadoras raramente terão novas oportunidades para pensar aquela situação. 

Formação ao longo da vida  

Na sua vida, assumem a formação como uma oportunidade para pensar a sua ação 

mobilizando os saberes e experiências. Consideram que a formação, pela relação com 

outros profissionais e com novos conhecimentos, promove a reflexão das suas práticas.  

Importa referir que as educadoras de infância consideram que a participação no 

desenvolvimento desta investigação, pelo facto dela se basear nos processos de divulgação 

que desenvolvem no decorrer das suas práticas pedagógicas permitiu-lhes o acesso a tempo 

e espaços de reflexão intra e interpessoal, assumindo-se este processo como um espaço 

privilegiado de formação ao longo da vida, onde a aprendizagem pela e com a experiência 

se assume como preponderante. 
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Conclusões da investigação 

“[…] para nos mostrarmos educadores do nosso tempo, 

teríamos de mostrar nas exposições como é que 

ensinamos as crianças a brincar com o tempo; como é 

que ensinamos a fazer nada ou, dito de outra forma, 

como é que as preparamos para parar o corpo e 

exercitar o pensamento; como é que as preparamos para 

respeitar e fazer respeitar o tempo que cada um cria 

para ser preenchido pela reflexão e pela obra criativa 

essencial: a do próprio EU”  

(João dos Santos, apud Branco, 2000, p. 213) 

 

Dada a natureza qualitativa desta investigação, situada empiricamente em três 

estabelecimentos da rede pública de educação pré-escolar abrangendo cinco salas de 

jardim-de-infância e baseada nas práticas pedagógicas de cinco educadoras de infância a 

exercer funções nessas salas, as limitações deste estudo prendem-se essencialmente com a 

dificuldade em generalizar as conclusões desta investigação para outras práticas 

pedagógicas. No entanto, considero que pode constituir-se como um instrumento de 

referência à promoção e ao apoio à compreensão das modalidades de registo e de 

divulgação a que recorrem muito frequentemente as educadoras de infância no nosso país. 

Assim, neste capítulo apresento as minhas conclusões, relacionando a análise 

interpretativa da informação recolhida com as questões que orientaram toda a investigação. 

Esta minha opção advém do facto de considerar, tal como Walsh, Tobin & Graue (2002), 

que  

“[…] um bom trabalho interpretativo convida os leitores [e neste caso o grupo 

profissional das educadoras de infância] a entrarem num diálogo crítico com o 

investigador e o sujeito da investigação. O significado e o valor da investigação 

emergem, assim, da interação entre o leitor e o texto. É por esta razão que os 

investigadores interpretativos veem a escrita não apenas como um meio de 

comunicarem as suas conclusões, mas como a alma do cometimento interpretativo” 

(p. 1057). 
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Organizo as conclusões da investigação em torno da compreensão das práticas 

pedagógicas das educadoras de infância participantes, mediante a análise das modalidades 

de divulgação dos registos produzidos, o objetivo central de toda a investigação. Estruturo-

as, assim com base na análise dos objetivos específicos previamente enunciados na 

metodologia (Capítulo 5). 

Na realização desta tese procedi à revisão da literatura que me permitiu construir um 

enquadramento assente em perspetivas teóricas diversificadas relativamente a toda a 

problemática inerente às modalidades de divulgação. Estas apresentam-se como um meio 

para a compreensão do vivido, ou seja, para a compreensão das práticas pedagógicas que 

acontecem no aqui e agora dos diferentes jardins-de-infância. Considerei importante 

organizar o quadro conceptual tentando que as conceções teóricas funcionassem como 

“grelha de leitura” do vivido (Perrenoud, 1993:149) não apenas sobre as modalidades de 

divulgação, mas em torno do que considero pertinente no desenvolvimento das práticas 

pedagógicas, onde elas se incluem. 

A opção por uma abordagem qualitativa permitiu-me produzir um conhecimento 

compreensivo e interpretativo das modalidades de divulgação. A análise interpretativa 

revelou-se morosa e complexa o que se deveu, não apenas à quantidade de informação 

recolhida, como também à complexidade da mesma. Deste modo, partilho a convicção 

expressa por Malavasi & Zoccatelli (2013) quando referem que,  

“[…] tirar é sempre mais difícil que acrescentar, ainda que sob um olhar superficial 

possa parecer o contrário. Limpar, reduzir, cortar, são ações que representam um 

trabalho de aperfeiçoamento que implica uma grande concentração quanto àquilo 

que se quer relatar. Implica sobretudo fazer escolhas precisas e não permite que se 

entregue a outros a responsabilidade de selecionar as informações recolhidas” (p.29). 

Apesar desta afirmação se referir aos processos de divulgação, considero que esta tese 

é mais um meio de divulgar as modalidades de divulgação das educadoras de infância 

participantes. Considero que foi a minha necessidade de tornar visíveis as diferentes 

modalidades a que recorrem para divulgar as suas práticas, que esteve na origem das 

diferentes proporções de diversos pontos desta tese, nomeadamente a dimensão do 

capítulo da análise interpretativa (Capítulo 6), já que a seleção das imagens a inserir se 

tornou, para mim, uma maneira eficaz de passar a mensagem de onde, como, o quê, com o 

quê, para quê e porquê se divulga (Ponto 6.3.). 
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Seguidamente, estruturo o texto em função dos objetivos específicos tal como 

explicitei anteriormente e teço as minhas conclusões. 

 

i. Princípios subjacentes à elaboração dos registos 

produzidos e divulgados nos espaços do jardim-

de-infância como meio de divulgação das práticas 

pedagógicas 

 

As educadoras de infância participantes revelam conceções de divulgação 

complementares entre si, ainda que nem todas tenham conseguido abordar esta questão de 

um modo explícito ao longo das conversas e entrevistas que com elas fui estabelecendo.  

Ao registar o que observaram, as educadoras tornam público o que acontece no 

jardim-de-infância (Barbosa & Fernandes, 2012), pelo que entendem a observação e o 

registo como um requisito dual dos processos de divulgação que, por um lado, permite aos 

outros contactarem com a realidade vivida e por outro, permite às educadoras contactarem 

com a perspetiva dos outros, não como refém deles, mas assumindo as suas 

responsabilidades de coautoras e, não raras vezes, de autoras do que é divulgado. 

Nas suas conceções está inerente o facto de que diariamente, a vida vive-se no aqui e 

agora do jardim-de-infância, mas como o jardim-de-infância é parte da vida de todos, 

importa criar relações que os interpelem a conhecer o que lá se passa e como se passa. Ao 

referirem-se a todos, referem-se a crianças e adultos, incluindo muito particularmente 

aqueles que de uma forma menos presente habitam o espaço do jardim-de-infância.  

Todo o desenvolvimento dos processos de divulgação é entendido e experimentado 

como um importante recurso pedagógico no interior do jardim-de-infância, que 

proporciona o uso de diferentes linguagens, permitindo a “inteligibilidade das coisas e dos 

factos e a sua comunicabilidade" (Freire, 2005, p. 123).  

A análise interpretativa de toda a informação permitiu-me compreender que estas 

educadoras evidenciam três princípios fundamentais que se complementam ao longo dos 

processos de divulgação que são criados e experienciados por elas e que lhes permitem 

construir um espaço educativo dialógico, realista, de confronto de ideias, onde a liberdade 

de expressão proporciona a compreensão do vivido no jardim-de-infância. São os 
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seguintes: i) a visibilidade das práticas pedagógicas, ii) a centralidade das crianças nos 

processos de divulgação e iii) a organização da informação. 

Ao evidenciarem o princípio de conferir visibilidade às práticas assumem que 

recorrem à divulgação como uma forma de “«prestar contas» sobre o seu trabalho aos pais 

e à comunidade” (Vasconcelos, 2012, p. 38). Ao divulgar pretendem contar aos outros - 

crianças e adultos - o vivido no contexto do jardim-de-infância. Com a desocultação do 

vivido pretendem que os outros, para além de acederem à informação divulgada, possam 

com ela descobrir as práticas pedagógicas vividas e experienciadas acima de tudo pelas 

crianças mas, também, pelos adultos que com elas partilham o seu dia-a-dia. 

É em função das crianças e dos adultos com quem desenvolvem a sua atividade que as 

educadoras participantes decidem o que divulgar e como divulgar, estabelecendo relações 

abertas com os seus parceiros, tal como preconiza Correia (1999). Ao darem visibilidade às 

práticas pedagógicas, explicitam a filosofia educativa subjacente ao desenvolvimento das suas 

próprias práticas. 

A centralidade das crianças nos processos de divulgação é o segundo princípio 

enunciado pelas educadoras participantes. Consideram que a divulgação permite que todos 

possam aceder à compreensão das aprendizagens que as crianças realizam, através da 

observação dos registos. Neste sentido, ao registar e divulgar, pretendem deixar “marcas 

que retratam uma história” (Azevedo & Oliveira-Formosinho, 2008, p. 121). Nas suas 

práticas pedagógicas e no desenvolvimento dos processos de divulgação, observar, registar 

e divulgar são intencionalidades que se fundem no processo de escuta das crianças, onde os 

seus interesses, as suas necessidades, as suas motivações e os seus significados são 

considerados (Araújo & Andrade, 2008).  

As educadoras realçam a importância da participação ativa das crianças nos processos 

de divulgação. Esta participação faz parte da dinâmica de gestão do trabalho pedagógico e 

neste sentido, muitas vezes são as próprias crianças que tomam a iniciativa de divulgar ou 

de solicitar às educadoras que divulguem determinado(s) registo(s).  

O respeito por todas e cada uma das crianças está patente na forma como divulgam os 

seus saberes e como as reconhecem enquanto seres pensantes e produtores de saberes 

(Malaguzzi, 1999). Inerente à prossecução deste princípio está a importância que as 
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educadoras participantes às aprendizagens realizadas pelas crianças, valorizando deste 

modo, as crianças e as suas competências. 

A organização da informação a divulgar surge como o último princípio e emerge 

da necessidade das educadoras organizarem esteticamente o espaço, de modo a que toda e 

qualquer pessoa que pretenda ler os registos divulgados, os consiga compreender. 

Consideram a atividade de divulgar, uma atividade prazerosa e à qual dão especial 

atenção, considerando-a como uma das funções pedagógicas que desempenham 

diariamente. Neste sentido se compreende que ao divulgar, “não só se valorizam como são 

colocadas em evidência situações e fragmentos de experiências vividas com as crianças, 

mas, ao mesmo tempo, dá-se relevância à relação educativa atribuindo um valor especial ao 

papel do adulto que escolhe não apenas o que contar mas a quem, a quem dar voz e 

visibilidade e em que investir” (Malavasi & Zoccatelli, 2013, p. 32). 

 No desenvolvimento dos processos de divulgação, as educadoras participantes atuam 

numa lógica de triangulação da informação divulgada, transformando o espaço educativo 

numa espécie de banco de dados organizados, mediante uma geometria espacial variável, 

mas com intencionalidades bem demarcadas na divulgação do trabalho desenvolvido e a 

desenvolver com o grupo de crianças. 

 

ii. Finalidades que as educadoras de infância 
atribuem aos registos produzidos e que são 
divulgados 

 

As finalidades de divulgação evidenciadas pelas educadoras participantes decorrem das 

suas conceções de divulgação, tal como os princípios anteriormente referidos. 

Compreendi que estabelecem quatro finalidades de divulgação: i) a avaliação das 

práticas pedagógicas, ii) a explicitação dos processos de aprendizagem das crianças, iii) o 

guardar a memória do vivido e iv) a valorização do papel da educadora no jardim-de-

infância. 

A primeira finalidade referida pelas educadoras participantes diz respeito à avaliação 

das práticas pedagógicas, preconizando que os registos divulgados possam não só 
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refletir as aprendizagens realizadas, mas acima de tudo, que deem conta do empenho e 

satisfação quer das crianças, quer dos adultos nas experiências vividas. A implementação 

desta finalidade permite-lhes uma melhoria contínua da sua intervenção e das 

aprendizagens realizadas. Deste modo é possível compreender que, na vida diária destas 

educadoras, a avaliação das suas práticas pedagógicas através dos registos divulgados, é 

assumida como uma verdadeira alavanca dos processos de aprendizagem quer das crianças, 

quer das próprias educadoras (Gonçalves, 2008). 

A segunda finalidade expressa pelas educadoras participantes centra-se na 

explicitação dos processos de aprendizagem das crianças. Entendem que quando 

comunicam, devem ser o mais explícitas possível, permitindo aos outros aceder à 

informação com alguma precisão, dando visibilidade ao processo de aprendizagem (Altimir, 

2012). Ao explicitarem e valorizarem as aprendizagens das crianças, preocupam-se em 

atribuir significado aos conteúdos interligando-os com as diferentes aprendizagens 

experienciadas pelas crianças na construção do seu conhecimento. Realçam ainda a 

importância de dar visibilidade às áreas de conteúdo enunciadas nas OCEPE. Para estas 

educadoras, conseguir divulgar todas as aprendizagens que se realizam no contexto do 

jardim-de-infância, potencia o conhecimento a que outros conseguem aceder. 

As educadoras participantes revelam que guardar a memória do vivido é outra das 

suas finalidades, porque os processos de registar e divulgar o que se passa no jardim-de-

infância permitem preservar a memória das experiências vividas com vista à construção de 

sentidos por quem lê o que se divulga (Benzoni, 2012). A memória real e visível do que as 

crianças disseram e fizeram, permite às educadoras “refletir sobre a sua ação” (Vasconcelos, 

2012, p. 38) com diferentes intuitos, nomeadamente, avaliar e planificar os próximos passos 

na aprendizagem, com vista a melhorias e renovações contínuas e permitir a quem observa 

e lê os registos, ter conhecimento de informações detalhadas sobre o que ocorre no jardim-

de-infância. Mas a preservação da memória é também importante para as próprias crianças 

pois os registos guardados permitem-lhes “reviver a sua história remota, (re)avivando 

recordações, vivências e emoções. Neste sentido, recolher vestígios da história da criança 

[…] significa também oferecer-lhe um precioso reservatório a utilizar no processo de 

formação da sua identidade nos planos afetivo, social e cognitivo” (Malavasi & Zoccatelli, 

2013, p.92). 
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 Para estas educadoras, importa guardar os registos criados ao longo da permanência 

das crianças no jardim-de-infância porque estes são um excelente recurso de sensibilização 

das questões, mais ou menos complexas, que quotidianamente são abordadas e 

aprofundadas no jardim-de-infância.  

A última finalidade expressa pelas educadoras participantes permitiu-me compreender 

que apesar de entenderem os processos de divulgação como uma forma de valorização das 

crianças e das suas aprendizagens, entendem também a sua valorização pessoal e 

profissional como finalidade dos processos de divulgação. Das imensas possibilidades 

inerentes aos processos de divulgação das práticas pedagógicas, estas educadoras sublinham 

a possibilidade de melhoria contínua do desempenho das suas funções docentes através da 

análise do que divulgam. 

 

iii. Parceiros das educadoras de infância na 
divulgação das práticas pedagógicas  

 

Nas suas práticas, elegem como parceiros dos processos de divulgação a comunidade 

educativa. Recorrem a múltiplos parceiros com a consciência e convicção de que, apenas 

incluindo todos neste processo, os conseguem mobilizar para uma participação que 

pretendem que seja ativa e constante. Consideram que ao divulgar os registos produzidos 

implicando a comunidade educativa, transformam os seus contextos de trabalho em 

contextos singulares (Helm, 2005; Benzoni, 2012) onde ocorrem e são divulgadas as 

aprendizagens das crianças e dos adultos. Consideram que a divulgação deve permitir a 

criação de possibilidades para “pensar, aprofundar, trocar opiniões, alargar horizontes e 

aprender a ver aquilo que está para além de cada uma das crianças” (Malavasi & Zoccatelli, 

2013, p.24). 

Entendem a divulgação como uma atividade partilhada onde não só divulgam para a 

comunidade educativa (i), como divulgam com a comunidade educativa (ii), na medida em 

que ao longo do processo de divulgação existem momentos em que se preocupam em 

divulgar para dar a conhecer o que acontece no quotidiano do jardim-de-infância, e noutros 

momentos preocupam-se em envolver todos os parceiros nos processos de divulgação, 

ainda que com níveis de intervenção diferenciados entre si. 
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Ao explicitarem a modalidade de divulgar com a comunidade educativa referem 

alguns dos parceiros mais significativos com quem estabelecem as suas parcerias: a) as 

assistentes operacionais, b) as crianças, c) outros profissionais e d) as famílias. 

As educadoras participantes partilham os processos de divulgação com o pessoal 

com funções de apoio, porque consideram que as assistentes operacionais integram todo 

o trabalho que quotidianamente se desenvolve no jardim-de-infância. Apesar de assumirem 

funções específicas e distintas das educadoras, elas participam ativamente no 

desenvolvimento dos processos de divulgação, partilhando entre si responsabilidades. 

Divulgam com as crianças porque as consideram o parceiro por excelência assumindo 

as educadoras que, na gestão do quotidiano pedagógico onde se incluem os processos de 

divulgação, são participantes ativas, estando envolvidas em quase todos os momentos 

dedicados à divulgação. Mas as crianças são também protagonistas de divulgação nos 

contextos de proximidade, como a família. Esta participação faz-se através do testemunho 

das crianças ao relatarem em casa, por exemplo, as suas vivências, as suas conquistas, os 

seus receios. Realçam ainda a importância de desenvolverem atividades em que as famílias 

se envolvem sendo as crianças as promotoras da divulgação. Estas situações promovem a 

“criação de laços de pertença” (Azevedo, 2009, p. 167) da família ao contexto do jardim-

de-infância. 

As educadoras participantes consideram que ao divulgarem com outros 

profissionais, favorecem o envolvimento nos processos de divulgação, nomeadamente 

dos professores de 1º CEB. Consideram que a divulgação com estes profissionais permite 

fomentar a articulação entre os diferentes ciclos, facilitando a compreensão do que as 

crianças aprendem e como aprendem no jardim-de-infância. A um nível de maior 

proximidade as participantes mencionam as outras educadoras do seu estabelecimento de 

ensino e as estagiárias como parceiras efetivas nos processos de divulgação.   

Explicitam que divulgam com as famílias promovendo, acima de tudo, situações em 

que os familiares podem participar quer em atividades desenvolvidas no contexto do 

jardim-de-infância, quer na divulgação dessas mesmas atividades. Compreendi, portanto, 

que nas suas práticas, estas educadoras promovem com regularidade relações de 

proximidade com as famílias valorizando o “pertencimento à família” (Oliveira-

Formosinho & Costa, 2011, p. 97), ou seja, valorizam os saberes familiares e a partilha 

desses mesmos saberes no contexto do jardim-de-infância.  



Conclusões 

531 

 

 

Ao divulgar para a comunidade educativa pretendem que todos possam aceder às 

práticas pedagógicas que quotidianamente ocorrem no(s) espaço(s) pedagógico(s), através 

da leitura dos múltiplos registos divulgados. Pretendem, assim, que todos os que entram no 

jardim-de-infância possam observar o que se faz e como se faz, o que se aprende e como se 

aprende. Explicitam que, para além de se se consideram a si próprias como  parceiras, 

consideram como parceiros nesta modalidade: a) as crianças, b) as assistentes operacionais,  

c) os outros profissionais, d) as famílias e e) a comunidade local. Importa referir que 

selecionam os espaços e os registos a divulgar em função dos parceiros a quem se destina a 

divulgação. 

Divulgam para si próprias realçando que os processos de divulgação lhes permitem 

“parar para sentir, para olhar, para pensar, para atribuir sentido aos acontecimentos” 

(Lopes, 2009, p. 107).  

Divulgam para as crianças porque é para elas que o que se divulga tem mais 

importância, são elas as leitoras mais assíduas. Consideram que ao divulgar permitem que 

todas as crianças acedam a tudo o que se passa na sala e não apenas às suas produções, às 

suas conquistas ou fracassos. Neste mesmo pressuposto divulgam para as equipas 

pedagógicas de sala, onde as assistentes operacionais têm um papel relevante e ativo. 

Divulgam para outros profissionais, explicitando a importância que consideram que 

a divulgação assume no desenvolvimento de práticas participadas e partilhadas entre todos. 

Mencionam as outras colegas educadoras, porque ao divulgarem para elas, permitem-lhes 

que possam conhecer o que acontece e como acontece, o que se aprende e como se 

aprende. Referem a importância de divulgar para os colegas do 1º CEB e para as estagiárias. 

De referir que ao divulgarem para todos, se referem a parceiros menos presentes no 

quotidiano pedagógico, mas que o integram, como por exemplo, o professor de 

motricidade, as cozinheiras e o pessoal de limpeza. 

Divulgam para as famílias, considerando-as um dos parceiros mais significativos nos 

processos de divulgação. Ao divulgarem para elas permitem que tenham acesso não apenas 

ao antes (a planificação) e ao depois (conhecimentos construídos), mas acima de tudo 

permitem que tenham acesso ao processo de ensino e de aprendizagem. Permite assim que 

as famílias acedam ao “«durante», que é, sem dúvida, o momento que oferece mais 

informações às crianças e aos adultos” (Altimir, 2012, s/p.). Importa referir que apesar das 

famílias serem um dos parceiros significativos nos seus processos de divulgação, algumas 
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das educadoras mencionam ter dificuldades no estabelecimento de relações de 

proximidade, muito devido ao facto de alguns dos familiares não disporem de tempo para 

ir e/ou permanecer no jardim-de-infância. 

Divulgam para a comunidade local pois, tal como Malaguzzi (1999), as educadoras 

reconhecem a importância dos contextos de educação de infância se mostrarem à 

comunidade, aproximando-se dela através da emergência de espaços para o diálogo e para a 

valorização da criança enquanto produtora de saberes, permitindo apresentar o trabalho 

pedagógico desenvolvido.  

 

iv. Espaços selecionados pelas educadoras de 
infância para divulgar os registos 

 

A divulgação do quotidiano do jardim-de-infância é essencial para a compreensão do 

que se faz e do por que se faz; contudo, importa não esquecer que “todos nós tendemos a 

perceber o ambiente e a “ler” as suas mensagens ou significados com base em nossas 

próprias ideias” (Gandini, 1999, p. 146). Neste sentido, as educadoras participantes cuidam 

de selecionar os registos a divulgar e os espaços onde os divulgam, de modo a permitir que 

quem os lê possa aceder à compreensão das suas práticas pedagógicas. 

No jardim-de-infância o espaço habitado pelas crianças e pelos adultos é composto 

pelo que se pode designar de espaço físico e espaço pedagógico. Nesta investigação entendo o 

espaço como “uma estrutura de oportunidades” (Forneiro, 1998, p. 236), transformando-se 

o meramente físico num lugar onde se pode ir “olhar, ler e pensar” (ibidem, p. 231). 

Os espaços de divulgação, são lugares dentro do(s) espaço(s) pedagógico(s), espaços de 

e com vida, espaços onde todos – crianças e adultos – têm oportunidades de aprender a 

aprender. A análise interpretativa da informação recolhida permitiu-me, por um lado, 

compreender quais os princípios organizativos dos espaços de divulgação que as 

educadoras participantes adotam nos seus processos de divulgação (i) e, por outro, 

identificar que tipos de espaços selecionam para divulgar os registos produzidos 

quotidianamente (ii). 

As educadoras participantes estruturam os espaços de divulgação não como “um mero 

pano de fundo” (Moreira & Vasconcellos, 2012, p. 130), mas em função de alguns 
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princípios que “expressam [as suas] conceções de infância, desenvolvimento e educação” 

(ibidem).  

Enunciam três princípios que consideram fundamentais na gestão e organização 

dos espaços de divulgação: i.a) o acesso à informação, i.b) as temáticas e i.c) a 

sensibilidade estética. 

Optam por divulgar em todos os espaços do jardim-de-infância, mas a seleção do 

espaço respeita sempre as diferentes intencionalidade da divulgação para os registos que 

pretendem divulgar, pelo que o acesso à informação é um princípio a ser considerado, já 

que pretendem que todos possam ler e compreender o que é divulgado.  

Para facilitar a leitura dos registos divulgados, as educadoras organizam os espaços 

de divulgação por temáticas centradas acima de tudo nas áreas de conteúdo das 

OCEPE. Acima de tudo, pretendem promover, junto de todos os parceiros, a 

compreensão do que se aprende e como se aprende no jardim-de-infância. 

O último princípio refere-se à importância de organizar o espaço cumprindo alguns 

critérios de organização estética. A concretização deste princípio é da responsabilidade 

dos adultos mas também das crianças, por isso, no decorrer dos processos de divulgação as 

educadoras discutem com as equipas e com as crianças onde e como divulgar os registos 

construídos e selecionados para divulgar. 

 

Espaços de divulgação 

Relativamente aos espaços de divulgação, compreendi que as educadoras recorrem a 

três tipos de espaços: a) aos espaços das salas de atividades, b) aos espaços comuns e ainda 

c) ao ciberespaço no desenvolvimento dos processos de divulgação. Tal como Barbosa & 

Horn (2008, pp. 50-51), elas defendem que “todos os espaços das instituições […] são 

“educadores” e promovem aprendizagens (hall de entrada, biblioteca, banheiros, cozinha, 

corredores, pátios, etc.)”. 

Importa referir que, em todos os contextos observados, as paredes das salas de 

atividades e dos espaços comuns são o espaço que as educadoras mais selecionam para 

divulgar os registos produzidos pelas e com as crianças, ainda que com diferentes 

intencionalidades.  
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Diferenciam o espaço da sala de atividades do dos espaços comuns e consideram que 

na sala os registos se destinam essencialmente às crianças sendo que nos espaços comuns 

privilegiam a divulgação de produções comuns e de produções que deem conta das 

aprendizagens realizadas. 

Nas salas de atividades recorrem às paredes, aos placares, ao quadro de ardósia, à 

porta, às janelas, ao chão, ao teto, aos móveis, às mesas e bancadas e à corda para secagem 

de pinturas. 

Nos espaços comuns recorrem às paredes, aos placares, aos biombos, às portas, às 

janelas, ao chão e aos móveis.  

No ciberespaço recorrem aos sites institucionais, aos blogues do jardins-de-infância, ao 

moodle e ao email. 

 

v. Tipos de registos e modalidades de divulgação 
considerados pelas educadoras, para darem a 
conhecer as suas práticas pedagógicas  

 

Considero que os tipos registo são todos os materiais divulgados nos espaços de 

divulgação e que foram produzidos maioritariamente pelas e com as crianças em contexto 

de jardim-de-infância. 

Estes materiais, diversificados na forma, no conteúdo e até nos destinatários, 

permitem compreender quer as aprendizagens e os saberes construídos e co-construídos 

quotidianamente, quer o papel que as educadoras participantes atribuem à divulgação 

dessas mesmas aprendizagens e saberes. Entendo que, em muitas circunstâncias, estes 

materiais permitem contar e recontar as múltiplas situações experienciadas pelos adultos e 

pelas crianças no quotidiano do jardim-de-infância, impregnado de significados e sentidos 

por eles atribuídos. 
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Tipos de registo 

A análise da informação permitiu-me compreender que as educadoras recorrem aos 

seguintes tipos de registo: i) os registos escritos, ii) os registos pictográficos, iii) os portfólios 

das crianças, iv) os registos com recurso às TIC e v) o dossier das educadoras. 

Os registos escritos existem em grande quantidade e variedade nos espaços 

pedagógicos, quer no que respeita às intencionalidades da divulgação, quer aos 

intervenientes a quem se dirigem. Os registos escritos a que recorrem são: a) a escrita, b) os 

instrumentos de registo, c) os livros, d) as informações dos adultos e para os adultos e e) o 

jornal.  

Recorrem aos registos escritos com a dupla intencionalidade de incluir crianças e 

adultos nos processos de divulgação. Por um lado escutam e dão a voz às crianças, por 

outro, explicitam as intencionalidades e os procedimentos utilizados no quotidiano do 

jardim-de-infância definidos pelos adultos. 

Uma vez que o contacto com textos diversificados na forma, no conteúdo e nas 

finalidades ajuda as crianças “a compreender a necessidade e a função da escrita, 

favorecendo a emergência do código escrito” (ME-DEB, 1997, p. 71), a escrita emerge em 

todos os lugares nos diferentes espaços nos processos de divulgação destas educadoras.  

A escrita construída em grupo e/ou individualmente é uma constante, pelo que 

procuram divulgar: textos; palavras e/ou frases que apoiam a explicitação de atividades, 

projetos e experiências; legendas de alguns dos registos pictográficos divulgados; 

explicitação dos processos e aprendizagens. Estes registos muitas vezes são realizados 

utilizando o computador fazendo deste meio um importante instrumento de escrita que 

apoia as educadoras na promoção da participação ativa das crianças nos processos de 

divulgação, mas também de aprendizagem da escrita. Importa destacar que apesar do 

computador ser um instrumento importante, é pela mão dos adultos que os registos são 

maioritariamente realizados.   

Compreendi que através da escrita divulgam as aprendizagens realizadas e 

acontecimentos vividos; descrevem atividades e avaliações realizadas; divulgam as letras de 

canções, adivinhas, rimas, lengalengas e pensamentos; partilham informações necessárias ao 

bom funcionamento do quotidiano pedagógico, mas compreendi também que se 

preocupam em organizar todos estes registos em torno das áreas de conteúdo das OCEPE 
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(ME-DEB, 1997). De referir que o tipo de registo com recurso às técnicas de desenho e 

pintura é o mais usual em todos os jardins-de-infância, sendo a área da expressão plástica a 

mais divulgada em todos os lugares dos jardins-de-infância. Contudo, em muitas das 

observações realizadas, verifiquei que esta é uma forma de expressão transversal a todas as 

aprendizagens. Compreendi que as áreas da expressão/comunicação e de conhecimento do 

mundo são as mais divulgadas, mas compreendi também que revelam muitas dificuldades, 

como já explicitado anteriormente, em divulgar as aprendizagens realizadas no âmbito da 

área de formação pessoal e social e do domínio da linguagem oral. Dentro das áreas mais 

divulgadas existem domínios que assumem uma maior primazia em relação a outros. Na 

área da expressão/comunicação assumem maior primazia os domínios das expressões, da 

abordagem à escrita e da matemática. Já na área do conhecimento do mundo as ciências 

experimentais são as mais divulgadas.  

Nas práticas destas educadoras, os instrumentos de registo, para além de 

funcionarem como “instrumentos de gestão do quotidiano” (Oliveira-Formosinho & 

Andrade, 2011, p. 26), são outro dos tipos de registo escrito a que recorrem para divulgar o 

que acontece diariamente no jardim-de-infância. Uma vez mais através da sua utilização 

abordam diferentes conteúdos enunciados nas OCEPE (ME-DEB, 1997). 

O livro é mais um dos registos escritos utilizados pelas educadoras participantes para 

divulgar a importância que atribuem aos processos de leitura e escrita. Por outro lado 

consideram que a construção deste tipo de registo pelas crianças cria imensas possibilidades 

delas compreenderem que é possível passar para o registo escrito quer acontecimentos e 

situações vividas, quer histórias que individualmente e/ou em grupo, contam e recontam. 

Este é também um tipo de registo a que recorrem para o estabelecimento e fortalecimento 

de relações com as famílias. 

As informações dos adultos e para os adultos existem nas salas enquanto registos 

escritos de apoio ao desempenho dos adultos, mas também como forma de comunicar 

com outros parceiros, nomeadamente com as famílias através de convites, recados, 

pedidos, etc. 

Por fim, compreendi que recorrem ao jornal como um dos tipos de registo escrito que 

promovem a divulgação do que acontece no jardim-de-infância e das aprendizagens ali 

realizadas. Este tipo de registo permite uma grande visibilidade das práticas na medida em 

que pode ser consultado por todos os que o pretendam, pois o jornal é editado on-line. 
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Os registos pictográficos surgem nas práticas destas educadoras como um dos tipos 

de registo complementar quer aos registos escritos, quer a todos os outros registos por elas 

referidos pois consideram que para poder tornar visíveis as aprendizagens das crianças, é 

necessário oferecer-lhes “muitas experiências com diferentes linguagens, assim, como 

diferentes formas de representação, como o desenho e a modelagem” (Barbosa & Horn, 

2008, p. 119). Constatei e compreendi que as produções artísticas são as mais frequentes 

nos seus processos de divulgação, pelo que divulgam desenhos, pinturas, estruturas 

tridimensionais com recurso a diferentes técnicas. Divulgam ainda as fotografias (ainda que 

com limitações, devido a dificuldades financeiras), criando possibilidades para que quem as 

observa possa percorrer e reconstruir mentalmente alguns dos factos e situações 

experienciadas pelas crianças e adultos no quotidiano do jardim-de-infância.  

No desenvolvimento das suas práticas consideram que a construção de portfólios das 

crianças possibilita “fazer e trazer para a consciência a «coisa feita»” (Ostetto, 2013, p. 20). 

Deste modo este tipo de registo torna-se num instrumento que permite “dar conta aos 

outros daquilo que [a criança] foi capaz de fazer durante um certo período de tempo” 

(Pinto & Santos, 2006, p. 149).  

Importa referir que as educadoras participantes assumem que os portfólios das crianças 

têm múltiplas intencionalidades, na medida em que consideram que lhes permitem acima 

de tudo valorizar as crianças, mas simultaneamente, permitem-lhes divulgar e avaliar, 

conjuntamente com as crianças, as aprendizagens realizadas, conseguindo assim uma 

melhor compreensão das suas competências e necessidades (Seitz & Bartholomew, 2008; 

Parente, 2012).  

A análise interpretativa de toda a informação recolhida permitiu-me compreender que 

os portfólios são, acima de tudo, coleções deliberadas de produções que, para além de 

permitirem a divulgação rica e diferenciada, possibilitam que cada criança participe no 

processo de avaliação das aprendizagens significativas e a que atribui significado, na medida 

em que se envolve com os adultos na análise, apreciação e seleção das produções mais 

relevantes para si (Parente, 2004; Oliveira-Formosinho & Parente, 2005; Bondoso & Pinto, 

2009; Santos et al., 2010; Parente, 2012; Pinto & Santos, 2012). 

O recurso às TIC assume-se como mais um dos tipos de registo de apoio e promoção 

ao desenvolvimento dos processos de divulgação, pelo que as educadoras participantes as 

consideram como um instrumento incontornável à divulgação e à construção do saber, na 
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medida em que “oferece múltiplas possibilidades de aprender” (Coutinho & Lisbôa, 2011, 

p. 5). Compreendi que, nas práticas destas educadoras, a utilização das TIC prende-se 

essencialmente com a utilização e manutenção de algumas ferramentas que permitem, de 

algum modo, divulgar informação relevante em diferentes domínios, como sejam, o 

domínio administrativo-pedagógico, essencialmente através do site institucional e o email, e 

o domínio da divulgação pedagógica, essencialmente através da dinamização de blogues e da 

apresentação e partilha do trabalho realizado em power point.  

A construção do dossier da educadora “é como uma “edição” dos dados recolhidos 

para, então, olhar com outros olhos” (Ostetto, 2013, p. 26). Este é um tipo de registo de 

divulgação que apenas existe num dos agrupamentos e cumpre, essencialmente, duas 

finalidades, por um lado documentar a complexidade do processo de aprendizagem e 

ensino vivido pelas crianças, por outro, apoiar a auto e hétero avaliação da educadora de 

infância que o constrói. Este dossier tem como principais destinatários os profissionais. 

Em todos os agrupamentos existem os projetos curriculares de grupo/turma que, não 

sendo considerados como um instrumento de divulgação, são assumidos pelas educadoras 

participantes como instrumentos que permitem essencialmente às equipas, mas também às 

famílias terem acesso ao trabalho que pretendem desenvolver ao longo do ano letivo.  

 

Modalidades de divulgação 

Ao divulgar, recorrendo a diferentes modalidades, as educadoras contam e recontam 

as experiências vividas permitindo aos outros contactarem com o passado e com ele 

aprender. Este contar e recontar pode assumir diferentes modalidades, mas tem sempre 

como finalidade despertar, nos outros e em si mesmas, a curiosidade e a compreensão 

acerca das aprendizagens realizadas, permitindo construir conhecimento, mais ou menos 

profundos, sobre as práticas pedagógicas. Compreendi que as suas modalidades de 

divulgação se organizam em torno da explicitação do dia-a-dia através de diferentes tipos 

de comunicação (i) e da avaliação das suas próprias modalidades de divulgação (ii). 

Compreendi que as suas modalidades de divulgação se centram em três tipos de 

comunicação complementares entre si: a) a comunicação oral, b) a comunicação escrita e 

c) a comunicação pictórica. 
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Porque no jardim-de-infância o trabalho pedagógico está mais ligado à experimentação 

do que à produção, uma das modalidades de divulgação reveladas pelas educadoras 

participantes e à qual atribuem importância na explicitação do dia-a-dia do jardim-de-

infância é a comunicação oral, ou seja, a divulgação através da linguagem oral. Através do 

diálogo conseguem divulgar o que não se vê mas que foi vivido intensamente por quem 

habita quotidianamente os espaços do jardim-de-infância. No fundo, através da 

comunicação oral, conseguem divulgar o que não é passível de ser divulgado através de 

outras modalidades de divulgação. Recorrem a esta modalidade de divulgação na relação 

que estabelecem quer com as famílias, quer com as crianças e com as equipas. 

A comunicação escrita é uma outra modalidade regular de divulgação, na medida em 

que consideram que a escrita possibilita uma melhor e mais rápida compreensão a quem 

observa e lê os registos. Apesar de atribuírem um valor significativo a esta modalidade, 

revelam que nem sempre recorrem a ela na sua plenitude devido ao facto do trabalho de 

escrita ser moroso. 

Consideram a comunicação pictórica como mais uma das modalidades de 

divulgação que, para além de permitir divulgar aquilo que as crianças são capazes de fazer, 

permite também divulgar a construção do pensamento das crianças. A análise 

anteriormente apresentada permitiu-me compreender que a comunicação pictórica é a 

modalidade que assume maior relevância nos processos de divulgação destas educadoras, o 

que decorre do facto dos registos pictográficos serem aqueles que, maioritariamente, 

sustentam os processos de divulgação. 

As educadoras participantes divulgam tendo como pressuposto o permitir a outros 

terem acesso às práticas pedagógicas vividas no quotidiano do jardim-de-infância. Mas a 

divulgação por si só não permite ter acesso à forma como as práticas são compreendidas 

por quem acede à divulgação é necessário avaliar todos os processos de divulgação. 

As educadoras participantes assumem que a avaliação das suas modalidades de 

divulgação é intrínseca ao desenvolvimento das suas práticas pedagógicas. Avaliam a) os 

registos, b) a organização dos processos de divulgação e c) a periodicidade de divulgação 

dos registos. 

Consideram que ao avaliar os registos divulgados e o modo como os divulgam 

conseguem ter acesso a uma compreensão que lhes possibilita “um conhecimento mais 
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profundo das características das práticas educativas desenvolvidas” (Cardona, 2007, p. 15). 

Como tal, no desenvolvimento da avaliação das modalidades de avaliação cuidam de 

partilhar com a equipa e com as crianças a organização dessas mesmas modalidades (iib). 

Referem ainda que análise periódica dos registos divulgados lhes permite proceder 

a uma gestão adequada dos tempos de permanência dos registos divulgados. Estes tempos 

variam em função das intencionalidades dos registos e, também, da atribuição de 

significado por todos os que habitam o espaço do jardim-de-infância. 

 

vi. Processos de divulgação das práticas pedagógicas 
que influenciam o desenvolvimento profissional 
das educadoras de infância 

 

Tendo presente que o desenvolvimento profissional se centra em processos “de 

atribuição de sentido à experiência e de construção de saberes” (Lopes, 2009, p. 127), 

procurei compreender as conceções de desenvolvimento profissional das educadoras 

participantes, confrontando-as com os processos de divulgação. O processo de análise 

interpretativa permitiu-me a compreensão quer dos princípios em que se apoiam no 

desenvolvimento das suas práticas pedagógicas (i), quer da forma como entendem e vivem 

o seu desenvolvimento profissional, guiando-se pela necessidade de promoverem 

aprendizagens com e pela experiência (ii) e, sempre, ao longo da vida (iii). 

Entendem que o desenvolvimento profissional de cada pessoa depende quer das 

experiências vividas enquanto pessoas singulares, quer das experiências construídas 

socialmente, pelo que na abordagem das suas conceções de desenvolvimento profissional, 

referem considerar que, ao longo de todo o seu percurso de vida, o eu e o nós se vão 

interligando numa teia de relações que cada uma cuida de construir e reconstruir em função 

das suas experiências de vida pessoais e profissionais.  

Princípios orientadores das práticas pedagógicas 

Consideram, tal como Bruce (2011) que uma educação de qualidade integra três 

elementos fundamentais: a criança, o contexto onde a aprendizagem acontece e o 

conhecimento e a compreensão sobre o desenvolvimento e a aprendizagem de quem se 

envolve nos processos educativos. Deste modo, defendem que não aprendem a viver a sua 
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profissão apenas mediante a aquisição de conhecimentos, referem que a profissão se 

aprende numa relação dialógica de construção de soluções possíveis entre os 

conhecimentos, os contextos e as pessoas. Esta é talvez a razão pela qual não conseguem 

desligar o seu desenvolvimento profissional dos princípios que definem para as suas 

práticas. 

Ao longo da análise interpretativa compreendi que guiam as suas práticas pelos 

princípios que expressam nas opções educativas dos PCG/T. Contudo no decorrer das 

entrevistas que realizei, elencaram oito princípios fundamentais no desenvolvimento 

das suas práticas, nunca renunciando aos expressos nos PCG/T, nomeadamente: a) a 

formação pessoal e social, b) a aprendizagem ativa, c) aprender pelo jogo, d) a partilha, e) a 

negociação, f) respeito pela criança, g) igualdade de oportunidades e h) trabalho em equipa. 

Um dos princípios que fundamentam as suas práticas é o investimento contínuo na 

formação pessoal e social das crianças, pois consideram que as crianças aprendem 

melhor quando detêm responsabilidades, possibilidades de cometerem erros e de decidir 

fazendo escolhas (Bruce, 2011).  

Sustentam que é através das suas próprias experiências que cada criança aprende e 

que “mais ninguém consegue ter experiências pela criança ou desenvolver conhecimentos 

por ela. As crianças têm, elas próprias, de fazê-lo!” (Hohmann & Weikart, 1997, p. 22). 

Pelo que se baseiam “numa visão de aprendizagem, segundo uma perspetiva socio 

construtivista em que aprender é considerado um processo de co-construção interativa 

entre a criança, os seus pares e os adultos” (Folque, 2012, pp.91-92). 

Porque brincar e jogar permite às crianças enfrentarem desafios e participarem 

ativamente na construção do seu conhecimento, a aprendizagem através do jogo é o 

terceiro princípio que referem, deste modo tentam que toda a intervenção assente numa 

abordagem lúdica da construção dos saberes. 

Defendem que se a promoção dos processos de ensino e aprendizagem se basear na 

partilha, conseguem que todos participem democraticamente, desenvolvendo o espírito de 

cooperação. Assim, as educadoras referem que este princípio as impele a desenvolver 

estratégias de colaboração envolvendo todos – crianças e adultos, mas preocupam-se 

essencialmente, em estabelecer relações de proximidade e partilha com as famílias. 
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Mencionam a negociação como mais um dos princípios que guiam as suas práticas 

referindo que este está intimamente ligado ao uso frequente do diálogo pois através dele 

criam multiplas possibilidades de confrontação com o dia-a-dia. 

Porque “é necessário respeitar o tempo de maturação de desenvolvimento das 

ferramentas do fazer e do entender, da emergência plena, lenta, extravagante, lúcida e em 

constante mudança das capacidades das crianças” (Malaguzzi, 1999, p. 91), as educadoras 

participantes referem o respeito por cada uma das crianças que integram o grupo como 

outro dos seus princípios. Inerente a este princípio está a promoção da igualdade de 

oportunidades em todas as situações vividas no jardim-de-infância. Atendendo ao facto de 

todos os grupos incluírem ou integrarem crianças com NEE, torna-se cada vez mais 

importante o cumprimento deste princípio.  

Consideram que inerente ao bom desenvolvimento das práticas pedagógicas está a 

necessidade de criar condições para trabalhar em equipa. Para que este seja um princípio 

sempre presente, cuidam de envolver todos os elementos das equipas, essencialmente as 

equipas pedagógicas, no trabalho colaborativo e cooperativo que apoia a aprendizagem 

ativa das crianças. 

Aprender com e pela experiência 

As educadoras participantes concebem, tal como Loureiro (2010), a experiência como 

um recurso de aprendizagem, pelo que consideram que aprendem pela prática e pela 

experiência. Encaram as instituições educativas onde desempenham as suas funções como 

locais de aprendizagem, como “espaços de interação da pessoa consigo mesma, com os 

outros, com as coisas, com a vida em sentido lato” (Pires, 2005, p. 218).  

Porque a experiência em si mesma pode não criar condições de aprendizagem e, para 

tornar possível a construção da mesma, é necessário criar oportunidades para a análise e o 

confronto de ideias. É, neste sentido, que as educadoras participantes consideram que é 

através da análise e da discussão da(s) sua(s) própria experiência que aprendem, neste 

sentido, os processos de divulgação criam permanentemente oportunidades de análise, 

confronto e discussão dos saberes da prática permitindo uma aprendizagem com e pela 

experiência de divulgar. 
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Aprender ao longo da vida 

A análise interpretativa que realizei permitiu-me compreender que, nos contextos 

observados, as educadoras participantes defendem que, aprender ao longo da vida é tão 

importante para as crianças (OCEPE, 1997), como para si mesmas. Tal como nos 

processos de aprendizagem com e pela experiência, consideram também que os processos 

de divulgação são uma excelente oportunidade de aprender ao longo da vida. 

Consideram que aprendem com o que divulgam através da partilha do seu viver no 

jardim-de-infância, mas aprendem também através da formação contínua, mais ou menos 

formal, em que vão participando. No decorrer das entrevistas referem ainda que a 

oportunidade de participar em trabalhos de investigação e nomeadamente, nesta 

investigação, lhes permitiu crescer e desenvolver-se pessoal e profissionalmente. Ambas as 

situações permitiram a cada uma das educadoras tomar opções que as tornam hoje nas 

educadoras que são. 

 

 

Reflexão final sobre a investigação 

A análise realizada de toda a informação recolhida nos cinco jardins-de-infância, 

mediante a observação dos registos divulgados, permitiu-me perceber que os processos de 

divulgação desenvolvidos pelas educadoras participantes, nomeadamente através 

da análise dos registos produzidos e selecionados como meio de divulgação, 

permitem compreender as suas práticas pedagógicas. A diversidade de modalidades 

de divulgação a que recorrem funciona como um estímulo à participação e ao 

envolvimento de todos os parceiros, pensando a educação pré-escolar como um tempo de 

formação das crianças e dos adultos que nela e com ela se comprometem. 

Compreendi que a promoção contínua de processos de divulgação faz parte das 

funções profissionais de todas as educadoras. A experiência de divulgar exige de cada 

educadora, uma atitude constante de observação dos registos, de seleção desses mesmos 

registos, de decisão acerca dos registos a divulgar e como os divulgar e exige ainda uma 

constante e continuada reflexão, quer dos registos, quer das modalidades de divulgação. 

Compreendi que a implicação nos processos de divulgação possibilita e promove a 
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construção quer de saber(es) prático-teóricos e de saber(es) fazer, quer do conhecimento de 

si próprias, dos outros e das práticas pedagógicas que se desenvolvem nos jardins-de-

infância onde exercem funções. Em suma, é essencialmente através do que divulgam que 

permitem que outros acedam às suas práticas pedagógicas, compreendo-as. 

Importa que nos diferentes contextos de educação de infância, nomeadamente 

no jardim-de-infância, se considere o papel sempre ativo das crianças e dos adultos 

nos processos de divulgação. Neste sentido, considero que é necessário pensar cada uma 

das crianças como “exigente, exploradora, à procura de ocasiões e de adultos que estejam 

em condições de participar do seu percurso de crescimento e de conhecimento” (Malavasi 

& Zoccatelli, 2013, p.28).  

É necessário que as educadoras de infância, “assumam uma forma sistemática de 

proceder e uma abordagem [pedagógica] de tipo científico, no sentido em que é organizada, 

pensada, completa, predisposta e virada para um reconhecimento final de tudo o que 

acontece e sobre o próprio estilo de trabalho” (ibidem). 

Defendo que a abordagem pedagógica em educação de infância se deve pautar 

por uma intervenção intencional e sistemática das educadoras de infância no 

processo pedagógico, onde as práticas são delineadas e avaliadas pelos adultos e, sempre 

que possível e adequado, com o envolvimento das crianças. 

O objetivo desta investigação de identificar e compreender, em contextos de jardim-

de-infância, os registos produzidos e selecionados como meios de divulgação das práticas 

pedagógicas, não se esgota com toda a análise produzida, uma vez que considero 

importante, como referi no início deste ponto, que seja amplamente discutida no seio do 

grupo profissional das educadoras de infância. Para tanto sustento que deve existir uma 

vontade, eu diria profissional, de análise crítica e de reflexão das práticas, vividas pelas 

educadoras nos diferentes contextos de educação pré-escolar. Para que esta reflexão seja 

efetivamente alicerçada nas práticas reais das educadoras de infância, seria muito importante 

que as equipas se baseassem nos múltiplos registos divulgados no sentido de definirem as áreas 

prioritárias para discussão, sempre tendo como fim responder quer às necessidades, quer aos 

interesses das crianças, mas também de todos os parceiros que intervêm quotidianamente na 

educação das crianças pequenas. A definição destas prioridades implica acima de tudo que as 

equipas – pedagógicas e educativas – nos diferentes estabelecimentos definam tempos para a 

análise dos registos divulgados e das modalidades de divulgação criando uma relação es-
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sencialmente dialética, onde reflexão e prática não se separam, nem se opõem, mas se 

unem. Entendo portanto, que a análise das práticas através da divulgação permite a 

materialização da experiência educativa e, deste modo permite discutir a profissão 

da educadora de infância, problematizando-a criando possibilidades para a 

produção de novos saberes.  

Gostaria ainda de referir que me deparei com a dificuldade de gestão da complexidade 

que foi o processo moroso e delicado da escrita. Muitos foram os momentos em que me 

sentava e sofria, sofria porque a escrita não fluía, sofria porque queria escrever um coisa e 

escrevia outra, ou por vezes, muitas vezes, não escrevia mesmo nada. Mas na ambivalência 

do sofrimento e do desânimo, confluíam momentos de satisfação, de prazer, momentos em 

que a descoberta era uma constante, momentos em que aprendia imenso. Esta 

aprendizagem deriva das leituras que realizei, das discussões que mantive, da incursão 

empírica, da escrita e reescrita que diariamente preencheu os meus dias, mas acima de tudo 

da minha vontade de aprender. Posso mesmo afirmar que a vivência deste processo 

investigativo me permitiu compreender que “descobrir é trabalhoso e dispendioso. Requer 

muito trabalho de campo, olhos e ouvidos bem abertos, apreender, assimilar, esquadrinhar, 

uma e outra vez” (Graue & Walsh, 2003, p.10). 

Considero também que não posso deixar de referir a importância do papel assumido 

por todas as educadoras de infância participantes no estudo, não apenas aquando 

prontamente aceitaram participar na investigação, mas acima de tudo pelo papel ativo que 

assumiram ao longo dos dois anos letivos. Na verdade, no decorrer das observações, 

tinham o cuidado de me alertar para um ou outro registo; dedicavam algum do seu tempo a 

explicitar as minhas observações cruzando o escrito com o registo fotográfico; nas 

entrevistas analisavam e explicitavam as suas práticas; recolhiam e guardavam 

autonomamente os registos para as famílias. Sem esta entrega por parte de cada uma, com 

toda a certeza esta investigação não seria tão rica. 

Importa referir que a minha vontade de investigar os processos de divulgação, o meu 

envolvimento nas práticas pedagógicas das cinco educadoras, a relação que estabeleci com 

as duas centenas de crianças ao longo dos dois anos letivos, o tratamento e análise de 

conteúdo de toda a informação recolhida, a escrita e a reescrita continuada contribuíram 

em muito para o meu desenvolvimento enquanto profissional.  
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Concluo esta análise com a convicção de que a aprendizagem ocorre ao longo de toda 

a nossa vida e de que o desenvolvimento desta investigação me permitiu construir e 

reconstruir saberes em torno, não apenas da profissão da educadora de infância, mas 

também das minhas atuais funções de docente do ensino superior dedicadas à formação de 

educadores de infância.  

O que pretendo deixar aqui explícito é que o desenvolvimento desta investigação 

exigiu de mim leituras e releituras continuadas quer das conceções prático-teóricas e 

teórico-práticas da educação de infância, quer de toda a informação recolhida, 

triangulando-a com aquelas conceções, o que me permitiu a construção da educadora que 

hoje sou, bem como do desempenho da minha profissão docente no ensino superior. 

Penso-me enquanto educadora de infância, assumindo um papel alargado de 

funções e de relações com o(s) outro(s), onde os processos de divulgação são 

efetivamente a ponte de relação com todos – crianças e adultos. Defendo que todo o 

trabalho pedagógico se movimenta em torno da divulgação, respeitando todos e cada um 

na sua individualidade.  

Relativamente à minha função docente no ensino superior, esta investigação teve 

um impacto na forma como integrei a temática da divulgação na formação dos 

educadores de infância na ESE/IPS, o que consistiu um sugestivo meio para pensarmos 

e repensarmos as modalidades de divulgação nos contextos de educação de infância, 

estimulando a reflexão das estudantes, futuras educadoras de infância, das(os) 

educadoras(es) de infância cooperantes, e ainda dos meus colegas das equipas pedagógicas 

implicadas na Licenciatura em Educação Básica e nos Mestrados em Educação Pré-escolar 

e em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

As conclusões desta investigação por mim apresentadas, permitiram-me identificar 

algumas das questões que sustento necessitarem de uma reflexão constante no sentido de 

uma melhoria contínua dos processos de divulgação e das práticas pedagógicas. Assim, 

proponho-me apresentar algumas sugestões provenientes da análise das modalidades de 

divulgação existentes, com o intuito de pensar novas modalidades de divulgação nos 

jardins-de-infância: 

 . Ainda que nas práticas pedagógicas das educadoras de infância participantes, o 

tempo de brincar seja um tempo a que atribuem importância, verifiquei que as constantes 

brincadeiras que as crianças desenvolvem, são pouco divulgadas. Assim, sugiro que as 
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educadoras encontrem forma de dar visibilidade às brincadeiras que quotidianamente 

ocorrem no jardim-de-infância; 

. Uma das dificuldades expressas pelas educadoras participantes relaciona-se com a 

falta de tempo para refletirem sobre as suas ações. Assim, sugiro que nas dinâmicas 

institucionais se definam tempos dedicados à análise crítica, em equipa, das 

práticas pedagógicas e das modalidades de divulgação; 

. Relacionado com outra dificuldade expressa está a dificuldade das educadoras 

participantes em divulgar as aprendizagens realizadas pelas crianças quer na área do 

desenvolvimento pessoal e social, quer no desenvolvimento da oralidade. Assim, proponho 

que as educadoras promovam mais tempos de partilha com os seus parceiros, 

assumindo aqui as famílias um papel preponderante, de modo a poderem divulgar 

as conquistas e as dificuldades das crianças nestes âmbitos. 

 

Compreendi que uma das limitações desta investigação se centra no facto de ter 

centrado a escuta apenas num dos intervenientes de todos os processos de divulgação – as 

educadoras de infância. Apesar de ter estado atenta aos outros intervenientes, esta 

investigação limita-se apenas à visão das educadoras de infância sobre estes processos.  

Decorrendo desta limitação, descobri novas potencialidades para dar continuidade a 

esta investigação, nomeadamente, desenvolver uma investigação centrada na escuta das 

crianças acerca dos processos de divulgação e porque a educação de infância não se centra 

apenas nos contextos de educação pré-escolar, considero que esta investigação poderia ter 

continuidade, desenvolvendo uma investigação similar em contexto de creche. 

Termino convicta de ter construído um pensamento interpretativo genuíno, trazendo 

para o debate público novas contribuições para a educação de infância. Muito há a fazer! 

Espero conseguir dar continuidade a este processo investigativo já que muitas 

interrogações vão e voltam permanecendo em mim uma vontade de querer continuar a 

aprender.  

Finalizo esta tese com o sentido não de um fim, não porque está tudo dito, pensado 

ou (re)construído … termino porque se torna imperioso fazer uma pausa para que esta 

etapa possa ser concluída.  
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