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Longe vão os tempos do meu início de 

carreira, em que fazer uma simples chamada 

para a capital francesa demorava, no mínimo, 

2 horas. Não era possível fazer a chamada 

diretamente, tínhamos que ligar a uma 

operadora e aguardar. 

Longe vão os tempos? Nem por isso! 

Hoje, estamos ligados ao mundo à distância 

de um simples “clique” e não podemos 

ignorar que as mudanças são tão rápidas que 

temos muitas dificuldades em as acompanhar. 

Como se compreende, são enormes os 

desafios que enfrentarmos, nomeadamente na 

educação. Muitas mudanças estão a acontecer 

em resposta aos Planos de Ação Estratégica 

que cada Escola/Agrupamento de Escolas 

apresentou ao Ministério da Educação, no 

âmbito do Programa Nacional de Promoção 

do Sucesso No âmbito desses planos, foram 

identificadas as necessidades de formação e 

submetidas candidaturas ao POCH. Escolar. 
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Neste momento, estamos a pleno vapor na 

oferta formativa. 

Além disso, temos no terreno, em regime de 

voluntariado, escolas/agrupamentos de 

escolas que aderiram ao projeto de 

autonomia e gestão flexível do currículo.  

A escola está em mudança e a mudança 

implica, sempre, um certo desassossego, mas 

que deve ser um desassossego motivador se 

acreditarmos que somos capazes.  

Esse desassossego motivador, depois de uma 

formação em Atenas (projeto Erasmus+ do 

Agrupamento de Escolas de Amarante), 

levou-me a repensar a nossa revista, pois já 

não me agradava o formato, e o resultado 

deixou-me feliz. 

Ercília Costa 



A Influência dos Pais nas 

Decisões Vocacionais dos  

Alunos dos Cursos CEF do 

Tipo 2 

 Resumo: 

O estudo procurou identificar algumas 

influências dos pais, relativamente ao 

percurso formativo dos filhos e como estes 

enfrentam as suas opções. A investigação 

pretendeu conhecer quais as acções 

promovidas pelos pais no decorrer do trajecto 

formativo dos seus filhos e como estes 

enfrentam o seu futuro escolar. A investigação 

abrange 3 entrevistas semi-estruturadas aos 

pais, de carácter exploratório escolhidas em 

função do nível sociocultural e área do curso 

dos seus filhos.  

  

Palavras-chave: percurso; influência; futuro 

 

Introdução 

O presente estudo teve por objectivo a análise 

das expectativas e o grau de influência 

familiar sobre os alunos de um Curso 

Educação e Formação (CEF) no ensino 

básico. Este estudo, em desenvolvimento, 

analisou um conjunto de entrevistas realizadas 

a pais, visando a identificação de alguns 

temas e subtemas. Posteriormente, os 

subtemas serão incluídos nos itens dos 

questionários a apresentar junto de 50 alunos 

com frequência de cursos CEF tipo 2. A 

adequação da metodologia do estudo numa 

primeira fase incidiu sobre a importância da 

influência parental nas decisões dos jovens 

com idades entre os 14 e 18 anos, com 

predominância do sexo masculino, marcados 

pelo insucesso e algum risco de abandono 

escolar. 

Observou-se, que os pais apresentavam 

algumas angústias e dúvidas quanto à via 

profissional a seguir pelos seus filhos. As 

entrevistas efectuadas permitiram verificar 

que o processo vocacional se revelava pouco 

estruturado por falta de orientação vocacional 

ou alternativas para além das propostas pela 

escola. Perante alguma indefinição e falta de 

objectividade oponha a alguns mecanismos de 

incentivo natural, nos momentos de escolha 

de percurso escolar por parte dos pais. Os 

jovens com uma fraca identidade profissional, 

percurso escolar marcado pelo insucesso são 

como que “empurrados”  (Mateus, 2002),  

para uma escolha profissional que deve 

ocorrer precocemente, mas nem sempre essa 

etapa coincide com o momento em que o 

jovem adquire a maturidade necessária para 

tal escolha (Super 1957; 1963).  As entrevistas 

revelaram que as  opções escolares  

desempenhavam  um papel apenas simbólico 

(Azevedo 1991;Fonseca 1995; Mateus 2002). 

Neste contexto as tarefas iniciais para 

preparação e formação, típicas na 

adolescência de exploração vocacional, 

conforme estudos empíricos (9.ºano e 

secundário) tendiam a ser muito reduzidas 

(Super & Savickas, 1996). Ao longo das 

entrevistas, os pais parecem aceitar as opções 

dentro dos limites das oportunidades que lhe 

são acessíveis (Smith, 1983) sem revelarem 

grandes investimentos na exploração de 

outras alternativas. Assiste-se assim, à gestão 

de um processo de descoberta pessoal e social 

delimitado no tempo, espaço e por vezes 

indesejadas, inicialmente pelos pais 

(Guichard, 2006).  

 

 

 

 

António José Pinheiro Correia 

antoniopcor@gmail.com  
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Fundamento Teórico 

O Porquê das Entrevistas aos Pais 

 

No passado, o ensino técnico estabeleceu a 

selecção escolar precoce reproduzindo, de 

acordo com a origem social. Os jovens 

oriundos das classes desfavorecidas tendiam 

ser orientados para este tipo de ensino. As 

marcas sociais do ensino técnico tornaram-no 

num ensino desprestigiado, relativamente ao 

ensino liceal. Pereira (1981), referindo-se à 

realidade portuguesa, considerava indigna a 

discriminação imposta pela existência de duas 

vias paralelas de ensino. 

Em Portugal, o fenómeno da escola de massas 

é mais recente e numa tentativa de recuperar o 

tempo perdido em relação aos outros países 

alargou-se a oferta escolar (Azevedo, 2000; 

Azevedo, 2009; Delores, 1997; OCDE, 2001; 

CE, 2009-EF2020).  

Para esse facto, são várias as interferências 

que condicionam as opções vocacionais: o 

meio social, as condições económicas e 

culturais, a família, os factores psicológicos. 

O meio social em que o jovem se insere cria 

expectativas quanto ao seu futuro profissional. 

Os cursos e as profissões ganham estatutos e 

prestígio conforme os meios; nuns, valorizam-

se os cursos superiores clássicos (medicina, 

direito e engenharia), noutros, dá-se ênfase à 

capacidade técnica que permite a rápida 

inserção no mercado de trabalho. Um dos 

factores mais relevantes em termos de 

influência na escolha profissional é o familiar 

(Gonçalves & Coimbra, 1997; Pinto & 

Soares, 2002;Soares, 1998) 

 Desde o nascimento, o indivíduo acumula 

consigo as expectativas depositadas nele pela 

família. Muitas vezes, o jovem escolhe uma 

profissão para corresponder aos desejos dos 

pais que não puderam estudar ou exercer uma 

certa profissão. Com frequência, essa 

influência nem sempre é sentida pelos jovens 

que, num dado momento, pensam seleccionar 

livremente (Gonçalves & Coimbra, 1995; 

2007; Gonçalves, 2006).   

As desigualdades de acesso escolar têm 

proveniências que se encontram 

frequentemente para lá da escola. A origem 

social dos alunos está intimamente ligada aos 

resultados escolares e “muitos jovens 

oriundos de meios menos favorecidos não 

conseguem, durante a sua escolaridade, o 

sucesso correspondente às capacidades 

reveladas” (OCDE, 1989: 87).  

Mas, apesar de o ensino profissional não ter 

como objectivo único uma preparação para o 

exercício de uma profissão, assiste-se ainda a 

uma discriminação por este tipo de formação, 

conotado com um ensino de segunda 

oportunidade. Decorrendo desta opção, 

interessa conhecer quais as motivações em 

optar por estas vias, e quais foram os seus 

percursos escolares anteriores. Estudos 

levados a cabo por vários investigadores 

https://pixabay.com/pt/rob%C3%B4-acho-que-futuro-modelo-id%C3%A9ia-1899013/ 

(…) apesar de o ensino profissional não ter como 

objectivo único uma preparação para o exercício de uma 

profissão, assiste-se ainda a uma discriminação por este 

tipo de formação, conotado com um ensino de segunda 

oportunidade. 
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referem que os jovens que optam por esta 

modalidade são na grande maioria, 

provenientes de estratos sociais  menos 

favorecidos e procuram, a curto prazo, a 

inserção no mercado de trabalho (Gonçalves; 

2006; McClendon, 1976; Turner, 1962). 

Quando na família de origem, se registam 

constrangimentos económicos, estas vão no 

sentido da procura da satisfação a nível 

económico e social, “empurrando” os jovens 

para  primeira oportunidade de trabalho que 

lhes garante a si e aos seus a sobrevivência 

(Gonçalves & Coimbra, 1995). 

O meio social e particularmente a família, são 

uma referência para a orientação e concepção 

de projectos de futuro. A família é uma 

referência social determinante (Davies, 1989; 

Silva, 1997), como é referido por Costa: 

“forma mais ou menos intensa e contínua, se 

partilham recursos, valores e projectos num 

questionar forte e activo para tomar decisões e 

atingir determinados objectivos” (Costa, 

1991:48). 

  

 Embora reconhecido o papel da família nos 

processos de escolha do seu percurso escolar, 

estes continuam a não ser muito bem 

percebidos, pois a grande maioria, os produtos 

finais centram a sua acção na formação 

escolhida, profissão e nível de estatuto social 

conferido (Grotevant & Cooper, 1988; Young,  

1983). Os pais podem desempenhar vários 

papéis (Mateus, 2002) no acompanhamento 

dos seus educandos, adoptando diferentes 

níveis de intervenção, todavia no caso 

específico, o mesmo incidirá nas formas de 

intervenção implícitas ou explícitas capazes 

de influenciar os filhos nas trajectórias 

vocacionais. Os pais mediante os seus 

recursos e referências transmitem e orientam 

algumas escolhas escolares. A orientação 

escolar conforme referido por Mateus: 

“depende quer da origem social e do modo 

como as diferentes famílias gerem as 

modalidades de controlo, as finalidades, 

motivações e os graus de autonomia dos seus 

jovens,” (Mateus, 2002: 121). 

A investigação empírica tem apontado para a 

importância das variáveis estruturais (por 

exemplo, estatuto socioeconómico, meio 

étnico de origem e configuração familiar) e 

processuais (por exemplo, encorajamento 

parental, interacção pais/filhos, 

comportamento intencional) da família no 

desenvolvimento de carreira dos jovens 

(Schulenberg, Vondracek, & Crouter, 1984; 

Whiston & Keller, 2004). Além dos processos 

de influência parental, a literatura evidência 

os resultados dessa mesma influência. Os 

primeiros dizem respeito aos processos 

considerados desejáveis para a promoção do 

desenvolvimento de carreira, tais como a 

comunicação aberta, o suporte/encorajamento 

e a direcção/orientação. Os segundos 

correspondem aos efeitos de carreira 

considerados desejáveis como consequentes 

da influência parental, nomeadamente, a 

autonomia e a responsabilidade (Pinto & 

Soares, 2001). Assim, a qualidade dos 

projectos de carreira dos jovens depende das 

condições que os contextos familiares  

https://pixabay.com/pt/estrada-pedestre-c%C3%A3o-andar-3135609/ 

O meio social e particularmente a família, são 

uma referência para a orientação e concepção de 

projectos de futuro. 
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proporcionam, sobretudo, em termos de apoio 

afectivo e instrumental (Gonçalves & 

Coimbra, 2007; Pinto & Soares, 2001, 2002). 

A importância da influência da família no 

desenvolvimento da carreira 

profissional/escolar refere que resultados 

empíricos continuam a apontar que os factores 

familiares não podem ser analisados 

isoladamente (Bardagi & Hutz, 2008; 

Carvalho, M. 2009; Pinto & Soares, 2002). A 

escola, na figura dos professores, por 

exemplo, tem sido identificada como um 

contexto com impacto significativo na 

carreira (Carvalho, 2008). Os ambientes 

familiares cujo clima social apresenta baixos 

níveis de comunicação, com pouca expressão 

dos sentimentos, e onde por vezes sobressaem 

mensagens de desvalorização da escola 

podem fixar as escolhas vocacionais 

(Gonçalves, 2006; Young, 1994). 

Embora se considere ser necessário 

aprofundar o papel de elementos relevantes 

nestes processos e especificamente na fase de 

implementação das decisões, torna-se 

analogamente importante explicar os 

processos através dos quais estas influências 

ocorrem. A entrevista deve permitir 

confrontar a percepção dos pais relativamente 

“orientação vocacional” destacando qual o 

significado e sentimentos. Nesta linha de 

investigação, dando continuidade a pesquisas 

anteriores (Carvalho, 2009; Carvalho & 

Taveira, 2008; Gonçalves, 2006; Gonçalves & 

Coimbra, 2007; Mateus, 2002), que  

procuravam conhecer o papel dos pais na 

implementação das escolhas de carreira,  foi 

desenvolvido e alargado o campo de 

investigação  sobre uma amostra de pais dos 

alunos do curso CEF do ensino básico.  

 

Numerosos estudos nos domínios da formação 

profissional e formação de adultos, em 

momentos cruciais de opções vocacionais 

(transição do 9.ºano para o 10.ºano) são 

registados (Silva, 1997; Gonçalves, 1997). 

Porém, no caso concreto da formação entre 

jovens inseridos em percursos CEF, os 

estudos são escassos ou inexistentes facto 

este, salientado no decorrer das III Jornadas 

de Educação e Formação de Adultos, por, 

Filomena Gaspar (ANQ, 2011).  

  

Entrevistas aos Pais nas Opções dos Filhos  

Definição do Problema 

A diversificação de ofertas formativas, que 

caracteriza a esfera da educação 

profissionalizante, conduziu ao alargamento 

da oferta de cursos a alunos sem que tenham 

completado o 9.ºano.  

Como ponto de partida, inserido num estudo 

de caso na qual se ambiciona avaliar  a 

autonomia dos alunos face as oportunidades 

de formação para além das modalidades de 

formação tradicionais, procurou-se analisar os 

motivos de natureza extra-pessoal (não 

psicológica) que pudessem interferir nas 

opções escolares desses jovens. Verificava-se 

à partida alguns condicionalismos nas opções 

dos jovens por esta via de formação, em 

função do género como resultado dos padrões 

de socialização também diferenciados em 

contexto familiar (Campos, & Coimbra, 

1991).  

Incluído no estudo empírico procurou-se 

identificar através de algumas  entrevistas de 

carácter exploratório (Pourtois & Desment, 

1988),  junto de encarregados de educação, 

problematizar a influência familiar nas opções 

vocacionais dos alunos inseridos numa 

modalidade ensino profissional - CEF do tipo 

2. O estatuto exploratório das entrevistas 

deveria garantir a diversidade cultural (nível 

de escolaridade), sem no entanto garantir a 

saturação (Denzin, & Lincoln, 2003).  
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As entrevistas tiveram por objectivo 

contribuir para um possível alargamento do 

campo de influência dos pais de acordo com o 

campo de investigação, junto dos alunos dos 

referidos cursos. As entrevistas deviam 

permitir confrontar a percepção dos pais 

relativamente orientação vocacional dos seus 

filhos, destacando qual o significado e 

sentimentos dos mesmos. No transcorrer das 

entrevistas, procurar-se-ia saber se a família 

conversava intencionalmente com os filhos 

sobre a necessidade de fazerem formação para 

acederem a níveis diferenciados de formação. 

Outro objectivo, passaria por verificar se 

tinham acesso ou conhecimento das ofertas de 

formação diversificadas no contexto dos CEF. 

Por fim, identificar se os pais sabiam qual o 

projecto actual da formação/profissão do 

filho. 

 

Metodologia 

Após a realização das entrevistas procurou-se 

através da sua leitura, extrair relações entre os 

elementos das mensagens. A referenciação de 

dissociações, para além do campo teórico, ou 

a presença anormal de certos elementos 

seriam tidos em conta na elaboração posterior 

dos questionários junto dos alunos. Sabendo 

que a estrutura social associada aos capitais 

culturais e económicos podem induzir opções 

ligadas ao mundo do trabalho, pretendeu-se 

saber se escolhas e as tomadas de decisões 

eram incutidas pelo agregado familiar.  

Como critério para a selecção dos 

entrevistados, foi a sua capacidade de 

verbalização (saber comunicar de forma 

coerente e racional) de acordo com o seu 

nível de escolaridade e o peso relativo do 

número de alunos distribuídos pelos dois 

cursos. Os três respondentes foram 

seleccionados a partir de duas turmas do curso 

CEF, de acordo com a proporção dos alunos 

inscritos nos cursos de “empregado de mesa” 

(31 alunos) e o curso de “electricista de 

instalações” (20 alunos). As entrevistas de 

natureza semi-estruturada foram fornecidas 

aos pais em função da disponibilidade por 

eles manifestada. Todas as entrevistas foram 

gravadas com autorização dos entrevistados. 

Procurou-se adequar as perguntas ao 

entrevistado, usando vocabulário claro, e 

acessível. 

A gravação da voz no decorrer das entrevistas, 

teve a vantagem de registar todas as 

expressões orais possibilitando ao 

entrevistador prestar toda a sua atenção ao 

entrevistado (Ludke e André, 1986). 

Após a transcrição das entrevistas, foram 

devolvidas aos entrevistados para sua 

validação, passou-se aos procedimentos 

necessários à interpretação do seu conteúdo. 

Sem explorar de modo exaustivo a 

informação, procurou-se encontrar segmentos 

que identificassem atitudes dos pais face aos 

filhos. A amostra não era muito diferenciada, 

pelo que seria de esperar resultados 

semelhantes, recorrendo para o efeito à 

análise temática e seguindo a estrutura 

sugerida por Poirier e Valadon (1983). 
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Organizou-se uma grelha com os vários 

temas, construídos a partir dos objectivos e 

das questões que orientaram as entrevistas. 

Num primeiro momento, isolaram-se os temas 

presentes em cada entrevista/texto de modo a 

reduzi-la a proporções que pudessem ser 

utilizáveis, distinguindo temas principais e 

temas secundários. As entrevistas foram 

divididas em sequências em torno do 

subtema. Numa segunda etapa foi privilegiada 

a frequência dos subtemas presentes em todas 

entrevistas. Esta análise foi completada pela 

adopção da técnica de decifração entrevista 

por entrevista (Michaelat, 1975).  

Aproveitando a pouca estruturação temática, 

procurou-se “mergulhar” na lógica pessoal 

(Bardin, 2006). A este nível cada entrevista 

(E1;E2;E3) é identificada de modo a 

encontrar semelhanças e diferenças das 

entrevistas através de um conjunto das frases-

chave ao longo do discurso, “sendo depois 

agrupadas de forma a permitir a sua 

comparação” (Guerra, 2006:73). 

A análise das frequências das aparições de 

todos os subtemas no decorrer das entrevistas 

postula (Bardin, 2006) que todos terão o 

mesmo peso. Após a análise de todas as 

entrevistas em conjunto, verificou-se apenas 

que uma entrevista  (E1), afere  a presença 

simultânea de todos os indicadores. As 

restantes entrevistas revelavam menos 

indicadores. Identificou-se a seguinte ordem 

de aparição das unidades comum as três 

entrevistas: a, c, d, e, h. 

 

Quadro 1 – Análise de conteúdo das Entrevistas 

Co-ocorrência 
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A medida de co-ocorrência dos subtemas 

permite apontar que os pais reconhecem 

dificuldades dos educandos, no decorrer do 

percurso escolar anterior (Roldão et al, 2009). 

Estas dificuldades justificam a mudança de 

percurso escolar, apesar de uma indecisão 

vocacional inicial (Guichard, 2005; 

Imaginário, 1985; Parada, Castro & Coimbra, 

1998; Silva, 1997) os pais apoiam de modo 

geral, a decisão dos seus filhos. Os pais 

consideram que a frequência dos cursos pelos 

filhos muito positiva, porém a sua 

continuidade depende de vários factores que 

a análise não esclarece. A escolha tem o 

apoio familiar, não activo (Borges,2001; 

Bourdieu, 1977; Gonçalves & Coimbra, 

1995; Grotevant & Cooper, 1988; Silva, 

1997). A selecção do percurso escolar revela 

falta orientação vocacional inicial dada a 

falta de alternativas. Como principal 

argumento por terem apoiado este percurso 

escolar precoce (no início do 7.º ano) é a 

presença de um curriculum um maior 

significado para os seus educandos e sua 

facilidade em estabelecerem uma conexão 

entre o que aprendem e como aprendiam 

antes do seu ingresso nos cursos CEF.  

O eventual prosseguimento dos estudos 

depende mais dos interesses dos jovens, 

entretanto despertados pela frequência do 

curso  CEF.  

A modalidade escolar em estudo, parece 

assumir um carácter remediativo, que 

pode contribuir para acentuar as 

desigualdades de acesso as diferentes 

percursos escolares. Este tipo de ofertas de 

formação previstas, com intenções, 

precocemente profissionalizantes (curso 

CEF -tipo2), destinados aos jovens que 

perante as dificuldades tendiam abandonar 

a escola, poderá ser entendida como uma 

intervenção meramente conjuntural 

(Coimbra, Parada & Imaginário, 2001).  

Face ao exposto, uma das questões que se 

pode levantar é se o modelo adoptado é 

generalizável a uma ou outra amostra em 

particular. Pode-se supor que as médias 

das amostras vão ser provavelmente, 

diferentes segundo o nível sociocultural, 

conforme a importância atribuído ao 

trabalho e ao seu papel na vida futura do 

jovem. Os resultados apontam para que 

escolhas e trajectórias escolares são 

efectivamente discutidas no seio familiar, 

todavia condicionada em termos materiais 

e instrumentais. A análise dos 

depoimentos é uma parcela, do trabalho, 

ainda não consolidado. Assim, a inserção 

de algumas inferências das entrevistas nos 

questionários junto dos alunos procurará 

dar uma resposta final. 
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Promoção de 
Competências 
Psicossociais no 
Ensino Pré-Escolar 

Maria do Céu Queirós Monteiro 

As crianças são fruto da sociedade em que 

vivemos, reveladora de uma grande crise de 

valores, e um manifesto défice de 

competências pessoais e sociais. Acresce 

ainda, que desde muito pequenas, as 

crianças passam muito pouco tempo com a 

família, o que as deixa ainda mais 

vulneráveis e inseguras, contando apenas 

com a escola, para colmatar carências e 

lhes proporcionar capacidades para 

aquisição de autonomia e capacidades de 

gerir comportamentos e emoções.  

O Jardim de Infância tem como objetivos, o 

desenvolvimento pessoal e social da criança 

com base em experiências de vida 

democrática numa perspetiva de educação 

para a cidadania; Contribuir para a 

estabilidade e segurança afetivas da 

criança; Incentivar a participação das 
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famílias no processo educativo e estabelecer 

relações de 

colaboração com a comunidade; Trabalhar o 

auto controlo e a disciplina, favorecendo 

comportamentos e ações ajustados, gerir os 

seus comportamentos e emoções, no sentido de 

um crescer saudável e equilibrado em grupos 

sociais diversos.  

Esta formação, em minha opinião, para além 

de se enquadrar no trabalho do pré- escolar, 

permite aos educadores refletir e pôr em 

prática de uma forma mais consciente estes 

princípios básicos e, de uma forma lúdica e 

atrativa, canalizar a atenção e empenho das 

crianças para esta temática, com a mais-valia 

do envolvimento familiar, que é essencial.  

 

Importância do Programa  

A atualização pedagógica é uma das minhas 

principais preocupações e tem sido uma 

constante ao longo da já longa carreira que 

possuo. O tema despertou-me interesse e 

curiosidade e, associado à modalidade de 

oficina, permitiu-me pôr em prática esta 

temática, que considero muito importante mas 

pouco fácil de trabalhar com crianças desta 

idade. Este programa e as sugestões de 

atividades do manual, ajudaram-me imenso, 

clarificando-me ideias e simplificando-me a 

ação. As estratégias estão muito bem 

elaboradas para motivar as crianças e, pela 

certa, irão ajudá-las futuramente. O 

envolvimento da família e continuidade do 

trabalho por parte da mesma, parece-me de 

primordial importância num percurso a que se 

pretende dar continuidade.  

 

Atividades desenvolvidas/ 

Adaptação ao currículo escolar e 

materiais desenvolvidos 
 

Como atrás referi, a temática deste 

programa enquadra-se perfeitamente 

nos objetivos de trabalho desenvolvido no 

pré-escolar, dai que, quando iniciei a 

formação ter já trabalhado alguns temas, 

como as regras e o corpo humano. 

Após a promessa de o Nino e a Nina virem 

a fazer parte da turma, a expetativa 

foi grande e as crianças transmitiram-na em 

casa, a ponto dos pais 

perguntarem se ia haver crianças novas na 

turma. 

Um pai de um menino da turma, que se 

dedica a trabalho artesanal, pesquisou 

na internet com as dicas do filho e deliciou-

nos a todos com a absoluta 

semelhança dos bonecos, talhada ao 

pormenor e sobretudo com a dedicação e 

ternura com que o fez!... Escusado será 

referir, a felicidade das crianças. 

Para podemos instalar o Nino e a Nina na 

sala, planeamos concretizar um assento em 

forma de baloiço, que permitisse o seu 

transporte para o recreio e outros espaços.  

Após as férias do Natal, O Nino e a Nina 

passaram então a fazer parte da turma bem 

como o baloiço, construído pela auxiliar, o 

que prova o envolvimento de todos no 

projeto.  

18 



A alegria e o agradecimento surgiram, por 

sugestão da Educadora, numa carta elaborada 

pelas crianças aos pais do Gabriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os novos amigos têm sido tratados com muita 

ternura pelas crianças, a quem fazem constantes 

manifestações de carinho. Levam-nos ao recreio, 

as várias saídas e a passar o fim de semana em 

família, como de um novo elemento se tratasse. 

Respeitam estes companheiros sábios e bem 

comportados, que têm muito para os ensinar: A 

perceção do corpo, o seu funcionamento, o 

controle do mesmo, a disciplina, os diferentes 

sentimentos e emoções, as várias estratégias 

utilizadas para o auto controle…  

As inúmeras atividades e histórias que 

transportam no manual que os acompanha, foram 

uma constante e praticamente esgotadas ao longo 

do ano letivo.  

A motivação e interesse foram muito bons e 

algumas crianças mais temperamentais e com 

alguns problemas emocionais, fizeram um grande 

esforço no dia-a-dia, denotando um maior 

autocontrole, o que se sentiu através dos registos 

diários do controlo do corpo, no quadro de 

aplicação.  

As regras, o respeito mútuo, a partilha, a 

capacidade de perdoar e ajudar o outro o controlo 

da raiva, a persistência no trabalho, conseguir 

perceber que as coisas menos boas podem 

melhorar, se não desistirmos, foram 

treinadas e bastante bem sucedidas, graças à 

motivação e empenho de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologias, trabalhos/ atividades 

realizadas para envolver os 

Encarregados de Educação  

 

Na primeira reunião intercalar pus os 

Encarregados de Educação a par deste 

projeto, no sentido de conseguir atingir 

resultados mais sólidos através da 

continuidade do trabalho no seio familiar.  19 
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O Nino e a Nina foram concebidos em feltros 

com enchimento, uma réplica fiel em cor e 

expressão com os representados no manual, pelo 

pai de uma criança. 

As crianças manuseiam-nos com facilidade, 

sentando-os, passeando-os de mãos dadas, como 

se de um amigo verdadeiro se tratasse, deitando-

os a dormir, sentando-os à mesa… 

Tem como espaço próprio um baloiço, construído 

em madeira leve e correntes para os segurar, 

podendo ser transportados para o recreio e os 

diferentes espaços da escola.  

No fim de semana o Nino e a Nina vão para casa 

das crianças, onde partilham as suas atividades da 

escola exemplificando à família alguns jogos de 

autocontrolo, de tensão, relaxamento, 

sentimentos e emoções…. Regressando na 

segunda-feira com fotos ilustradoras e explicação 

ao grupo de como decorreu o fim de semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A brincar, a criança, para além de estar 

fisicamente ativa, desenvolve a sua personalidade 

e competências sociais, ajudando-a a lidar com 

emoções e sentimentos, possibilitando-lhe a 

encenação de experiências emocionais, como 

separação, situações de perda, alterações de vida, 

sentimentos de alegria, tristeza, ciúme, medo, e a 

libertar tensões de alívio da dor, desconforto, 

frustração…  

Em situação de jogo a criança tem uma 

atividade espontânea e voluntária e 

desenvolve competências de autonomia e de 

independência.  

À medida que cresce, nota-se uma evolução 

social de situações em que passa de brincar 

sozinha, para brincadeiras cada vez mais 

cooperativas. Ser, ter, fazer, partilhar, perder, 

ganhar, amar… ganha sentido através do jogo.  

Brincar assume, desta forma, uma preparação 

para ações e comportamentos da idade adulta.  

Este projeto ajudou-me a trabalhar este grupo, 

dar-lhes a conhecer melhor o seu corpo, a 

perceber como funciona e como pode ser 

controlado e a entender que somos um todo 

com comportamentos e emoções, como se 

manifestam e podem ser trabalhadas 

positivamente.  

As crianças melhoraram o comportamento a 

nível individual e de grupo, tornando-se mais 

responsáveis e com maior controlo de atitudes 

impulsivas. Entenderam que não devemos 

desistir e que persistir até consegui, as faz 

sentir mais fortes.  

O Nino e a Nina, foram “meninos sábios” e 

amigos inseparáveis ao longo do ano para as 

crianças.  

Como educadora, confesso que estes 

simpáticos bonecos me forneceram uma ajuda 

preciosa e divertida para trabalhar esta difícil 

e importante temática.  
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Promoção das 

competências pessoais e 

sociais no ensino 

Pré-escolar 

Isabel Cristina Pinheiro 

Todos devemos contribuir para uma sociedade 

em que todos possam participar de uma cidadania 

plena e conviver de forma amigável e respeitosa. 

Tal como numa construção, vai- se montando 

peças , a identidade vai se construindo de acordo 

com as experiências e os papeis sociais que 

desempenhamos ao longo da vida. Na infância as 

crianças, participam em jogos e brincadeiras 

desenvolvem a auto estima, principalmente 

através do jogo e da relação e do conhecimento 

de si. 

 

Importância do programa 

Apesar de durante o nosso trabalho abordarmos 

estas questões não são de um a forma tão 

organizada nem sequencial. Tomei conhecimento 

do programa através de colegas que o tinham 

integrado no ano anterior e como tal de acordo 

com as suas vivências achei aliciante esta 

formação que me orientou e incentivou de uma 

forma apelativa como implementar este projeto. 

Cada vez mais termos crianças com auto estima 

muito em baixo, dificuldade em se relacionar 

com os outros, a compreender o que sentem e a 

melhora forma de ultrapassarem essa lacuna. 

Atividades desenvolvidas 
A introdução das mascotes na sala foi 

conseguida através de uma carta que chegou 

ao jardim onde se informava que iriamos ter 

dois novos amigos: 

 

Olá Amigos! 

 

 

 

Eu sou a                                 e chamo-me 

Nina 

 

 

 

e eu sou 1                                      e chamo-me 

Nino. 

 

 

 

 

 

Temos 4                                  anos e vamos  

 

 

para a vossa                              sala. 
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Gostávamos que nos ajudassem a ter  

 

 

novos                                 amigos e a  

 

 

 

conhecer a vossa                              escola. 

 

 

 

 

 

Até Breve                       ( beijos ) e 

 

 

 

 

                                     abraços. 

 

 

 

 

                                                          NINO / NINA 

 

 

A decoração dos cabides foi concretizada como se de 

alunos se tratassem. 

Em conversa optou-se por decidir que o Nino e a Nina 

só podiam ir com eles ao fim de semana e foi baseada 

em dois propósitos: resolução de algum problema ou 

recompensa pelo trabalho ou comportamento durante 

a semana e quem fosse o mais responsável da semana 

ou para se resolver algum problema ex: não dormir 

sozinho(a) na sua cama… 

A chegada deles foi um delírio, sentaram-nos na 

manta , quiseram tocar –lhes, e pediram par lhe 

fazermos um batizado; escolheram os padrinhos, o 

padre, madrinha foi de consenso geral que fosse a mãe 

que os confecionou. 

Preparou-se o lanche / convívio, e foi muito divertida 

e participativa. 
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Adaptação ao curriculum escolar 

 

O Nino e a Nina ganharam espaço na sala, todos 

queriam levar e sentar junto deles, elaboram–se 

regras, murais, explorou-se diferentes tipos de 

caras com sentimentos aparecendo até novos ex. 

saudade. Existia um caixa na sala que de acordo 

com o trabalho se ia desenvolvendo as caras das 

mascotes seriam trocadas como motivação e 

despertar a atenção do grupo. Levavam – nos 

para o recreio, baloiços, fizeram desenhos como 

se fossem eles e colocavam na parede. Tinham 

uma arca onde se guardava os objetos do Nino e 

Nina que as crianças foram trazendo de casa: 

sapatos, adereços, roupa… Tinham as suas 

próprias batas iguais aos colegas. No mapa dos 

comportamento muitas vezes hesitavam qual 

seria o mais indicado para aquele dia mas para o 

final ano já eram mais rigorosos e explicavam 

porquê. 

 

Metodologia, atividades para envolver 

os Pais e Encarregados de Educação 

 

Depois da motivação dos pais e 

encarregados de educação adesão ao 

projeto foi surpreendente. As mascotes 

apareceram dois dias depois de acordo 

com a ideia, serem de tamanho de uma das 

crianças mais novas da sala , serem 

maleáveis (bonecos de trapos) e com 

possibilidade de se vestirem e despirem 

com roupa normal. O grupo colaborou 

trazendo roupa, acessórios, sapatos. 

Teve uma adesão acima da média mesmo 

até dos pais com vontade de os levarem, 

fotografarem várias situações e até mesmo 

registar o fim de semana, o feedback foi 

positivo como se exemplifica a na foto. 

Resolveu-se alguns problemas tais como: 

não dormirem sozinhos, serem 

autónomos em casa nas refeições… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pais colaboram respeitando as regras 

de supervisão e de trazerem as mascotes 

em perfeitas condições. Inclusive pediam 

para repetir a experiência, fotografando 

os momentos mais relevantes, trazendo 

álbuns de fotos mais elaborados. 

 

Este projeto foi muito aliciante não só 

pela participação dos intervenientes 

assim como nas atividade propostas que 

me levaram a trabalhar de uma forma 

mais criativa e incentivaram a novas 

estratégias a inserir na sala de aula. 

O que mais me agradou foi o de notar 

progressos em crianças com pouca auto 

estima esforçarem-se por melhorar e até 

mesmo exporem alguns dos seus 

problemas . 

Aprenderam a lidar com a frustração e 

arranjarem mecanismos de controlarem o 

corpo e a poderem ter relacionamentos 

mais positivos, tornando se crianças mais 

alegres e com sucesso. 
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Promoção de competências 

psicossociais no ensino pré 

escolar 

“Vocês dizem: 

é cansativo estar com crianças. 

E não há dúvida que têm razão. 

Depois acrescentam: 

porque temos de nos pôr ao nível delas, 

porque temos de nos baixar, inclinar,  

curvar, tornar pequenos. 

Mas aí vocês estão enganados. 

O que mais cansa não é isso, 

o que mais cansa é sermos obrigados a elevarmo-nos 

até à altura dos seus sentimentos. 

A esticarmo-nos, a alongarmo-nos, 

a ficar nos bicos dos pés. 

Para não as magoar.” 

 

 Janusz Korczak  

Maria José Gonçalves Freitas Mota 
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Desde que nasce, toda a criança sente 

necessidade de atenção, de carinho e de afeto 

para viver harmoniosamente o seu processo de 

socialização. É na infância que se formam os 

padrões comportamentais e sentimentais da 

criança e se dá o desenvolvimento da sua 

autonomia e da sua autoestima (Bronfenbrenner, 

1987). É tarefa e desafio da escola assumir 

efetivamente, juntamente com os pais, a função 

de proporcionar às crianças oportunidades de 

evoluir como seres humanos. Para isso, o 

trabalho pedagógico e educacional passa, 

também, por cuidar da sua socialização, fazendo-

as cumprir regras e impondo-lhes limites, sem 

nunca descurar a atenção, o carinho e afeto que 

lhe são devidos, para que se desenvolva física, 

psíquica e cognitivamente saudável. 

Com as alterações da conjuntura social, 

económica e cultural, a formação docente é cada 

vez mais um desafio, no sentido de dar respostas 

inovadoras não só, mas também, à dimensão 

relacional no contexto educativo, onde se inclui a 

dimensão afetiva. 

O princípio geral do Decreto Legislativo nº5/97 

de 10 de fevereiro dá enfase à educação pré-

escolar:  

“(…) é a primeira etapa da educação básica no 

processo de educação ao longo da vida, sendo 

complementar da acão educativa da família, com 

a qual deve estabelecer estreita cooperação, 

favorecendo a formação e o desenvolvimento 

equilibrado da criança, tendo em vista a sua 

plena inserção na sociedade como ser autónomo, 

livre e solidário”.  

Aos educadores, são cada vez mais exigidas um 

grande número de relações emocionais para uma 

gestão construtiva do saber. É através das suas 

atitudes que motivará as crianças para o prazer de 

aprender e para o aumento da sua auto estima. A 

motivação por realizar esta investigação 

sobre o papel da afetividade do educador na 

promoção de atitudes de inclusão no 

contexto da educação pré-escolar resulta do 

interesse do investigador, enquanto 

educador de infância.  

Outro propósito é estabelecer uma situação 

de investigação sobre a afetividade com 

relevo na atualidade, que contribua para 

melhorar a prática pedagógica perante a 

cada vez maior complexidade das relações 

existentes, não só em contexto escolar, mas 

também nas relações familiares.  

Estamos a falar de afetividade como 

qualidade de ser afetivo; aquele que tem 

afeto por algo ou alguém. Afeto- do latim 

affectus, designa o conjunto de atos ou de 

atitudes como a bondade, a benevolência, a 

inclinação, a devoção, a proteção, o apego, 

a gratidão, a ternura, etc., que no seu todo 

podem ser caracterizados como a situação 

em que a pessoa “preocupa-se com” ou 

“cuida de” outra pessoa em que esta 

responde, positivamente, aos cuidados ou à 

preocupação de que foi objeto (Abbagnano, 

2000, p.21). 

Definir afetividade evidencia-se como uma 

tarefa árdua dado que este é um conceito 

polissémico. Todos nós somos sujeitos 

inseridos numa cultura, num ambiente 

social, temos uma história e somos pessoas 

que demonstram e sentem emoções, 

expressam sentimentos, logo afetividade. 

Através da discussão sobre esta temática 

procura-se compreendê-la como um 

componente da educação, refletindo assim 

sobre este conceito e sobre a importância da 

sua presença na dinâmica das relações 

humanas e mais concretamente na  
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afetividade do educador na promoção de atitudes 

de inclusão no contexto da educação pré-escolar 

prática pedagógica dos educadores de infância.  

Segundo Almeida (2004, p.52), “ a afetividade 

constitui um domínio tão importante quanto a 

inteligência para o desenvolvimento humano 

incorporando as aquisições efetuadas pelo 

intelecto”.  

O Jardim de Infância é um local ideal para criar 

um ambiente facilitador e canalizador de todas as 

emoções, conflitos e sentimentos, 

proporcionando um espaço de experimentação, e 

interações significativas. A linguagem, já muito 

desenvolvida neste período, permite à criança 

controlar a ação e expressar vários sentimentos, 

de acordo com vivências anteriores no grupo e no 

seio da família (Gomes-Pedro, 2005). Por outro 

lado, a interação com os pais e com os 

educadores tem uma importância determinante na 

formação da consciência social e moral. Para 

obter uma atitude mais autónoma e não tão 

dependente do adulto na descoberta do mundo, a 

criança necessita primeiro de se identificar com 

este e aceitar o seu sistema de valores, pois só 

assim tem uma referência para poder avaliar a 

importância e o valor do que está a tentar 

descobrir em cada momento. (Formosinho & 

Araújo, 2004).  

A experiência e as trocas sociais que se verificam 

com os seus pares, dão à criança a possibilidade 

de fazer parte de uma pequena “sociedade”, onde 

aprenderá a integrar-se.  Graças aos seus 

companheiros e à relação com eles criada, 

passará a avaliar as condutas segundo as normas 

e os princípios morais estabelecidos. Interessa-se 

pelo significado das regras e respeita a vontade 

do grupo. É capaz de julgar a justiça ou a 

injustiça das decisões tomadas e explica os 

valores, baseando-se em pontos de vista 

de várias pessoas.  

 

Atividades desenvolvidas 

 

A partir das sessões do Guia de Pré-

Competências, foram realizadas 

atividades para complementar 

/consolidar os conteúdos abordados. 

Procedeu-se à adaptação do curriculum 

escolar com a aplicação de materiais e 

atividades adequadas aos temas 

tratados. Assim, desabrochou o “Nino” 

e a “Nina”, com a ajuda dos Pais, 

nasceram duma confusão de tecidos e 

retalhos. A sua integração foi planeada e 

esperada por todo o grupo, como se de 

duas crianças se tratassem. Participaram 

em todas as atividades e foi facultado o 

contacto direto a todas as crianças e 

famílias, que os acompanharam todo o 

percurso.  

As atividades realizadas visaram 

aspetos relevantes para o grupo, nas 

áreas definidas pelo Manual, 

nomeadamente na promoção do 

Autocontrolo, Diferenciação 

Emocional, Auto estima e 

Competências Sociais.  

Desta forma, a escola, tornou-se um 

local específico para a promoção de um 

clima facilitador da comunicação, 

organização, modelo, reflexão, reforços, 

valorização, encorajamento, interação, 

cooperação, partilha e valores.  



27 

O painel das regras de 

comportamento. 

O “nosso corpo”. Como é e 

como o controlamos. 

O guarda sol das “Boas 

maneiras” 
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Metodologia, atividades para 

envolver os Pais e Encarregados de 

Educação 

 

O Nino e a Nina participaram ativamente na 

vida escolar e familiar de todas a crianças. 

Integraram o grupo e a família de cada um, 

proporcionando a ambas as partes momentos 

de interação, afetividade e partilha entre 

todos. O envolvimento de todos neste projeto 

foi uma mais valia para o sucesso do mesmo, 

com a integração plena dos “bonecos” na vida 

diária e nas tarefas desenvolvidas.  

Aferiu-se uma evolução na responsabilidade 

individual, no controlo das emoções e no 

reforço da auto estima individual. Os 

momentos de partilha em grupo foram uma 

constante, bem como o aprender a falar dos 

sentimentos individuais, perante a própria 

criança e o grupo, reforçando a sua 

capacidade na resolução de situações 

problemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi uma honra e um prazer ter participado 

neste projeto fantástico que muito nos 

ajudou reforçando a nossa auto estima, 

adotando sempre uma atitude compreensiva 

e amiga, durante este percurso. 

O projeto foi deveras significativo para 

todos os que nele participaram, e irá 

sempre ter um espaço neste 

estabelecimento de ensino. O Manual será 

mais um instrumento de trabalho, para 

sempre integrado na minha prática 

educativa, enquanto educadora e 

profissional da educação. Implementou 

igualmente, no nosso espírito, a reflexão 

sobre as investigações existentes sobre esta 

temática, de modo a aprofundar o 

conhecimento sobre os fatores que 

contribuem para a promoção da afetividade 

e da inclusão no contexto da educação pré-

escolar. 

Foi um período feliz! 
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A educação pré-escolar tem vindo a adquirir, 

progressivamente, uma relevância significativa 

manifestada no desenvolvimento equilibrado da 

criança numa idade em que esse processo é 

decisivo para um crescimento harmonioso. 

A educação pré-escolar é orientada por 

objetivos de qualidade e pelo princípio da 

igualdade de oportunidades em que crianças e 

adultos são co- construtores de saberes e 

negociadores dos processos conflituais que 

levam a novos saberes. Para explicitar esses 

objetivos e valores comuns, organizar a 

diversidade, ajustar comportamentos, gerar 

consensos em torno de princípios de ordem 

social e cultural, definir um sentido para a ação 

de toda a comunidade, cabe ao educador saber 

gerir os diferentes comportamentos e ajudar a 

criança a obter competências sociais, como o 

funcionamento em grupo e em democracia, 

aprender a cooperar, a negociar, a fazer 

trabalho de equipa e a descobrir formas de 

Ana Paula Vila Real 

Como Promover o 

Autocontrolo, a Diferenciação 

Emocional, a Auto- estima e 

as Competências Sociais pré-

escolares 

liderança; descobrir as suas 

potencialidades, o seu valor pessoal e 

aprender a afirmar-se positivamente. 

No âmbito de todo este processo a 

presente ação de formação ”PREVENIR”, 

é uma mais-valia para melhorar a prática 

pedagógica, uma vez que nos dá 

instrumentos facilitadores para o trabalho 

diário do educador e incentiva a um 

melhor ajuste de comportamentos e a uma 

melhor qualidade na relação entre as 

crianças, os seus pares e o mundo que as 

rodeia.  

O “PRÉ: GUIA de Competências” é um 

instrumento muito valioso para o 

educador pois facilita o trabalho no dia-a-

dia na sala de jardim-de-infância. Embora 

já trabalhasse estas competências 

considero que esta formação tem um 

carater muito prático daí ter sido um meio 

facilitador das aprendizagens e do 
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desenvolvimento pessoal, social e moral das 

crianças.  

 

METODOLOGIAS; TRABALHOS/ 

ATIVIDADES REALIZADAS PARA 

ENVOLVER OS ENCARREGADOS 

DE EDUCAÇÃO NO DIA-A-DIA 

DO JARDIM-DE-INFÂNCIA 

 

Os encarregados de educação tomaram 

conhecimento do projeto e envolveram-se 

desde do início com bastante empenho.  

Um grupo de mães ofereceu-se para fazer o 

Nino e a Nina e foram todas ao jardim-de-

infância apresentar às crianças os novos 

amigos da sala. Os bonecos foram feitos de 

pano e ficaram iguais aos originais.  

O Nino e a Nina foram passar um fim-de-

semana a casa de todas as crianças e estas 

fizeram com a ajuda dos encarregados de 

educação, um registo gráfico da brincadeira 

que mais gostaram em conjunto com a 

família. Às segundas-feiras, as crianças que 

levavam os bonecos no fim-de-semana, 

contavam ao grupo as suas brincadeiras. 

Os encarregados de educação foram bastante 

colaborantes pois, supervisionaram os 

cuidados a ter com os bonecos e zelaram 

sempre pelo cumprimento das regras 

acordadas. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

A partir das sessões do Guia de Pré-

Competências, foram realizadas atividades 

para complementar /consolidar os conteúdos 

abordados, nomeadamente:  

•  Atividade1: A partir da visualização do 

DVD “ Da cabeça aos pés” foram 

exploradas:  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A Nina e o Nino 

 

As partes do corpo e das suas funções.  

Cada criança falou do seu corpo e algumas 

das suas funcionalidades.  

Escolheram uma rapariga e um rapaz que 

acharam mais parecido com a Nina e o 

Nino.  

Fez-se o desenho do contorno dos seus 

corpos.  

Fez-se a identificação de cada uma das 

partes do corpo tendo as crianças tomado 

conhecimento das diferenças de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2: Elaboração do rapaz.  
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Figura 3: Elaboração da rapariga. 

 

 

• Atividade 2: A partir da audição de 

música calma explorou-se:  

Visualização das imagens do Nino e da 

Nina calmos.  

Diálogo com as crianças formas ou 

truques que poderemos usar para contrair/ 

descontrair o nosso corpo.  

Foram feitos jogos de contração/ 

descontração para percebem as diferenças 

entre tensão /relaxamento do corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Jogo Musical- Vamos 

Apertar/Descontrair.  

• Atividade 3: A partir da construção de um 

sapo a 3 dimensões, houve um pequeno 

diálogo dando a conhecer as regras do jogo. 

Atiraram a bola várias vezes para a boca do 

sapo para pontuar. Quem acertou mais vezes 

foi o vencedor. 

Explicou-se às crianças que é necessário tentar 

várias vezes e esforçarmo-nos para atingir o 

objetivo e quando não conseguimos o 

importante é continuar a tentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Jogo do Sapo.  

 

• Atividade 4: Após a apresentação das 

figuras do Nino e da Nina (calmos, agitados 

e a esforçar-se) dialogou-se sobre os 

diferentes comportamentos.  

Fez-se um quadro de registo diário onde as 

crianças registavam os seus comportamentos 

diários.  



33 

À sexta-feira o responsável deste quadro fazia 

o registo do comportamento de todas as 

crianças e de seguida fazia-se uma reflexão de 

grupo sobre os diferentes comportamentos 

tidos ao longo da semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Registo diário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Avaliação Semanal.  

 

• Atividade 5: Através das imagens do Nino 

e da Nina com diferentes sentimentos 

(triste, feliz, zangado e medo) construímos 

as máscaras com as diferentes expressões e 

fizemos um jogo com as seguintes regras:  

Cada criança tirou uma carta do baralho 

dizendo qual o sentimento representado e 

de seguida punha a máscara 

correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Máscaras dos sentimentos.  

 
• Atividade 6: Jogo “À descoberta dos 

sentimentos”  

Colocou-se o baralho do Nino e da Nina no 

chão e cada criança tirava uma carta. De 

seguida dramatizava através da mimica o 

sentimento correspondente.  

No final de todo o grupo ter participado, 

fez um registo onde cada criança 

verbalizou o que a fazia ficar: Feliz, Triste, 

Zangado/a e Medo/assustado/a.  

Figura 9:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Registo de sentimentos.  
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Figura 10: Frases alusivas a cada um dos sentimentos. 
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• Atividade 7: Para a interiorização dos 

sentimentos no seu dia-a-dia no jardim-

de-infância, a identificação emocional 

passou por um trabalho contínuo daí ter 

sido necessário elaborar um quadro para 

o registo diário dos sentimentos de cada 

criança. 

À sexta-feira o responsável deste quadro 

fazia o registo dos sentimentos de todas as 

crianças e de seguida era feita uma reflexão 

de grupo sobre os diferentes sentimentos 

tidos ao longo da semana pelas crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Registo diário dos sentimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Avaliação semanal dos sentimentos. 

  

• Atividade 8: Jogo “Descobre as 

diferentes caraterísticas do Nino/Nina” 

Relembrou-se a história do Nino/ Nina 

(sessão 0), e iniciou-se o jogo das 

diferenças em que cada criança identificava 

uma diferença. 

Fez-se um registo individual em que a 

criança identificou as suas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Registo individual: Como Sou?  

 

• Atividade 9: No seguimento da 

promoção da auto- estima fomos 

pesquisar através da net, revistas e 

jornais as diferenças entre as pessoas.  

Visualizámos a história “ A Maria 

Castanha” para perceberem que todos 

somos diferentes, que todos temos 

características próprias que nos diferenciam 

uns dos outros. Como tínhamos o projeto “ 

KIBERA” Ajuda à construção de uma 

escola no Quénia, visualizámos um pequeno 

filme sobre as crianças que vivem na maior 

favela do mundo.  

No final fizemos um trabalho de expressão 

plástica misto em que mostrou que Todos 

Somos Diferentes.  
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Figura 14: Caixa de peditório “Ajuda a construir 

uma escola no Quénia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Registo “ Todos Somos Diferentes”  

 
• Atividade 10: Através da história “ As 

palavras mágicas”  

(Obrigado, Obrigada, Desculpa e Por 

Favor) construímos uma varinha de magia 

para fazer um jogo que consistia em:  

Jogo: Todos os dias as crianças tinham 

que pedir por favor, agradecer e pedir 

desculpa sempre que necessário, caso se 

esquecessem era usada a varinha de magia 

para as ajudar a não esquecer as palavras 

mágicas.  

Durante uma semana ao longo do dia-a-

dia do jardim-de-infância, foi feito um 

registo diário de quantas vezes foram 

usadas as palavras mágicas.  

À sexta-feira foi feito um gráfico 

representativo do nº de vezes que cada 

criança usou as palavras mágicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16: Gráfico das Palavras Mágicas.  

 

Este projeto foi uma mais-valia para o 

trabalho diário na sala de jardim-de-

infância tanto para as crianças como para 

mim como educadora.  

Considero que as crianças melhoraram o 

seu comportamento e a sua forma de estar 

e a relação com os outros. Ficaram a 

conhecer-se melhor a si próprias e 

aprenderam a fazer cedências entre elas. 

Como educadora tentei promover um 

ambiente calmo e seguro estimulando as 

relações interpessoais positivas.  

Sinto que com este projeto as crianças 

começaram a compreender melhor as suas 

emoções, tornaram-se mais responsáveis e 

que conseguiram gerir melhor a 

frustração.  

Uma criança que adquire competências 

emocionais e sociais está mais capaz de 

controlar as suas ações, ajudar os outros e 

de melhorar as suas amizades entre elas e 

os adultos.  

Como educadora de infância sinto-me 

responsável pelo desenvolvimento global 

de cada criança daí, a minha intervenção 

passar por diferentes etapas interligadas 

que se vão sucedendo e aprofundando, 

pressupondo a observação, a planificação, 

a ação e a avaliação.  
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Este projeto permitiu- me tornar as crianças 

mais autónomas, emocionalmente mais 

equilibradas por consequência mais felizes.  

Ao longo das sessões, foi-nos dada a 

possibilidade de criar situações de discussão 

e reflexão sobre as mesmas. Sempre que 

possível abordámos situações muito 

próximas da nossa realidade, para que 

facilmente fossem transferíveis para o 

trabalho realizado com as crianças no 

jardim-de-infância. Senti, também, que 

foram valorizadas as experiências/vivências 

das educadoras para a discussão e reflexão 

de situações idênticas às que temos em 

contexto de trabalho.  

A implementação deste projeto fez-me 

“Crescer” como educadora, pois senti que 

melhorei a minha prática pedagógica e 

contribui para que as minhas crianças 

tivessem um desenvolvimento global mais 

harmonioso e se tornassem mais felizes.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ministério da Educação Departamento da Educação 

Básica Núcleo de Educação Pré-Escolar (1997). 

Orientações curriculares para a Educação Pré-

Escolar. Lisboa: Ministério da Educação. 

 

Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro Lei Quadro da 

Educação Pré-Escolar. Capítulo II, artigo 2º- 

Principio Geral 



38 

Promoção de 

competências 

psicossociais no ensino 

pré-escolar 

Maria Antonieta Lousa Dias Ferreira  

A intencionalidade educativa deve basear-

se sempre no conhecimento da realidade: 

hábitos, costumes, limitações e contributos, 

no conhecimento das características das 

crianças, para definir os objetivos e 

selecionar as estratégias mais adequadas 

para aquelas crianças com aquelas 

características e com aquele 

desenvolvimento. Só assim se poderão 

selecionar estratégias que privilegiem uma 

cultura de promoção e prevenção e não uma 

cultura de remediação. Por tal, torna-se 

clara a necessidade de uma intervenção 

precoce em idades em que as crianças ainda 

não apresentam comportamentos 

problemáticos e desajustados, sendo o 

Jardim de Infância uma oportunidade 

importante para o início das estratégias 

preventivas em meio escolar pois a idade 

pré-escolar é um período privilegiado para 

transmitir conhecimentos, promover 

valores e modelos de relação adaptativos, 

que permitam desenvolver de forma sólida 

e segura o ajustamento psicológico das 

crianças. 

A principal tarefa que se impõe a uma 

criança que entra no jardim de infância é 

precisamente a competência emocional 

para gerir as suas emoções que, por sua vez, 

se encontra diretamente relacionada com as 

interações sociais, as quais são 

fundamentais para o aumento da 

capacidade de relacionamento com os 

outros.  

Metodologias e estratégias 

utilizadas e Atividades 

desenvolvidas 

 
O Nino e a Nina foram transmitidos ao 

grupo pelas crianças mais velhas(da outra 

sala), como forma de integração quer das 

crianças mais novas, quer da passagem de 

testemunho do projeto. Foi feita a 

apresentação e passaram a integrar o grupo 

de uma forma assumida participando no 

dia a dia, nas nossas rotinas diárias e em 

todas as atividades desenvolvidas tanto as 

realizadas no J.I. como no exterior.  

Desde o bom dia à reflexão diária feita à 

hora de saída estavam presentes e sempre 

em contato direto com as crianças. Tinham 

lugar cativo quer nas diferentes áreas quer 

sentados na “mesa grande” em atividades 

orientadas.  
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A partir das sessões do Guia de Pré-

Competências, todas as atividades foram 

adaptadas às nossas rotinas e instrumentos 

de trabalho para dessa forma melhor serem 

interiorizadas e assim complementar 

/consolidar os conteúdos abordados através 

das diferentes áreas de conteúdo 

nomeadamente: 

- Área da Formação Pessoal e social: 

Acordamos as regras da sala , identificamo-

nos e descrevemo-nos, refletimos e 

autoavaliamos comportamentos e atitudes e 

identificamos sentimentos. 

- Expressão Plástica: Desenhamo-nos e 

descobrimos caraterísticas no nosso corpo, e 

do que mais gostamos em nós. 

- Expressão Motora: Aprendemos a 

conhecer e controlar o corpo(relaxar, estar 

tenso ,calmo...) 

- Expressão musical: Aprendemos a 

expressar-nos através da linguagem da 

música e da dança. 

-Exp. Dramática: Vivenciamos e recriamos 

cenas da vida diária, para melhor 

entendermos sentimentos e emoções. 

- Área da expressão e comunicação: 

Aprendemos a comunicar em grupo, a ouvir 

os outros, a expressar-nos .  

- Matemática: Comparamo-nos e 

registamos a nossa altura, medindo-nos e 

descobrimos que somos diferentes.  

- Conhecimento do Mundo: 

Aprendemos a observar o que nos 

rodeia a experimentar e descobrir coisas 

e lugares diferentes para melhor 

conhecer.  

 

Canção do Bom dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regras da sala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro :hoje estive parecido com...  

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro das tarefas/responsabilidades 

- fui capaz de... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diário de grupo: Gostamos/não gostamos 

(Reflexão diária de atitudes e comportamentos) 
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Partilhando experiências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Nino e a Nina foram connosco ao passeio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envolvimento dos 

encarregados de educação 

no projeto 
O envolvimento dos encarregados de 

educação no projeto fez-se de forma 

gradual, mas sempre empenhada e muito 

consciente. Em reunião os pais foram 

informados e esclarecidos sobre a 

implementação do programa. Desde a 

participação na elaboração da canção dos 

bons dias às histórias que vinham contar às 

crianças (Família-Leitora), articuladas 
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sempre com o projeto, das quais destaco: 

”As mãos não são para bater”, e “Uma 

história de dedos”, até à dramatização na 

festa de final de ano da história “Adivinha 

quanto eu gosto de ti” (que envolveu vários 

agregados familiares) foi um crescendo que 

nos demonstrou o empenhamento e a 

responsabilidade com que se envolveram no 

projeto.  

O Nino e a Nina sempre que foram para casa 

das crianças foram tratados como mais um 

membro do agregado familiar e participaram 

nas vivências diárias das crianças que depois 

eram comunicadas ao grupo nas “Notícias e 

novidades”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Família Leitora: “As Mãos não são Festa final 

“Adivinha quanto eu gosto para bater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa final “Adivinha quanto eu gosto  de ti. 

 

O balanço final da ação é positivo. 

Motivou-me para continuar a enriquecer-

me mais profissionalmente. O que esta 

ação me trouxe foi uma prática mais 

consciente e um respeito maior pelas 

crianças e por mim mesma, enquanto 

profissional da educação. 

Neste processo de reflexão ao longo de 

todas as sessões concluo que é necessário 

criar um clima emocional adequado que 

permita que as crianças exprimam as suas 

emoções, ajudando-as também a expressá-

las, pois daí deriva uma melhor 

compreensão das crianças, uma melhor 

integração do grupo, uma melhor 

predisposição para a aprendizagem, uma 

maior harmonia ao nível do sistema de 

relacionamentos, um crescimento da 

autoestima e bem-estar geral. É necessário 

que o educador seja sempre claro e mostre 

firmeza (não rigidez) e decisão na 

transmissão de mensagens, e prepare as 

crianças para as transições que ocorrem ao 

longo da atividade educativa, promovendo 

também momentos de busca e descoberta 

por parte das crianças, pois, desta forma, 

está a contribuir para a autonomia e 

independência das crianças. 
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Promoção de 
Competências 
Psicossociais no 
Ensino Pré-Escolar  
 
Júlia Manuela Silva Magalhães Assis 

A ação de formação “Promoção de 

Competências Psicossociais no Ensino Pré-

Escolar II” surge no âmbito do “PrÉ: 

Programa de Competências”, programa 

destinado a crianças em idade pré-escolar, 

que visa a promoção de competências 

psicossociais essenciais para um 

desenvolvimento saudável e equilibrado. 

Considerando que é no período pré-escolar 

que se verificam mudanças rápidas no 

desenvolvimento das crianças, o Jardim de 

Infância desempenha um papel fundamental 

no seu desenvolvimento, sobretudo no que se 

refere à aquisição de regras e 

comportamentos sociais. Por ser um local 

onde as crianças permanecem durante grande 

parte do seu dia, o Jardim de Infância deve 

ser um espaço educativo, facilitador de 

aprendizagens e promotor do seu 

desenvolvimento pessoal e social, onde as 

crianças aprendem a expressar-se livremente 

e com naturalidade sobre os seus sentimentos 

e pensamentos, a promover o seu 

autocontrolo e autoestima, criando-se 

interações sociais bastante positivas entre 

todos os intervenientes.  

Quer nas interações sociais que desenvolve,  

quer nos processos de gestão das atividades em 

sala de aula, a criança precisa de domínio 

pessoal, de concentração, de estar atenta aos 

outros, de prescindir da satisfação imediata das 

suas necessidades, de uma disciplina não 

apenas do corpo mas, também, interior.  

É no pré-escolar que se inicia este processo de 

forma progressiva e natural.  

 

Importância do Programa 

 

A atualização e pesquisa de conhecimentos no 

decorrer da prática educativa deverão ser uma 

preocupação constante de todos os docentes. 

O “ PrÉ – Programa de Competências” é um 

programa de prevenção precoce no meio 

escolar, destinado a crianças dos três aos seis 

anos de idade, que permite aos Educadores de 

uma forma lúdica e atrativa: 

- Estimular nas crianças em idade pré-escolar a 

prática de comportamentos positivos, seguros e 

saudáveis, que lhes permitam ser mais 

autónomas e únicas no contexto da relação 

com o outro e com o mundo que as rodeia; 

- Estimular o desenvolvimento das crianças em 

todos os seus domínios, através da interação 

com os Educadores e da oferta de um conjunto 

de atividades e materiais, que estão adaptados 

às suas necessidades, interesses, capacidades e 

estilos de aprendizagem e que lhes permitem 

experimentar e construir novos conhecimentos; 

- Gerir o seu grupo, lidar com a ausência de 

disciplina das crianças e na compreensão e 

intervenção nas diversas problemáticas 

(emocionais, relacionais e comportamentais) 

que estas evidenciam no seu dia-a-dia; 

- Desenvolver estratégias diversificadas para 

promover o Autocontrolo, a Disciplina e a 

Diferenciação Emocional, para que as 
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crianças; compreendam os seus sentimentos 

- Desenvolver atividades que promovam a 

psicomotricidade, a expressão plástica e a 

linguagem, facilitando as aprendizagens e a 

aquisição de novas competências; 

- Melhorar a qualidade da relação dos 

educadores com as crianças e das crianças 

entre si. 

Em suma, a atualização de conhecimentos 

proporcionada pelo Programa possibilitou a 

adoção de estratégias e recursos variados, 

de modo a transmitir esses conhecimentos 

duma forma mais consistente e eficaz. 

 

Atividades desenvolvidas 

 

Durante o período de tempo em que foi 

implementado o Programa, tive como 

preocupação constante integrar as 

atividades sugeridas no manual, nas 

dinâmicas e projetos desenvolvidos com o 

grupo. Com base nas sessões 

apresentadas no PrÉ - Guia de 

Competências, foram desenvolvidas 

diversas atividades com a finalidade de 

complementar e/ou consolidar os conteúdos 

abordados. Paralelamente foram elaborados 

vários materiais e instrumentos de trabalho. 

 

Estratégias utilizadas para abordar as 

sessões 

 

Para abordar as sessões do Programa, 

utilizei recursos adequados e promovi 

atividades diversas de jogo simbólico, 

histórias, dramatizações e canções 

relacionadas com as duas temáticas, 

nomeadamente o Autocontrolo e a 

Disciplina e a Diferenciação Emocional. As 

personagens Nino e Nina conduziram as 

várias atividades desenvolvidas, 

proporcionando um ambiente de 

descontração, harmonia e muita diversão. 

 

Materiais desenvolvidos com o grupo no 

Jardim de Infância 

 

- Elaboração do quadro de regras da sala ; 

- Elaboração do quadro de controlo de 

comportamentos “ Hoje estive 

mais parecido com…” 

- Construção de diplomas e crachás de bom 

comportamento “ Porque 

nós merecemos!” 

- Construção de máscaras associadas aos 

sentimentos trabalhados: 

Feliz; Triste… 

- Elaboração do quadro para trabalhar 

diariamente os sentimentos e a 

diferenciação emocional “ Hoje sinto-

me…” 

 

Trabalhos/Atividades desenvolvidos com 

os Encarregados de Educação 

 

Cabe à família, nomeadamente aos pais, 

como principais responsáveis 

pela educação dos seus filhos, o direito de 

contribuir para o seu sucesso 

educativo. Neste âmbito, o “PrÉ: 

“Programa de Competências”, foi 

apresentado em reunião de pais e pedida a 

sua colaboração. Durante a implementação 

do Programa, no decorrer do presente ano 

letivo, destacam-se as atividades mais 
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relevantes realizadas em parceria com 

os Encarregados de Educação: 

 

- Confeção dos bonecos Nino e Nina, assim como do seu vestuário e adereços; 

- Responsabilização de receberem em casa o Nino e a Nina, respeitando as regras previamente 

definidas; 

- Utilização do Nino e da Nina na promoção de momentos de interação com os seus educandos, 

aquando da leitura de histórias ou realização de jogos, no âmbito do projeto “Família Leitora”; 

- Participação em atividades do Programa realizadas no Jardim de Infância. 

Atividade 1: Apresentação do Programa aos Encarregados de Educação e elaboração das 

personagens Nino e Nina por um dos seus elementos. 

Figura 1 : Tiago e mãe 

Atividade 2: O Carnaval do Nina e da Nina 

Figuras 2 e 3 : Elaboração de máscaras 
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Figura 4 : Nino e Nina 

Atividade 3: Elaboração do quadro de 

regras da sala 

Atividade 4: Elaboração do quadro de 

controlo de comportamentos “ Hoje 

estive mais parecido com…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 : Quadro de controlo de 

comportamentos 

 

Atividade 5: Construção de crachás e 

diplomas de bom comportamento 

“Porque nós merecemos!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 : Crachás de bom comportamento  

 

 

Figura 5 : Quadro de regras da sala 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 : Diploma de bom comportamento 

 

Adaptação ao Currículo Escolar  

 

A implementação do PrÉ: “Programa de 

Competências” facultou a articulação de 

novos conhecimentos, numa coerente 

articulação de saberes entre as diferentes 

Áreas de Conteúdo. 

Nesta perspetiva, considero que 

relativamente à Área de Formação Pessoal 

e Social, foram definidas pelo grupo as 

regras da sala e criadas estratégias para as 

cumprir, de modo a controlar e gerir o seu 

comportamento. 

As crianças aprenderam a identificar as 

emoções, a diferenciá-las e, sobretudo, 

interiorizaram que as emoções se 

relacionam com os comportamentos e os 

determinam. 

No domínio da Expressões, foram 

realizadas diversas atividades de Expressão 

Motora, Plástica, Musical e Dramática 

alusivas às temáticas abordadas. 
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No Domínio da Linguagem e Abordagem à 

Escrita, foram desenvolvidas atividades que 

permitiram o desenvolvimento da 

linguagem, a aquisição de novo vocabulário 

e a iniciação à escrita, nomeadamente com 

a exploração do “ Baralho de Sentimentos”. 

No Domínio da Matemática, foram criados, 

introduzidos e explorados 

quadros de dupla entrada: (“Hoje estive  

mais parecido com…”, “Hoje sinto-me…”). 

Na Área do Conhecimento do Mundo, 

foram criadas situações variadas que 

permitiram a aquisição de conhecimentos 

inerentes à vida social. 

 

A acção de formação “Promoção de 

Competências Psicossociais no Ensino Pré-

Escolar II” despertou interesse e cativou a 

participação dos formandos. Além da 

oportunidade de desenvolver de uma forma 

lúdica as diversas atividades com as 

crianças, permitiu a partilha e troca de 

saberes e experiências, contribuindo para 

ampliar conhecimentos e para a melhoria 

das práticas pedagógicas neste âmbito. Esta 

ação proporcionou também às formandas 

uma adequada componente teórica e 

possibilitou momentos de aprendizagem e 

reflexão na abordagem prática desta área, 

em contexto de Jardim de Infância. Acresce 

dizer que foi extremamente enriquecedora, 

pelo muito que aprendemos e pela 

estimulante visão que nos deu do processo 

de ensino-aprendizagem na área 

psicossocial, em contexto pré-escolar. 

Considero pertinentes e adequadamente 

tratados os diferentes temas, bem como as 

metodologias e os conteúdos abordados. As 

estratégias utilizadas ao longo das 
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diferentes sessões foram 

adequadas, tanto em termos de 

seleção como de implementação, 

com o necessário equilíbrio entre a 

componente prática e a teórica.  

Assim, de um modo geral, 

considero que a ação de formação 

foi bem sucedida, através da 

aplicação prática dos saberes, 

aliada a uma adequada dinâmica 

pedagógica, promovendo o debate 

e a troca de experiências e saberes. 

Para além de facultar uma boa 

componente teórica, proporcionou 

momentos de reflexão, em especial 

no que se refere à gestão na 

ausência de disciplina e capacidade 

de autocontrolo, assim como na 

compreensão e mediação nas 

diversas problemáticas de cariz 

emocional e relacional que as 

crianças demonstram no seu dia-a-

dia. 
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Promoção de 
Competências 
Psicossociais 
no ensino pré- escolar 

Ana Cristina Felgueiras 

Barbosa da Rocha Almeida 

É no Jardim de Infância que as crianças se 

vão desenvolver de forma harmoniosa, 

saudável e equilibrada. Neste espaço 

existem crianças com comportamentos 

diversificados, tendo em conta o seu meio 

social, cultural e económico. O Educador 

deverá estar atento a esta diversidade e 

ajudar as crianças a adquirir competências 

sociais para que todas possam conviver 

num ambiente harmonioso. Deverá 

reconhecer e diferenciar as emoções, 

ajudando as crianças com estratégias e 

recursos para que estas consigam ficar mais 

autónomas e confiantes ao nível das 

emoções. Tendo em conta estas 

considerações esta ação de formação é 

deveras relevante e enriquecedora para o 

grupo de crianças. 

 

Importância do programa  

O meu interesse em frequentar esta 

formação, prendeu-se com a importância 

do tema abordado “Promoção de 

Competências Pessoais e Sociais” para as 

crianças, o qual iria ser uma ferramenta 

útil para desenvolver com o meu grupo 

de crianças. Permitiu-me recordar alguns 

conhecimentos científicos, refletir, 

analisar e compreender diferentes 

perspetivas e conteúdos e ainda usufruir 

de um leque diversificado de atividades 

para desenvolver com as crianças.  

 

Atividades desenvolvidas  

 

Algumas atividades foram adaptadas 

tendo em conta as características 

específicas do meu grupo, tendo em 

conta o nível cognitivo, o meio social e 

cultural.  

Na semana do inicio do programa 

preparei as crianças através de conversas 

e de uma pequena história acerca de dois 

amigos que vinham de Lisboa para os 

conhecer e os quais iriam permanecer no 

Jardim de Infância. De imediato surgiu 

uma chuva de opiniões acerca do nome 

de cada um deles, do seu tamanho de que 

material eram feitos, se eram 

verdadeiros…  

Através das sessões práticas do guia do 
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Guia de Pré-Competências foram realizadas 

diversas atividades com o grupo tendo como 

objetivo consolidar os conteúdos abordados, 

tais como:  

Sessão 0: Apresentação da história do Nino e 

da Nina (com recurso aos fantoches de vara 

Nino e Nina).  

• As crianças elaboraram uma pequena 

quadra de boas vindas aos personagens a 

qual foi registada numa cartolina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Quadra de boas vindas ao Nino e à 

Nina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2- Apresentação do Nino e da Nina em 

fantoche de vara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 – Leitura da história 

 

Atividade 1: Os nossos Amigos Nino e Nina  

 

 

• As crianças construíram em papel de 

cenário as silhuetas de duas crianças que 

acharam mais parecidas com o Nino e a 

Nina, as quais foram coladas em 

esferovite para se manterem de pé na sala 

e estarem presentes na mesma, para serem 

utilizadas nas várias sessões a realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 – Crianças que serviram de modelo 

para o Nino e a Nina  
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Fig.5 – Criança a colorir o Nino 

 

Atividade 2: O meu Corpo tem  

• Diálogo e reflexão acerca das funções das 

partes do corpo  

• Cada criança desenhou o seu corpo numa 

folha de papel e de seguida tiveram que 

identificar qual a parte do corpo que mais 

gostaram  

• Os desenhos foram afixados no placard e 

cada criança explicou o porquê da sua 

escolha  

 

Sessão 1: Na sala de Aula temos que…  

Atividade 3  

•  As crianças deram a sua opinião acerca 

dos comportamentos adequados e 

inadequados na sala. Perceber que há 

comportamentos “bons” e outros “não tão 

bons”  

• Cada criança escolheu uma imagem de 

uma regra para colorir sendo as mesmas 

coladas numa cartolina e afixadas com o 

nome “As nossas regras”.  

•  As regras das sala foram também 

memorizadas, relembradas e 

interiorizadas com a ajuda de uma canção 

“Na nossa sala temos de…”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 – Criança a colorir uma das regras da 

sala 

 

Adaptação ao currículo escolar / 

Materiais e atividades desenvolvidas  

 

Este programa permitiu que fossem 

trabalhadas e exploradas diferentes áreas 

curriculares, tais como, a linguagem, a 

formação pessoal e social, conhecimento do 

mundo, a matemática, a expressão plástica 

e a motricidade. Os personagens do 

programa “O Nino e a Nina” apareceram 

após o programa ter sido iniciado, tendo 

sido construídos com pela Assistente 

Operacional que lhes conseguiu dar o 

aspeto o mais parecido possível, conforme 

solicitado pelas crianças. Estes dois amigos 

começaram a fazer parte do grupo, das suas 

rotinas diárias, no dia dos seus aniversários 

e nalgumas atividades realizadas no 

exterior. Os dois personagens deram a cara 

aos postais, nos quais foram escritas 

mensagens e direitos das crianças, no 

âmbito da atividade “o correio da 



51 

amizade”, sendo estes enviados para os 

vários Jardins de Infância, para assinalar o 

Dia da Criança. O local escolhido pelas 

crianças, para o Nino e a Nina estarem 

sempre presentes e acessíveis foi o parapeito 

da janela. No final das atividades letivas as 

crianças decidiram que o Nino e a Nina 

ficariam a dormir no sofá da biblioteca, pois 

era a área mais sossegada para os dois 

amigos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 – Postal do correio da amizade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 – Momento espontâneo com a amiga 

Nina  

Atividades 4: saco de papel para transportar 

o Nino e a Nina 

• As crianças dialogaram acerca do 

transporte no qual o Nino e a Nina iriam 

para suas casas. Após várias sugestões 

decidiram que os mesmos poderiam ser 

transportados num saquinho de papel 

decorado com a imagem da carinha do 

Nino e da Nina. 

• Foi ainda necessário elaborar um guia de 

regras dirigido aos pais para que o Nino 

e a Nina se mantivessem limpos, 

asseados e em bom estado de 

conservação, para continuarem com as 

suas visitas a casa dos outros colegas. 

 

Metodologias: atividades realizadas para 

envolver as famílias  

 

Os dois personagens o Nino e a Nina 

fizeram parte do dia-a-dia das crianças, 

envolvendo-se com as mesmas nas suas 

brincadeiras. O transporte do Nino e da 

Nina foi realizado com responsabilidade 

por parte das crianças.  

As famílias foram informadas acerca deste 

projeto em reunião de pais/Encarregados de 

Educação. Apresentei e abordei a 

importância do mesmo no desenvolvimento 

social e emocional das crianças. As 

crianças levaram as carinhas do Nino e da 

Nina para colorir juntamente com os pais. 

A pouco e pouco as famílias deram o seu 

feedback acerca destes dois amigos: 

supervisionaram os cuidados dos seus 

filhos com os bonecos, levavam-nos a sair 

com eles. O Nino e a Nina estavam ainda.  
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presentes na hora das refeições, do banho, a 

ver televisão, sendo que as regras previamente 

estipuladas foram sempre respeitadas 

 

Este projeto foi uma mais-valia para a minha 

valorização profissional e pessoal, permitindo 

desenvolver e explorar com as crianças 

conteúdos indispensáveis para um 

desenvolvimento emocional e equilibrado. 

Foram várias as atividades que tive a 

oportunidade de realizar, as quais executei 

com o maior empenho e dedicação, o que me 

faz concluir que os objetivos foram 

plenamente atingidos.  

As crianças de uma forma geral conseguiram 

exteriorizar e partilhar de uma forma mais 

espontânea os seus sentimentos e emoções. 

Estão mais responsáveis, conseguem ouvir, 

entender e controlar melhor os seus impulsos 

e lidar com as suas frustrações e insucessos.  

As emoções são deveras importantes, pois 

ajudam-nos a comunicar uns com os outros, 

bem como nos ajudam a compreender melhor 

o nosso estado emocional. Todas elas nos dão 

informações preciosas acerca dos 

comportamentos das crianças, pois no dia-a-

dia estas deparam-se com uma panóplia de 

emoções e cabe ao Educador estar atento, 

saber ouvir e dialogar com a criança. Quanto 

mais cedo forem trabalhadas estas 

competências inerentes às emoções e 

sentimentos, maior será êxito pessoal e social 

das nossas crianças no futuro.  

Não posso deixar de referir a empatia que o 

meu grupo de crianças demonstrou pela 

amiga/madrinha do Nino e da Nina, a Dra. 

Andrea, aquando da sua visita em março ao 

Jardim de Infância. De imediato lhe foi 

pedido um autógrafo, o qual foi 

posteriormente guardado no portfólio de cada 

criança. Perguntavam frequentemente 

quando nos viria visitar e ao Nino e à Nina. 

Foi ainda solicitado por algumas crianças a 

elaboração de um desenho coletivo, o qual 

foi entregue por mim, numa das sessões com 

a Dra. Andrea.  

Enquanto profissional proporcionei ao 

máximo o desenvolvimento harmonioso de 

cada criança, tendo estas sentido que a 

Educadora é um porto seguro onde podem 

usufruir de atenção, carinho e amizade. 
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Promoção de 
competências 
Psicossociais no Pré-
Escolar 

Maria José Silva 

O Jardim de Infância é o lugar por 

excelência onde se torna mais fácil 

observar os primeiros comportamentos de 

autorregulação nas crianças. É aqui que a 

criança começa a desenvolver novas 

relações com os seus pares e outros adultos 

fora do círculo familiar. 

Estas interações vão-se tornando cada vez 

mais complexas, devido a uma 

comunicação e coordenação da partilha de 

afetos cada vez mais forte. 

É necessário ter em conta que os 

comportamentos nem sempre são positivos, 

cooperativos e autorreguladores. Cabe, 

assim, ao Educador ter a capacidade 

reflexiva sobre a sua prática pedagógica, a 

capacidade que tem em gerir problemas e 

conflitos bem como a postura relativamente 

à autoridade. 

É imprescindível que aprendam a respeitar 

os valores socioculturais de cada um, 

perceber que todos têm necessidades, 

direitos e deveres. 

 

Importância do Programa  

O programa é de extrema importância 

dados os desafios cada vez mais exigentes 

da sociedade atual. As crianças 

encontram-se cada vez mais expostas a 

riscos, impedindo por vezes um 

desenvolvimento emocional adequado, 

acrescendo que passam cada vez menos 

tempo com a família. 

É aqui que o papel do educador é 

determinante na aquisição de emoções 

positivas na criança, não evitando que esta 

viva emoções negativas, mas sim ajudando 

a gerir essas emoções e promovendo 

emoções positivas, com o seu exemplo 

positivo e na relação que mantem com elas.  

Assim, através do projeto Nino e Nina, 

consegui não só uma valorização 

profissional, pois aumentei as minhas 

competências como educadora, mas 

também fortaleci a componente emocional 

das crianças com quem trabalhei.  

 

Atividades Desenvolvidas  

 

Atividade 1: Apresentação da história do 

Nino e da Nina na biblioteca da escola 

(lugar mágico do ponto de vista das 

crianças). Esta atividade envolveu o 

professor bibliotecário (“professor da 

magia”) e a comunidade (professora Rosa). 

 

Atividade 2: “Na sala de aula temos 

que…” – definição das regras da sala; 

aprender a diferenciar os comportamentos 

positivos e negativos.   
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Atividade 3: “Reconhecimento do corpo” – 

cada criança fez um desenho do corpo 

humano; diálogo sobre o tema: diferenças 

entre o Nino e a Nina, indicar qual a parte do 

corpo que mais gostam, formas de controlar o 

corpo consoante as diferentes emoções. (Fig. 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  

 

Atividade 4: “O que se passa com o Nino e a 

Nina” – foram apresentadas imagens do Nino 

e da Nina em diferentes estados emocionais 

(calmos, tensos, inquietos), que as crianças 

tiveram de descrever e, mais tarde, através de 

vários exercícios e jogos, tiveram de 

vivenciar.  

Atividade 5: “Vamos relaxar” – 

envolvimento de um encarregado de 

educação, fisioterapeuta, que realizou uma 

sessão de relaxamento, onde ensinou as 

crianças a descontrair. (Fig. 1) 

Atividade 6: “Aprender a respirar” – 

realizámos exercícios de respiração com 

balões, com o intuito de as crianças 

aprenderem o que é inspirar e expirar 

calmamente, tendo pleno controlo do seu 

corpo. (Fig. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3  

 

Atividade 7: “O esforço” – valorização do 

esforço através do jogo das bolas, onde eles 

tinham, por várias tentativas, de acertar com 

a bola no cesto, concluindo assim que, não 

desistindo, conseguem atingir os seus 

objetivos. (Fig. 4 e 5)  
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Fig. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5  

 

Atividade 8: “Hoje fui mais parecido 

com…” – construímos um quadro onde as 

crianças se identificavam diariamente com 

o Nino e a Nina em diversas emoções 

(calmo, inquieto, esforçado).  

 

Atividade 9: “O Nino e a Nina têm muitos 

sentimentos” – construção de cartões com a 

fotografia de cada criança, onde cada um 

descreveu o sentimento que caracterizava 

cada colega (feliz, ciumento, triste, 

zangado, amigo). No decorrer da atividade 

surgiram outras emoções para além do 

baralho dos sentimentos previamente 

definido (p.e. saudade, ironia, troça).  

 

Atividade 10: Diálogo sobre as diversas 

reações do corpo às diferentes emoções. 

Adaptação ao curriculum escolar; Materiais e 

Atividades desenvolvidas; 

“O Nino e a Nina” foi um projeto 

complementar ao plano curricular de turma, 

este ano intitulado de “O Autocontrolo e a 

Disciplina da Prática Educativa”. Com o 

projeto, conseguimos implementar as regras 

na sala e transmitir comportamentos positivos 

às crianças. Os personagens foram 

construídos com material duradouro, 

assemelhando-se a brinquedos, tornando-os 

apelativos. 

Foi feita a integração no grupo, como se de 

dois amigos se tratasse. Sendo assim, foram 

incluídos em todas as atividades realizadas ao 

longo do ano. (Fig. 6 e 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7  
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Trabalhos e atividades realizadas para 

envolver os encarregados de educação e a 

escola 

De forma a envolver os encarregados de 

educação, convoquei no início do ano uma 

reunião, onde lhes apresentei o projeto, 

sensibilizando-os para a importância da sua 

colaboração e interação no 

desenvolvimento dos seus educandos. 

Agendei visitas do Nino e a Nina a casa de 

cada criança, onde eles teriam total 

responsabilidade pelos “amigos”, 

descrevendo a sua estadia no dia seguinte. 

Elaborei questionários, onde os pais 

tiveram de escrever situações em que os 

seus filhos demonstrassem sentimentos (em 

anexo envio um exemplar).  

Alguns encarregados de educação, 

nomeadamente duas mães, confecionaram 

os sacos de transporte (Fig. 8) do Nino e da 

Nina e a professora de Enriquecimento 

Curricular construiu os dois bonecos. (Fig. 

9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 9 

 

O Projeto Nino e Nina melhorou 

significativamente o ambiente educativo do 

Jardim de Infância.  

O controlo dos comportamentos e emoções 

não é uma tarefa fácil para as crianças. 

Além da aprendizagem, elas têm que saber 

quando, onde, como e quais as 

competências que vão utilizar em 

determinada situação. É claro que esta 

tarefa pode ser facilitada pelo educador de 

infância, se ele souber quando e como 

ajudar a criança.  

As relações interpessoais tornaram-se mais 

assertivas, onde cada um respeitou o espaço 

e o papel do outro, consolidando as regras 

de comportamento na sala. Isto refletiu-se 

no ambiente da sala de aula, o que 

propiciou mais e melhores aprendizagens e 

partilha de saberes. 
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Promoção de 
Competências 
psicossociais no 
ensino pré-escolar 
Maria Vitória Silva Pereira 

A educação pré-escolar apresenta-se, na 

educação, como uma etapa que tem 

características intrínsecas que a distingue dos 

outros níveis de ensino. Os jardins-de-

infância são centros de aprendizagem, onde 

as crianças mais novas interagem e 

aprendem umas com as outras, estimulando 

o desenvolvimento dos domínios físico, 

social, emocional e cognitivo através da 

interação ativa 

com educadores e outras crianças indo de 

encontro àquelas que são as caraterísticas 

das competências sociais. Para além disso, 

os desafios da sociedade são cada vez 

maiores, as famílias têm menos tempo e 

disponibilidade para dedicar à educação 

das crianças e a competição começa logo 

no ingresso na creche e no pré-escolar. É 

com base neste enquadramento que a 

Associação Prevenir propõe um Programa 

de Promoção de Competências para 

crianças em idade Pré-Escolar. Assim, 

pretendemos com esta ação: intencionalizar 

as atividades, relativamente às 

competências sócio-afetivas; trabalhar 

variáveis como o autocontrolo, a disciplina 

e a diferenciação emocional, de maneira a 

permitirem a promoção dos fatores de 

proteção; avaliar o impacto da 

sistematização/intencionalização destas 

variáveis quer no processo de 

ensino/aprendizagem, quer n o 

desenvolvimento e ajustamento global das 

crianças, sempre numa perspetiva de 

investigação/ação. 
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Metodologia/Estratégia/Atividades 

 

As sessões não foram todas realizadas 

conforme apresentadas no manual mas sim 

adaptadas aos projetos e atividades do plano 

de grupo. 

O projeto este ano letivo teve início com a 

apresentação das mascotes(Nino e a Nina) ao 

novo grupo (3 anos) . No decorrer da 

atividade foi lançada a hipótese de a Nina e o 

Nino irem viver para a sala dos 3 anos, a 

proposta foi aceite. Mas logo outra hipótese 

surgiu. Fazer uma Nina e um Nino” para o 

grupo 4/5 anos e o “Nino e a Nina” foram 

elaborados por uma avó e uma mãe e 

passaram a ser novamente mais “dois 

amiguinhos” no grupo e integrados nas 

atividades e rotinas da sala. A canção dos” 

Bons Dias”, foi também construída com a 

ajuda de uma mãe. Trabalhamos 

continuamente as estratégias de autocontrolo 

repetindo as atividades que mais funcionaram 

com o grupo (ex. relaxamento, contar até10 e 

fechar as mãos com muita força),de forma a 

controlar o comportamento no dia-a-dia. O 

quadro dos estados do corpo (calmo, 

irrequieto, esforço) foi implementado e 

adaptado com o trabalho desenvolvido de 

cada um. O Nino e a Nina foram passar fins-

de-semana a casa das crianças como se de um 

amigo real se tratasse. Fizeram parte do seu 

quotidiano e participaram em todas as 

atividades .Na Identificação e Diferenciação 

Emocional dos Sentimentos ”construímos um 

quadro no qual era registado diariamente os 

sentimentos das vivências de cada um. Em 

reunião os pais foram informados e 

esclarecidos sobre a implementação do 

programa.  

Adaptação ao Plano de Grupo:  

 

- Área da expressão e comunicação- 

ex. desenvolvimento da oralidade, 

interpretação das histórias, 

identificação de letras e associação de 

palavras a imagens iniciação à escrita 

.Programa Aler+, Família leitora…  

 

- Matemática – ex. identificação de 

tamanhos (ex. para descobrirem quem 

era o mais alto e o mais baixo) 

preencher quadro de dupla entrada 

(“Hoje fui mais parecido com…”, “os 

nossossentimentos”)…  

 

- Formação Pessoal e social– ex. 

definir regas na sala de aula, 

autoavaliar o seu comportamento, 

respeitar quando os colegas falam, 

identificar os seus sentimentos e os 

sentimentos dos outros, valorizar-se a 

si próprio e aos outros…  

 

- Expressão Plástica - ex. desenho, 

pintura (em folhas de papel, cartolinas, 

azulejos), recorte, colagem, construção 

de materiais (ex. “Nino e Nina”).  

 

- Motricidade – ex. vivenciar o 

esquema corporal, aprender a controlar 

o corpo, aprender arelaxar…  

 

- Conhecimento do Mundo – ex: 

construção da figura humana usando 

como modelo uma criança. ex. visitas 

ao exterior (SeaLife, caminhada 

saudável, …) e a visita da cerci-

marante ao nosso J.I.  
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Registo fotográfico 
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Concluindo podemos reconhecer que é fundamental 

o educador ser disponível e responsável face às 

necessidades de todas as crianças da sua sala. 

Quando o educador responde de forma consistente a 

uma criança ele está a ajudá-la a desenvolver pontos 

de vista alternativos face aos relacionamentos. 

Quando o educador é confiável e responsável ensina 

às crianças que a experiência emocional não precisa 

de ser opressiva, pode ser controlada e com o tempo 

as crianças aprenderão a gerir as suas emoções com 

pouca ou até nenhuma ajuda. Também a prevenção 

não pode ser vista como um conjunto de estratégias 

que se implementam de um momento para o outro, 

em módulos pré-fabricados, prontos a usar e de 

tamanho único, e que, no final como por magia, 

fazem com que todos os fatores de risco se diluam. 

Uma verdadeira prevenção deve ser transversal e 

ecológica e deve começar na primeira infância, 

senão em vez de tecermos corremos o risco de só 

remendarmos. Pensamos que os objetivos do 

programa foram alcançados, pois contribuíram para 

o desenvolvimento profissional, fornecendo 

conteúdos teóricos e práticos que permitiram 

trabalhar com as crianças variáveis essenciais para 

um desenvolvimento emocional equilibrado.  
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Promoção de 
competências 
psicossociais 
no ensino 
pré escolar 

Flora Machado 

“ A educação pré-escolar é a primeira 

etapa da educação básica no processo da 

educação ao longo da vida”. É pois 

através dela que as crianças desenvolvem 

as suas aptidões quer a nível físico, quer 

psicológico, quer intelectual. 

A criança que não é um vaso que se 

enche, mas um adulto em devir, não é 

hoje a mesma que ontem. Ela acompanha, 

dentro dos limites do meio em que vive, 

este mundo em franca evolução. 

Compete à escola e aos 

educadores/professores estarem atentos e 

atualizados para que a criança não sinta 

um grande abismo entre o meio exterior e 

a sala de aula. Segundo Formosinho: “é 

hoje inquestionável a importância da 

educação de infância, quer porque através 

dela se desenvolvem as mais variadas 

competências e habilidades, quer ainda 

porque contribui para a definição de 

normas, valores e atitudes, cuja 

interiorização e apropriação se projetará, não 

só nos níveis de ensino subsequentes, como 

na vida do futuro cidadão.” Neste sentido a 

criança terá que desenvolver as suas 

capacidades no sentido de obter mecanismos 

que lhe permitam um autocontrole das suas 

emoções, e reagir de forma adequada aos 

diversos conflitos do dia a dia. 

 

Atividades desenvolvidas  

 

 

• Tendo por base o guia de Pré 

Competências, iniciei as atividades de 

Autocontrole e a Disciplina. Em reunião 

de Pais/Encarregados de Educação foi 

apresentado o projeto, pedida a sua 

colaboração, e, prontamente surgiram as 

nossas “mascotes Nino e Nina”.  

• De seguida cada criança desenhou o seu 

corpo, indicando qual a parte de que 
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gostam mais. Aqui surgiram respostas 

magnificas, tais como: “gosto muito das 

minhas mãos porque me ajudam a 

comer, a tratar das flores”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Iniciamos assim, as atividades constantes 

no manual. Para tal, e a pedido das 

crianças (depois de contada a história- 

sessão 0), tivemos que remodelar a área 

da biblioteca, pois é o lugar mais 

adequado para instalar o Nino e a Nina 

na nossa sala, por ser o local mais calmo 

e relaxante, como “eles” gostam. E como 

por magia, estas duas personagens 

passaram a fazer parte do nosso dia a 

dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sessão 1 (na sala de aula temos que…): 

Para que o Nino e a Nina conhecessem 

as regras da nossa sala, foi necessário 

reformular o quadro de regras. As regras 

foram relembradas e ainda 

acrescentamos algumas que nos 

pareceram necessárias (quadro: uma flor 

triste, onde se colocam as fotografias das 

crianças que não cumpram as regras; e 

uma flor alegre onde estão as fotografias 

de todas as crianças). 

• Sessão 2 (o que se passa com o Nino e 

Nina): Ao som de uma música calma, 

aprendemos a relaxar, verificando que o 

nosso corpo fica mole como o dos novos 

amiguinhos; e ao som de uma música 

mais mexida o nosso corpo fica inquieto 

e tenso como os bonecos de neve que já 

tínhamos feito. 

Assim conseguimos compreender como 

o nosso corpo reage em diferentes 

situações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nino e Nina aprendem a controlar o seu 

corpo: relembramos os truques para 

ficarmos calmos e conseguir controlar 

algumas situações de conflito. 

• Sessão 6 (parar e pensar): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sessão 7 (Nós controlamos o nosso 

corpo): jogo da mão morta integrada na 

aula de dança.  
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• Sessão 3 (Vamos relaxar): Aqui 

estávamos a imaginar que, por sugestão 

de uma criança, estávamos a cheirar 

flores num campo muito grande e muito 

colorido. Havia flores amarelas, 

vermelhas, verdes, etc. estava um dia 

lindo, muito quentinho. 

• Sessão 4 (aprender a respirar): com o 

nosso livro da biblioteca sobre o corpo 

humano, fomos investigar como se 

processa a nossa respiração, ficando a 

saber que os órgãos mais importantes são 

os pulmões. Procedemos, com a ajuda de 

um balão, foi muito fácil aprender como 

se inspira e expira (aqui foi recordada a 

história do capuchinho vermelho, pois o 

lobo fazia um esforço muito grande a 

inspirar e expirar). 

• Sessão 5 (Nino e nina controlam o 

corpo): lembrando os truques para 

controlar o nosso corpo, fomos pintando 

e decorando a silhueta do Nino e da 

Nina: 
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• Sessão 8 (O esforço): através do jogo das 

“pombinhas e caçador” as crianças 

compreenderam que: para o caçador 

alcançar as pombinhas, tem que se 

esforçar um pouco correndo atrás delas; 

por sua vez se as pombinhas se 

esforçarem não são apanhadas pelo 

caçador…para tudo na vida é necessário 

um esfoço. 

• Sessão 9 (hoje fui mais parecido com…): 

elaboramos o placard com as figuras 

pequeninas do Nino e Nina calmos, 

inquietos e em esfoço. Foi muito 

interessante a observação das crianças, 

quando alguma tentava colocar uma 

imagem que não correspondia ao seu 

comportamento do dia. 

• A “carta” que o Nino e a Nina nos 

enviaram, foi motivadora para todo o 

grupo, na medida em que o estimulou na 

elaboração de postais do Dia da Criança, 

que posteriormente foi enviado para todos 

os Jardins de Infância do Agrupamento, 

via CTT. 

 

Metodologias - trabalhos/ atividades 

realizadas para envolver os encarregados 

de educação:  

Como já referi em cima, as mascotes foram 

elaboradas por uma Mãe, assim como 

alguma roupa, para que estes se vestissem 

mediante a altura em que nos 

encontrávamos.  

E se até então, tive algum a dificuldade em 

fazer com que os Pais participassem na vida 

do Jardim na dinamização de projetos como 

a família leitora ou a leitura em vai e vem, 

neste momento são eles que vêm ao Jardim 

questionar sobre o projeto Nino e Nina.  

Houve um grande envolvimento da maioria 

dos Pais Encarregados de Educação, pois o 

Nino e a Nina passaram a fazer parte do 

nosso dia a dia, assim como, passaram 

alguns fins de semana em casa das 

crianças. Foi interessante o feedback das 

famílias pois as mascotes também 

começaram a fazer parte dos seus planos 

como ir às compras, passear, dormir e 

brincar com os seus filhos (as). Estas 

mascotes levaram para as famílias, as 

regras adotadas na sala de atividades.  

 

Todas as sessões foram vividas de uma 

forma lúdica, descontraída e muito 

divertida. A presença do Nino e Nina nas 

nossas atividades diárias, fez com que as 

crianças se motivassem e 

responsabilizassem quer no cumprimento 

de regras quer na interiorização de 

conceitos de autocontrolo e disciplina. 

Neste momento as crianças começaram a 

praticar comportamentos mais adequados, 

mais positivos de forma a não agir 

impulsivamente. Com o reforço positivo 

das regras, as crianças mais pequenas 

conseguem estar mais calmas, mais 

concentradas, conseguem partilhar, 

esquecendo comportamentos egocêntricas.  

Esta ação de formação foi, para mim, uma 

mais valia no aprofundar de 

conhecimentos. Embora, no meu dia a dia 

do Jardim, já trabalhasse estes conceitos, 

com esta formação passei a trabalha-los de 

maneira diferente. A forma lúdica e a 

colaboração das “mascotes” torna mais 

fácil a interiorização de conceitos e regras 

na criança, o controle da sua impulsividade,  
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a sua maneira de conviver com os outros e a 

adquirir competências várias. Para além de 

trabalhar competências, este programa 

abrange todas as áreas curriculares, 

ajudando-nos na consolidação de conceitos 

nas diferentes áreas como: conhecimento do 

mundo, área de formação pessoal e social, 

nas expressões motora, plástica, matemática, 

linguagem oral e abordagem à escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quadro de presenças e faltas, que é 

trabalhado diariamente, na rotina diária) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A Nina com o seu vestido vermelho)  

 

 

 

 

 

 

 

  

Com este projeto, adquiri uma maior 

confiança, na maneira como abordo os 

temas, nas situações de conflito entre as 

crianças, na reação das crianças perante o 

sucesso ou insucesso, nas dificuldades de 

aprendizagem de conceitos, na promoção 

do bem estar de todo o grupo, no incentivar 

o respeito pelas diferenças e o respeito pelo 

ritmo individual de cada uma. 
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Gostaria de ter avançado um pouco mais na 

realização das atividades do manual, (que se tornou 

numa ferramenta muito apelativa) mas, o tempo não 

permitiu. O dia mundial da criança e a festa de 

encerramento de ano letivo, preencheu grande parte 

do terceiro período, pois são atividades que 

requerem muitos ensaios, realização de materiais 

para decoração, etc. no entanto penso que os 

conceitos até agora trabalhados ficaram bem 

consolidados, pois é de notar o “esforço” que todo o 

grupo demonstra neste momento na resolução de 

conflitos e atividades. 

Por todas estas razões, sinto-me muito grata em ter 

feito parte deste grupo de formandas, de ter 

partilhado com as colegas todas as experiencias, 

assim como, quero agradecer a disponibilidade e o 

carinho com que fomos acolhidas nesta formação 

pela Dra. Andrea. Obrigada por ter trazido esta 

formação até nós. 
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Promoção de 

Competências 

Psicossociais no 

Ensino Pré- Escolar  
Cristina Manuela J. Bento Pinto Silva 

âmbito da formação “ Promoção de 

Competências Psicossociais no Ensino Pré 

– Escolar II ”, foi proposto elaborar um 

relatório síntese, como elemento 

constituinte do processo de avaliação. 

Fará parte deste documento, uma pequena 

introdução, onde será realçada a 

importância da promoção de competências 

pessoais e sociais em contexto de Jardim 

de Infância. 

No ponto dois, farei uma breve 

caraterização da Instituição, da forma 

como está organizada a sala de atividades 

e as dinâmicas que lhe estão subjacentes. 

No ponto três, abordarei a importância do 

programa, para a minha formação, como 

profissional de educação e, os benefícios 

para o meu grupo, ao trabalhar áreas tão 

importantes para a sua formação pessoal e 

social. 

No ponto quatro, indicarei algumas das 

atividades mais significativas que 

desenvolvi e, a sua importância na 

promoção de competências pessoais e 

sociais, remetendo alguns registos 

fotográficos para anexos. 

No ponto cinco, falarei sobre a adaptação 

do programa ao currículo: materiais e 

atividades desenvolvidos para a sua 

consolidação. 

No ponto seis, analisarei as metodologias: 

trabalhos e atividades realizados para 

envolver os encarregados de educação e a 

escola, e a sua importância no sucesso das 

estratégias implementadas. 

Finalizarei com uma reflexão crítica à 

atividade prática que desenvolvi e, à forma 

como decorreram as diferentes sessões 

realizadas no âmbito desta formação. 

 

O jardim-de-infância tem sido reconhecido 

como um espaço de aprendizagens 

múltiplas, onde se torna fundamental a 

qualidade das suas práticas educativas. 

Assim, espera-se que a educação de 

infância amplie não só as capacidades e  
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capacidades e competências cognitivas das 

crianças, mas também que fortaleça e 

promova o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais essenciais, 

para que as crianças consigam relacionar-

se, respeitando-se mutuamente quer no seu 

grupo de pares, na escola, na família como 

na comunidade.  

Este aspeto, assume ainda uma maior 

relevância, se tivermos em conta os novos 

desafios que a sociedade atual nos tem 

vindo a colocar, expondo em muitas 

situações, as crianças e jovens a variados 

riscos, o que constitui uma ameaça para a 

sua saúde, impedindo em muitas situações, 

um desenvolvimento emocional e social 

adequado.  

Em termos práticos, somos confrontados 

diariamente com a necessidade de gerir 

uma grande variedade de comportamentos, 

muitas vezes desadaptativos e de risco que 

quando mal orientados podem fragilizar as 

crianças e causar um impacto negativo na 

sua autoestima.  

Uma gestão adequada, implica desenvolver 

a capacidade de saber prevenir estes 

comportamentos, ajustá-los quando 

necessário e, dotar as crianças de meios que 

lhes permitam diferenciar e autocontrolar 

as suas emoções nos vários contextos do 

seu dia-a-dia, promovendo assim as suas 

competências pessoais e sociais, essenciais 

para um crescimento saudável e 

equilibrado.   

 

 

 

Importância do Programa 

 

atualização científica pedagógica, é uma 

preocupação que está sempre presente na 

minha prática educativa, porque considero 

que esta é necessária ao meu bom 

desempenho profissional.  

A atualização de conhecimentos, através 

deste programa, permitiu-me uma maior 

facilidade na adoção de estratégias 

diversificadas e na utilização de recursos 

que me ajudaram a veicular esses 

conhecimentos duma forma mais eficaz.  

Toda a dinâmica que envolveu o programa 

despertou um grande interesse e 

envolvimento quer do grupo, como da 

própria comunidade.  

Permitiu criar um ambiente seguro e 

promotor de competências, onde as 

crianças aprenderam a expressar-se 

livremente e com naturalidade, sobre os 

seus sentimentos e pensamentos, a 

promover o seu autocontrolo e autoestima, 

criando-se interações sociais bastante 

positivas entre todos os intervenientes.  

 

Atividades Desenvolvidas 

 

Ao longo destes dois anos, em que 

desenvolvi o programa: Guia de 

Competências no Pré-escolar, tive como 

preocupação constante, integrar as várias 

atividades sugeridas, nas dinâmicas e 

projetos desenvolvidos com o grupo. O 

Programa passou a fazer parte da nossa 

rotina, despertando sempre nos vários 

elementos do grupo, a curiosidade de 

vivenciar as experiências e as sugestões 

que os seus amigos Nino e Nina iam 

lançando, adaptando-as à nossa realidade e 

essencialmente à sua imaginação e 
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criatividade. Sempre  num clima de grande 

participação, davam as suas opiniões, 

partilhavam experiências relacionadas com 

as situações e os temas que estavam a 

abordar e posteriormente realizavam as 

atividades propostas com entusiasmo e 

dedicação. Por vezes partíamos para a 

exploração de outras atividades e materiais 

disponíveis, muitas vezes com a 

colaboração das famílias, como: histórias, 

jogos, lengalengas, colagens coletivas, (…) 

que ajudavam a consolidar os conceitos 

trabalhados, diversificando as estratégias, 

conseguindo desta forma, um maior 

ajustamento do programa às caraterísticas 

do grupo, tendo em conta o seu meio 

sociocultural e o seu desenvolvimento 

cognitivo.  

A par de todas estas dinâmicas, coube-me 

um papel que julgo essencial, manter 

sempre presentes algumas das estratégias 

que considerei peças chave para o sucesso 

do programa, como as atividades de 

autocontrolo, repetindo as que mais 

funcionavam com o grupo (ex. 

relaxamento, contar até 5, respirar fundo, 

parar para pensar) de forma a controlar o 

comportamento no dia-a-dia.  

A Introdução do quadro dos estados do 

corpo (calmo, irrequieto, esforço) que 

ajudou o grupo a refletir sobre o seu 

comportamento e a tentar melhorá-lo.  

O quadro dos sentimentos, que permitiu 

identificarem, diferenciarem e partilharem 

os seus sentimentos e consequentemente 

aprenderem a lidar com eles de uma forma 

mais atenta e equilibrada, além de ter 

despertado no grupo o espírito de interajuda 

(ser amigo).  

Os óculos mágicos, e as medalhas, o 

Cantinho do Eu Consigo! Que ajudaram a 

promover a autoconceito e a autoestima, ao 

refletirem sobre o que cada um tem de bom, 

ajudo-os a valorizarem-se e a adquirirem 

uma imagem positiva de si e dos outros. 

As atividades e jogos como: Obrigado Nina! 

Por favor; Como é bom ser amigo!; Vamos 

Respeitar os Outros! O Nino e a Nina 

ensinam-nos…. Melhoraram 

significativamente as suas competências 

sociais, ajudando a promover no grupo um 

funcionamento social mais adequado. 

Em suma, as várias atividades 

desenvolvidas, constituíram-se como “peças 

de um puzzle” que à medida que ia sendo 

construído, transformou o grupo, levando-o 

a praticar comportamentos positivos, 

seguros e saudáveis, promotores de bem-

estar emocional e relacional e 

essencialmente, mais autónomos e 

conscientes de si do outro. 

 

Adaptação ao Currículo: Materiais e 

Atividades Desenvolvidos  

 

O PrÉ: “Programa de Competências” 

permitiu-me perspetivar a ação educativa 

numa lógica de articulação de saberes entre 

as diferentes áreas de conteúdo a 

desenvolver.  

Nesta perspetiva, orientarei a minha 

intervenção no sentido de permitir o 

desenvolvimento de atividades e projetos 

pedagógicos que se articulassem entre si, 

que ampliassem os saberes das crianças, o 

que implicou um conjunto diversificado de 

oportunidades de aprendizagem que 

integraram a abordagem de diferentes áreas 

de conteúdo.  
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Neste sentido, o programa facilitou a 

exploração de algumas áreas curriculares, 

nomeadamente:  

- Domínio da Linguagem e Abordagem à 

Escrita – permitindo o . desenvolvimento da 

oralidade, interpretação das histórias, 

identificação de letras e associação de 

palavras a imagens (com o “Baralho dos 

Sentimentos”), iniciação à escrita (ex. as 

crianças realizaram cópias das verbalizações 

efetuadas por elas e escritas pelos adultos).  

No Domínio da Matemática, permitiu 

identificar tamanhos (ex. para descobrirem 

quem era o menino e a menina mais 

pequenos da sala, para servir de modelo para 

a construção do Nino e Nina), preencher 

quadro de dupla entrada (“Hoje fui mais 

parecido com…”, “os nossos sentimentos”).  

Domínio das Expressões: Motora, 

Plástica, Musical e Dramática  

Desenvolveram atividades de consciência 

corporal (O nosso corpo); de expressão 

plástica (desenho, pintura, recorte, colagem, 

construção de materiais (ex. “Nino e 

Nina”)… 

Criaram canções sobre as regras, exploraram 

os sons do corpo, da natureza; cantaram e 

tocaram canções alusivas às temáticas 

abordadas.  

Fizeram jogo simbólico e dramático com o 

Nino e a Nina nas várias áreas; em momento 

de avaliação diária, em casa com a família; 

nas dramatizações de histórias e situações 

criadas; nos jogos e canções dramatizadas; 

imitação das emoções exploradas…  

Na área de Formação Pessoal e Social, no 

que se refere ao Autocontrolo e Disciplina, 

definiram as regas da sala e criaram 

estratégias para as cumprir; melhoraram na 

gestão dos seus comportamentos, 

aprendendo a optar pelos mais adequado a 

cada situação; aprenderem a autoavaliar o 

seu comportamento, esforçando-se por 

melhorá-los; No bloco relativo à 

Identificação e Diferenciação Emocional, 

aprenderam a identificar as emoções e os 

sentimentos, a diferenciá-los e a conseguir 

expressá-los aos outros. Tomaram 

consciência de como as emoções se 

relacionam com os comportamentos e 

como os determinam. No bloco destinado à 

Autoestima, desenvolveram atividades para 

aprenderem a gostar de si próprias, a ter 

autoconfiança e a valorizarem-se pelos 

resultados positivos que alcançam, assim 

como, pelo esforço que realizam. No bloco 

temático referente às Competências Sociais 

aprenderam a fomentar a capacidade de 

cooperação, a capacidade para estabelecer 

compromissos e a competência para formar 

e manter amizades, promovendo um 

relacionamento saudável com os outros.  

Na Área do Conhecimento do Mundo, 

ampliaram saberes básicos inerentes à vida 

social, aprendizagem de valores que levem 

a condutas socialmente corretas 

nomeadamente comportamentos adequados 

ao nível do respeito por si e pelo outro.  

 

Metodologias: Trabalhos/Atividades 

para Envolver os Encarregados de 

Educação e a Escola  

As famílias e a comunidade fazem uma 

parceria de enorme relevância no processo 

educativo, na medida em que fazem parte 

da vida das crianças e constituem uma 

referência significativa na sua integração 

social  
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Ao ser a principal responsável pela educação 

das crianças, a família adquire o direito de 

conhecer, escolher e contribuir para a 

resposta educativa que pretendem para os 

seus filhos. É pois de todo o interesse que 

tenham um papel ativo nos projetos 

desenvolvidos. 

Neste âmbito, o “Programa de 

Competências”, foi apresentado aos pais e 

pedida a sua colaboração e dinamização. 

Ao longo destes dois anos, foram várias as 

iniciativas que ajudaram à implementação do 

programa, das mais relevantes destacam-se: 

-Confeção do Nino e da Nina e do seu 

vestuário; 

-Oferta de vestuário e calçado de acordo 

com as estações do ano; 

-Responsabilizarem-se pelo Nino e pela 

Nina, quando os recebiam em casa, 

respeitando as regras previamente 

estabelecidas (mesmos algumas famílias 

mais disfuncionais); 

-Colaboraram na higiene dos bonecos e das 

suas roupas; 

-Promoverem momentos de interação com 

os seus educandos com a ajuda dos bonecos 

(ouvirem as histórias do Nino e da Nina, 

brincarem com eles, trabalharem algumas 

atividades sugeridas no programa….); 

-Exploraram várias histórias no âmbito do 

projeto” Família Leitora”, tendo como 

objetivo consolidar alguns dos objetivos 

trabalhados no programa; 

-Participarem em atividades do programa 

realizadas no Jardim de Infância; 

- Tentarem pôr em prática algumas 

estratégias sugeridas. 

A apresentação e organização da formação 

“Promoção de Competências Psicossociais 

no Ensino Pré-Escolar II ”, revelou-se de 

grande interesse para o aperfeiçoamento e 

aplicação de novas práticas didático-

pedagógicas. Para além de facultar uma 

boa componente teórica, proporcionou 

momentos de discussão e reflexão, em 

especial, no que se refere à gestão na 

ausência de uma disciplina adequada das 

crianças, assim como, na compreensão e 

intervenção nas diversas problemáticas de 

foro emocional e relacional que estas 

demonstram no seu dia-a-dia. 

Um outro aspeto de grande relevância que 

caracterizou positivamente esta formação, 

foi o seu cariz prático. O facto de 

proporcionar a oportunidade de 

experienciar várias atividades apresentadas 

no manual: “Pre: Guia de Competências 

Nino Nina” e de permitir ao educador uma 

grande flexibilidade e ajustamento de 

estratégias, ajudou a desenvolver práticas 

bastante interessantes para a sua aplicação. 

A diversidade de recursos apresentados e 

disponibilizados, foram também um fator 

enriquecedor, na medida em que ajudaram 

a adequar estratégias e a aplicar um maior 

rigor pedagógico nas várias atividades 

práticas. 

As dinâmicas implementadas para 

promover a interação no grupo, 

proporcionaram momentos de partilha, 

troca de experiências e de saberes que 

contribuíram para promover 

comportamentos positivos, seguros e 

saudáveis, promotores de bem-estar 

emocional e relacional.  
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Na prática, as crianças progrediram 

positivamente na maneira de estar consigo 

próprias e com os outros, aprenderam a 

lidar de uma forma mais eficaz com as 

regras de comportamento. Tornaram-se 

mais responsáveis e desenvolveram 

mecanismos de controle mais seguros para 

lidarem com a sua impulsividade, 

aprendendo a dirigir os seus 

comportamentos e adequá-los a cada 

situação, o que permitiu melhorar 

significativamente a sua resistência a 

situações de frustração. Aprenderam a 

identificar as suas emoções e os seus 

sentimentos, a diferenciá-los e a conseguir 

expressá-los, o que lhes permitiu controlá-

los melhor. Ao trabalhar de uma forma 

sistemática as competências emocionais, 

aumentamos as possibilidades das nossas 

criança serem mais empática, o que as leva 

a compreender melhor as atitudes dos 

outros e a facilmente disponibilizarem-se 

para ajudar a ultrapassar as situações 

negativas que possam surgir.  

Compreenderam a importância de 

promover a autoestima positiva, o que as 

ajudou a aprenderem a gostar de si 

próprias, a ter autoconfiança e a 

valorizarem-se pelos resultados positivos 

que conseguem, assim como, pelo esforço 

que realizam. A criança que tem uma 

autoestima positiva têm maior possibilidade 

de desenvolver pensamentos positivos, de 

se sentir bem consigo própria e de se 

considerar competente para enfrentar os 

desafios e as dificuldades que possam vir a 

encontrar, pois aprendem a aceitar as suas 

fragilidades como áreas a melhorar e a 

confiar nas suas capacidades.  

Desenvolveram competências sociais, o que 

fomentou a sua capacidade de cooperação, 

de estabelecer compromissos e a 

competência para formar e manter amizades, 

promovendo um relacionamento saudável 

entre todos. Ao desenvolverem um 

funcionamento social adequado, adquirem 

mais possibilidades de sucesso junto dos 

seus pares e dos adultos e, ficam mais 

preparados para lidar com situações 

provocadoras e desafiantes que possam 

surgir.  

Ao promover o bem-estar das crianças e o 

seu desenvolvimento harmonioso a nível 

emocional e psicossocial, estamos a 

contribuir para que sejam bem sucedidas na 

sua adaptação ao 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Em termos gerais, esta ação de formação, 

ajudou-me a melhorar as minhas práticas de 

trabalho, na medida em que permitiu uma 

abordagem inovadora e gratificante dos 

conteúdos trabalhados. Por outro lado, veio 

ajudar a colmatar muitas das lacunas 

sentidas neste domínio, facultando 

estratégias bastante eficazes quer para atuar 

precocemente, como para saber gerir os 

comportamentos já instalados, incentivando 

as crianças a praticar comportamentos 

adequados, que lhes permitam ser mais 

autónomas e únicas no contexto da relação 

com o outro e com o mundo à sua volta.  
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Anexos 

Exercícios de relaxamento 

Atividades de motivação para promover o autocontrolo 

Jogo simbólico 
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Momentos de Reflexão e Avaliação das Atividades Desenvolvidas 

Diário de Grupo 

Participação do Nino e da Nina 

Quadro dos Estados do Corpo 

Quadro de Diferenciação Emocional Registos das emoções 
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Registos das emoções 

Estratégias de motivação “Estou a sentir-me muito trabalhador(a)!” 
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Atividades para fomentar a autoestima 

Todos somos diferentes Óculos Mágicos 

Atividades para Promover as Competências Sociais* 

Dramatização da Canção “ Não custa nada ser bem-educado” 

de Maria de Vasconcelos 

Exploração da História 

“Dizer por favor e obrigada não custa nada!” 



81 

Histórias no âmbito do projeto “Família Leitora” que serviram de motivação para 

alguns blocos temáticos 

“ Três Porquinhos”, como motivação 

para a valorização do esforço, da 

capacidade de lutar e de não 

desistir… 

“ Para onde foi o Zezinho” conhecimento 

do corpo e a importância da família… 

“O Lobo Mau Xau Xau” como 

promoção de estratégias para aprender 

a respeitar os outros, saber pedir ajuda, 

valorizar a amizade e a colaboração… 

Atividade Final do Projeto 

“O Lobo Mau Xau Xau” 

No final da dramatização, as crianças enumeram 

as competências explícitas na história e, com a 

ajuda do Nino e da Nina, recordaram situações 

semelhantes que foram vividas na sala e como 

aprenderam a ultrapassá-las. 
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Maria Alice Alves Leite da Silva 

Promoção de 
Competências 
psicossociais no 
ensino pré-
escolar 

Neste mundo moderno é cada vez mais 

patente os problemas emocionais, os 

comportamentos agressivos e os conflitos 

interpessoais nas escolas e também nos 

jardins-de-infância. Nesta vida agitada 

nota-se cada vez mais cedo crianças 

inseguras, 

com falta de auto estima e com 

comportamentos agressivos. 

A investigação educacional tem vindo a 

mostrar a importância dos anos da 

infância para a definição da arquitetura do 

ser humano, a nível cognitivo, afetivo e 

social. “Tornar-se pessoa é um processo 

lento de construção social com raízes nas 

experiências de infância” (Júlia 

Formosinho). A melhor altura para ajudar 

as crianças 

neste importante desafio desenvolvimental 

é durante os primeiros seis anos de vida. 

Ao facultar a interação com diferentes 

valores e contextos a educação pré-escolar 

tem um papel importante na educação de 

valores, valores que não “se ensinam”, mas 

que se vivem na ação e nas relações com os 

outros. 

 

Reflexão sobre a importância da 

formação no meu desenvolvimento 

pessoal, profissional e social 

 

As crianças que não conseguem 

atingir competência mínima nas 

relações sociais com os seus colegas 

correm o risco de desenvolver, mais 

tarde, na sua vida, desadaptações 

sociais de vária ordem 

(Parker&Ascher, 1987). 
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O Guia de Competências para o Pré-escolar 

apresenta-se como um importante recurso de 

apoio para os educadores de infância na 

operacionalização das orientações 

curriculares para a educação Pré-escolar, na 

área da Formação Pessoal e Social. Nas 

orientações curriculares para a educação pré-

escolar é evidenciado a importância da área 

de formação Pessoal e Social com sendo 

uma área transversal que contribui para a 

promoção nas crianças de atitudes e valores 

que lhes permitem tornarem-se cidadãos 

conscientes e solidários. Essa importância 

decorre da ótica de que o ser humano se 

constrói em interação social, sendo 

influenciado e influenciando o meio que o 

rodeia. 

No decurso desta formação tivemos 

oportunidade de abordar temáticas 

relacionadas com competências Pessoais e 

Sociais sendo elas o autocontrolo e 

disciplina, diferenciação emocional, auto 

estima e competências sociais. O Guia de 

Competências propõe a realização de um 

conjunto de atividades que ajudam a 

desenvolver competências de forma lúdica, 

prática e dinâmica recorrendo à participação 

e criatividade das crianças. As sugestões em 

relação à organização, materiais, registo e 

planificação das atividades foi com certeza 

uma mais-valia para o sucesso deste projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades realizadas com o grupo de 

crianças 

 

O projeto “nasceu” com a chegada das 

mascotes NINA e NINO à sala no ano 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elas foram o mote para a realização 

várias atividades relacionadas com o 

autocontrolo e conhecimento de si e do 

outro. Esta ano as atividades foram 

trabalhadas conforme o desenrolar das 

situações. Não houve um seguimento do 

Guia mas um entrelaçar de atividades de 

diferentes temáticas dando muito ênfase 

à autoestima e competências sociais. 
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O projeto teve um impacto positivo no 

grupo. Notou-se ao longo do ano uma 

postura diferente das crianças perante certas 

situações mais complicadas. A forma de 

estar e o cumprimento de regras sociais 

básicas como cumprimentar, agradecer e 

pedir por favor já estava completamente 

interiorizado. As crianças já agiam de forma 

natural sem ser necessário relembrar as 

palavras “mágicas”. 

Outro aspeto que melhorou muito foi o 

relacionamento entre as crianças. Ao longo 

do ano foi reforçado o valor da amizade 

através de atividades do Guia e outras, 

notando-se uma evolução no relacionamento 

entre elas desde elogios, ajuda voluntária e 

felicidade quando o colega finalmente 

conseguia fazer algo novo. 

Esta formação foi um enriquecimento 

profissional e pessoal, deu-me oportunidade 

de aprofundar temáticas essenciais para o 

bom desenvolvimento das crianças em 

todos os seus domínios e enriquecer as 

minhas estratégias com sugestões de 

atividades diferentes. 
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Promoção de 

Competências 

Psicossociais no 

Ensino Pré-Escolar III 

Na atualidade, a violência é um problema, 

universal e muitas vezes silenciosa e 

dissimulada. Assim, a escola não fica 

alheia, tendo-se verificado também o 

aumento do comportamento agressivo em 

crianças, devido à reprodução de 

comportamento de seus pares. O conflito e 

violência sempre existiu e sempre existirá, 

principalmente, na escola, que é um 

ambiente social em que os jovens estão 

experimentando, isto é, estão aprendendo a 

conviver com as diferenças, a viver em 

sociedade. Eu, como 

educadora estou angustiada, com medo, 

nunca se sabe o que pode acontecer no 

quotidiano escolar e vejo os pais, 

preocupados. Diariamente os jornais 

noticiam situações de violência nas escolas, 

as mais perversas. Estão temos que tentar 

resolver o problema da violência, 

começando na escola. É ela o primeiro 

ambiente social que a criança experimenta, 

antes disso, restringe-se à família, um 

circuito bastante restrito. É na escola, aonde 

ela vai, realmente, experimentar um 

ambiente social, aprender a conviver com 

as diferenças e construir um ser para si. 

Esse ser é para a sociedade. 

Helena Almeida 

A escola hoje em dia, e cada vez mais, 

assume um papel indispensável na 

socialização da criança, quer como um 

amortecedor das discrepâncias 

socioculturais, como um substituto dos pais 

trabalhadores e ausentes. Assim surgiu a 

oportunidade de participar num projeto de 

Prevenção de comportamentos agressivos 

promovido pela Associação Prevenir que é 

uma ONG sem fins lucrativos, cuja missão 

é o desenvolvimento de programas 

longitudinais de promoção de hábitos de 

vida saudáveis e competências, através do 

aumento dos fatores de proteção e a 

redução dos fatores de risco no grupo alvo, 

para prevenir a aparição de 

comportamentos desajustados e de risco. 

Eu, como educadora de infância 

responsável pela organização de atividades 

para o meu grupo de crianças, com vista à 

promoção e incentivo do desenvolvimento 

físico, psíquico e emocional. E como diz o 

ditado é de pequenino que se torce o 

pepino, decidi colocar em prática, os 

mecanismos estruturais e processos de 

apoio ao meu desenvolvimento profissional 

na formação. 
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O Projeto iniciado no ano letivo anterior 

tendo por base - O “PRÉ: Guia de 

Competências” destinado a crianças em idade 

pré pré-escolar, pretende promover, de uma 

forma lúdica e atraente, um conjunto de 

Competências Psicossociais essenciais para o 

desenvolvimento saudável. 

Havendo crianças no grupo a frequentar o 

Jardim de Infância pela primeira vez, tive que 

abordar novamente, o Autocontrolo e 

Disciplina. 

“Nino e Nina” fomentam a socialização em 

crianças com idade pré-escolar. É um 

programa de intervenção preventiva, que 

pretende estimular as crianças em idade pré-

escolar a praticar comportamentos positivos, 

seguros e saudáveis, que lhes permitam ser 

mais autónomas e únicas no contexto da 

relação com o outro e com o mundo à sua 

volta. De acordo com os responsáveis do 

projeto “estimula-se o desenvolvimento das 

crianças em todos os seus domínios, através 

da interação com os educadores e da oferta de 

u conjunto de atividades e materiais, que 

estão adaptados às suas necessidades, 

interesses, capacidades e estilos de 

aprendizagem, permitindo-lhes experimentar 

e construir novos conhecimentos”. Este 

programa constitui também “uma resposta às 

dificuldades manifestadas pelos educadores, 

na gestão da sua sala, no lidar com a ausência 

de uma disciplina adequada das crianças, e na 

compreensão e intervenção nas diversas 

problemáticas que estas demonstram no seu 

dia-a-dia. 

 

Autocontrolo e Disciplina 

 

A família, o primeiro contexto de 

socialização, exerce grande influência sobre 

as crianças. As atitudes dos pais, o meio em 

que a criança está inserida e a educação, são 

aspetos fundamentais, que interferem no  

desenvolvimento individual e 

consequentemente, influenciam o 

comportamento da criança na escola. Posso 

dizer que os pais também têm uma 

parcela de responsabilidade no que diz 

respeito à indisciplina dentro da sala. É cada 

vez mais comum eles trabalharem muito e 

terem menos tempo para se dedicarem à 

educação dos filhos, sentindo-se muitas vezes 

culpados pela falta de tempo, esperando que a 

escola assuma sozinha a função que deveria 

compartilhar: a responsabilidade de passar 

para a criança os valores éticos e de 

comportamento básico. É uma relação 

contraditória, pois os pais entregam a 

educação dos filhos às escolas, entretanto 



alguns consideram exageradas as exigências 

escolares ou sansões impostas aos 

indisciplinados.  

Ao aperceberem-se que os pais estão sempre 

do seu lado os alunos ficam com a impressão 

de que tudo é permitido. Por outro lado 

quando os professores não estabelecem 

limites e os alunos deparam com aulas 

desinteressantes, pode tornar os alunos 

indisciplinados. É importante que se definam 

regras e limites de comportamento. Muitas 

vezes há vários fatores para a indisciplina e 

violência, por isso, é imprescindível que a 

sociedade, a família, a escola, o professor e o 

aluno busquem quotidianamente um ambiente 

de cooperação, em que o valor, o respeito, a 

dignidade e a integridade marquem as 

relações. 

A educação pré-escolar é o primeiro ambiente 

escolar, com a qual as crianças têm contacto e 

é onde elas estendem suas relações sociais e 

adquirem as primeiras noções de convivência 

com o coletivo. É nesta fase também que elas 

começam a desenvolver as noções de valores, 

de justiça e de moralidade, e a aprimorarem o 

seu desenvolvimento intelectual, social, motor 

e cognitivo. Nesta primeira etapa da educação 

pré-escolar, quando as crianças estão no início 

de seu desenvolvimento social, da ampliação 

de suas relações, da convivência em 

coletividade e da vida escolar, as noções de 

disciplina já começam a ser apresentadas e os 

atos de indisciplina já podem começar a 

aparecer. 

Nesta formação tive a oportunidade de 

experimentar e verificar nas crianças novas 

aprendizagens, que manifestam os 

sentimentos face ao mundo que as rodeia do 

seu comportamento: reagem negativamente se 

são frustradas mas aprendem ao longo do 

desenvolvimento a comportar-se de forma 

socialmente adequada. Neste processo, o 

papel e encorajamento dos pais e educadores 

é fundamental. A maioria das crianças 

aprende rapidamente, mas é também 

normal as crianças “portarem-se mal”. 

Fazer birras, reagir agressivamente, 

desobedecer, etc., dentro de certos limites e 

em certas idades não é preocupante. Os 

problemas de comportamento podem surgir 

em qualquer idade e frequentemente 

começarem cedo. Os comportamentos de 

oposição e desafio, por exemplo, são 

frequentes na idade pré-escolar mas 

atingem por vezes grandes proporções 

(grandes birras, bater, morder, dar 

pontapés, partir objetos). Ao longo do 

desenvolvimento os comportamentos 

desajustados vão-se também modificando, 

tornando-se progressivamente mais 

violentos. Passam a incluir mentiras, furtos, 

fugas, a recusa das regras estabelecidas e 

comportamentos de risco antissociais. As 

crianças pequenas são naturalmente 

mexidas, excitadas, barulhentas e 

irrequietas. Embora isso seja cansativo, não 

há geralmente motivo para preocupação. 

Por vezes denominamos estas crianças 

instáveis, irrequietas e até e uma criança 

realmente hiperativa. 

No que se refere ao Autocontrolo e 

Disciplina, pretendeu-se promover a 

capacidade das crianças dirigirem o seu 

comportamento, optando pelo mais 

adequado a cada situação, pretende-se 

também promover nelas o respeito e a 

capacidade para cumprir regras e, por 

último, a capacidade de utilizarem a 

linguagem para regular e gerir os seus 

comportamentos. Seguindo o manual e 

adaptadas as diversificadas atividades fui 

enriquecendo o meu trabalho com as 

crianças. 

Iniciou-se por trabalhar as regras da sala e 

pessoais. 
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A Identificação e Diferenciação Emocional 

 

Desde que nasce, toda a criança sente 

necessidade de atenção, de carinho e de 

afeto para viver harmoniosamente o seu 

processo de socialização. É na infância que 

se formam os padrões comportamentais e 

sentimentais da criança e se dá o 

desenvolvimento da sua autonomia e da sua 

autoestima. É tarefa e desafio do Jardim de 

Infância assumir efetivamente, juntamente 

com os pais, a função de proporcionar às 

crianças oportunidades de evoluir como 

seres humanos. Para isso, o trabalho 

pedagógico e educacional passa, também, 

por cuidar da sua socialização, fazendo-as 

cumprir regras e impondo-lhes limites, sem 

nunca descurar a atenção, o carinho e afeto 

que lhe são devidos, para que se desenvolva 

física, psíquica e cognitivamente saudável. 

Assim, na implementação das Orientações 

Curriculares da Educação Pré-escolar 

(1997), onde os conteúdos e domínios das 

várias áreas de conteúdo são abordados de 

uma forma interdisciplinar, é essencial a 

abordagem específica de competências 
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relacionadas com a formação da identidade 

pessoal de cada criança e diferenciação dos 

seus sentimentos, incluídos na área de 

Formação Pessoal e Social. Para uma 

criança a realidade social enquanto sistema 

de referência comum é, em grande parte, 

gerida pelo adulto. Ao ingressar no Jardim 

de Infância é-lhe dada a possibilidade de 

alargar de forma significativa o número e a 

qualidade das interações sociais, através do 

desempenho de papéis com figuras reais ou 

imaginárias. Esta simbolização dos 

acontecimentos reais são vivências 

necessárias para a criança aprender a 

interagir socialmente. A linguagem, já 

muito desenvolvida neste período, permite 

à criança controlar a ação e expressar vários 

sentimentos, de acordo com vivências 

anteriores no grupo e no seio da família. 

Por outro lado, a interação com os pais e 

com os educadores tem uma importância 

determinante na formação da consciência 

social e moral. Para obter uma atitude mais 

autónoma e não tão dependente do adulto 

na descoberta do mundo, a criança 

necessita primeiro de se identificar com 

este e aceitar o seu sistema de valores, pois 

só assim tem uma referência para poder 

avaliar a importância e o valor do que está 

a tentar descobrir em cada momento. A 

experiência e as trocas sociais que se 

verificam com os seus pares, dão à criança 

a possibilidade de fazer parte de uma 

pequena “sociedade”, onde aprenderá a 

integrar-se. Graças aos seus companheiros e 

à relação com eles criada, passará a avaliar 

as condutas 

segundo as normas e os princípios morais 

estabelecidos. Interessa-se pelo significado 

das regras e respeita a vontade do grupo. É 

capaz de julgar a justiça ou a injustiça das 

decisões tomadas e explica os valores, 

baseando-se em pontos de vista de várias 

pessoas. Por sua vez o educador através da 

observação empírica da atividade natural e 

espontânea da criança recolhe elementos 

fundamentais que o levam a conhecer a 

criança como centrada sobre si própria; 

expressa espontaneamente desejos; 

interesses; sentimentos; emoções; numa 

necessidade incessante de agir. Pela 

experiência e através do contacto 

permanente com a criança, o educador 

apercebe-se da vontade que esta tem de ser 

aceite e da sua necessidade de atenção e de 

proteção por parte do adulto. 

Hoje, já não há dúvida sobre a influência 

dos estilos educativos de pais e educadores 

no comportamento e na interiorização de 

valores e de regras de convívio social. 

Todas as crianças trazem consigo valores 

familiares que são em larga medida 

responsáveis pelo seu desenvolvimento, 

porém, o educador passa a exercer uma 

influência decisiva, não só na 

aprendizagem de conteúdos, mas também 

no aprofundamento dos valores 

socioculturais. A afetividade do educador 

na promoção de atitudes significativas de 

inclusão, no contexto da educação pré-

escolar que a rodeiam, influenciam o modo 

como esta se vê a si própria e o modo como 

interage com as pessoas em diferentes 

situações. 
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No desenvolvimento da sua identidade 

pessoal, a criança progride ao longo das 

interações que vai experienciando. Com a 

Identificação e Diferenciação Emocional, 

procura-se ajudar as crianças a identificar 

as emoções e os sentimentos, a diferenciá-

los e a conseguir expressá-los aos outros. 

Além disso, com as atividades propostas, 

espera-se que as crianças compreendam o 

modo como as emoções se relacionam com 

os comportamentos e como os determinam. 
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A autoestima 

 

Se a nossa meta é criar crianças felizes que 

se transformem em adultos realizados, 

então temos que fazer com que elas se 

sintam confiantes, que acreditem nas suas 

capacidades e que gostem de si. É 

importante que as crianças tenham desde 

muito cedo uma imagem positiva de si 

próprias, que as ajude a sentirem-se fortes e 

seguras, de modo a correrem riscos sem 

medo, aceitando que perder faz parte da 

vida. Uma criança que não acredite nas 

suas capacidades, que sinta medo de 

arriscar e que desista facilmente vai ter 

menos situações de experiências e 

aprendizagem, o que implica uma baixa no 

seu desenvolvimento. Os Pais/Educadores 

devem encorajar as crianças a superar 

obstáculos, a experimentar atividades 

novas. Devem valorizar o seu trabalho, 

devem evitar corrigi-las continuamente ou 

superprotegê-las em excesso com medo que 

se magoem. É importante promover a sua 

autonomia e incentivar uma atitude de 

respeito pelos outros. A criança aprende 

com os seus próprios erros, cabe ao adulto 

saber escutar, valorizar as suas ideias e 

mostrarem uma atitude positiva. É normal 

errar, uma criança que fracassa uma vez 

não é uma fracassada. Cada criança só é 

igual a si própria, porquê compará-la com 

as outras crianças? Todos temos qualidades 

e defeitos é preciso conviver com eles. 

Repreender constantemente evidenciando 

os erros da criança e associar o “ser menino 

bom ou mau” conforme o seu 

comportamento só ajuda a criança a ter 

uma baixa autoestima, quando fizer alguma 

coisa mal. As crianças para crescerem com 

uma autoestima elevada de si próprias têm 

que se sentir amadas, respeitadas. Têm que 

sentir que as suas qualidades são 

apreciadas. 

Ter uma boa autoestima é imprescindível 

para o equilíbrio emocional da criança, 

penso que o exemplo dos adultos é 

relevante e decisivo no desenvolvimento da 

sua autoestima. Sendo ela elevada fará com 

que a criança experimente efeitos positivos 

como a confiança, o ânimo, o interesse e o 

prazer de aprender e realizar sonhos, é 

necessário que seja edificada desde que a 

criança seja apenas um bebê. O afeto e o 

carinho entre as crianças e seus professores, 

podem ser considerados um guia de 

autoestima. Cabe a mim, enquanto 

educadora, evidenciar as potencialidades 

das crianças durante o processo 

educacional, colaborando para o 

crescimento saudável do indivíduo, 

reforçando suas habilidades e criticando de 

forma que possa ajudar na construção de 

sua autoimagem, mostrando as diferenças 

existentes entre eles como algo que vem a 

colaborar com a aprendizagem. 

A sessão destinada à Autoestima teve como 

objetivo a promoção positiva nas crianças, 

para que elas próprias  passem a ter 

autoconfiança e a valorizarem-se pelos 

resultados positivos que alcançam, assim 

como, pelo esforço que realizam. 
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Competências Sociais 

 

Competências sociais são definidas, como a 

capacidade que as crianças possuem de 

desenvolver relações positivas com adultos e 

outras crianças. Concordo perfeitamente que 

o desenvolvimento da criança em todas as 

áreas é influenciado por essa capacidade de 

estabelecer e manter relações positivas, 

consistentes e primárias com adultos e seus 

pares. Na primeira infância reconhece-se que 

a competência social é uma área complexa e 

multifacetada de desenvolvimento, e inclui 

habilidades como controlar as próprias 

emoções, comunicar efetivamente, ser capaz 

de assumir a perspetiva do outro, resolver 

conflitos e problemas, e estabelecer relações 

positivas com seus pares. O pré-escolar é 

crucial para o desenvolvimento de 

competências sociais que irão garantir o 

sucesso na escola e na vida. Neste período 

de desenvolvimento, a brincadeira entre 

pares é um contexto natural e dinâmico para 

favorecer a aquisição, pela criança, de 

competências sociais importantes. 

Intervenções em competência social que  

sejam inseridas no contexto significativo da 

brincadeira emergem como a forma mais 

efetiva de melhorar as interações lúdicas entre 

pares em crianças que têm dificuldades em 

termos de competências sociais. Além disso, o 

desenvolvimento e a implementação de 

intervenções em parceria com educadores de 

infância e com as famílias das crianças 

aumentam sua relevância para crianças que 

representam culturas e ambientes 

socioeconómicos diferentes. 

A promoção de relações interpessoais 

saudáveis, através do desenvolvimento de 

competências sociais contribui para o bem-

estar e saúde mental das pessoas. Cabe ao 

educador construir e gerir o currículo, no 

âmbito do projeto educativo e do plano 

anual de atividades da escola. Esse mesmo 

currículo deve respeitar um conjunto de 

critérios, entre os quais: os saberes das 

crianças e das famílias, os desejos da 

comunidade e também as solicitações dos 

níveis de ensino subsequentes. Posto isto, a 

educação pré-escolar, como uma primeira 

etapa da educação básica, pode ser 

desenvolvida com qualidade, promovendo a 

cidadania, criando um suporte para a vida 

social, emocional e intelectual, o que por vez 

constituirá um todo integrado e dinâmico para 

todas as crianças. 
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Eu como educadora, os pais e os adultos 

envolvidos, ajudá-las a reorganizar e a 

transformar as suas aprendizagens, uma vez 

que, uma criança nesta idade tem uma 

crescente capacidade de aprender por meio 

de exercícios práticos e de apresentações 

orais. As atividades lúdicas são de extrema 

importância para motivar e cativar o 

interesse das crianças, que estão na fase de 

apresentação e recreação. Trata-se de um 

período caracterizado por diversas mudanças 

a nível físico, motor, linguístico, 

comportamental, emocional, entre outros, no 

qual a transição para o Jardim de Infância 

desempenha, também, um papel 

significativo ao nível do comportamento 

socio emocional das crianças. Com a 

passagem do contexto familiar para o 

contexto escolar, o confronto com 

experiências novas e necessidades/pressões 

nem sempre fáceis de conciliar, poderá 

desencadear comportamentos negativos 

como birras, amuos ou atitudes agressivas 

quando não são satisfeitas as vontades, 

mentira ou roubo para conseguir o que se 

quer ou para chamar a atenção, ou 

isolamento e evitando situações novas. O 

Jardim-de-Infância faculta à criança um 

ambiente propício para, através da 

brincadeira e da aprendizagem, envolver-se 

em diversas situações sociais com os pares e 

tomar consciência da perspetiva dos outros. 

Esta experiência alargada no grupo de pares 

ajuda a criança a interiorizar as razões da 

necessidade de se envolver em interações 

sociais positivas, uma vez que o seu 

desenvolvimento cognitivo e egocentrismo 

ainda não lhe permitem intuir tais razões 

sem delas ter uma experiência prévia. 

Nesta fase de transição, as relações sociais 

ocupam um lugar central no desenvolvimento 

da criança, uma vez que as interações e 

brincadeiras com os pares lhe permitirão 

adquirir um vasto leque de aptidões – 

empatia, ter em conta a perspetiva de outrem, 

negociação, cooperação – e experienciar o 

sabor da amizade. Por conseguinte, nesta 

faixa etária, as crianças vão privilegiando 

com maior ênfase as relações com os pares, 

apesar de os pais continuarem a ser figuras 

centrais na sua vida. Nestas interações com os 

pares, a criança vai aprender muito acerca do 

comportamento social, com base no que 

aprendeu no seu meio familiar. Por 

conseguinte, nos últimos anos de frequência 

do Jardim de Infância, a criança torna-se mais 

fácil de ensinar, uma vez que consegue seguir 

mais facilmente indicações dos adultos, 

manter-se se em tarefa por mais tempo, com 

níveis mais reduzidos de distração e um 

maior autocontrolo. É neste sentido que a 

autorregulação, que envolve o autocontrolo, a 

tolerância e a expressão de comportamento 

social, é apontada como uma tarefa 

desenvolvida e com impacto no 

desenvolvimento das bases da competência 

social futura. Posso concluir que o Jardim de 

Infância é o contexto ideal para a aquisição de 

competências sociais. 
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Prevenir significa procurar que determinada 

condição prejudicial ao cidadão não chegue 

a acontecer. Com a minha participação no 

projeto Pré – Programa de Competências, 

pretendi formar uma barreira aos 

comportamentos desproporcionados e 

agressivos das crianças porque será difícil, 

mais tarde, fazê-lo. A entrada para o Jardim 

de Infância representa uma enorme transição 

na vida da criança e obriga-a, a enfrentar 

pela primeira vez, as exigências das tarefas 

do meio social, o que coloca grandes 

desafios à criança e influencia, 

potencialmente, o seu desenvolvimento 

futuro. 

Na escola atual, é exigido, de certa forma, 

que o professor tenha um comportamento 

multicultural, uma maior sensibilidade face 

às diferenças culturais e raciais das crianças 

o que leva a uma necessidade de introduzir 

nas suas estratégias de ensino pedagogias 

multiculturais e étnicas. Também lhe é 

exigido que seja capaz de encontrar novos 

modelos de regulação, uma vez que as 

distinções linguísticas estão cada vez mais 

presentes. Face a este reconhecimento da 

diversidade de diferentes culturas e, por 

consequente, diferentes características 

linguísticas cabe ao professor saber lidar 

com toda essa mescla. 

Ao longo do ano, as crianças mostraram 

interesse em trabalhar os conteúdos 

abordados no Programa, sendo um 

instrumento útil, e importante no processo 

educativo. As temáticas abordadas 

adaptaram-se ao dia-a-dia das crianças, o 

acompanhamento técnico foi adequado e os 

momentos de formação foram importantes 

para o desenvolvimento do Programa. 

Relativamente às melhorias sentidas no meu 

grupo de crianças, o Programa foi uma mais-

valia para o enriquecimento curricular, 

verificando-se melhorias a nível do 

comportamento, nomeadamente no 

autocontrolo e na disciplina, observando um 

grupo mais calmo. Também confirmei 

melhorias a nível emocional, penso que as 
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crianças estão mais libertas, revelam maior 

capacidade de identificar e respeitar os sentimentos do 

outro e que têm maior controlo emocional nas 

relações com os colegas e estando mais preparadas 

para viverem em sociedade. 

Fui despertada para temáticas nunca trabalhadas, não 

tive dificuldades na sua implementação e foram fáceis 

de adaptar nas minhas planificações. O programa 

forneceu-me novas estratégias, ideias de jogos e 

materiais para trabalharas temáticas do manual, 

surgindo instrumentos muito apreciados pelas 

crianças. Pretendo continuar seguindo o manual 

porque os resultados são evidentes quer para as 

crianças, quer para os adultos envolvidos. Os pais 

foram envolvidos pelas próprias crianças. Os 

objetivos do programa foram amplamente alcançados, 

pois contribuíram para o meu desenvolvimento 

profissional e pessoal, fornecendo conteúdos teóricos 

e práticos que me permitiu trabalhar com as crianças 

variáveis essenciais para um desenvolvimento 

emocional equilibrado. Auxiliou o enriquecimento 

cultural, cívico e artístico das crianças, tomada de 

consciência e um “vocabulário” emocional, como 

estratégia de as ajudar a lidar com desafios e 

adversidades bem como para a sua realização pessoal 

e a sua formação integral. 

Por fim, não posso deixar de realçar o especial prazer 

que tal trabalho me suscitou a nível académico e 

pessoal. Senti que evoluí significativamente e abri 

novos horizontes o que me permite, sem qualquer 

dúvida, ver a minha profissão com outros olhos e com 

mais futuro. 

Também gostaria de salientar e agradecer o excelente 

desempenho da formadora, pela oportunidade, pela 

atenção e pela competência técnica e humana que 

demostrou, pessoas como ela é que nos ajudam na 

longa caminhada. Termino com um poema de 

Fernando Pessoa. 

" O valor das 
coisas 

não está no tempo 
que elas duram, 

mas na 
intensidade 

com que 
acontecem. 

Por isso existem 
momentos 

inesquecíveis, 
coisas 

inexplicáveis 
e pessoas 

incomparáveis..." 
Fernando Pessoa 
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