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ABORDAGENS E POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
ALGUMAS REFLEXÕES COMPARATIVAS 

  
Ana Isabel Andrade | aiandrade@ua.pt 

Departamento de Educação, Universidade de Aveiro 
  

Esta intervenção pretende apresentar abordagens e possibilidades de formação inicial 
de professores a partir da análise de discursos da investigação com origem em 
diferentes contextos geográficos, culturais e institucionais. Analisam-se para tal um 
conjunto de textos publicados de investigadores/formadores que refletem sobre 
diferentes programas de formação inicial de professores, tentando identificar desafios 
que se colocam, hoje, aos contextos de formação de futuros professores. Trata-se de 
um estudo exploratório onde se pretende iniciar a construção de uma resposta mais 
sustentada a questões como aquelas que enunciamos a seguir: que temas têm sido 
trabalhados na formação inicial de professores? Que finalidades têm sido definidas 
para os programas de formação inicial de professores? Que estratégias de formação 
têm sido utilizadas? Como sabemos que essas finalidades têm sido atingidas? Que 
desafios se colocam aos formadores a partir da análise dos resultados desses 
estudos? Para a construção das respostas a estas questões constituiu-se um corpus 
de 20 textos publicados numa revista da especialidade, corpus que analisámos, 
procurando identificar grandes linhas de intervenção nos espaços de formação inicial 
de professores, bem como na investigação sobre esses mesmos espaços. Trata-se de 
procurar compreender, através do discurso da investigação sobre a formação de 
professores, como podem os formadores contribuir para tornar os futuros profissionais 
da educação mais capazes de se desenvolverem profissionalmente no futuro, 
mobilizando saberes adquiridos nos espaços de formação inicial na procura da 
melhoria das interações educativas de que venham a ser responsáveis e, 
consequentemente, na procura da renovação constante das suas práticas, de si 
próprios, dos alunos, dos colegas e dos contextos em que intervêm. 
 
Palavras-Chave: formação inicial de professores; finalidades de formação; estratégias 
de formação; desenvolvimento profissional 
  

mailto:aiandrade@ua.pt
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PERFIL E MODELOS DE FORMAÇÃO DO DOCENTE DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Maria do Ceu Roldão | maria.roldao@netcabo.pt 
Universidade Católica Portuguesa – FEP 

 
A história recente da formação de professores de educação básica apresenta 
transformações de vária ordem, de que se destacam as resultantes da sua 
universitarização e gradual exigência de mais elevado grau académico desde os anos 
1980, e as decorrentes do designado Processo de Bolonha, concretizadas no início 
deste século. 
As questões de fundo da formação de professores deste nível, que nem sempre são 
pacificamente atravessadas pelas mudanças políticas acima referidas, situam-se, na 
nossa análise, no plano da sua relação com um perfil de desempenho profissional 
claro e exigente, articulando de forma estrutural e estruturada a função profissional do 
docente e o conhecimento específico que o deverá sustentar e legitimar. 
As questões que se discutirão nesta conferência situam-se na centralidade desta 
problemática da natureza do agir profissional do professor em relação com um saber 
cuja especificidade deve ser afirmada e promovida – examinando as suas implicações 
no plano da formação e modelos formativos possíveis, tendo como referencial a 
qualidade e singularidade funcional do profissional a formar. 
 
Palavras-chave: Profissional docente; ensino; formação; conhecimento profissional. 
  

mailto:maria.roldao@netcabo.pt
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FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO PARA O TRABALHO EM CRECHE 

Ana Coelho | ana@esec.pt 
Escola Superior de Educação 

Instituto Superior Politécnico de Coimbra 
 
A investigação educacional tem evidenciado o impacto de variáveis relacionadas com 
os/as  educadores/as na qualidade dos contextos  educativos destinados às crianças 
entre os 0 e os 3 anos, com destaque  para aspetos relacionados com a formação e a 
qualificação desses/as profissionais. 
Nesta comunicação procura-se refletir sobre os constrangimentos e as oportunidades 
que o atual modelo de formação introduziu no domínio específico da formação dos/as 
educadores/as para o trabalho em contexto de Creche. Serão também apresentados 
argumentos em favor de uma revisão desse modelo, que possibilite a melhoria da 
qualidade dos processos de formação e uma verdadeira profissionalização em Creche. 
  

mailto:ana@esec.pt


CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS E MESA REDONDA 

 

Página | 13 

PERFIL PROFISSIONAL, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Luísa Alonso | alonso@ie.uminho.pt 
Instituto de Educação, Universidade do Minho 

 

Nesta comunicação discute-se o perfil profissional para a educação básica que a 
realidade complexa e dinâmica do mundo actual, e o contexto das políticas educativas 
de Portugal em particular, exige dos professores destes níveis educativos e as suas 
implicações para a organização do currículo de formação e da avaliação do 
desempenho dos futuros educadores/professores, ao longo e no final do curso. 
  

mailto:alonso@ie.uminho.pt


CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS E MESA REDONDA 

 

Página | 14 

QUE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E QUE DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS PARA 
EDUCADORES E PROFESSORES GENERALISTAS? 

Vítor Oliveira | vmo@uevora.pt 
Universidade de Évora 

Departamento de Pedagogia e Educação (DPE) 
Centro de Investigação em Educação e Psicologia (CIEP) 

 
Cada instituição tem a sua história e cada curso o seu trajecto de construção. Na 
Universidade de Évora, o Processo de Bolonha e a aplicação do Decreto-Lei 43/2007, 
com a transformação das antigas licenciaturas num processo em duas etapas, foram 
ocasião para o Departamento de Pedagogia e Educação, coordenador da construção 
do curso de licenciatura em Educação Básica e dos dois mestrados, respectivamente 
em “Educação Pré-escolar” e “Educação Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino 
Básico”, solicitar aos departamentos científicos um conjunto de unidades curriculares 
com um conteúdo consentâneo com o perfil de formação pluridisciplinar dos alunos, o 
que até aí nunca tinha acontecido. 
O nosso contributo nesta Mesa Redonda parte desta “constatação”. Procuraremos 
evidenciar que é possível harmonizar aquela formação científica (que é cultural, 
obviamente) com os diferentes domínios das didácticas das disciplinas que, neste 
nível de ensino, devem ter o pano de fundo da pluridisciplinaridade, quer na formação 
cultural dos nossos alunos e alunas, quer na sua preparação profissional para 
trabalharem com as crianças do Jardim-de-Infância e do 1º Ciclo. 
Particularizaremos para o nosso domínio de intervenção, ligado ao Ensino e à 
Didáctica das Ciências do Meio Físico e Social, para evidenciar quer a importância 
formativa, teórica e prática, da compreensão dos caminhos na construção da Ciência, 
quer a profunda interligação desta com a Sociedade e as outras manifestações do 
Saber. A dimensão investigativa e de projecto que temos procurado conferir a estes 
cursos será concretizada na análise da unidade curricular de Mestrado, também da 
nossa responsabilidade e de outras colegas de áreas de formação diferentes, 
designada por “Projectos Integrados em Artes, Humanidades, Ciências e Tecnologia”, 
que tem contado com a participação de diferentes especialistas convidados e a 
adesão por parte das alunas envolvidas. 
  

mailto:vmo@uevora.pt
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A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA NO CONTEXTO 
DO ENSINO SUPERIOR 

Maria Figueiredo | mariapfigueiredo@gmail.com 
Escola Superior de Educação 

Instituto Superior Politécnico de Viseu 
 

O nosso olhar para o futuro da formação de educadores de infância e professores em 
termos de futuro foca três eixos de tensão: o primeiro, entre as mudanças no contexto 
do ensino superior, associados à alteração na habilitação profissional, que revelam 
uma aposta na internacionalização, e a lógica e tónica maioritariamente nacional da 
formação de professores; o segundo, entre a organização do ensino superior e a 
especificidade do saber dos profissionais a formar, recentemente discutido num estudo 
a nível europeu; e o terceiro, entre a formação de professores no ensino superior, 
como conduzindo a autonomia profissional e produção de conhecimento, e a 
regulamentação da profissão associada a agendas políticas e económicas. Para a 
análise das tensões, mobilizamos a discussão de documentos da União Europeia, o 
referido estudo a nível europeu (ainda em progresso) e a reflexão sobre a experiência 
de uma escola superior de educação em termos de implementação da formação de 
educadores de infância e professores do 1.º ciclo do ensino básico. 
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TRABALHO EXPERIMENTAL EM CONTEXTO DE PRÁTICA DE ENSINO 
SUPERVISIONADA 

Alcina Maria Silva Mota Figueiroa | afigueiroa@gaia.ipiaget.org 
Instituto Piaget 

 
Uma das formas de contribuir para a formação científica dos alunos, habilitando-os 
para o exercício de uma cidadania responsável, é a realização de pequenas 
investigações, já nos primeiros anos de escolaridade, dada a multiplicidade de atitudes 
investigativas que contemplam. As atividades experimentais, apresentando-se como 
um contexto que propicia a interação entre os alunos, incentivando-os a repensar os 
seus conhecimentos prévios, podem prestar um ótimo contributo no desenvolvimento 
de uma equilibrada educação em Ciências, necessária ao exercício de uma cidadania 
interveniente e informada. 
Porém, resultados emergentes de investigações desenvolvidas neste domínio, 
revelam que os professores, devido a fatores de natureza diversa, entre eles a 
inadequada formação inicial, não têm acompanhado as mudanças propostas pelos 
especialistas e pelos documentos oficiais, relativamente ao uso do trabalho 
experimental. A forma como estruturam as atividades experimentais que facultam aos 
alunos nem sempre é a mais correta e adequada às aprendizagens pretendidas. 
Considerando que ninguém explica/ensina de uma forma cientificamente aceite aquilo 
que desconhece, torna-se imprescindível facultar aos futuros professores atualização 
didática e científica, com vista à adoção de práticas adequadas, no âmbito do 
processo de desenvolvimento do trabalho experimental. 
Este estudo, centrado no contexto da Prática de Ensino Supervisionada e envolvendo 
10 estudantes (futuros professores) de dois cursos de mestrado - ensino do 1º e 2º 
CEB (cinco estudantes) e educação pré-escolar e Ensino do 1º CEB (cinco 
estudantes) -, pretende investigar, até que ponto, estes estudantes mobilizam para o 
contexto real de ensino (estágio) competências necessárias ao ensino das ciências de 
base experimental, adquiridas e desenvolvidas em duas unidades curriculares dos 
referidos cursos. Após a observação (filmagem) das aulas que incluíam atividades 
experimentais facultadas pelos estagiários aos alunos das turmas onde estavam 
inseridos (1º e 2º CEB), procedeu-se à análise qualitativa de cada aula, com base em 
grelhas disponíveis na literatura, designadamente, as usadas no Programa de 
Formação em Ensino Experimental das Ciências (PFEEC). 
Os resultados obtidos revelaram que os estudantes adquiriram e desenvolveram 
competências que lhes permitiram implementar práticas de trabalho experimental 
adequadas, apesar de os orientadores cooperantes privilegiarem, maioritariamente, 
outras áreas curriculares que não as Ciências (1ºCEB) e a informação teórica às 
práticas de trabalho experimental (2ºCEB). Neste sentido, este estudo poderá 
contribuir para se refletir sobre a necessidade de, na formação inicial, desenvolver nos 
futuros professores competências imprescindíveis às práticas de índole experimental 
no ensino das Ciências, apetrechando-os para uma implementação mais sólida e 
consciente neste domínio.  
 
Palavras-chave: ensino das Ciências; atividade experimental; formação de 
professores 
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FORMAÇÃO MATEMÁTICA DE FUTUROS PROFESSORES DOS PRIMEIROS 
ANOS – CONTRIBUTOS DE UM FOCO NO CONHECIMENTO MATEMÁTICO PARA 
ENSINAR 

 
Ana Caseiro1 | anac@eselx.ipl.pt 

Carlos Miguel Ribeiro2 | cmribeiro@ualg.pt 
1Escola Superior de Educação de Lisboa, 2Universidade do Algarve 

 

Várias têm sido as alterações propostas e implementadas na formação de professores 
nos últimos anos, tendo por objetivo último melhorar os resultados dos alunos. Estes 
objetivos efetivaram-se, por um lado, na implementação de um Programa de 
Formação Contínua para Professores do 1.º e 2.º Ciclos, em que um dos objetivos era 
o de incrementar o conhecimento matemático, didático e curricular dos professores e, 
por outro lado, pela definição ministerialmente, de orientações relativas ao número de 
ECTS’s de cada área curricular. Estas alterações parecem reconhecer que o professor 
tem uma influência maior nos resultados dos alunos que qualquer outro fator (e.g., 
tamanho da turma ou escola, ou mesmo sistema escolar (Nye, Konstantopoulos & 
Hedges, 2004)). 
Conquanto estas alterações na formação, um dos tópicos com que os alunos 
continuam a lutar concerne os racionais e, em particular no conhecimento associado a 
entenderem a matemática subjacente e as diferentes interpretações e representações 
que estes podem assumir (e.g., Behr, et al. (1983)). Estas dificuldades podem advir 
das abordagens efetuadas pelos professores e que se relacionam, obviamente, com o 
seu conhecimento deste tópico. Apesar do reconhecimento destas dificuldades (dos 
alunos), e deste tópico se encontrar entre os conceitos matemáticos mais complexos 
que os alunos encontram durante os primeiros anos (Newstead & Murray, 1998), a 
maioria das investigações sobre racionais centra-se nos alunos, relegando para 
segundo plano o papel do professor (e do seu conhecimento sobre o tema). Por outro 
lado, o conhecimento do professor tem sido foco de atenção (e discussão) ao longo 
dos tempos. No âmbito dos nossos trabalhos consideramos este conhecimento no 
sentido do Mathematical Knowledge for Teaching (Ball, Thames & Phelps, 2008) com 
os seus diferentes subdomínios. 
Por forma a podermos contribuir para um aprofundamento do conteúdo dos 
subdomínios do MKT e melhorar a formação e a prática, temos vindo a desenvolver 
um projeto focado no MKT partindo da busca de um entendimento sobre as 
dificuldades reveladas pelos (futuros) professores e os motivos em que estas se 
sustentam. Nesta comunicação iremos discutir alguns aspetos deste projeto mais 
amplo, focando os racionais e, o papel da unidade e a importância do conhecimento 
dos diferentes tipos de unidades e do seu papel para o desenvolvimento de um 
conhecimento que permita, para além de saber, poder ensinar a fazer, com 
compreensão. Discutiremos, também, algumas potencialidades deste tipo de 
abordagem para a melhoria de uma formação e, portanto do MKT dos futuros 
professores. 
 
Palavras-chave: Racionais; conhecimento matemático para ensinar; investigar para 
formar  
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ALGUNS ASPETOS CRÍTICOS PARA FUTUROS PROFESSORES DOS PRIMEIROS 
ANOS NO ÂMBITO DA GEOMETRIA – POTENCIALIDADES PARA A FORMAÇÃO 

Carlos Miguel Ribeiro | cmribeiro@ualg.pt 
Ana Caseiro 

Helena Gomes 
Cátia Rodrigues 

Fernando Martins 
Ana Paula Aires 

Helena Campo 
Hélia Pinto 

Alexandra Gomes 
Universidade do Algarve 

 
O conhecimento e prática do professor têm sido alvo de discussão ao longo dos 
tempos, e muito em particular o seu impacto nos conhecimentos e resultados dos 
alunos. Dados da investigação (e.g., Nye, Konstantopoulos e Hedges (2004)) revelam 
que o professor tem uma influência maior nos resultados dos alunos que qualquer 
outro fator (e.g., tamanho da turma). Assim, enquanto professores, e formadores de 
professores, consideramos determinante uma discussão focada no conhecimento, 
papel e impacto do professor que conduza a um maior entendimento desta 
problemática. 
Constituindo a geometria um dos temas onde os alunos revelam maiores dificuldades, 
torna-se premente promover uma prática compreensiva e promotora de aprendizagens 
fartas e efetivas, sendo fundamental que o professor se sinta seguro do seu 
conhecimento e se encontre completamente à vontade no seu papel sem receio, entre 
outros, das questões que os alunos possam efetuar. Focando-nos apenas no 
conhecimento que cumprirá ao professor deter relativamente aos conteúdos, 
assumimos que, para além de um conhecimento que permita obter respostas corretas, 
ou identificar o que está incorreto cumprirá, entre outros, um conhecimento que 
possibilite entender os motivos matemáticos que sustentam determinados 
procedimentos. Cumprir-lhe-á, também, conhecer a(s) forma(s) como os diferentes 
tópicos se relacionam, influem e evoluem ao longo da escolaridade, tanto no seio de 
um mesmo tema como noutros temas, para que seja possível equacionar formas de os 
abordar e explorar com os seus alunos. Este conhecimento é aqui encarado na 
perspetiva do Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) (Ball, Thames & Phelps, 
2008). 
O incremento desse conhecimento do professor passará por reequacionar a formação 
inicial que facultamos nas nossas instituições, sendo fulcral uma confrontação dos 
futuros professores com situações/questões para os níveis a que poderão vir a 
lecionar, devendo, porém, ir mais além. Essa confrontação promoverá/possibilitará, 
por um lado, uma consciencialização do seu (des)conhecimento sobre os tópicos 
(como se fossem alunos dos primeiros anos) e, fornecerá, por outro, um ponto de 
partida para as discussões associadas à especificidade do conhecimento matemático 
do professor de matemática possibilitando um ensino com e para a compreensão. 
Nesta apresentação discutiremos alguns resultados e problemáticas associadas a um 
conjunto de questões, focando tópicos de geometria, aplicado a futuros professores no 
início da sua formação e constituído, também, por algumas questões das provas de 
aferição do 1.º e 2.º ciclos. A discussão subjacente pretende contribuir para 
problematizar o foco, abordagem e orientação da formação (matemática) de 
professores, elevando, dessa forma, o seu MKT.  
 
Palavras-chave: Formação de professores, conhecimento geométrico, especificidade 
do conhecimento de geometria do professor 
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A EDUCAÇÃO LITERÁRIA HIC ET NUNC 

Cristina Nobre | cnobre@ipleiria.pt 
Instituto Politécnico de Leiria 

 

Quais os instrumentos pedagógicos e didáticos da teoria da literatura a ensaiar / 
utilizar na Educação Básica? 
 
Esta comunicação pretende dar os resultados das aplicações feitas pelos estudantes 
do Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º ciclo do ensino Básico, na ESECS, no ano letivo 
de 2011-12, na UC de Teoria da Literatura, refletindo sobre as seleções de textos 
feitos e relação com os programas de Português e as recomendações do Plano 
Nacional de Leitura. Reflete-se sobre as preferências da escolha de narrativas breves 
(Alice Vieira com Chocolate à Chuva e Rosa, minha irmã Rosa; Sophia de Mello 
Breyner Andresen com A Noite de Natal; Luísa Dacosta com História com recadinho; 
Rosário Alçada Araújo com A caixa de saudades; Álvaro Magalhães com Um segredo 
mal guardado; António Torrado com Conto contigo; Maria Alberta Menéres com 
Ulisses; Mariana Bradford, Mariana Magalhães e Joana Medeiros com O Pirata das 
Ilhas de Bruma) e percorrem-se os instrumentos pedagógicos mais utilizados na 
abertura para uma educação literária. Percorrem-se as correntes da teoria da literatura 
mais utilizadas nestas apropriações didáticas da e para uma educação literária: desde 
a história literária, passando pela estilística e pelo close-reading, para mergulhar no 
estruturalismo e na semiótica com o manancial de instrumentalização da leitura 
literária, e abrindo as janelas da estética da receção, psicanálise e sociologia 
aplicadas à análise literária em contexto educativo, e das interrogações do 
desconstrucionismo. Complementa-se e conclui-se com uma imersão na proposta 
trabalhada com o texto de Ilse Losa, Faísca conta a sua história. 
Síntese sobre a importância atual de elementos intertextuais e iconográficos nos 
contextos profissionalizantes da educação literária. 
 
Palavras-chave: teoria da literatura, narrativa breve, plano nacional de leitura, seleção 
de livros na educação 
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DISCUTINDO O RACIOCÍNIO MATEMÁTICO DE ALUNOS E FUTUROS 
PROFESSORES: CONTRIBUTOS PARA MELHORAR A FORMAÇÃO 

 Fernando Martins1 | fmlmartins@esec.pt 
Carlos Miguel Ribeiro2 | cmribeiro@ualg.pt 

1Escola Superior de Educação de Coimbra, 2Universidade do Algarve 
 

O Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte, et al., 2007) assume o raciocínio 
matemático como uma das capacidades transversais a desenvolver ao longo da 
escolaridade. Esse desenvolvimento deverá ser efetuado, suscitando a explicação de 
ideias e processos, a justificação de resultados e a formulação e teste de conjeturas 
simples por parte dos alunos, ampliando posteriormente estes aspetos recorrendo a 
exemplos, contra-exemplos e à elaboração de deduções informais e generalizações. 
Assim, para uma promoção efetiva do desenvolvimento do raciocínio matemático é 
pertinente refletir sobre a que corresponderá esse raciocínio e que tipos de tarefas 
poderão ser preparadas para efetivar uma sua promoção nos alunos. 
Nesse sentido, um dos aspetos fundamentais a ter em conta concerne o conhecimento 
do professor. De modo a potenciar o desenvolvimento de tal capacidade, sustentada 
em conhecimentos sólidos e generalizáveis a qualquer etapa educativa, será 
determinante que o professor seja detentor de um conhecimento efetivo dos diversos 
temas e de formas eficazes de os abordar – sendo aqui este conhecimento encarado 
na perspetiva do Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) (e.g., Hill, Rowan e Ball 
(2005)). As investigações que têm focado o raciocínio centram-se, essencialmente, 
nos alunos (e.g., Domingues e Martinho (2012), Francisco e Maher (2005)), deixando 
à margem o professor, o seu papel e conhecimento, em particular no desenvolvimento 
desta capacidade transversal. 
A nossa abordagem é conjunta, focando alunos e (futuros) professores. Nesse sentido 
temos vindo a desenvolver um projeto amplo focado no MKT de futuros professores 
dos Primeiros Anos, pretendendo incrementar esse MKT, considerando as situações 
matematicamente críticas como ponto de partida para a melhoria da formação e do 
desenvolvimento profissional de professores e formadores. De modo a podermos 
conceptualizar tarefas que permitam melhorar a formação um dos aspetos em que nos 
centramos é nos processos de raciocínios, justificações e argumentações de alunos e 
futuros professores ao resolverem uma mesma tarefa. 
Nesta comunicação, partindo da reflexão sobre semelhanças e diferenças reveladas 
nos raciocínios, justificações e argumentações de alunos e futuros professores, 
quando confrontados com uma mesma tarefa envolvendo sequências, discutiremos 
algumas implicações para a formação, tanto no que concerne ao(s) foco(s) como à(s) 
abordagem(ns) efetuada(s) e a(s) forma(s) como o é(são). Discutir-se-á, também, a 
natureza, tipo e especificidade das tarefas associadas à formação de professores no 
sentido de potenciar a formação de profissionais ativos, reflexivos e, verdadeiramente, 
conhecedores das mais variadas vertentes que terão de abordar. 
 
Palavras-chave: Raciocínio Matemático, formação de professores, práticas de sala de 
aula. 
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DA DIVISÃO DE NÚMEROS INTEIROS AOS SIGNIFICADOS DE FRAÇÃO: 
ARTICULANDO OS CONHECIMENTOS MATEMÁTICO E DIDÁTICO 

Graciosa Veloso | graciosav@eselx.ipl.pt 
Escola Superior de Educação de Lisboa 

 
Esta comunicação tem por objetivo ilustrar que o ensino da matemática nos primeiros 
anos requer do(a) professor(a) um conhecimento que articule conhecimento profundo 
da matemática elementar com conhecimento didático (Shulman, 1986). 
Apresento um percurso, efetuado numa unidade curricular com futuros educadores de 
infância e futuros professores de 1º e 2º ciclo, que parte da resolução de problemas de 
divisão com números inteiros não negativos passa por impasses cuja ultrapassagem é 
feita à custa de um novo tipo de número, número fraccionário, chegando assim ao 
conjunto dos números racionais. 
Para ajudar a desenvolver o sentido deste novo tipo de número apresento e discuto 
situações que ajudam a caracterizar os diversos significados da sua representação na 
forma de fração. As situações envolvem unidades de natureza contínua e/ou discreta. 
Os significados abordados são os cinco apresentados no programa de matemática do 
ensino básico: fração como relação parte/todo, fração como quociente, fração como 
operador partitivo-multiplicativo, fração como razão e fração como medida. Discutirei, 
ainda, outros aspetos valorizados no percurso, nomeadamente os referentes aos mal 
entendidos mais frequentes dos alunos estudados a nível nacional e a nível 
internacional e à utilização de materiais que ajudem a modelar os diferentes 
significados de fração (Monteiro, C. & Pinto, H., 2005). 
 
Palavras-chave: conhecimento matemático, formação inicial de professores, divisão 
de inteiros e significados de fração 
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COMPREENDER A ABORDAGEM DIDÁTICA DA ESCRITA PELO 
DESENVOLVIMENTO DA COMPETÊNCIA DA ESCRITA 

Inês Maria Lopes Silva | inesmaria@gmail.com 
Escola Superior de Educação de Santarém 

 
O currículo da Licenciatura em Educação Básica (LEBA) da ESES, curso criado no 
âmbito da reestruturação do Ensino Superior português e em particular dos cursos de 
formação de professores, no âmbito do processo de Bolonha, prevê que os programas 
das Unidades Curriculares Leitura e Escrita e Ensino e Aprendizagem da Língua 
Portuguesa contribuam para que os estudantes desenvolvam as competências 
necessárias i) ao futuro desempenho de atividades educativas e/ou docentes, ligadas 
ao ensino da Língua Portuguesa; ii) ao seu próprio desempenho enquanto estudantes, 
nos domínios do conhecimento, compreensão e comunicação em Língua Portuguesa. 
Atendendo a que a LEBA (no âmbito dos novos ciclos de estudo) preconiza uma 
aprendizagem centrada no aluno, assumo que o desenvolvimento das competências a 
desenvolver em Leitura e Escrita e Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa 
pressupõe, quer um aprofundamento de conhecimentos de natureza teórica sobre a 
língua, quer a aplicação, pelos discentes, desses conhecimentos, enquanto sujeitos de 
aprendizagem, o que envolve o domínio das “técnicas” que vão ensinar, como 
professores. 
Neste sentido, descrevo uma experiência efetuada nas Unidades Curriculares 
referidas, a propósito da didática da escrita, que teve como objetivo levar os alunos a 
ter consciência metacognitiva dos mecanismos inerentes ao ato de escrever, 
tornando-os escreventes reflexivos. Consistiu, num primeiro momento, na aquisição e 
consolidação de conhecimentos sobre a tipologia de textos, bem como sobre os 
subprocessos de escrita (planificação, textualização, revisão), previstos para a didática 
da escrita no ensino básico (cf. PPEB, 2009), para, num segundo momento, envolver 
os alunos na produção de um texto argumentativo (tipo de texto selecionado para a 
experiência), que os levasse a evidenciar i) domínio da estrutura deste tipo de texto e 
de processos e operações envolvidos, sustentando-se em conhecimentos adquiridos 
numa primeira fase; ii) consciência metacognitiva do ato de escrita; iii) capacidade de 
análise de finalidades educativas do ensino da escrita. O resultado desta experiência 
veio comprovar que a didática da escrita está de certa forma dependente do domínio 
da escrita por parte daquele que ensina. 
 
Palavras-chave: didática da escrita; domínio da escrita; competências 
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INSTIGANDO PROFESSORES E FUTUROS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL A TRABALHAREM COM O LETRAMENTO 
ESTATÍSTICO 

Keli Cristina Conti | keli.conti@gmail.com 
Universidade Estadual de Campinas 

 
Percebemos a necessidade de outros estudos para buscar práticas de sala de aula 
que pudessem instigar alunos de 6 a 10 anos a desenvolver a capacidade para 
formular hipóteses, estabelecer relações entre fatos e tomar decisões, ou seja, 
caminhar para o letramento estatístico. Iniciamos então nossa pesquisa de doutorado, 
inspiradas pela participação num grupo colaborativo, Grupo de Sábado (GdS), e um 
grupo de pesquisa, Pratica Pedagógica em Matemática (PRAPEM). Alguns resultados 
parciais da pesquisa, foram alvo deste texto. O trabalho de campo da investigação de 
doutorado, se constituiu na criação do grupo de estudos e pesquisa “Estatisticando”, 
do qual participaram professores e futuros professores, alunos ou ex-alunos do curso 
de Pedagogia da referida instituição. Buscamos desenvolver práticas colaborativas 
com o objetivo de investigar a formação e o desenvolvimento desse grupo como uma 
comunidade de investigação (Cochran-Smith e Lytle, 1999), que se constituiu a partir 
de um interesse comum, o estudo da Estatística e do letramento estatístico. Foram 
produzidos quatro textos, até o momento, em parceria com os participantes do grupo 
Estatisticando, almejando, como defende Kilpatrick (1996), a formação do professor 
pesquisador, mais do que simplesmente o sujeito da pesquisa em formação docente. 
As atividades vivenciadas no grupo de estudo buscaram considerar a escola como 
local de trabalho e de aprendizagem profissional, mas também a oportunidade para 
que os participantes tivessem protagonismo no desenvolvimento do trabalho. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Estatística; Formação de 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES A DISTÂNCIA: AS CONTRIBUIÇÕES DOS 
TUTORES VIRTUAIS NAS DISCUSSÕES SOBRE O ENSINO DE MATEMÁTICA 

Luciane de Fatima Bertini | lfbertini@gmail.com 
Universidade Federal de São Carlos 

 
O estudo, aqui apresentado, pretendeu identificar como questões, relacionadas ao 
ensino da matemática, são abordadas e conduzidas pelos tutores virtuais em um curso 
de formação de professores dos anos iniciais realizado na modalidade a distância, 
bem como identificar quais dessas ações favorecem o exercício deste profissional 
como formador de professores. O cenário utilizado para a coleta de dados foi o curso 
de Licenciatura em Pedagogia na modalidade a distância de uma universidade pública 
brasileira que considera como função do tutor virtual a contribuição no processo de 
formação dos estudantes não apenas quanto ao uso do ambiente virtual e das 
ferramentas, mas também na formação em relação ao conteúdo e à formação 
enquanto professor. Discussões sobre o papel do tutor virtual e a possibilidade de 
considerá-lo, ou não, um professor, estão presentes no cenário educacional brasileiro, 
principalmente por envolver questões salariais e trabalhistas. 
Na análise dos dados da pesquisa observou-se a possibilidade de um atendimento 
mais individualizado às necessidades de cada estudante através das interações 
realizadas pelos tutores nas discussões que envolviam aspectos do ensino da 
matemática nos anos iniciais da educação básica. Essas interações envolveram: 
apontamentos dos aspectos positivos de cada atividade buscando sistematizar as 
aprendizagens; ampliações e complementações às ideias apresentadas; 
problematizações e questionamentos; e a preocupação em trazer para as discussões, 
sobre as atividades de ensino, aspectos relacionados ao conteúdo matemático e a 
participação efetiva das crianças nessas atividades. A identificação e análise dessas 
intervenções permitiram identificar, que neste curso de formação de professores a 
distância, muitas das práticas dos tutores virtuais podem ser consideradas como 
prática de formadores de professores. 
 
Palavras-chave: ensino de matemática, educação a distância, formação de 
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O CONHECIMENTO MATEMÁTICO DOS FUTUROS DOCENTES NO INÍCIO DA 
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA: UM PROJETO ENVOLVENDO TRÊS 
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3Escola Superior de Educação de Viseu 

 

O novo modelo de formação inicial (Decreto-Lei 43/2007) exige que os futuros 
professores do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico e os futuros educadores de infância 
façam pelo menos 30 ECTS de formação em Matemática na Licenciatura em 
Educação Básica (LEB), mas a organização desta formação é da responsabilidade de 
cada instituição, que define as unidades curriculares, o seu conteúdo e a forma como 
são lecionadas. Sabe-se que, para além do conteúdo, a forma como o futuro professor 
aprende tem uma forte influência na forma como irá ensinar. Assim, todos estes 
aspetos precisam de ser discutidos, tendo por base a investigação já realizada em 
Portugal e noutros países. Partindo da assunção de que o conhecimento do professor 
constitui um fator decisivo na interpretação e implementação do currículo e da 
necessidade de uma discussão alargada de qual deverá ser o conteúdo da formação 
em Matemática na LEB, as Escolas Superiores de Educação de Lisboa, de Viana do 
Castelo e de Viseu iniciaram um projeto de investigação que tem como principal 
objetivo compreender de que modo a formação inicial contribui para o 
desenvolvimento do conhecimento do futuro professor em Matemática e em Ensino da 
Matemática e como pode ser promovido. Uma das questões que o projeto visa 
investigar é que conhecimento de conteúdo matemático têm os estudantes quando 
iniciam o Curso da LEB. 
Para caracterizar este conhecimento de conteúdo dos estudantes da LEB, à entrada 
no Curso, foi elaborado um questionário, que foi aplicado nas três Escolas Superiores 
de Educação, em outubro de 2011, a todos os alunos a iniciar o 1.º ano, num total de 
274: 143 em Lisboa, 57 em Viseu e 74 em Viana do Castelo. Nesta comunicação, será 
apresentada uma análise dos principais resultados deste questionário bem como as 
questões e dilemas que aqueles resultados nos colocam. 
 
Palavras-chave: Conhecimento do conteúdo, conhecimento matemático, 
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PERCEÇÕES DE MESTRANDOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
SOBRE EDUCAÇÃO LINGUÍSTICA 
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Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti 

 

As conceções dos estudantes sobre o ensino e a aprendizagem, as competências 
desenvolvidas, os conteúdos programáticos abordados e o contexto de ensino-
aprendizagem que os enquadra constituem estruturas conceptuais que interferem com 
as aprendizagens proporcionadas. 
Por considerarmos que o ensino-aprendizagem não decorre num processo linear de 
transmissão de conhecimentos, mas antes envolve o aprendente num processo ativo 
de aprendizagem, julgamos oportuno questionar os estudantes, atores centrais deste 
processo, quanto ao tipo de formação que está a ser proporcionada neste momento de 
mudança curricular. 
O estudo que se apresenta visa conhecer como é que os mestrandos de uma 
instituição de Ensino Superior a frequentar o perfil misto (perfil 3) de formação de 
professores percecionam a educação linguística que tiveram oportunidade de 
experienciar quer na sua formação inicial, quer na sua formação pós-graduada. 
O trabalho organiza-se em duas partes: num primeiro momento, será apresentada a 
estrutura curricular na área da língua portuguesa integrada na licenciatura em 
Educação Básica e no mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1º ciclo do 
Ensino Básico e, num segundo momento, será apresentada a análise dos dados 
recolhidos a partir de um inquérito por questionário organizado em três partes. Numa 
primeira parte, procurou-se recolher dados que nos permitissem delinear o perfil dos 
inquiridos. Na segunda parte, os inquiridos são chamados, através de itens de 
resposta fechada, a pronunciar-se sobre alguns indicadores que nos permitem aferir o 
seu grau de conhecimento e de concordância face a aspetos específicos subjacentes 
à sua formação linguística, mais concretamente sobre vários aspetos das unidades 
curriculares da área de língua portuguesa integradas na licenciatura em Educação 
Básica. Por fim, na 3ª parte do inquérito, são formuladas questões abertas mediante 
as quais os inquiridos puderam manifestar a sua opinião e conceções sobre a 
(in)existência de uma real articulação entre o pré-escolar e o 1º CEB. 
 
Palavras-chave: Educação linguística; formação de professores; perceção de 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS POR LOS FUTUROS MAESTROS MEDIANTE 
LA CREACIÓN DE NARRACIONES DIGITALES 
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Lourdes Villalustre Martínez | villalustrelourdes@uniovi.es 
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En el presente estudio se exponen las opiniones de una muestra de estudiantes del 
grado de Maestro de Educación Primaria (N=143), -de la Facultad de Formación del 
Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo (España)-, sobre las 
competencias que percibe haber desarrollado tras realizar una práctica grupal 
consistente en la creación de una película utilizando una herramienta digital de 
animación en 3D, el xtranormal storytelling, dentro de la asignatura de Tecnologías de 
la Información y Comunicación aplicadas a la Educación (TICAE). 
Así pues, concluidas sus películas, se solicitó a los estudiantes que describieran sus 
propias producciones siguiendo unas pautas que, a modo de autoevaluación, les 
permitió reflexionar sobre lo aprendido con la mencionada práctica, además de 
identificar las competencias que consideraron haber desarrollado a lo largo de todo el 
proceso de creación de sus narraciones digitales. 
Para recabar los datos se utilizó un cuestionario de análisis en donde debían 
identificar, por un lado, la temática y finalidad de su película; las fases que 
favorecieron el proceso creativo de la misma (making off); la audiencia diana a la que 
se dirigía la producción; así como otras cuestiones relacionadas con las posibles 
aplicaciones didácticas del programa utilizado. Y, por otro, indicar los tipos de 
competencias adquiridas o desarrolladas: 1) Competencias genéricas: capacidad para 
el diseño y gestión de proyectos, aplicación práctica de los conocimientos, desarrollo 
de habilidades de investigación, capacidad de generar ideas innovadoras y fomento de 
la creatividad, entrenamiento en habilidades para el liderazgo, fomento de la 
motivación de logro. 2) Competencias instrumentales, como su capacidad de análisis y 
síntesis, de organización y planificación, las habilidades de gestión de la información, 
la toma de decisiones, la resolución de problemas, la comunicación oral y escrita en el 
propio idioma... 3) Competencias interpersonales, es decir, las referidas a habilidades 
personales como su capacidad crítica y autocrítica, la adopción de una postura 
comprometida éticamente; y de relación con otros, el trabajo en equipo realizado, etc. 
4) Y, las competencias digitales y mediáticas vinculadas al manejo de las TICAE.  
Los resultados ponen de manifiesto un alto nivel de satisfacción entre los estudiantes 
con la actividad propuesta, vinculado fundamentalmente a su consideración de haber 
adquirido competencias útiles para el desempeño de su futuro desempeño como 
maestros de educación primaria. 
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O PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO HISTÓRICO: UM PROJECTO DE 
INVESTIGAÇÃO-ACÇÃO 

Maria Glória Parra Santos Solé | gsole@ie.uminho.pt 
Instituto de Educação, Universidade do Minho 

 
Esta comunicação apresenta os resultados de um projecto de investigação-acção 
realizada no âmbito da unidade curricular de Educação Ambiental e Património 
Cultural, no módulo de Património Cultural, realizado no primeiro semestre do ano 
lectivo de 2011-2012, numa turma de 76 alunos do 3.º ano do Curso de Educação 
Básica, da Universidade do Minho. Este projecto de investigação-acção, que integra a 
planificação e implementação de uma visita de estudo ao património arqueológico da 
cidade de Braga da época romana: As Ruínas Romanas do Alto da Cividade, o Museu 
Arqueológico D. Diogo de Sousa e a Fonte do Ídolo, procurou analisar como os alunos 
constroem o conhecimento histórico a partir da observação directa do património 
histórico/arqueológico, e que evidências produzem a partir da interpretação e análise 
das fontes observadas. Para isso, analisamos e categorizamos os dados recolhidos 
das respostas dos alunos de um guião preenchido ao longo da visita de estudo. Este 
projecto de investigação-acção procura interpretar e refletir sobre as práticas 
educativas da docente da unidade curricular, numa perspectiva auto-reflexiva de 
melhoria da sua acção, mas principalmente analisar o desenvolvimento emancipatório 
do aluno na construção do conhecimento histórico, num quadro de inovação 
pedagógica como factor de qualidade na formação de futuros educadores e 
professores, consubstanciado no modelo de Bolonha.  
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ATRIBUINDO SIGNIFICADO ÀS RESOLUÇÕES DE ALUNOS – UM PONTO DE 
PARTIDA PARA MELHORAR O CONHECIMENTO DE FUTUROS EDUCADORES E 
PROFESSORES DO PRIMEIRO CICLO EM OTD 
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O tema de Organização e Tratamento de Dados (OTD) é um dos que surgem agora de 
forma explícita no Programa de Matemática do Ensino Básico (Ponte, et al., 2007), 
logo a partir do 1.º Ciclo. Consultando as Orientações Curriculares para a Educação 
Pré Escolar (DEB, 1997) podemos encontrar também referências a aspetos que se 
encontram incluídos em tópicos de OTD. Assim, já no Pré Escolar é suposto que as 
crianças desenvolvam estratégias informais que devem ser valorizadas, pois é a partir 
delas que se alicerçam as aprendizagens formais, também no ensino da estatística. 
Para o efeito é fulcral que os educadores estejam sensibilizados para tal. No entanto, 
a OTD é, tradicionalmente, um dos temas com parco investimento na formação de 
educadores e professores dos primeiros anos, correspondendo, assim, a uma das 
áreas em que urge uma formação redobrada. 
Essa atenção redobrada poderá ter distintos focos: desde um foco no processo de 
ensino, explorando a natureza das tarefas a propor, até um foco exclusivamente 
matemático (teórico), abordando conceitos e definições de estatística de forma “pura”. 
Consideramos que educadores e professores de matemática dos primeiros anos 
deverão ter um conhecimento do tema de OTD que lhes permita preparar e 
implementar tarefas matematicamente ricas, mantendo o seu nível cognitivo (e.g., 
Stein, Smith, Henningsen e Silver (2000)), bem como interpretar e dar significado aos 
comentários e resoluções dos alunos. Para tal, será essencial que os (futuros) 
educadores e professores dos primeiros anos detenham um conhecimento que lhes 
permita integrar, de forma coerente e fundamentada, aspetos matemáticos e aspetos 
didáticos, detendo o que corresponde a um conhecimento de OTD especificamente 
associado à ação docente (e.g., Ball, Thames & Phelps (2008); Burgess (2011)). 
Como refere Batanero (2009) estas investigações são importantes para desenvolver 
com fundamento a formação inicial e ao longo da vida. 
Esta comunicação faz parte de um projeto mais amplo focado no conhecimento 
matemático para ensinar de futuros professores dos primeiros anos, e que tem por fim 
último construir sequências de tarefas que tenham em conta a especificidade desse 
conhecimento no tema de OTD, desenvolvendo-o. Discutiremos alguns aspetos do 
conhecimento estatístico destes futuros educadores e professores, relacionados com a 
interpretação e atribuição de sentido a resoluções de uma tarefa, refletindo sobre as 
potencialidades deste tipo de aproximação para uma reconfiguração da formação que 
facultamos, procurando uma sua melhora e passando pela discussão da natureza, tipo 
e foco das tarefas preparadas e implementadas para a formação. 
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Nesta comunicação apresenta-se e carateriza-se uma experiência de formação 
desenvolvida numa turma do curso de mestrado em educação pré-escolar. No âmbito 
da unidade curricular de Didática das Ciências, os alunos de mestrado, futuros 
educadores, foram sujeitos a um processo de formação orientado para a construção e 
desenvolvimento de um saber didático específico em Ensino Experimental Reflexivo 
das Ciências para crianças. Esta perspetiva de ensino das ciências estimula muito os 
processos mentais das crianças, sendo estas induzidas, pela ação do educador, a 
assumir uma clara intencionalidade das suas ações, em relação às atividades de 
aprendizagem. 
O processo de formação adotou uma abordagem isomórfica, assumindo a mesma 
natureza do processo de ensino-aprendizagem preconizado para as crianças. Como 
parte integrante desse processo formativo, foi proporcionada aos alunos de mestrado 
a oportunidade de colocarem em prática, durante o período de observação/intervenção 
em Jardim de Infância, os conhecimentos adquiridos em contexto de formação, de 
modo a vivenciarem e tomarem consciência das virtudes do processo de ensino 
experimental das ciências na aprendizagem das crianças. 
É com base nesta experiência formativa que se relata e analisa o caso da 
implementação da atividade “o balão-foguetão”, por um grupo de alunas numa turma 
de crianças do Jardim de Infância, com idades compreendidas entre os 4 e 5 anos. A 
análise do processo de ensino-aprendizagem promovido pelas alunas de mestrado, 
com as crianças, incide no diário de aula, elaborado na sequência da sua observação 
participante em contexto de Jardim-de-Infância. A análise do processo revela que as 
alunas realizaram uma boa incorporação didática da perspetiva de ensino-
aprendizagem das ciências preconizada para as crianças. A intencionalidade que 
imprimiram à sua ação educativa é concomitante com uma prática reflexiva, na forma 
como foram regulando e realimentando a atividade cognitiva conjunta das crianças, 
através de um contínuo questionamento, estimulador da reflexão e da ação. 
No final, será ainda apresentada a análise das reflexões finais individuais elaboradas 
pelas alunas mestrandas, a qual coloca em evidência o impacto que esta experiência 
teve na sua formação pessoal e profissional. 
 
Palavras-chave: Ensino Experimental das Ciências; Formação de Educadores 
  



EIXO 1 – FORMAÇÃO NAS ÁREAS DE DOCÊNCIA E DIDÁTICAS ESPECÍFICAS 

 

Página | 34 

FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS FOCADA NO PENSAMENTO CRÍTICO 
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Nesta comunicação procurar-se-á descrever as atividades e estratégias usadas na 
formação de Professores do 1º e 2ª CEB focadas na promoção de capacidades, 
particularmente de pensamento crítico (PC). Entre tais atividades e estratégias, 
merecem particular destaque as operacionalizadas recorrendo a Comunidades de 
Prática e de Aprendizagem, porquanto evidenciam potencialidades na construção da 
sua profissionalidade e na melhoria do seu PC. 
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A presente comunicação tem como finalidade descrever e refletir acerca das 
fundamentações que suportaram decisões de desenvolvimento curricular na 
estruturação da unidade curricular de Educação e Expressão Motora (8 ects) no 1º 
ano da Licenciatura em Educação Básica da Universidade de Aveiro. Assim, é 
necessário referir que esta UC visa a aquisição de conhecimentos individuais sobre os 
processos de desenvolvimento global do indivíduo e da contribuição da motricidade 
para o desenvolvimento humano numa lógica estratégica de socialização a uma 
cultura motora. Para o efeito serão apresentados dados relativos às condicionantes de 
contexto (percursos dos alunos na educação física no ensino secundário), de 
processo, (perceções sobre estratégias de formação mais eficazes) e de produtos, 
(natureza, âmbito e caraterísticas dos trabalhos de campo desenvolvidos pelos 
alunos). No quadro concetual de promoção e aprofundamento de conhecimentos, 
sobre esta área específica de formação, importa não só clarificar as suas finalidades 
educativas (ex: atividade motora, educação física, desporto ou atividade física e 
desportiva) para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças e dos alunos, 
decorrentes de cada contexto educativo (creche, educação pré-escolar, educação 
física na escola do 1º ciclo, atividade física e desportiva nas AEC, atividade física e 
desportiva informal e prática desportiva federada), mas também o desenvolvimento de 
capacidades de observação, análise e reflexão sobre as ações motoras, as técnicas 
desportivas e seus processos de desenvolvimento e aprendizagem nos primeiros 
anos. As aulas tiveram como modelo de organização uma matriz de reflexão individual 
e coletiva, desenvolvendo estratégias de ensino-aprendizagem baseadas na análise 
de temas, análises de casos, estudos, e/ou vivências e reflexões de situações 
práticas, rentabilizando as interações entre grupos de trabalho. Numa perspetiva 
reflexiva dos seus conteúdos, foi dada prioridade à análise dos conceitos, princípios e 
fundamentos, de forma a aprofundar e consolidar conhecimentos e competências 
sobre esta área específica. Nesta UC a grande questão é a de ampliar o conhecimento 
específico sobre esta área, não perdendo a noção do contexto de ação educativa e 
respetivas objetivos e finalidades, numa perspetiva mais ampla de promoção de uma 
cultura motora alicerçada em crianças, alunos e jovens com um estilo de vida mais 
ativo. 
 
Palavras-chave: formação, reflexão, conhecimento do conteúdo, atividade motora, 
educação física, atividade física e desportiva 
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A CRIATIVIDADE NA EXPRESSÃO MUSICAL DA CRIANÇA: ABORDAGENS 
METODOLÓGICAS CONTEMPORÂNEAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

Susana Maia Porto | sporto@esep.pt 
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A educação musical deve tentar desenvolver competências musicais, despertando as 
crianças para atitudes de exploração e descoberta. A experimentação, a invenção e a 
criação, surgem, por conseguinte, como factores fundamentais perante uma nova 
abordagem no ensino da música, para a qual o professor deve estar desperto e, de 
algum modo, preparado. Neste sentido, e de acordo com uma investigação-acção que 
decorre desde 2007 na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de 
Portalegre, no âmbito da educação musical da criança e a formação de 
professores/educadores, tem-se observado que a música erudita contemporânea e a 
aplicação das suas premissas, nomeadamente no que concerne à exploração e 
experimentação sonora, facilitam em larga escala todo um trabalho criativo-musical. 
Apesar da defesa, por parte de investigadores, da inclusão da música erudita 
contemporânea na educação musical da criança, e dos seus benefícios no que 
respeita à formação, desenvolvimento auditivo e intelectual, sensibilidade estética, 
criatividade, entre outros, permanece o problema da aceitação e da falta de 
conhecimento por parte do professor, obstáculo que impede a implementação desta 
tipologia musical nas escolas de ensino generalista. Perante este problema, e tendo 
como suporte o processo de criação próprio de materiais sonoros abstractos inerentes 
à experimentação musical, procurou-se, numa 2.ª fase da investigação-acção, 
abordagens metodológicas, na formação do 1.º Ciclo de Estudos de Educadores de 
Infância e Professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, aplicáveis não só ao 
desenvolvimento da criança mas também à formação globalizante e não específica 
dos formandos. 
Partindo de metodologias baseadas em modelos estéticos contemporâneos, temos 
como exemplo os trabalhos de investigação de John Paynter, Murray Schafer, 
Angélique Fulin, entre outros, objectivou-se a aquisição de conhecimento da música 
erudita contemporânea, por parte dos formandos, e a sua aplicação em actividades de 
criação e improvisação musical. Das estratégias desenvolvidas com os alunos do 
curso de Educação Básica na 2.ª fase da investigação-acção, concluiu-se que o 
trabalho performativo e transversal às expressões artísticas favorece a construção e a 
criação musical, na medida em que a composição sonora resultou do gesto, do 
movimento corporal, da palavra, da cor, do traço e de imagens visuais. Também a 
partitura gráfica, a exploração e a manipulação sonora, a atonalidade e a composição 
aleatória através do jogo foram elementos constituintes dos trabalhos criativos 
elaborados pelos formandos. 
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A investigação em Educação dedicou sempre muita atenção à formação de 
educadores e professores, pois este é um dos pilares essenciais para a sustentação 
do Sistema Educativo de qualquer país que só desta forma conseguirá assegurar 
eficaz e efetivamente a educação das suas crianças.  
Nos últimos anos esta discussão tornou-se mais forte e polémica, com as alterações 
da formação qualificada dos educadores/professores no quadro da adesão ao 
Processo de Bolonha.  
Em Portugal os Educadores de Infância e os Professores do 1º e do 2º Ciclo do Ensino 
Básico obtinham a licenciatura em 4 anos nas Escolas Superiores de Educação ou 
nas Universidades e ficavam habilitados para exercer a profissão; atualmente, de 
acordo com o Decreto-Lei 43/2007 de 22 de fevereiro, o acesso à docência exige o 
grau de mestre. Assim, a formação de professores do ensino básico (1.º e 2.º ciclo) e 
educadores é feita em dois ciclos: o 1º ciclo, corresponde à licenciatura em Educação 
Básica, de 3 anos, e o 2º Ciclo, corresponde ao mestrado, com uma duração entre 1 e 
2 anos letivos, dependendo dos domínios em que é feita a formação. Efetivamente, 
prevê-se a possibilidade de uma formação bivalente que faz alargar o período de 
formação. 
Este estudo incide sobre a Licenciatura em Educação Básica na Escola Superior de 
Educação de Bragança. Pretendemos refletir sobre o novo modelo de formação de 
professores, bem como partilhar a opinião dos alunos acerca da formação que estão a 
receber. 
Participaram no estudo os alunos do 1º, 2º e 3º ano da Licenciatura, bem como os 
alunos do 1º ano dos mestrados em funcionamento na ESEB no ano letivo 2011/2012: 
em Educação Pré Escolar; Educação Pré Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino do 1º e 2º Ciclo do ensino Básico, perfazendo um total de 139 alunos. 
O presente trabalho assenta numa metodologia essencialmente quantitativa, sendo 
que a recolha de dados recorreu a um questionário. 
Os resultados evidenciam que, apesar de satisfeitos, os alunos apontam alguns 
aspectos que gostariam de ver melhorados e/ou modificados. 
Concluímos que o novo modelo de formação de professores levanta, ainda, muitas 
questões, dúvidas e incertezas; é necessário apontar os melhores caminhos para que 
todo este percurso seja o menos tortuoso possível. 
Desta forma, consideramos esta reflexão como fundamental, pois só assim 
conseguiremos compreender as inquietudes e os anseios dos futuros 
educadores/professores e responder adequadamente às suas reais necessidades. 
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CICLO DOS TRÊS AOS OITO ANOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
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A Declaração sobre a educação das crianças dos três aos oito anos (CoE, 1981), na 
sequência dos estudos do Conselho da Europa (CoE, 1979) proclamou a importância 
da continuidade da educação nesta faixa etária. Salientou a necessidade de rever as 
políticas de educação em relação ao setor pré-escolar em conjunto com os primeiros 
anos da escolaridade básica obrigatória, nomeadamente: a questão de saber se a 
educação pré-escolar, teoricamente acessível para todos, deve ser alargada a todas 
as crianças e ser obrigatória; qual a continuidade da componente educativa da 
educação pré-escolar com a educação escolar; a coordenação entre serviços e atores 
para assegurar a continuidade sem uniformidade; a formação de educadores e 
professores da educação básica de forma a demonstrar-se que a consistência dos 
objetivos e a continuidade da prática entre os dois setores se torne realidade. Após 
estudos posteriores, o Projeto n.º 8 preconizou a integração na “educação primária” 
das crianças entre os 3/4 e os 11/12 anos, com os mesmos professores com formação 
comum” (COE, 1988), o que veio a ser confirmado pelo Relatório Delors (1996) para a 
Unesco, definindo a «educação básica» para todos dos 3/4 aos 11/12, ou um pouco 
menos. Assim a primeira tentativa europeia de integração da educação pré-escolar na 
educação básica foi o ciclo três oito, mas a primeira unidade estrutural seria a 
educação básica «dos 3/4 aos 11/12, ou um pouco menos». A educação das crianças 
entre os 3 e os 8 anos divide-se na maioria dos países europeus ainda em dois ciclos 
distintos: de educação pré-escolar e de educação escolar. Analisa-se esta situação na 
União Europeia. 
Quanto à formação de professores, o Conselho da Europa desde 1977 recomendava o 
mesmo estatuto e formação para educadores de infância e professores do ensino 
primário. Em Portugal, em 1983, começou a formar-se professores na ESE de Viseu 
em: «a) Educação pré-escolar e ensino primário; b) ensino básico». Este projeto 
pioneiro foi inviabilizado em 1986. Finalmente o Decreto-Lei n.º 43/2007 vem 
possibilitar a formação em «Educação pré-escolar e Ensino do 1.º ciclo do ensino 
básico» e em «Ensino do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico». Assim, há condições em 
Portugal para reestruturar a educação básica num ciclo dos três aos oito anos e outro 
dos oito aos 11 anos. 
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No atual contexto europeu reconhece-se a influência das forças supranacionais na 
determinação da educação em geral e nos contextos educativos nacionais em 
particular (Campos, 2009; Antunes, 2005; Teodoro, 2003). A implementação do 
Processo de Bolonha teve, como se sabe, um impacto global na reestruturação de 
todos os cursos do Ensino Superior e, especialmente, na criação dos novos cursos de 
formação de professores, que passaram por profundas modificações estruturais 
definidas pelo Decreto-Lei nº 43/2005 de 22 de fevereiro que aprova o Regime 
Jurídico da Habilitação Profissional para a Docência na Educação Pré-Escolar e nos 
Ensinos Básicos e Secundários. 
Atendendo a todas estas remodelações ocorridas na formação dos futuros 
professores, é objetivo desta comunicação analisar as implicações do Processo de 
Bolonha nos cursos de formação de professores das Escolas Superiores de Educação 
do Ensino Superior Politécnico português. 
Metodologicamente será realizada uma análise documental (Lüdke & André, 1986; 
Pimentel, 2001) dos relatórios de implementação do Processo de Bolonha nas 
instituições públicas de Ensino Superior Politécnico onde existem cursos de formação 
de professores. Os mesmos foram tornados obrigatórios pelo requisito legal expresso 
no Decreto-Lei nº 107/2008 de 25 de junho que define a obrigatoriedade das 
Instituições do Ensino Superior terem elaborado, anualmente, entre 2007 e 2011, um 
Relatório de Concretização do Processo de Bolonha, dando conta das alterações 
ocorridas nas suas Instituições. 
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PROFESSORES, FORMAÇÃO E CIDADANIA: ENTRE CONCEÇÕES E PRÁTICAS 
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A formação de professores pressupõe um desenvolvimento permanente ao longo da 
vida do professor, no qual se vão adquirindo competências de vários níveis e 
dimensões. Subentende, ainda, um progressivo crescimento pessoal e profissional 
que se modifica na procura de inovação, crescimento e aperfeiçoamento dos saberes, 
das atitudes e de competências. 
Desde a formação inicial passando pela formação contínua e a formação 
especializada, todos os pressupostos formativos procuram desenvolver nos (futuros) 
professores competências reflexivas, profissionais, comunicativas, interventivas e 
emancipatórias para que consigam realizar uma prática de sucesso, favorecedora de 
relações interpessoais cidadãs onde todos se empenhem para promover uma 
educação de qualidade. É através das ofertas formativas que se renova a 
oportunidade de aprofundar os conhecimentos, de atualização, de aperfeiçoamento de 
métodos e estratégias, de desenvolvimento de novas atitudes e de produção de novos 
saberes. 
No contexto das sociedades contemporâneas o papel da escola e dos professores, é 
encarado como motor de mudança e de inovação, e espera-se que os professores 
sejam capazes de desenvolver estratégias que visem a melhoria da qualidade 
educativa de forma a promover uma formação/educação que responda ao pluralismo, 
aos desafios e às exigências societais. 
Assim, a escola deve viver em clima favorável à cidadania, deve ser um local aberto e 
polivalente, onde se possa construir um espaço educativo capaz de preparar os jovens 
para o pleno exercício da cidadania. A educação para a cidadania deverá ser um 
assunto de responsabilidade partilhada, embora pensemos que a escola deverá ter um 
papel ativo na construção da cidadania democrática. 
Neste trabalho pretende-se entender a problemática que envolve a construção da 
cidadania na escola e a forma como os professores podem dar o seu contributo. Os 
resultados encontrados indicam que os docentes reconhecem a importância da 
educação para a cidadania e assumem essa tarefa na sua ação educativa diária.  
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No ensino superior, com a implementação do Processo de Bolonha, a competência é o 
eixo central do processo de ensino/aprendizagem, seja na sua dimensão técnico-
profissional, seja ainda na perspetiva da transversalidade. 
Apesar de o conceito de competência transversal não gerar consenso, um dos 
principais propósitos da atual educação e dos esforços de aprendizagem é dotar os/as 
estudantes de competências que sejam transferíveis entre contextos e que se 
encontram para além das abordagens por conteúdos ou áreas do saber. É neste 
contexto de preocupações que se torna necessário definir um perfil de competências 
transversais dos/as diplomados/as (do 2º ciclo de estudos) em Educação de Infância e 
em Ensino Básico de 1º ciclo e 2º ciclo. Sendo certo que o perfil geral de 
competências destes/as profissionais se encontra já definido e estruturado, pelo 
extinto INAFOP, não é menos verdade que: 1) esse perfil é o mesmo para todos/as 
os/as profissionais de ensino (educadores/as de infância e professores/as do ensino 
básico e secundário); 2) não operacionaliza as referidas competências em indicadores 
de desempenho que permitam uma mais fácil aplicação à prática (na sua promoção 
como na sua avaliação). 
O propósito da investigação que se encontra em curso é, portanto, o de conceber um 
perfil de competências transversais do/a profissional de educação, operacionalizado 
em indicadores de desempenho, capaz de orientar o trabalho formativo nas 
instituições de ensino superior, apoiar as tarefas de avaliação e certificação das 
referidas competências (facilitando e sistematizando, assim, o trabalho de 
fundamentação do Suplemento ao Diploma) e promover o desenvolvimento 
profissional dos/as recém-diplomados/as, em função de referentes de progressão no 
desempenho profissional. 
Com a presente comunicação, apresentaremos a base do perfil de competências 
transversais, fundamentado no que a literatura refere como sendo o estado atual da 
arte, e validado com base em entrevistas, grupos de foco e inquéritos por questionário 
a centenas de docentes da região norte do país. 
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“BOLONHA” ENQUANTO AGENDA GLOBALMENTE ESTRUTURADA PARA A 
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O presente artigo debruça-se sobre a influência do “processo de Bolonha” nos 
sistemas de formação de educadores e professores do ensino básico, perspetivando-o 
como parte integrante de uma estratégia de aumento da competitividade do espaço 
europeu e, ainda, de um “mandato externo” e desnacionalizado de convergência de 
competências profissionais ao nível da educação básica do espaço europeu. Uma 
perspetivação que nos leva a discutir uma profissionalidade docente submetida a uma 
espécie de “jurisprudência profissional” de mandato europeísta, em que a grande meta 
de Bolonha parece ser a de formar docentes profissionais suficientemente 
“descontaminados” das influências academicistas das instituições de ensino superior 
de formação de educadores e professores do ensino básico, cuja profissionalidade é 
fundada no espectro europeu desnacionalizado e, ao mesmo tempo, 
hegemonicamente consensualizado por meio do sistema de transferência de créditos 
curriculares. Algo que tende a denunciar a reconversão da centralidade dos estados 
membros, que emerge da influência de um novo ator político supranacional efetivado 
pelos órgãos do governo europeu. 
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O modelo escolar atual advém dos finais do século XIX, da época industrial. Mas a 
época em que vivemos é já digital. Por outro lado, os estudos da neurociência, dos 
últimos 20 anos, vieram romper com a epistemologia positivista e, indiretamente, 
colocar a tónica na formação cultural, social e ética. Neste contexto: qual a finalidade 
da Escola? Para quê ensinar? Para que tipos de competências deve preparar a 
Escola? Para que tipos de competências deve preparar a formação educacional? 
Vivemos num contexto em que sobressai a insatisfação social com a qualidade dos 
sistemas educativos, em que os estudos de Pisa mostram o fracasso parcial da 
Escola. Por outro lado, a Escola não consegue compensar o nível social e cultural da 
família. Numa sociedade globalizante e tecnológica parece que grande parte do 
conhecimento escolar é irrelevante, sensação que se agudiza face a um ensino em 
que se enfatiza o valor das habilidades repetitivas em detrimento do conhecimento 
crítico, criativo, dos valores, atitudes e emoções. Finalmente não é de menosprezar as 
resistências à mudança por parte dos mais velhos. 
A Escola do século XXI deve preparar os alunos de forma diferente da Escola do 
século XX, neste sentido o que exige a função docente, atualmente, e, por 
consequência, a formação educacional? 
Para responder a estas questões, partiremos, por exemplo, da proposta apresentada 
por Marc Prensky (2011), sobre as competências essenciais para o século XXI. 
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No âmbito da Agenda para o Desenvolvimento, existe um crescente consenso no seio 
da comunidade europeia em torno da centralidade da Educação para o 
Desenvolvimento (ED) ou para uma Cidadania Global (cf. Global Education Network 
Europe, 2008). 
Considerando que, na atualidade, a nossa condição cidadã ocorre num quadro local e 
global, a ED tem sido identificada como uma necessidade do mundo contemporâneo, 
podendo contribuir para sociedades mais justas, equitativas, inclusivas e sustentáveis 
onde todos usufruam dos seus direitos e possam encontrar espaços de exercício de 
cidadania, isto é, possam ser agentes e não espectadores de mudanças. 
Em Portugal, no quadro das responsabilidades internacionais assumidas, foi definida 
uma Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (Despacho conjunto do 
MNE e do ME n.º 25931/2009, de 26 de novembro), onde se considera fundamental o 
desenvolvimento de conteúdos de ED nos curricula escolares em vigor, abrangendo 
todos os níveis e ciclos de educação, formal e não-formal. 
Na formação inicial de professores torna-se necessário informar a componente de 
formação cultural, social e ética com esta abordagem que aponta para uma educação 
integral do indivíduo, onde se trabalham “a consciencialização e compreensão das 
causas dos problemas de desenvolvimento e das desigualdades locais e globais; a 
vivência da interculturalidade; o compromisso para a ação transformadora alicerçada 
na justiça, equidade e solidariedade; a promoção do direito e do dever de todas as 
pessoas, e de todos os povos, de participarem e contribuírem para um 
desenvolvimento integral e sustentável”(ENED, 2009). 
Na Licenciatura em Educação Básica da ESE-IPVC, a temática de ED foi introduzida 
no currículo. A formação de futuros professores contempla um módulo de formação 
em ED que se associa ao trabalho de campo desenvolvido em escolas cooperantes no 
âmbito da UC Iniciação à Prática Profissional III, com alunos e professores do 2º ciclo 
do EB. 
Na presente comunicação apresenta-se o desenvolvimento do primeiro ano de 
implementação do projeto, como um exercício de análise e reflexão sobre as 
aprendizagens desenvolvidas e os desafios sentidos ao longo do processo. 
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Com o processo de aprofundamento da unidade europeia, acentuado em 1999 com a 
subscrição da declaração de Bolonha, tornaram-se necessárias alterações no sistema 
de formação de educadores e de professores para os vários níveis de escolarização, 
passando a habilitação profissional a ser o mestrado (Decreto-Lei 74/2006). Assim, a 
titularidade da habilitação profissional para a docência generalista na educação pré-
escolar e nos 1º e 2º ciclos do EB passou a ser conferida a quem obtivesse uma 
licenciatura em Educação Básica e um mestrado em Ensino. 
Foi neste contexto que a Universidade de Aveiro, tal como ocorreu em todas as 
instituições de formação de professores do país, conceptualizou, concebeu e 
operacionalizou a estrutura curricular dos novos cursos de habilitação para a docência 
nos primeiros anos de escolaridade, tendo optado, pela criação dos dois cursos de 
mestrado do docente generalista que incluem a habilitação conjunta para a educação 
pré-escolar e para o 1.º ciclo do ensino básico e a habilitação conjunta para os 1.º e 
2.º ciclos do ensino básico. 
O novo desenho curricular destes novos cursos de mestrado, com forte ênfase na área 
de ensino, pressupôs um considerável investimento na reestruturação e planeamento 
da componente de iniciação à prática profissional, nomeadamente nas Unidades 
Curriculares de Prática Pedagógica Supervisionada (PPS). 
Assim, uma vez concluída a 1ª edição dos dois mestrados na Universidade de Aveiro, 
nesta comunicação pretende-se a presentar as percepções de formandos e de 
formadores (orientadores cooperantes) sobre a Prática Pedagógica. Partindo do 
conceito de representação, pretende-se questionar as práticas formativas 
desenvolvidas através da forma como são restituídas nos discursos dos formandos e 
dos formadores: com que tipo de dificuldades se defrontaram uns e outros? Que tipo 
de acompanhamento foi prestado pelos cooperantes? Que balanço fazem da PPS? 
Que sugestões de melhoria uns e outros apresentam? Que aspetos negativos e 
positivos são capazes de identificar? 
Com o objetivo de dar resposta a estas questões, elaborámos um estudo exploratório 
colaborativo no âmbito da componente de formação da Prática Pedagógica 
Supervisionada. Os dados, recolhidos através de inquérito por questionário aos 
formandos, de inquérito por entrevista às orientadoras cooperantes e notas de campo 
das reuniões de balanço realizadas com as mesmas, foram alvo de uma análise de 
conteúdo. 
A análise preliminar dos resultados levam-nos a concluir que, apesar de algumas 
especificidades na forma como os sujeitos percepcionam a PPS, na globalidade não 
se verificam diferenças significativas de um curso de Mestrado para o outro. 
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Esta comunicação tem como finalidade apresentar a organização e desenvolvimento 
da Prática de Ensino Supervisionada nos cursos de Mestrado em Ensino do 1º e do 2º 
Ciclo da Escola Superior de Educação de Lisboa. 
A Prática de Ensino Supervisionada (PES) no plano de estudos do curso, visa o 
desenvolvimento, em contexto real, de competências de suporte ao desempenho 
profissional no 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, entendidas como capacidade de 
mobilização dos saberes necessários para a resolução dos problemas colocados pela 
prática docente no quotidiano das escolas. Trata-se de proporcionar aos estudantes, 
neste contexto curricular, a integração na ação, das aprendizagens realizadas nas 
outras componentes curriculares do curso. Perspetiva-se, deste modo, como um 
tempo e um espaço da ação prática do futuro profissional de ensino, conceptualizada 
como espaço de transferência para a ação profissional das aprendizagens realizadas 
nas outras componentes curriculares do curso, procurando integrar e transformar 
saberes disciplinares em saberes profissionais capazes de fundamentar e orientar a 
ação docente. 
É assim nosso propósito, apresentar o modo como concebemos a organização deste 
percurso formativo dos estudantes nas escolas do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico, a 
constituição da equipa de tutoria e o modo como esta se configurou de suporte e ajuda 
para a transposição dos constructos teóricos nos contextos da prática. 
Apresentaremos igualmente, um estudo efetuado no final do ciclo de formação, sobre 
as opiniões dos estudantes face às experiências de aprendizagem realizadas. 
Palavras-chave: Formação de Professores; Prática de Ensino Supervisionada; 
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Nesta comunicação centramos a atenção no currículo da formação inicial de 
professores do 1.º Ciclo do Ensino Básico, oferecido pela Universidade do Minho, 
anterior ao processo de Bolonha. Num primeiro momento, fazemos uma apresentação 
teórica sobre aspetos relacionados com as condições necessárias para a qualidade da 
formação e do exercício da profissão, invocando as potencialidades e os problemas da 
formação inicial de professores (Alonso, 1998; Montero, 2002); a construção do 
conhecimento profissional (Montero, 2001) e o perfil profissional do professor (Alonso 
& Silva, 2005; Escudero, 2006); o practicum (Zeichner, 1992; Zabalza, 2006) e a 
supervisão (Alarcão & Tavares, 2003; Alarcão & Roldão, 2010) na formação inicial 
para a construção do conhecimento profissional. 
Numa segunda fase, discutimos a formação inicial de professores na UM, percorrendo 
várias etapas do percurso, desde a oferta inicial dos bacharelatos da formação 
integrada até ao processo atual da configuração da formação de acordo com o 
Processo de Bolonha. 
De seguida, tendo por referência a Licenciatura em Ensino Básico (1.º Ciclo) da UM, 
oferecida entre 1998/1999 e 2009/2010 (correspondendo a nove edições e a 12 anos 
ininterruptos de formação), aludimos à construção do referencial de formação, onde se 
salienta a relação entre as competências de um perfil profissional integrado do 
professor a formar e os dispositivos formativos necessários para a sua efetiva 
concretização. Procuramos ainda sistematizar os princípios do projeto de formação 
inicial, orientado pela perspectiva de construção, desenvolvimento e avaliação de 
Projetos Curriculares Integradores (Alonso, 1998) como dispositivo integrador dos 
processos formativos. Fazemos ainda referências aos processos da Iniciação à Prática 
Profissional e ao Estágio, com a identificação de critérios para a seleção de um 
modelo de formação, a estrutura curricular da formação inicial e da Prática Pedagógica 
e ainda o plano curricular, a estrutura organizativa e os dispositivos de formação do 4.º 
ano. 
Resta-nos concluir com uma síntese, aproveitando as palavras de Roldão (2006), 
sobre alguns dos princípios essenciais de Bolonha com implicações diretas na 
estruturação da formação de professores, reconhecendo neste processo uma 
“oportunidade histórica para um estatuto de profissionalidade plena da docência”. 
Queremos assim, alicerçados na experiência acumulada, contrastar as oportunidades 
ganhas e/ou perdidas, perscrutar o futuro para organizar o presente. 
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A reestruturação dos cursos de formação inicial de educadores de infância e 
professores do primeiro e segundo ciclos do ensino básico, no âmbito do processo de 
Bolonha, implicou um conjunto de mudanças na concetualização e organização da sua 
componente prática e profissionalizante, impondo às instituições de formação, aos 
formadores e aos formandos desafios complexos a vários níveis. 
Pretende-se nesta comunicação apresentar e discutir a organização e o 
funcionamento da Prática de Ensino Supervisionada no Mestrado em educação pré-
escolar na Universidade do Minho. No âmbito desta apresentação serão salientados 
alguns aspetos que emergem no decurso do processo, suscitam uma reflexão e 
análise e que revelam as suas potencialidades e os seus constrangimentos. 
Neste enquadramento será destacada a relevância dos modelos e abordagens 
pedagógicas para a educação de infância como recursos fundamentais para a prática, 
a aprendizagem e utilização de instrumentos de observação e de avaliação dos 
contexto e das crianças como sustentáculo da intencionalidade pedagógica e, as 
dimensões da pedagogia da infância (Oliveira-Formosinho, 2011) como organizadoras 
da reflexão sobre a prática e sobre o desenvolvimento profissional ao longo do 
estágio. Argumenta-se ainda que estes aspetos são cruciais para o desenvolvimento 
da capacidade reflexiva, a articulação entre teoria e prática e para o desenvolvimento 
de atitudes de natureza investigativa. 
Igualmente se salienta o contributo destas opções formativas no âmbito dos processos 
supervisivos, colaborativamente construídos e desenvolvidos com os supervisores 
institucionais, os orientadores cooperantes das creches e jardins-de-infância, os 
alunos e outros docentes do curso. As dificuldades e limitações experimentadas serão 
igualmente identificadas e analisadas. 
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A discussão que se pretende desenvolver tem como enfoque a experiência de 
formação profissional de docentes para a educação básica, procurando problematizar 
a articulação entre o saber científico e a construção do saber prático, e o papel da 
investigação praxeológica como âncora dessa articulação. Procura-se também 
problematizar as mudanças experienciadas nos processos formativos na orientação de 
Bolonha, tendo como referente o perfil de desempenho profissional de docentes para a 
Educação Básica, enquanto documento de enquadramento legal pré e pós Bolonha, e 
orientador das instituições de formação. Com base na organização da formação de 
educadores e professores de educação básica em 1.º e 2.º ciclos de estudos (cf. DL 
43/2007), e na possibilidade de os estudantes mudarem de instituição de formação 
entre os dois ciclos, importa refletir sobre as implicações que esta mudança aporta aos 
processos formativos. Esta reflexão obriga a lançar um olhar crítico sobre os novos 
planos de estudo, bem como à avaliação das possibilidades de articulação entre as 
diferentes componentes de formação. Tal exige elencar as potencialidades e 
dificuldades relacionadas com a iniciação à prática profissional e prática de ensino 
supervisionada, incluindo a articulação das estratégias formativas com os contextos 
educativos. É sobre estes desafios de reconstrução da formação profissional, 
decorrentes da perspetiva de Bolonha, que nos propomos partilhar as perceções 
construídas, esperando poder contribuir para uma reflexão alargada.  
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A educação em espaços não formais, tais como espaços urbanos ou outros, em que 
as atividades sejam desenvolvidas com objetivos bem definidos e numa perspetiva de 
articulação com o trabalho desenvolvido em sala de aula, pode favorecer a 
aprendizagem de âmbito curricular e, concomitantemente, um maior envolvimento, 
motivação e cooperação na realização das atividades. 
Entende-se que, na sua formação, os futuros professores para o ensino básico devem 
ter a oportunidade de compreender as potencialidades de espaços não formais no 
sentido de valorizar o contributo da interação entre as aprendizagens aí realizadas e 
as realizadas em espaços formais. Assim, temos estimulado a realização de trabalhos 
de iniciação à investigação incidindo sobre esta problemática e estreitamente ligados à 
ação pedagógica no âmbito da Prática Supervisionada do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 
Dessa problemática emergiram, nos estudos, as seguintes questões de investigação: 
(i) Em que medida as aprendizagens realizadas em contexto não formal promovem 
aprendizagens de âmbito curricular? (ii) De que modo se estabelece, a nível didático, a 
relação entre os contextos formais e não formais? 
Tendo por base o ambiente formativo no qual se desenvolvem os projetos e a 
problemática que os envolve, tornou-se explícito que estava em estudo a 
compreensão e exploração de situações que se desenrolam na ação educativa, 
pretendendo-se a sua descrição e interpretação e, por isso, a sua melhoria. 
Adequaram-se, assim, metodologias de investigação de natureza qualitativa 
enquadradas num processo de investigação-ação. 
Os resultados têm apontado o interesse e o entusiasmo das crianças participantes na 
realização das atividades e evidenciado aprendizagens mais significativas. Também 
os professores titulares das turmas referiram o interesse dos planos de ação 
concebidos e desenvolvidos pelas estagiárias e o valor educativo das tarefas 
propostas antes, durante a após a visita aos espaços de educação não formal. 
Na sequência desta experiência formativa refletimos sobre o valor da realização 
destes estudos na modalidade de investigação-ação centrados na prática de ensino 
supervisionada e envolvendo a interação entre espaços de educação não formal e 
formal para a aprendizagem profissional das futuras professoras. O estudo que 
apresentamos evidenciou que, se no início, as futuras professoras estavam 
apreensivas com o desafio, com o decorrer do tempo, progressivamente se foram 
envolvendo cada vez mais e reconhecendo o contributo da inter-relação dos espaços 
formais e não formais para a aprendizagem dos seus alunos. Assim sendo, considera-
se que é desejável integrar esta estratégia na formação de professores. 
Palavras-chave: Ensino Básico; Educação não formal; Formação de professores; 
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O processo formativo-investigativo do qual emerge esta comunicação centra-se no 
papel da linguagem escrita na construção do professor reflexivo, no contexto da 
prática de ensino supervisionada (estágio). 
A promoção da reflexividade profissional é uma das finalidades centrais dos mestrados 
em ensino da Universidade do Minho. No dossiê de criação do Mestrado em Educação 
Pré-Escolar e Ensino do Primeiro Ciclo, o professor que se pretende formar é 
explicitamente caraterizado como “intelectual crítico e prático reflexivo” (p.10), 
assumindo os cursos “uma concepção construtivista, cultural e crítica da 
profissionalidade docente, a qual se constrói em diálogo entre a teoria e a prática, 
entre o pensamento e acção, onde é preciso introduzir as ideias de consciência e de 
reflexão, imprescindíveis para a construção de competências” (p. 25). O papel da 
linguagem escrita na aprendizagem profissional torna-se especialmente evidente na 
elaboração de um portefólio que deve apoiar a redação do relatório final de estágio. 
Será, por isso, pertinente conhecer as potencialidades e os limites da escrita reflexiva 
nas práticas formativas realizadas no âmbito deste modelo de formação. É este o 
propósito do estudo aqui relatado. 
O estudo incide no processo de construção do perfil reflexivo de uma professora 
estagiária do 1.º ciclo no ano letivo de 2011-2012, com base no seu portefólio de 
estágio. Os seus objetivos são: (i) identificar evidências de reflexividade presentes nas 
reflexões iniciais sobre a prática supervisionada dessa professora (planificações de 
práticas, reflexões semanais sobre as práticas planificadas e reflexões sobre aulas 
supervisionadas); (ii) caraterizar a natureza do feedback supervisivo proporcionado a 
propósito dessas reflexões; e (iii) aferir a influência desse feedback na construção da 
reflexividade presente na sua reflexão final, tal como consta do seu portefólio. 
A análise dos registos assenta em categorias que cruzam as áreas da literatura sobre 
reflexividade docente e análise do discurso. 
O estudo configura um caso de auto-estudo, dado que a investigadora foi também a 
supervisora da estagiária em causa. Assim, e paralelamente à produção de 
conhecimento sobre limites e potencialidades da escrita nos processos de 
desenvolvimento de professores reflexivos, produz-se conhecimento sobre o papel do 
supervisor na construção da sua profissão, numa perspetiva de articulação entre 
formação, investigação da formação e desenvolvimento profissional do formador.  
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Considerando a definição do perfil de competências de um diplomado de 2º ciclo 
(definição do grau de mestre segundo o Decreto-Lei nº74/2006), no contexto de 
Bolonha, a atual formação de Educadores e Professores até ao 2º CEB demanda o 
desenvolvimento, por parte dos estudantes, de competências investigativas que 
devem vir refletidas no trabalho final de curso, na concretização de um relatório de 
estágio. No entanto, a natureza profissionalizante (por oposição a uma natureza 
vulgarmente dita “académica”) dos mestrados que habilitam para a docência tem 
suscitado o questionamento acerca das finalidades, natureza e modos de 
desenvolvimento desta componente investigativa. Estas questões, emergentes da 
implementação das primeiras edições destes cursos, tornam-se tanto mais pertinentes 
quanto se identifica a necessidade de reconstruir conceções relativamente à formação 
inicial destes profissionais, consciencializando-se as possibilidades de continuidade 
e/ou premências de rutura relativamente ao modelo de formação pré-Bolonha. 
Nesta comunicação, pretendemos dar conta do modo como, na Escola Superior de 
Educação de Santarém, temos vindo a desenvolver esta dimensão da investigação 
educacional na formação inicial ao nível dos três mestrados oferecidos: (i) Educação 
Pré-Escolar; (ii) Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º CEB; (iii) Ensino do 1º e 2º 
CEB. Explicitaremos conceções no que refere ao relatório de estágio; apresentaremos 
instrumentos que têm orientado a nossa ação; equacionaremos as potencialidades e 
dificuldades decorrentes das opções tomadas. Assim sendo, cremos poder contribuir 
para uma partilha e discussão de perspetivas e experiências que favoreçam a 
melhoria da qualidade da formação oferecida.  
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Nos últimos tempos tem-se assistido a uma crescente sensibilização para os 
benefícios da aquisição de noções básicas de empreendedorismo para a sociedade 
em geral e para os próprios aprendentes, desde os primeiros anos de escolaridade. 
Este tema é central na agenda de educação da Comissão Europeia, havendo alguns 
países europeus que já definiram políticas globais de inserção do tema do 
empreendedorismo nos planos curriculares, desde o nível pré-escolar até ao ensino 
superior (Comissão Europeia, 2006). 
A palavra empreendedorismo pode ter vários significados, mas, em sentido lato, 
designa a capacidade individual de transformar ideias em ações e inclui, entre outros 
aspetos, criatividade, inovação e iniciativa, planeamento e implementação de projetos 
na direção de objetivos desejados. Educar para o empreendedorismo é desenvolver 
capacidades, empreendedoras, necessárias a qualquer cidadão que se pretenda ativo, 
participativo e crítico; estas capacidades podem ser promovidas em vários contextos, 
mas há um contexto por onde passam todas as crianças: a escola, que se torna assim 
espaço privilegiado para o desenvolvimento das suas capacidades. 
Para que este desiderato seja alcançado, importa integrar nos cursos de formação de 
professores o tema do empreendedorismo, como já acontece nalguns países 
europeus e como é defendido no relatório da Comissão Europeia de novembro de 
2011. 
O projeto Educação para o Empreendedorismo na formação inicial de professores na 
ESE-IPVC insere-se num projeto mais vasto que integra igualmente a formação 
contínua de professores e que resulta da participação do IPVC na rede regional de 
apoio ao empreendedorismo do Alto Minho e de uma parceria estabelecida com a 
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e o Centro Educativo Alice Nabeiro. O 
objetivo é fomentar a apropriação social do espírito e cultura empreendedora pelas 
crianças do pré-escolar e 1º e 2º ciclos do ensino básico no distrito de Viana do 
Castelo através da exploração e adequação do manual “Ter ideias para mudar o 
mundo” (CEAN, 2009). 
Descreve-se o primeiro ano de implementação do projeto desenvolvido na formação 
inicial de professores, e apresentam-se dados de avaliação de duas vertentes: (1) 
conteúdos e metodologias na formação em Educação para o Empreendedorismo para 
futuros professores e (2) implementação da Educação para o Empreendedorismo em 
contexto de jardim-de-infância no âmbito da Iniciação à Prática Profissional de 
Mestrados profissionalizantes (dois estudos exploratórios). 
Finalmente reflete-se sobre as implicações do estudo para a formação de professores 
e, em particular, para a integração desta temática na Iniciação à Prática Profissional. 
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Os cursos de Educação Básica (EB) integram, de acordo com a legislação em vigor, 
uma componente de iniciação à prática profissional (IPP). A forma de organizar essa 
componente da formação, embora regulamentada por alguns princípios consignados 
nos documentos legais, é da responsabilidade de cada uma das instituições de ensino 
superior que ministram o curso. 
Nesta comunicação apresentamos um estudo, ainda a decorrer, que tem como 
objetivo avaliar e reajustar o modelo da componente de iniciação à prática profissional 
do curso de Educação Básica, da Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV). 
Este estudo ocorre no momento em que o terceiro grupo de estudantes está a terminar 
o curso de Educação Básica (2010, 2011 e 2012) e em que os primeiros estudantes 
terminaram ou estão a terminar os seus mestrados profissionalizantes no âmbito da 
formação de professores e educadores de Infância (cursos que dão seguimento ao 
curso de EB). 
O estudo, fundado nos conceitos de práticas e conceções de formação de 
professores, adota uma metodologia de natureza interpretativa. Participam no estudo 
alunos (finalistas da licenciatura de EB e a frequentar os mestrados de formação de 
professores), orientadores cooperantes das escolas e supervisores da ESEV. 
Em síntese, trazendo para primeiro plano a voz dos protagonistas da IPP, analisamos 
as dimensões retrospetiva e projetiva, focando práticas e conceções sobre a IPP, com 
o objetivo de compreender e melhorar o modelo de iniciação à prática profissional do 
curso de EB da ESE de Viseu. Para isso, baseamo-nos em dados recolhidos através 
de entrevistas e reflexões escritas produzidas pelos participantes. 
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Nos mestrados profissionalizantes para o ensino, a Prática de Ensino Supervisionada 
(PES) é uma atividade integrada na componente de iniciação à prática profissional e 
corresponde ao estágio de natureza profissional, objeto de relatório final (Decreto-Lei 
n.º 43/2007, artigo 14). Na nossa instituição, este relatório final deve apresentar, de 
forma contextualizada, experiências de ensino e aprendizagem realizadas ao longo do 
estágio, abrangendo os vários níveis de educação ou ciclos de ensino e disciplinas do 
domínio de habilitação, e reflexão crítica sobre as mesmas (Regulamento da Prática 
de Ensino Supervisionada do IPB, artigo 8.º). 
Em educação, e nomeadamente na formação de professores, é reconhecida a estreita 
ligação entre a prática de sala de aula e a reflexão do professor ou futuro professor. A 
reflexão realiza-se em diferentes momentos: primeiro, na sala de aula, observando o 
que se passa; em seguida, fora da sala de aula, descrevendo e analisando o que 
aconteceu; por fim, delineando passos para uma ação inteligente que, uma vez 
realizada, dá azos a uma nova reflexão (Rodgers, 2002). A literatura descreve várias 
fases, níveis, tipos ou dimensões de reflexão, incidindo desde descrições simples do 
pensamento sobre um único aspeto de uma aula até a implicações éticas, sociais e 
políticas da prática docente (van Manen, 1977). 
Esta comunicação tem por base uma análise dos relatórios finais da PES 
apresentados, desde o ano letivo de 2009/2010, no Mestrado em ensino do 1.º e do 
2.º ciclo do ensino básico, da Escola Superior de Educação de Bragança, focando-se 
nas experiências de ensino e aprendizagem realizadas na área da Matemática. Assim, 
o principal propósito do estudo é analisar dimensões da reflexão sobre a prática de 
futuros professores, de forma a adiantar respostas às questões: Quais os aspetos 
mais focados nas reflexões escritas apresentadas pelos futuros professores no 
relatório final da PES? Qual a profundidade alcançada? 
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É cada vez mais consensual que as rápidas e constantes mudanças tecnológicas e 
científicas a que a sociedade tem vindo a ser sujeita exigem que a escola se coloque a 
par dessas inovações e avanços, a fim de que os alunos comecem, desde muito 
jovens, a apetrecharem-se, cientificamente, para intervirem no mundo atual, na 
resolução de situações problemáticas do quotidiano. Os professores, partindo das 
características naturais da criança, como a curiosidade e a criatividade, poderiam 
abordar as ciências de base experimental, nas salas de aula, uma vez que estas 
podem ajudar a formar cientificamente os cidadãos. Contudo, de acordo com 
investigações desenvolvidas neste âmbito, um dos motivos para a desvalorização das 
ciências de base experimental é o facto de os professores alegarem que se trata de 
uma área em que desperdiçam tempo, pois, nesta faixa etária, consideram como 
matérias prioritárias a leitura e a escrita. 
Assim sendo, desempenha papel fundamental a formação inicial dos professores, a 
fim de habilitar os futuros professores para práticas letivas mais adequadas, assim 
como sensibilizá-los para a rentabilização advinda do trabalho experimental, nas suas 
aulas. O contexto de estágio, constitui, sem dúvida, uma oportunidade nesse sentido.  
Neste contexto, este trabalho tem como principal objetivo dar a conhecer o plano de 
ação desenvolvido por uma estudante de um curso de mestrado, durante a Prática de 
Ensino Supervisionada (estágio), no 1º CEB, envolvendo alunos dos 3º e 4º anos de 
escolaridade, para o qual se definiu a seguinte questão: Será possível, a partir do 
ensino das ciências de base experimental, explorar as outras áreas curriculares, 
nomeadamente, a matemática, a língua portuguesa e as áreas de expressão? A 
resposta a esta questão obteve-se com recurso à realização de atividades 
experimentais que se articularam com a exploração de conteúdos respeitantes a 
outras áreas disciplinares. 
Os resultados obtidos através da análise qualitativa feita aos trabalhos realizados 
pelos alunos, entre eles, registos das atividades e grelhas de participação, mostraram 
que é possível partir do ensino das ciências experimentais para lecionar todas as 
outras áreas curriculares disciplinares. Para além disso, constatou-se a forte 
resistência em relação à integração do trabalho experimental, por parte dos 
professores, basicamente, devido ao desconhecimento que possuem acerca das suas 
implicações benéficas, na formação científica dos alunos, bem como sobre a 
complementaridade desse recurso com outras áreas do saber, no sentido de permitir 
angariar o precioso tempo imprescindível na concretização das exigências das 
orientações programáticas. 
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A reorganização da formação inicial dos educadores de infância e professores do 
ensino básico e secundário é um dos aspetos a destacar no quadro do Processo de 
Bolonha, sendo enquadrada pelo Decreto-lei n.º 43/2007. Neste, a iniciação à prática 
profissional é definida como uma das seis componentes da formação e define que as 
atividades desta decorrem nas escolas cooperantes e incluem “a observação e 
colaboração em situações de educação e ensino e a prática de ensino supervisionada 
na sala de aula da escola” (Artigo 14º, alínea a, n.º4). Particulariza a necessidade da 
valorização desta componente e especifica que deve, em grande parte, ser destinada 
à prática de ensino supervisionada, “dado constituir o momento privilegiado, e 
insubstituível, de aprendizagem da mobilização dos conhecimentos, capacidades, 
competências e atitudes, adquiridas nas outras áreas, na produção, em contexto real, 
de práticas profissionais adequadas a situações concretas na sala de aula, na escola e 
na articulação desta com a comunidade” (Decreto-lei n.º 43/2007, introdução). Ao nível 
dos mestrados esta centralidade na prática de ensino supervisionada é visível, 
ocupando cerca de 50% da carga horária. 
A componente de iniciação à prática profissional, quer nas unidades curriculares da 
Licenciatura em Educação Básica, quer na prática de ensino supervisionada constante 
dos mestrados, envolve imperiosamente o processo de supervisão, processo este que 
implica múltiplos atores: o aluno (estagiário), o professor supervisor, o orientador 
cooperante e todos os que constituem o contexto educativo. 
Esta comunicação resultado de um estudo exploratório de natureza interpretativa, 
tendo a recolha de dados sido efetuada através de um questionário realizado a 98 
alunos da Escola Superior de Educação de Bragança (da Licenciatura em Educação 
Básica e dos Mestrados em Educação Pré-escolar, em Educação Pré-Escolar e 
Ensino do 1.º Ciclo, e em Ensino do 1.º e do 2.º Ciclo do Ensino Básico), que teve 
como principal objetivo recolher indicadores que, neste primeira etapa, ajudem a 
repensar a organização e funcionamento da iniciação à prática profissional. Neste 
contexto, pretendemos dar a conhecer as representações dos alunos sobre a 
importância da iniciação à prática profissional e caraterizar a natureza das qualidades 
supervisivas que reconhecem como facilitadoras do seu desenvolvimento profissional. 
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Ser professor é uma profissão intrinsecamente ligada ao conhecimento. 
Reconhecendo que a centralidade da epistemologia da prática profissional para a 
profissionalidade (Tardif, 2000; Roldão, 2005) não permite escamotear debates 
diversos sobre a natureza do conhecimento em causa, focamos a nossa atenção 
menos sobre as características desse corpo de conhecimento e mais sobre o papel 
dos professores relativamente à sua produção. Zeichner (2008) destacou o progresso 
verificado no reconhecimento do potencial do conhecimento produzido por práticos 
para a investigação em educação, para a formação de professores e para a política 
educativa, lamentando que esse conhecimento seja ainda marginalizado. Com a 
habilitação docente situada ao nível do 2º ciclo (mestrado), reafirmam-se leituras de 
reconhecimento de legitimação da investigação produzida pelos professores e de 
expectativa de aumento dessa produção, afirmadas relativamente à transição de 
bacharelato para licenciatura (Roldão, 2002). 
Nesta comunicação, pretendemos contribuir para este debate apresentando dados de 
um estudo sobre a variação existente nos cursos de formação inicial acerca do papel 
da investigação quer na formação quer na profissão futura. Os dados foram recolhidos 
no âmbito das anteriores licenciaturas em educação de infância, mas mantém-se a 
sua relevância para o debate em torno das expectativas formativas relativas à 
dimensão investigativa nos cursos de formação de professores. Confrontaremos 
perspetivas de: a) futuros educadores de infância, recolhidas através de questionários 
com questões abertas, e b) docentes dos cursos, recolhidas através de entrevistas 
semi-estruturadas. A recolha foi realizada em duas das dez instituições de ensino 
superior público identificadas como exigindo um trabalho de investigação no ano final 
do curso. 
Encontrou-se consenso entre estudantes e docentes sobre a importância da 
investigação como parte do trabalho docente, reconhecendo-se contributos para a 
qualidade do mesmo. A diversidade de argumentações para justificar a relação 
investigação-profissão alinha-se com perspetivas existentes na literatura. Realça-se a 
ausência, ao nível das razões expressas pelos participantes, da produção de 
conhecimento profissional específico, associado à afirmação da profissionalidade, 
relevante tendo em conta que “a status of full professionalism for teachers requires a 
specific knowledge which allows for recognition, professional claim and social 
distinction of the profession” (Rodrigues, 2002). Para a discussão dos resultados 
pretende-se mobilizar a complexa relação entre profissionalização docente e produção 
de conhecimento profissional (Cochran-Smith & Lytle, 2009; Zeichner & Diniz-Pereira, 
2005), assim como resultados de estudos em contextos europeus que abordaram 
temáticas semelhantes (Eklund, 2006; Orwehag, 2008). 
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No quadro da formação de educadores e professores, a natureza das práticas de 
iniciação à prática profissional, é uma questão estruturante para o seu 
desenvolvimento pessoal e profissional. Não existindo uma forma única e 
objetivamente eficaz, importa conhecer e analisar a diversidade dos percursos de 
formação proporcionados. É nessa base que esta comunicação pretende partilhar o 
trabalho de construção e desenvolvimento de uma unidade curricular (UC) de iniciação 
à prática profissional – Projectos de Intervenção Educacional – no âmbito do 3º ano da 
Licenciatura em Educação Básica na Universidade de Aveiro. Para além das questões 
de natureza conceptual da UC, são apresentados dados de monitorização relativos à 
visão dos alunos e suas práticas, numa perspectiva de constante modificação e 
adaptabilidade. Após 3 anos de desenvolvimento da UC - 2009/2010, 2010/2011 e 
2011/2012 - envolvendo cerca de 212 alunos, 16 a 18 contextos educativos e dezenas 
de docentes, é possível fazer um balanço positivo do papel formativo desta, bem como 
da natureza da participação dos vários membros da rede de formação (docentes da 
UA e docentes e/ou técnicos das instituições parceiras). A visão global do 
cumprimento da sua finalidade de promoção de oportunidades de observação, 
reflexão e conceção, planeamento e desenvolvimento de projetos educativos, 
devidamente contextualizados por parte dos alunos, é uma constante aferida de 
diferentes formas. 
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Sendo de criação recente, a licenciatura em Educação Básica tem características 
particulares que a distanciam dos modelos anteriormente experimentados, uma vez 
que, tratando-se de um curso de” banda larga”, não confere, por si mesmo, 
profissionalização para a docência, embora possibilite a saída para o mercado de 
trabalho. Neste sentido, tem suscitado dúvidas e interrogações quanto (i) às suas 
finalidades, (ii) às modalidades de formação mais adequadas e (iii) às competências 
esperadas. 
A ambiguidade do perfil de saída dos licenciados deste curso tem implicações nas 
finalidades e modalidades da Iniciação à Prática Profissional. Na Escola Superior de 
Educação de Lisboa (ESELx), procurou-se minimizar esta ambiguidade definindo uma 
finalidade dupla para as unidades curriculares de Iniciação à Prática Profissional: por 
um lado, preparar os estudantes para a futura profissão de educadores de infância ou 
professores do ensino básico, caso queiram prosseguir para o 2.º ciclo de estudo do 
ensino superior; por outro, dotar os estudantes das competências necessárias para 
intervir, de forma abrangente e integrada, na organização e apoio a projetos 
inovadores em contextos educativos formais e não formais, caso queiram entrar 
diretamente no mercado de trabalho. 
Com esta comunicação pretende-se: (i) descrever e analisar os processos formativos 
desenvolvidos na iniciação à prática profissional na ESELx articulando-a com outras 
componentes de formação, nomeadamente as didáticas específicas; (ii) apresentar 
evidências empíricas do trabalho realizado, que alimentem o debate sobre a 
organização da iniciação à prática profissional e a sua articulação com as outras 
componentes de formação, visando melhorar as formas de organização do trabalho e 
os processos formativos. 
A análise destes processos centra-se na exploração dos princípios orientadores e 
estratégias das unidades curriculares que, na ESELx, garantem a iniciação à prática 
profissional dos estudantes da licenciatura em educação básica através da 
observação e caraterização de contextos educativos e da intervenção em situações 
educativas. 
A apresentação das evidências empíricas do trabalho realizado remete-nos para a 
análise dos questionários aplicados aos alunos e docentes intervenientes no último 
semestre do ciclo de estudos. Esta análise centra-se nas apreciações e sugestões dos 
estudantes de duas edições do curso permitindo identificar e reflectir sobre a 
organização e as mudanças realizadas. Esta análise conduz-nos a uma reflexão em 
torno das opções de formação que defendemos, em particular sobre o contributo do 
modelo de organização das unidades didáticas em articulação com a planificação da 
intervenção em situações educativas e com a constituição das equipas educativas e 
da sua natureza multidisciplinar. 
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COMO SURGE OU É IMPLEMENTADA ESTA REALIDADE NA FORMAÇÃO DE 
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Este trabalho tem como finalidade, mostrar uma realidade educacional sobre o prisma 
da formação de formadores e as mudanças que aconteceram no decorrer dos tempos, 
bem como suas evoluções e também as críticas apresentadas no mundo global, que 
estão a todo momento sendo desvalorizadas em função do senso comum; para 
compreender melhor o processo da educação e formação de professores dentro da 
própria instituição. 
Baseados nas dificuldades enfrentadas em sala de aula e a luz das leituras, 
pesquisas, apresentação de trabalhados realizados em grupos, em reuniões 
pedagógicas, dentro do planeamento do corpo docente no decorrer dos anos letivos, 
além dos registos que fazem parte do acervo que servem de guião das nossas 
reflexões ou para serem consultados por aqueles que se interessarem sobre o assunto 
em foco. 
Contrapondo, e fazendo uma amostragem de uma realidade diferente vivida por um 
grupo de professores “formadores” mostrando como, quando e onde acontece, este 
processo de construção gradativa na formação de docentes e num decurso contínuo 
de observações, as vezes participativo outras vezes não, e que foi implementado no 
âmbito educacional, em uma instituição privada na cidade de Porto Alegre – situada no 
Rio Grande do Sul, Brasil, chamada “Escola Projeto”, na qual fiz parte durante 13 anos 
de experiência e constante formação, junto a equipe e a coordenação. 
Mostrando ser possível trabalhar em conjunto de forma sistemática, mantendo o 
interesse do grupo, num objetivo coletivo, de constantes leituras, pesquisas, diferentes 
abordagens onde a cada dia temos uma nova visão do nosso trabalho, de alguns erros 
e acertos, sucessos e insucessos, procurando permanecer em constante progresso. 
Realizando junto a equipa mudanças e rupturas no trabalho a ser desempenhado, 
junto de seu grupo docente e influenciando de maneira positiva o trabalho de sala de 
aula, com mútuas aprendizagens que ultrapassam os muros da nossa escola. 
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É consensual que as atitudes e os comportamentos dos professores são um dos 
fatores que influenciam a postura das crianças nos mais diversos aspetos da sua vida 
quotidiana. As conceções e representações acerca dos animais não são por isso 
exceção a este princípio. Este estudo procurou comparar as perceções de 210 
crianças do 3º e do 4º ano provenientes de 6 escolas da região de Lisboa e do Porto 
com as de 82 estudantes do Curso de Mestrado em Ensino do 1.º do 2.º Ciclo do 
Ensino Básico. Para tal, foi aplicado um mesmo questionário que contemplava 25 
animais, sendo os sujeitos convidados a manifestar o seu grau de empatia através de 
uma escala que variava entre 7 e -7, assim como a expressar as razões do seu gosto 
de forma sucinta. O questionário foi devidamente validado e pilotado antes da sua 
aplicação. Para cada animal foi calculado o valor médio obtido e o desvio padrão para 
cada subamostra. Os resultados impressionam pela sua similaridade quer a nível do 
ranking final dos animais quer das próprias justificações. A título de exemplo, dos 
cinco animais mais apreciados, quatro foram os mesmos nas crianças e nos adultos, e 
a mesma tendência se verificou entre os menos apreciados. De igual modo, três dos 
animais cujos resultados apresentaram um maior desvio-padrão foram os mesmos. 
Após a apresentação destes resultados aos alunos que frequentaram a unidade 
curricular de Didática das Ciências da Natureza do referido curso no ano letivo de 
2011/2012, e que igualmente fizeram parte da amostra, foram delineadas atividades 
que visaram melhorar a imagem de alguns dos animais. O principal objetivo destas 
atividades foi desde logo proporcionar uma maior compreensão do papel ecológico 
dos animais menos queridos e proporcionar formas de abordar esse papel com os 
futuros alunos. Simultaneamente, procurou-se que o trabalho desenvolvido fosse 
suficientemente marcante para minimizar muitas das ideias negativas que os 
professores transmitem em relação a alguns animais em contexto de sala de aula, 
muitas delas no âmbito do denominado currículo oculto. 
 
Palavras-chave: Professores em Formação, 1º Ciclo, Conceções de animais, 
Atividades promotoras de mudança concetual  
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O presente estudo pretende avaliar, se os pais desportistas e não desportistas 
exercem alguma influência para a prática da Atividade Físico Desportiva (AFD) dos 
seus filhos. Os objetivos deste estudo são: i) identificar a existência de pais 
desportistas e não desportistas, ii) saber de entre os pais qual o número de filhos que 
praticam alguma AFD, iii) conhecer a influência ou não dos pais desportistas nas AFD 
dos filhos iv) de que modo motivam os filhos para a prática de AFD. 
A recolha de dados foi realizada através da aplicação de inquéritos a pais, mães e 
respetivos filhos. Recolhemos inquéritos de 40 crianças da escola do 1º Ciclo EB1 de 
Laceiras, do 1º ao 4º ano (21 de sexo masculino e 19 e sexo feminino) escolhidas 
aleatoriamente e 80 pais (40 pais e 40 mães). As crianças foram inquiridas 
pessoalmente, por duas razões: primeiro pelo fato de terem pouca idade e precisarem 
de ajuda no preenchimento do inquérito e em segundo para que não houvesse 
qualquer influência dos pais no preenchimento do mesmo. Os dados foram tratados 
em termos de frequências relativas e de estatística descritiva, com vista à sua 
sistematização. 
Os resultados apontam no sentido de que, 71,79% dos pais não praticam qualquer 
AFD, enquanto 42,85% dos seus filhos também não praticam e 57,14% praticam. Em 
relação às mães existem 66,66% não praticantes, observando-se que 46,15% dos 
filhos também não praticam e 61,53% praticam. Comparativamente aos pais e mães 
praticantes, verifica-se que todos os filhos praticam alguma AFD.  
Assim, poderemos concluir que são os pais e mães praticantes de AFD que mais 
influenciam os seus filhos na prática de AFD, parecendo estes ser mais motivados 
pelos pais de maneira diferente daqueles cujos pais não são praticantes. 
 
Palavras-chave: Atividade física e desportiva, influência, pais, filhos 
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Este estudo enquadra-se no âmbito do Conhecimento Profissional do professor de 
ciências e tem como um dos seus intuitos, através de um estudo de caso instrumental, 
contribuir com algumas ideias e recomendações que permitam melhorar, por um lado 
a formação de professores dos primeiros anos em geral e, por outro, ampliar o seu 
Conhecimento de Ciências para Ensinar (CCE). Esta concetualização tem um 
paralelismo com outra no âmbito da matemática, considerando dois domínios do 
conhecimento do professor (especificamente relacionado com a abordagem aos 
conteúdos): o Conhecimento do Conteúdo (CK) e o Conhecimento Pedagógico do 
Conteúdo (PCK), cada um deles subdivididos em três, tendo em consideração as 
especificidades da ação docente – e do conhecimento do(s) conteúdo(s) abordado(s). 
Assim, tendo como ponto de partida a prática de professores em exercício pretendem 
perspetivar-se formas de melhorar a formação (partindo de situações e dificuldades 
concretas, discutindo-as e ampliando o conhecimento envolvido – em todas as suas 
dimensões). Debruçámo-nos, sobre o(s) seguinte(s) problema(s): (1) Que 
conhecimento revelam dois professores de Ciências da Natureza e Matemática 
quando abordam a Unidade Didática ‘Célula – a unidade dos Seres Vivos’? e (2) 
Como podemos contribuir para melhorar a formação (inicial) de professores a partir da 
analise da prática? Com estas questões pretendemos, entre outros, concetualizar 
formas de melhorar a formação de professores, tendo como ponto de partida a 
identificação e discussão do conhecimento do professor ativado em sala de aula e a 
compreensão de como e porquê cada um deles está mais presente ou ausente. 
Ocorreu a gravação de uma sequência de aulas em vídeo e áudio, recorrendo-se ao 
Instrumento de Modelação do Ensino (Monteiro et al., 2009) para uma análise 
preliminar (divisão das aulas em episódios e sub-episódios), facilitando o processo de 
identificação e discussão dos subdomínios associados aos diferentes episódios e 
momentos das aulas. 
Da análise efetuada ressaltam alguns resultados preliminares que se relacionam 
diretamente com a prática letiva, e que permitem perspetivar formas de uma 
aproximação efetiva entre teoria e prática e concetualizar modos de explorar os 
diferentes tópicos e situações com os futuros professores de modo a contribuir para 
incrementar o seu conhecimento de ciências para ensinar. 
Neste poster iremos apresentar alguns dos resultados preliminares relativos ao 
conhecimento do professor relacionado com a célula bem como potencialidades (e já 
algumas primeiras aproximações) para a formação dos futuros professores Ciências. 
 
Palavras-chave: Conhecimento das Ciências para o Ensino, Célula, Formação de 
professores, Estudo de Caso Instrumental 
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Este estudo enquadra-se no contexto de relatório final de prática de ensino 
supervisionada incidindo sobre a educação pré-escolar. A sua problemática recai 
sobre a análise da aprendizagem das ciências por crianças, recorrendo a atividades 
lúdicas, apresentadas de forma criativa. O modelo de ensino criativo das ciências 
subjacente parte do pressuposto de que a aprendizagem das crianças pode ser 
melhorada se estas não forem meras recetoras de informação. Neste contexto, 
apostou-se no fator surpresa em que todas as atividades propostas às crianças eram 
diferentes das anteriores, fascinantes aos seus olhos, despertando-lhes o interesse e 
curiosidade, e motivando-as para a realização da atividade seguinte. Para a 
concretização deste estudo foi formalizada uma questão de investigação “Será que a 
abordagem criativa das ciências promove a aprendizagem das ciências em crianças 
de quatro e cinco anos?” e definidos três objetivos: apresentar atividades lúdicas 
relacionadas com as ciências, que promovam a aprendizagem das crianças; estimular 
a aprendizagem das ciências em crianças de quatro e cinco anos; avaliar até que 
ponto as crianças de quatro e cinco anos aprendem de forma lúdica, conceitos 
relacionados com as ciências. A temática escolhida para esta abordagem foi “o ar”, por 
ser uma substância invisível e despertar o interesse das crianças. Como metodologia 
optou-se por uma investigação-ação. Os participantes do estudo foram 17 crianças de 
um Jardim-de-Infância, do Agrupamento de Monte da Ola, do concelho de Viana do 
Castelo, numa sala de crianças de quatro e cinco anos. Os resultados do estudo 
indicaram que as atividades criativas propostas foram promotoras de aprendizagens, 
para a maioria do grupo. Como o sucesso de uma atividade se avalia pelo 
envolvimento ativo das crianças nas atividades e pelas aprendizagens realizadas, 
constata-se que as crianças adquiriram conceitos relacionados com o ar e 
conseguiram pensar cientificamente, demonstrando-o através de comunicações claras 
e coerentes das suas explicações inerentes a cada atividade. Os resultados 
permitiram, ainda, constatar não haver uma relação direta entre a idade das crianças e 
as suas aprendizagens. 
 
Palavras-chave: ciência criativa; educação pré-escolar; actividades práticas; 
narrativas 
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Neste poster, baseadas na experiência conjunta da leccionação, pela primeira vez e 
por ambas, em 2011/12, da unidade curricular Números e Medida do 2´º ano de 
mestrado profissional para o ensino do 1º e do 2º ciclo propomo-nos evidenciar 
aspectos do entrecruzamento entre princípios orientadores e ideias matemáticas 
estruturantes do nosso trabalho com os estudantes. Assim, ilustraremos uns e outras 
através de exemplos de sala de aula com algumas tarefas propostas e produções dos 
estudantes. 
Os princípios orientadores - Valorização da prática profissional no contexto da unidade 
curricular; Conhecimento matemático no núcleo de desenvolvimento do trabalho; 
Aprendizagem centrada na experiência refletida e no trabalho colaborativo - que 
selecionámos enquadram-se na teoria elaborada por Shulman (1986) sobre o 
conhecimento para ensinar matemática que deverá incluir as seguintes componentes 
essenciais: conhecimento de conteúdo, conhecimento didáctico e conhecimento 
curricular.  
Como ideias matemáticas estruturantes escolhemos as seguintes: 
-Congruência, equivalência e semelhança de figuras;  
-Importância da unidade - utilização de diferentes unidades não convencionais; relação 
existente entre as unidades escolhidas e as medidas obtidas no processo de medição 
de uma dada grandeza; problemas de equivalência de medidas de uma dada 
grandeza utilizando diversas unidades convencionais; 
-(In)Comensurabilidade de comprimentos – utilização prévia do Algoritmo de Euclides 
para a determinação do máximo divisor comum com o propósito de o utilizar na 
medição da grandeza comprimento; 
-Números racionais /Números irracionais – aproveitamento da crise da 
incomensurabilidade para caracterizar um novo tipo de número, número irracional. 
Para além destes aspectos pretendemos também salientar a importância da 
implementação de um ensino que favoreça a reflexão sobre a prática. 
 
Palavras-chave: conhecimento matemático para ensinar, reflexão sobre a 
aprendizagem, número e medida  
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Enquanto formadores de professores cumpre-nos a obrigação de contribuir para uma 
melhoria da prática e, ainda que indiretamente, dos resultados dos alunos. Nos últimos 
anos a abordagem oficial tem sofrido distintas alterações, umas de índole geral, outras 
mais particular com relação ao domínio em que nos centramos (educação matemática) 
– desde a implementação do processo de Bolonha até à implementação de um novo 
Programa de Matemática para o Ensino Básico (Ponte, et al., 2007). Por outro lado, 
estas alterações salientam também a importância do conhecimento do (futuro) 
professor no sentido de possibilitar uma formação matemática de qualidade, 
sustentada por experiências ricas e diversificadas e que permitam a construção de um 
conhecimento relacional (tanto dentro dos diferentes temas matemáticos como de 
forma mais ampla abrangendo outros domínios – efetivando um dos aspetos referidos 
nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (DEB, 1997)). Apenas 
sendo detentor de um conhecimento amplo e sólido dos diferentes temas e tópicos, 
será possível ao professor perspetivar aprendizagens matemáticas significativas nos 
seus alunos. No contexto das nossas práticas (e investigação) consideramos a 
especificidade do conhecimento do professor em relação a outros profissionais e, 
nesse sentido, consideramos a concetualização do Mathematical Knowledge for 
Teaching (MKT) – (Ball, Thames & Phelps, 2008).  
Uma das dimensões desse conhecimento prende-se com a capacidade que o 
professor tem de deter para compreender e atribuir significado às intervenções e 
resoluções dos alunos, de modo a possibilitar-lhes uma verdadeira e completa 
compreensão das diversas temáticas. Essas intervenções ou resoluções dos alunos 
são, por vezes, de entendimento complexo, exigindo conhecimentos e esforços 
profundos, por parte do professor, tendo em conta os fundamentos matemáticos em 
que se baseiam. Nesse sentido, a nossa responsabilidade como formadores de 
professores contempla a necessidade de fomentar a discussão sobre o MKT dos 
(futuros) professores e conceptualizar formas de o melhorar. Uma das abordagens que 
consideramos potenciar esse desenvolvimento prende-se com a análise e discussão 
de resoluções e pensamentos de alunos, habilitando-os para a sua prática futura de 
uma forma mais competente e próxima da realidade e promovendo, 
concomitantemente, o desenvolvimento do seu MKT. 
Nesta comunicação, a partir de alguns exemplos concretos, pretendemos discutir e 
promover uma reflexão sobre perspetivas que podem ser implementadas na formação, 
a partir da análise de resoluções de alunos, confluindo para uma melhoria significativa 
da formação que prestamos e, consequentemente, para a melhoria das aprendizagens 
matemáticas dos nossos formandos e seus (futuros) alunos. 
 
Palavras-chave: Formação de professores, Conhecimento matemático para ensinar, 
investigar na formação.   
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O pré-escolar constitui um espaço para que a criança contacte e experimente uma 
vasta diversidade de situações/fenómenos. O significado que a criança atribui a essas 
experiências e aos novos lexemas que vai apreendendo reflete, a ligação entre a sua 
aprendizagem e o seu pensamento. 
O estudo desenvolveu-se num Jardim-de-infância do concelho de Viana do Castelo. 
Recorrendo a uma metodologia qualitativa, centrada na investigação-acção, teve como 
participantes 19 crianças (dos quatro aos seis anos de idade) e pretendeu analisar as 
aprendizagens de conceitos científicos centradas numa questão de investigação “Será 
que as actividades desenvolvidas no âmbito das ciências influenciam a apropriação 
que as crianças fazem dos termos científicos utilizados?”. 
Para o efeito foram formulados três objectivos: desenvolver actividades de ciências 
com crianças na temática dos estados físicos da água e das mudanças de estado 
físico; promover a linguagem científica usada pelas crianças nas actividades de 
ciências implementadas; analisar a evolução/adequação da linguagem científica às 
outras actividades de ciências implementadas que envolvam os mesmos conceitos. 
Como instrumentos de recolha de dados optou-se pela observação participante 
apoiada essencialmente em: registo num diário; grelha naturalista e registos 
audiovisuais. As actividades práticas desenvolvidas focaram-se na temática da água. 
Os resultados deste estudo demonstraram que: o conceito de estado líquido foi 
apropriado e verbalizado por todas as crianças. O estado sólido foi identificado por 
cerca de dois terços das crianças; o estado gasoso foi apropriado apenas por cerca de 
metade das crianças; e o conceito de temperatura foi adquirido por mais de três 
quartos das crianças. No que concerne às mudanças de estado físico: o conceito de 
fusão foi compreendido por cerca de metade das crianças; o conceito de evaporação 
correspondeu à quase totalidade das crianças, com excepção de uma; o conceito de 
condensação foi apropriado por um terço das crianças; e o conceito de solidificação foi 
entendido por muitas crianças mas apenas uma o conseguiu verbalizar 
adequadamente. Assim, este estudo focou-se essencialmente nas seguintes palavras-
chave: ciências no pré-escolar; aprendizagem de conceitos científicos; estados físicos 
da água; mudanças de estados físicos. 
 
Palavras-chave: ciências; pré-escolar; temática da água; atividades práticas 
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Atualmente, é importante que a escola tenha por objetivo desenvolver a capacidade de 
flexibilidade e adaptação dos seus alunos, para que estes estejam preparados para 
enfrentar as rápidas transformações do mundo. 
A Matemática e as Ciências têm uma presença significativa em todos os ciclos. Além 
disso, estas disciplinas proporcionam a articulação com diferentes áreas do saber, a 
qual possibilita a capacidade de usar estas duas disciplinas para resolver situações 
problemáticas, para raciocinar e comunicar descobertas. 
O desenvolvimento das aulas de Matemática e de Ciências da Natureza deve ser visto 
como um contributo, a par e em articulação com outras disciplinas, levando os alunos 
a saber, saber fazer, saber estar e saber ser. 
Cada vez mais a escola deve coibir a desfragmentação do conhecimento, 
proporcionando aos alunos a oportunidade de adquirir conhecimentos através de uma 
metodologia, que valorize a articulação de conteúdos das diferentes áreas do saber. 
A combinação adequada do trabalho em Matemática e em Ciências da Natureza 
deverá manifestar-se num crescimento dos alunos tanto do ponto de vista da 
autonomia, responsabilidade e criatividade como na perspetiva da cooperação e 
solidariedade. Sendo assim, esta atividade experimental, foi estruturada de forma a 
estabelecer a articulação entre ambas. 
A atividade experimental foi desenvolvida nas Unidades Curriculares de Pedagogia e 
Didática em Ciências e Matemática nos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico integradas 
no Mestrado em Ensino do 1º e 2º Ciclo do Ensino Básico. Nesse sentido e tendo a 
certeza que quando colocada em prática terá todos os dividendos esperados, pois 
tudo foi minuciosamente elaborado, com o objetivo de uma aprendizagem significativa 
e colaborativa. 
Neste âmbito, apreender a noção de volume em articulação com as Ciências é 
interessante e diferente, pois os alunos constroem conceitos a partir da 
experimentação e da observação que o trabalho experimental lhes proporciona. 
Nesta perspetiva, o objetivo deste relato é levar os docentes a refletir sobre o ensino 
de qualidade e de igualdade que só é possível se o docente for reflexivo e criativo e os 
alunos interventivos. Sendo para isso importante desenvolver aulas que articulem 
conteúdos/conhecimentos e que valorizem a ação dos alunos, pois é através dessa 
participação ativa que os mesmos aprendem e reconhecem a aplicabilidade dos 
conteúdos na sua vida quotidiana. 
 
Palavras-chave: Trabalho experimental; articulação; docente reflexivo; Matemática; 
Ciências. 
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Este trabalho de dissertação tem como objetivo central compreender como as 
educadoras de infância observadas em três instituições públicas, localizadas na 
cidade do Porto, organizam seus trabalhos e sua rotina escolar, mediando os conflitos 
e sentimentos de dor, stresse, angustias que as crianças trazem nos momentos mais 
diversos de sala de aula e como a literatura influencia nas questões de confronto e 
ajuda. E, também, entender o papel da escola em auxiliar e mediar junto às crianças e 
suas famílias esses factos, com os quais o professor não planeia e que acontecem a 
todo o momento num tempo e espaço as vezes inesperado, dentro e fora da sala de 
aula. Este trabalho de pesquisa ação teve um cunho etnográfico e recorreu à 
observação participante e entrevistas semiestruturadas para a recolha de dados. 
O diálogo entre o referencial teórico e o campo abre espaço para discutir como agir e 
garantir um espaço privilegiado nos diálogos que se instalam individualmente ou em 
grupos, nessas situações tão delicadas sob o olhar do educador na rotina pré-escolar. 
Fica evidenciada a importância da escuta para ajudar a criança a enfrentar e resolver 
problemas que surgem junto com suas histórias de vida. Assim, esta dissertação será 
perspectivada pela possibilidade de discutir a relação entre educador e educando a 
partir da necessidade de ouvir o outro em suas práticas educativas. 
 
Palavras-chave: Educador, infância, conflitos, angustia, medo, família-escola 
  

mailto:adriana.dihl@hotmail.com


COMUNICAÇÕES EM  POSTER 
 

 

Página | 77 

OS DESAFIOS DE BOLONHA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA ANÁLISE 
DE ALGUNS SISTEMAS DE ENSINO EUROPEUS 
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Fátima Simões2 | simoesfati@gmail.com 
1Instituto Politécnico da Guarda 

2Universidade da Beira Interior 
 

A Europa da educação e da formação assume-se hoje como uma realidade 
incontornável. De facto, já não é possível neste conceito europeísta que os países 
vivam fechados sobre si mesmos, com regras próprias e diferentes entre si. Esta 
premissa sendo verdadeira para a sociedade em geral, assume particular importância 
no domínio da Educação. 
Neste contexto da sociedade do conhecimento onde se privilegia a formação ao longo 
da vida, a formação de professores, acompanhando as reformas educativas 
preconizadas para o Ensino Superior pelo processo de Bolonha, procurou uniformizar-
se tendo por objetivo principal formar melhores profissionais perante uma sociedade 
cada vez mais qualificada e competitiva. Deste modo, na esteira de Bolonha, verificou-
se um processo de reestruturação da formação de professores nos vários países 
membros da União Europeia. 
De referir, contudo, que o Processo de Bolonha não pressupõe uma uniformização do 
Ensino Superior Europeu, que seria contrária ao princípio de autonomia que se deseja 
para cada um dos países membros. O objetivo foi apenas criar um quadro comum de 
referência com vista a aumentar a inteligibilidade e o reconhecimento internacional das 
diversas formações, criando com essa finalidade instrumentos que sirvam de “medida” 
das mesmas (Cachapuz e al, 2002; Alarcão 2007; Cachapuz, 2009). 
O objectivo desta comunicação é estabelecer uma visão comparativa entre os 
sistemas de ensino dos cursos de formação de professores de alguns países 
membros da União Europeia com o actual sistema de formação de professores em 
Portugal, procurando aferir-se se as directrizes preconizadas para a formação de 
professores pelo processo de Bolonha foram efectivamente tidas em conta na 
reestruturação/uniformização dessa formação. 
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CONHECIMENTO DE FUTUROS PROFESSORES NA IMERSÃO NA PRÁTICA – O 
CASO DOS VOLUMES E CAPACIDADES 

Ana Caseiro1 | anac@eselx.ipl.pt 
Carlos Miguel Ribeiro2 | cmribeiro@ualg.pt 

1Escola Superior de Educação de Lisboa 
2Universidade do Algarve 

 
O conhecimento de matemática do professor de matemática é uma das temáticas que 
tem vindo a assumir um lugar de destaque no conjunto de investigações que têm sido 
efetuadas no domínio da Educação Matemática. Por outro lado, existe também uma 
atenção significativa às práticas do professor, ao papel que esse conhecimento 
desempenha na forma como essa prática ocorre e ao papel da reflexão na e para a 
prática – em todos os seus momentos. No entanto a, maioria destes estudos centra-se 
em professores em exercício deixando à margem o papel da formação inicial na e para 
a prática, marginalizando também o papel da formação inicial como ponto de acesso a 
esse prática. Este conhecimento é, aqui, encarado na perspetiva do Mathematical 
Knowledge for Teaching (MKT) (Ball, Thames & Phelps, 2008). 
Por considerarmos que a formação inicial de professores é um dos pontos de acesso à 
prática dos hipotéticos futuros professores, torna-se imprescindível que promova 
práticas conscientes, reflexivas e sustentadas por um amplo e sólido conhecimento 
dos tópicos a abordar (em todas as suas dimensões), sendo que, por esse motivo, 
consideramos de suprema importância obter um mais amplo entendimento sobre 
alguns dos fatores que influenciam, por um lado, alguns aspetos da planificação e da 
sua implementação em sala de aula e, por outro, a natureza e foco das reflexões, por 
forma a podermos contribuir com algumas recomendações para uma melhoria da 
formação facultada. A questão que abordamos aqui poderá ser enunciada como: Que 
MKT relacionado com volume e capacidade revelam futuros professores dos primeiros 
anos (no âmbito da PES) de forma a podermos elaborar algumas recomendações para 
a melhoria da sua formação? 
Este trabalho combina uma metodologia qualitativa com um estudo de caso 
instrumental envolvendo três hipotéticos futuros professores do 1.º e 2.º Ciclos durante 
a sua Prática de Ensino Supervisionada no 1.º Ciclo. A recolha de informação ocorreu 
associada aos três momentos da prática (planificação, implementação e reflexão 
posterior) envolvendo a gravação áudio e vídeo da aulas e reflexão posterior. 
Neste poster apresentaremos alguns resultados preliminares relativos ao MKT de 
futuros professores relacionado com volumes e capacidade e o papel das discussões 
e reflexões na consciencialização do seu próprio MKT e na forma como encaram a 
prática docente. Equacionaremos algumas questões fulcrais para discussão no sentido 
de possibilitar melhorar a formação de professores e de associar de forma mais 
profícua o s campos da investigação e da formação/prática. 
 
Palavras-chave: Prática de ensino supervisionada; volume e capacidade; 
conhecimento do professor 
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JOGAR COM CONTEÚDOS MATEMÁTICOS 

Ana Filipa Gomes Mendes | filipamendes89@gmail.com 
 
Os níveis de literacia matemática, nos estudantes portugueses, têm vindo a ser uma 
preocupação para aqueles que observam os resultados insatisfatórios nas provas 
nacionais. O crescente menosprezo dos alunos face à matemática conduz a que os 
profissionais de educação repensem nas suas práticas. A presente investigação surge 
pelas inquietações de uma das investigadoras ao constatar no terreno a desmotivação 
dos seus alunos relativamente à aprendizagem da matemática. 
No âmbito de um estágio curricular de mestrado profissionalizante em Educação Pré-
escolar e Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico, foi elaborada uma investigação de 
caráter exploratório na tentativa de compreender os efeitos da utilização do lúdico na 
aprendizagem de conteúdos matemáticos. 
A investigação, de natureza essencialmente qualitativa, desenvolveu-se ao longo de 
15 semanas com apresentação de propostas lúdicas em 6 sessões, numa sala do 
2ºano do 1ºCiclo do Ensino Básico, com um total de 26 alunos. Esta investigação teve 
também uma natureza quantitativa sustentada num questionário e em fichas de 
avaliação. 
Os resultados obtidos sugerem dois aspetos essências, um que se prende com a 
motivação para a aprendizagem da matemática e um outro sobre os efeitos práticos 
do jogo na aprendizagem, por parte das crianças, dos conhecimentos matemáticos. 
Esta investigação tenta, assim, discernir se o jogo assume papel de mediador e 
promotor de aprendizagens no âmbito da matemática. 
De um modo geral, e tendo consciência das limitações do estudo e da reduzida 
amostra, os dados recolhidos sugerem que o recurso a práticas lúdicas potencializa a 
aprendizagem de conteúdos matemáticos por tornar esta área do saber motivadora. 
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO SOBRE PRÁTICAS: UMA PONTE ENTRE A TEORIA 
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O Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico da 
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal tem como referente, 
ao longo dos três semestres do curso, um modelo de supervisão que reflete o 
investimento na reflexão com os estudantes sobre a sua própria ação. A reflexão, 
ancorada no terreno onde ocorre, possibilita um quadro interpretativo pessoal que 
contribui para uma atitude de autoanálise constante, por parte dos estudantes, numa 
permanente interação com o seu desenvolvimento profissional. 
A pressão que, se vive hoje, subordinando a formação superior, e em particular a de 
professores, a outros interesses, designadamente políticos e económicos, leva-nos a 
uma maior necessidade de reforçar a relação entre o campo teórico e o prático de 
modo a ajudar a construir uma profissionalidade informada, competente e capaz de se 
repensar para uma ação crítica relativamente aos contextos profissionais e às 
pressões que sobre ele se exercem quotidianamente. 
A nossa comunicação centra-se, essencialmente, na organização e desenvolvimento 
da componente de “Prática de Ensino Supervisionada” no âmbito do trabalho 
desenvolvido no 1º ciclo do Ensino Básico neste curso de mestrado, bem como no 
dispositivo de formação designado por: Projeto de Investigação. 
O projeto consiste, justamente, num confronto de teorias e práticas contextualizadas, 
refletidas no sentido de encontrar respostas de natureza diversa para os problemas 
emergentes. Trata-se, assim, de um dispositivo que serve não só como estratégia de 
formação em alternância interativa, como, também, de instrumento de 
desenvolvimento profissional. 
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A principal finalidade desta comunicação é a de contribuir para discussão da Prática 
de Ensino Supervisionada (PES) como contexto de construção de competências 
profissionais dos professores estagiários, em particular da competência do aprender a 
aprender. 
Num primeiro momento, duas professoras estagiárias relatam a implementação 
integrada dos seus projetos de intervenção sobre leitura e escrita de textos não 
literários numa turma de segundo ano de escolaridade. A implementação desses 
projetos é analisada à luz do principal objetivo que a orientou, nomeadamente a 
iniciação dos alunos na construção da competência do aprender a aprender. 
De um modo situado no relato dessas experiências práticas, as professoras discutem, 
num segundo momento, a sua experiência de PES como contexto de construção de 
saberes sobre a sua própria competência do aprender a aprender. 
Em primeiro lugar, discutem o papel da prática supervisionada na sua atual 
compreensão do papel da teoria na construção dessa competência. Argumentam que 
a 'revisitação' das teorias sobre o ensino situado e explícito e da avaliação formativa, 
entre outras, necessárias ao desenho, implementação e avaliação dos seus projetos 
de intervenção, foi essencial para a construção da sua prática, reconhecendo-lhe 
assim um papel fundacional no crescimento profissional. 
Em segundo lugar, as professoras detêm-se sobre o papel da PES que vivenciaram no 
seu entendimento do papel da reflexão na construção da aprendizagem docente. 
Discutem como o seu processo de PES permitiu perceber o processo reflexivo como 
instrumento de monitorização das aprendizagens profissionais realizadas e por 
realizar. 
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A formação dos futuros docentes em metodologias de investigação é uma das 
preocupações do plano de estudos da Licenciatura em Educação Básica da Escola 
Superior de Educação de Santarém. Este estudo visa apresentar as estratégias e 
métodos de formação usados no âmbito da unidade curricular Investigação em Estudo 
do Meio desse curso. O seu principal objetivo é desenvolver nos futuros educadores e 
professores as competências necessárias à concretização desta dimensão 
investigativa nas aulas de Estudo do Meio. 
As primeiras aulas dessa unidade curricular são destinadas à sensibilização dos 
alunos para a importância do Estudo do Meio enquanto espaço de investigação. 
Seguem-se algumas aulas para a análise dos tipos de investigação que são passíveis 
de serem realizados em Estudo do Meio, focando os instrumentos e as técnicas de 
recolha de dados. Depois desses aspetos introdutórios, o restante tempo letivo 
organiza-se em regime de tutorias e é destinado à elaboração e concretização do 
plano de investigação, o qual segue as seguintes etapas: i) definição da questão-
problema e dos objetivos do estudo; ii) revisão teórica do problema de investigação; iii) 
definição da metodologia a aplicar; iv) construção dos instrumentos de recolha de 
dados; v) recolha de dados no terreno; vi) interpretação dos resultados e conclusões 
finais. O trabalho realizado ao longo de dois anos letivos conduziu à elaboração de 
dezenas de investigações pelos discentes que frequentaram a unidade curricular. 
Algumas dessas investigações foram, inclusivamente, apresentadas em encontros 
científicos. Esse conjunto de trabalhos de investigação revelou-se bastante profícuo 
em termos de aplicação de conhecimentos sobre as principais etapas envolvidas 
numa investigação. Os alunos evidenciaram, de uma forma geral, um desenvolvimento 
significativo das competências necessárias ao bom desenvolvimento de uma 
investigação. 
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A Prática de Ensino Supervisionada apresenta-se como um processo indispensável e 
fundamental para a qualificação profissional da docência, pois, proporcionando o 
contacto direto com o contexto educativo, pode contribuir para desenvolver 
competências essenciais ao exercício da prática docente. Neste âmbito, um dos 
principais objetivos do estágio é a aplicação, em contexto real de ensino, dos 
conhecimentos e das competências adquiridas e desenvolvidas em diversas unidades 
curriculares, fundamentalmente, as que se relacionam com as pedagogias e as 
didácticas específicas de diferentes áreas curriculares disciplinares. Por outro lado, 
esta intervenção em contexto de estágio, por parte do futuro professor, pode também 
constituir uma oportunidade para actualizar e, sobretudo, motivar os professores já 
profissionalizados (orientadores cooperantes), em relação a práticas letivas mais 
atualizadas, entre elas, a correta e adequada utilização do trabalho experimental, no 
ensino das ciências. 
Neste contexto, surge este trabalho que pretende descrever algumas vivências 
desenvolvidas em contexto de estágio, integrado no curso de mestrado em ensino do 
1º e 2º CEB e realizado numa turma de 5º ano de escolaridade. As aulas de Ciências 
da Natureza centraram-se, fundamentalmente, na utilização do trabalho experimental, 
para exploração de determinados conteúdos programáticos, procurando-se, sempre 
que possível, envolver a orientadora cooperante nas actividade experimentais 
realizadas pela estagiária, uma vez que, segundo informação da professora titular, 
esta prática não era tida em conta por motivos diversos, entre eles, a falta de tempo e 
a motivação. 
Analisando-se quer os relatórios elaborados pelos alunos, no final de cada actividade 
experimental realizada, quer as respostas dadas pela aplicação de um questionário e, 
ainda, a opinião da própria orientadora cooperante, recolhida através de uma 
entrevista semiestruturada, pode constatar-se que, em relação aos alunos, a 
motivação e o desempenho foram, consideravelmente, superiores, quando as aulas 
incluíam a componente experimental. Quanto à orientadora cooperante que 
inicialmente manifestou falta de predisposição para a realização de actividades 
experimentais, verificou-se alguma modificação, quer a nível de atualização didática, 
quer em relação à opinião pouco favorável que possuía, inicialmente, no âmbito do 
uso do trabalho experimental nas aulas de Ciências. 
Assim, espera-se que este relato contribua para se reflectir acerca da intervenção dos 
futuros professores, em contexto de estágio, a qual poderá ajudar a promover, junto 
dos professores já profissionalizados, o interesse pela utilização de práticas letivas 
mais atuais e mais adequadas, nomeadamente, no caso da componente experimental, 
nas aulas de Ciências da Natureza. 
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O objeto de estudo desta comunicação centra-se na descrição de um processo de 
intervenção educativa numa sala de aula com alunos do 1º ano do 1º Ciclo do Ensino 
Básico. Pretende apresentar e analisar de modo reflexivo a ação do professor, 
sustentada pela exigência, no rigor da sua concepção, implementação e avaliação, 
apresentando estratégias de integração curricular e de diferenciação pedagógica, 
conducentes ao sucesso educativo de todos os alunos. Deste modo, a comunicação 
pode configurar-se como um contributo prático e ilustrativo de operacionalização do 
trabalho do professor, no contexto da avaliação do desempenho docente. 
É assim nosso propósito apresentar um percurso de formação desenvolvidos por 
estudantes do 2º ano do Mestrado em Ensino do 1º e do 2º Ciclo do Ensino Básico, no 
contexto das suas experiências de aproximação à profissão. 
Neste processo as estudantes conceberam, implementaram e avaliaram um projeto de 
intervenção para uma turma de alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, marcado pelo 
rigor e espírito científico. É a descrição do caminho percorrido desde a análise 
reflexiva sobre o contexto socioeducativo, com particular destaque para os processos 
seguidos na avaliação das aprendizagens dos alunos, no equacionar da problemática 
e definição de objectivos gerais e específicos de intervenção, respectivo plano de ação 
e regulação da avaliação, que se constituem como os eixos fundamentais da 
intervenção pedagógica descrita. 
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O Jardim do Paço Episcopal de Castelo Branco, ex-líbris da cidade, interliga espaços 
e objetos de grande dimensão estética. O traçado geométrico e a profusão de formas 
e elementos decorativos, aliados à vegetação e à estatuária em granito conferem a 
este espaço um potencial de interdisciplinaridade passível de promover aprendizagens 
integradoras das várias áreas do currículo do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Trata-se, por 
isso, de um espaço de educação não formal cujo valor didático pretendemos 
evidenciar. 
No âmbito do mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico, desenvolveram-se trabalhos de investigação centrados na questão do 
potencial educativo que assenta na inter-relação entre as aprendizagens realizadas no 
Jardim do Paço e as realizadas em sala de aula. Os estudos enquadraram-se na 
Prática de Ensino Supervisionada no 1.º Ciclo do Ensino Básico e envolveram, de 
modo ativo e direto, uma turma de 24 alunos de 4.º ano e a sua Professora Titular. 
Ainda que um dos trabalhos estivesse focado na aprendizagem das ciências e outro 
na aprendizagem da matemática, em ambos se fixaram como objetivos do estudo: (i) 
Construir e avaliar recursos didáticos para a aprendizagem não formal no Jardim do 
Paço que relevem as atividades de natureza prática como experiências de 
aprendizagem em Ciências e Matemática; (ii) Evidenciar o contributo das atividades 
realizadas para a aquisição de competências na área das Ciências e Matemática de 
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
Decorrente da problemática e das questões de investigação, em termos 
metodológicos, optou-se por uma investigação qualitativa. Tratando-se de estudos que 
pretendem contribuir para o incremento do conhecimento e melhoria das práticas 
pedagógicas, adotou-se um design de investigação-ação. Nesse sentido, foi seguido 
um faseamento de planificação, ação, observação e reflexão sobre a ação, no sentido 
da melhoria de competências profissionais e contribuindo para a compreensão da 
prática educativa. 
Tendo em conta a participação ativa dos alunos no decorrer das atividades realizadas 
no Jardim do Paço e os comentários e registos escritos (textos e desenhos) efetuados 
no regresso à escola, entendemos que este espaço proporciona oportunidades únicas 
para realizar aprendizagens diferentes do habitual. A natureza das atividades 
propostas, elaboradas com base nos recursos do próprio Jardim, contribuiu para uma 
maior motivação da turma, relevando a dimensão afetiva da aprendizagem e 
permitindo melhorar a compreensão de conceitos. 
 
Palavras-chave: Educação Básica; Prática de Ensino Supervisionada; Educação não 
formal; Educação em Ciências e Matemática; Jardim do Paço 
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MESTRADOS PROFISSIONALIZANTES PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E OS 
1º E 2º CICLOS DO ENSINO BÁSICO: BALANÇO DE UM MODELO DE FORMAÇÃO 

Lina Fonseca | linafonseca@ese.ipvc.pt 
Isabel Vale | isabel.vale@ese.ipvc.pt 

Ana Peixoto | anapeixoto@ese.ipvc.pt 
Ana Barbosa | anabarbosa@ese.ipvc.pt 
José Portela | jose.portela@ese.ipvc.pt 

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
 
Na sequência da legislação que definiu o regime jurídico profissional para a docência a 
ESE do IP de Viana do Castelo propôs à tutela e viu aprovados quatro cursos de 
mestrado que conferem habilitação profissional para a docência (perfis de 1 a 4). Na 
ESE de Viana do Castelo no ano letivo de 2010/2011 e 2011/2012 funcionaram três 
desses cursos de mestrado: em educação pré-escolar (dois semestres), em educação 
pré-escolar e ensino do 1º ciclo do EB (três semestres) e em ensino do 1º e do 2º 
ciclos do EB (quatro semestres). 
Uma das componentes dos cursos, a Prática de Ensino Supervisionada (PES), 
despoletou, intra e inter comissões de curso, discussão e reflexão sobre o design do 
modelo a seguir para a PES e das consequentes opções a tomar: Que modelo adotar 
para a PES? Como a organizar? Quem integra a equipa docente da PES? Que 
escolas cooperantes? Que perfil para os professores cooperantes? Como se 
implementa a PES nos contextos? Como avaliar a PES? Como articular as PES nos 
mestrados que abrangem dois níveis? Que modelo para o relatório final de PES, 
sujeito a discussão pública? Como integrar a componente de investigação nestes 
cursos de mestrado? 
É objetivo da PES que, de acordo com o perfil respetivo, os mestrandos em contextos 
educativos de jardim-de-infância, de 1º ciclo e de 2º ciclo do Ensino Básico, apliquem 
os seus conhecimentos de conteúdo específico, didático e curricular das diferentes 
áreas de intervenção, de modo a adequarem o ensino às crianças, numa perspetiva 
socio construtivista, a dar resposta às diferentes situações emergentes da prática e a 
analisarem, avaliarem e refletirem sobre as ações desenvolvidas de modo a 
perspetivarem ações futuras. Pretende-se ainda que, os mestrandos, aplicando 
conhecimentos adquiridos no âmbito das metodologias de investigação, identifiquem, 
desenhem, implementem e analisem os resultados obtidos de um estudo de 
investigação, em contexto. 
Nesta comunicação pretendemos partilhar os modelos de formação adotados nestes 
três cursos, dando conta do trabalho já realizado, refletir sobre o caminho percorrido 
apontando potencialidades, fragilidades, constrangimentos enfrentados e as 
oportunidades de desenvolvimento futuro. 
 
Palavras-chave: Prática profissional, modelos de formação, investigação 
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O PROJETO CURRICULAR INTEGRADO COMO DISPOSITIVO DE INTEGRAÇÃO 
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Luisa Alonso | alonso@ie.uminho.pt 
Carlos Silva | carlos@ie.uminho.pt 

Instituto de Educação, Universidade do Minho 
 

A intervenção do Projeto PROCUR – Projeto Curricular e Construção Social – define-
se como “uma tentativa teórico-prática de produzir inovação/formação nas escolas do 
ensino básico” (Alonso, 1998, p.466) e “surge como uma proposta de inovação 
educativa centrada na abordagem de Projeto Curricular Integrado (PCI), articulando 
estreitamente processos de formação de professores com o desenvolvimento 
curricular assente nos contextos reais das escolas, no sentido de conseguir uma 
melhor qualidade educativa, aproximando o currículo das necessidades dos alunos e 
responsabilizando toda a comunidade escolar pelo processo educativo, através da 
emergência de um clima de colaboração e participação” (Alonso et al., 2002, p.17). 
O constructo de PCI é o elemento central do modelo curricular do PROCUR e 
fundamenta-se (Alonso, 2002, p.62) “na necessidade de que, para manter a coerência 
entre propostas e os princípios teóricos e a sua realização prática, todas as 
componentes do currículo e os diferentes contextos e processos de intervenção e 
concretização devem conjugar-se de forma articulada, para conseguir dar corpo a um 
projeto que oriente a formação integrada dos alunos”. 
Tendo por referência os resultados positivos da experiência da Universidade do Minho 
(UM) com a Licenciatura em Ensino Básico (1.º Ciclo), aludimos à construção do seu 
referencial de formação, onde se salienta a relação entre as competências do perfil 
profissional integrado do professor a formar e os dispositivos formativos necessários 
para a sua concretização, traduzido na sistematização dos princípios do projeto de 
formação inicial, orientado pela perspectiva de construção, desenvolvimento e 
avaliação de PCI (Silva, 2011). 
Com o deambular do processo de Bolonha (Decreto-Lei n.º 74/2006) e do novo regime 
jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e no 
ensino básico (Decreto-Lei n.º 43/2007), a UM procedeu à reorganização da formação 
de educadores e professores. De acordo com as componentes assinaladas na lei 
(formação nas áreas de docência, didáticas específicas, formação educacional geral, 
formação cultural social e ética, formação em metodologias de investigação 
educacional e iniciação à prática profissional), resultou a proposta formativa, ao nível 
do 1.º ciclo de Bolonha, da Licenciatura em Educação Básica, e, ao nível do 2.º ciclo, 
dos mestrados profissionalizantes para a educação de infância e para os professores 
do 1.º e 2.º ciclo. 
Assim, na continuidade da experiência de formação da UM, pretende-se refletir sobre 
o “Projeto Curricular Integrado” como elemento integrador dos processos formativos 
dos profissionais da Educação Básica, contrastando-os com a experiência anterior e 
projetando os desafios do futuro. 
 
Palavras-chave: projeto curricular integrado, formação de professores, educação 
básica 
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ATIVIDADES FÍSICAS E DESPORTIVAS NAS AEC NA ESCOLA DO 1º CEB – 
SATISFAÇÃO, PREFERÊNCIAS E REJEIÇÕES DOS ALUNOS 

Rui Neves | rneves@ua.pt 
CIDTFF, Departamento de Educação, Universidade de Aveiro 

Ema Pereira 
 

A necessidade de conhecer e analisar as práticas de atividade física e desportiva 
(AFD) proporcionada nas escolas do 1º ciclo do ensino básico (CEB) aos alunos, 
constitui-se como um imperativo para a avaliação do impacte dessas práticas nos 
alunos. Dar voz e sentido às perceções e opiniões dos alunos, enquanto principais 
sujeitos das AFD nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), torna-se assim 
fundamental. O presente estudo centra-se na análise da satisfação dos alunos, para 
com as diferentes AFD, praticadas no contexto das AEC, em escolas do 1º CEB do 
concelho de Oliveira do Bairro. Para tal foram inquiridos através de um questionário, 
sobre as atividades de que “mais gostam” e “menos gostam”, 366 alunos do 3º e 4º 
ano de escolaridade, no ano letivo 2009/2010. Os resultados, tratados em termos de 
estatística descritiva, apontam para uma forte satisfação global dos alunos, para com a 
componente de AFD, superior à própria satisfação para com a escola. Na componente 
de AFD os alunos destacam “gostar mais” da prática de atividades como o futebol 
(16.3%) jogo do mata (13.3%) e correr (8.5%), surgindo como as que “gostam menos” 
atividades como: correr (35.5%), futebol (10.4%) e jogo do mata (4.7%). Estes 
resultados não podem deixar de ser interpretados à luz das perceções diferenciadas 
de rapazes e raparigas. Perante estes resultados, que corroboram vários estudos 
nacionais (CAP, 2008, 2009) no que se refere à satisfação bastante positiva dos 
alunos perante a componente de AFD nas AEC, identifica-se que a perceção subjetiva 
por um lado e a diferenciação com base no género influenciam as preferências e 
rejeições dos alunos. 
Palavras-chave: escola 1º ciclo, alunos, atividades físicas e desportivas, satisfação 
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VOU ENTRAR EM ESTÁGIO… SERÁ QUE ME SINTO CAPAZ? – PERCEÇÕES DE 
ALUNAS ESTAGIÁRIAS SOBRE A FORMAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA PRÁTICA 

Sónia Ferreira | onisa81@gmail.com 
Teresa Sarmento | tsarmento@ie.uminho.pt 

Instituto de Educação, Universidade do Minho 
 
As alterações introduzidas nos cursos de formação de educadoras de infância, agora 
realizados num segundo ciclo de estudos, com o grau de mestrado, que se realiza na 
continuidade de uma licenciatura em educação básica, vêm introduzir novas 
problemáticas, sobretudo centradas na perceção do risco de baixa preparação com 
que se inicia a prática de ensino supervisionada. A formulação do curso de Mestrado 
em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1ºCiclo do Ensino Básico, da Universidade do 
Minho, procurou integrar a longa reflexão produzida em mais de vinte anos de 
funcionamento da licenciatura profissionalizante anterior, onde já se verificava a 
articulação entre a ação e a investigação. No entanto, atendendo a que as condições 
de operacionalização dos novos cursos são, de facto, diferentes, com uma 
componente prática bastante menor ao longo do processo, decidiu-se auscultar as 
alunas sobre as suas perceções acerca da forma como concetualizam a sua formação 
para a emersão em estágio, antes e após o mesmo. Assim, realizamos um inquérito 
por questionário, respondido imediatamente antes e após a experiência de estágio em 
jardim de infância, cujos resultados da análise feita sobre os mesmos nos permitem 
avaliar o atual curso, permitindo-nos também perspetivar novos caminhos para a 
reestruturação do mesmo. 
 
Palavras-chave: Formação, Prática Pedagógica, Investigação 
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PROGRAMA 
III ENCONTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – Formação de educadores e professores do 1.º e 2.º CEB 

12 e 13 de outubro de 2012 - Departamento de Educação/ Universidade de Aveiro 
 

HORÁRIO 12 DE OUTUBRO, 6ª FEIRA 

9:00 – 9:30 Receção e registo dos participantes 

9:30 – 10:00 SESSÃO DE ABERTURA  
SALA C. 2. 22 

10:00 – 11:15 CONFERÊNCIA PLENÁRIA – PERFIL E MODELOS DE FORMAÇÃO DO  DOCENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA - Maria do Céu Roldão 

MODERAÇÃO: Nilza Costa 

SALA: C. 2. 22 

11:15 – 11:30 Intervalo/pausa para café 

11:30 – 13:00 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

EIXO 1. FORMAÇÃO NAS ÁREAS DE 
DOCÊNCIA E DIDÁTICAS  ESPECÍFICAS 
 
MATEMÁTICA  - A 
MODERAÇÃO: Rui Vieira  
SALA: C. 3. 4 
 

EIXO 1. FORMAÇÃO NAS ÁREAS DE 
DOCÊNCIA E DIDÁTICAS  ESPECÍFICAS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
MODERAÇÃO: Filomena Martins 
SALA: C. 3. 7  
 

EIXO 2. FORMAÇÃO EDUCACIONAL 
GERAL E FORMAÇÃO CULTURAL 
SOCIAL E ÉTICA 
 
CONSTRUÇÃO PROFISSIONAL 
DOCENTE  -  A  
MODERAÇÃO: Jorge Adelino Costa 
SALA: C. 3.10  

EIXO 3. FORMAÇÃO E 
METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO 
EDUCACIONAL E INICIAÇÃO À 
PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
INICIAÇÃO À PRÁTICA  -  A 
MODERAÇÃO: Rui Neves  
SALA: C. 3. 27 
 

 
Lurdes Serrazina, Ana Barbosa,  
Ana Caseiro, António Ribeiro, 
Cecília Monteiro, Cristina 
Loureiro, Fátima Fernandes, 

 
Cristina Nobre 
A educação literária hic et nunc 
 

 
Lola Geraldes Xavier 
Reinventar a formação docente 
para o século XXI 

 
Manuel Celestino Vara Pires, 
Maria Cristina do Espírito 
Santo Martins 
Relatório final da Prática de 



Graciosa Veloso, Isabel Vale, 
Lina Fonseca, Luís Menezes, 
Margarida Rodrigues, Pedro 
Almeida, Teresa Pimentel, Tiago 
Tempera 
O conhecimento matemático dos 
futuros docentes no início da 
licenciatura em Educação Básica: 
um projeto envolvendo três ESE 
 
Ana Caseiro, Carlos Miguel 
Ribeiro 
Formação matemática de futuros 
professores dos primeiros anos – 
contributos de um foco no 
conhecimento matemático para 
ensinar 
 
Keli Cristina Conti 
Instigando professores e futuros 
professores dos anos  iniciais do 
Ensino Fundamental a trabalharem 
com o letramento estatístico 
 
Fernando Martins, Carlos Miguel 
Ribeiro 
Discutindo o raciocínio matemático 
de alunos e futuros professores: 
contributos para melhorar a 
formação 
 

Inês Maria Lopes Silva 
Compreender a abordagem 
didática da escrita pelo 
desenvolvimento da competência 
da escrita 
 
Maria Cristina Vieira da Silva 
Perceções de mestrandos na área 
de formação de  professores sobre 
educação linguística 

 
João Gouveia, Clara Craveiro, 
Marta Martins, Cecília Santos, 
Isabel Brandão, Alice Santos, 
Brigite Silva 
Competências transversais: a 
construção do perfil profissional 
dos docentes de Educação Básica 
 
Elisabete Brito, Florbela 
Rodrigues, Fátima Simões 
Bolonhando sobre Bolonha: uma 
análise dos relatórios de 
concretização do Processo de 
Bolonha das Escolas Superiores 
de Educação 
 
Henrique Manuel Pereira 
Ramalho 
“Bolonha” enquanto agenda 
globalmente estruturada para a 
formação de professores: a 
profissionalidade docente como 
ideologia hegemónica 
desnacionalizada e o reflexo de um 
profissionalismo burocrático 
internacionalmente 
consensualizado 

Ensino Supervisionada: Sobre o 
que refletem os futuros 
professores? Com que 
profundidade? 
 
Cristina Parente, Fátima Vieira 
Questões e desafios da Pratica 
de Ensino Supervisionada na 
formação inicial de educadores 
de infância 
 
Margarida Susana P. N. 
Santos Silva, Alcina Figueiroa 
As ciências de base 
experimental – relato 
de  vivências em contexto de 
estágio no 1º CEB  
 
Rui Neves 
Projetos de Intervenção 
Educacional – um percurso 
de iniciação à prática 
profissional 

13:00 – 14:30 Almoço 



14:30 – 15:00  
 
 
 

POSTERS – ÁTRIO DO EDIFÍCIO 

● EIXO 1. FORMAÇÃO NAS ÁREAS DE DOCÊNCIA E DIDÁTICAS  ESPECÍFICAS 
 
- Adriana Dihl Moraes - Como surge ou é implementada esta realidade na  formação de professores dentro da realidade de uma escola? 

- Ana Pedrosa, Carla Ramadinha, Daniela Cruz, Janeth Sousa, Mónica Correia, Rui Neves - Atividade Física Desportiva em alunos do 1º CEB 
- A  influência de pais desportistas e não desportistas 

- António Almeida, Conceição Lança, Carolina Gonçalves - Conceções e representações de crianças e de  professores em formação acerca 
dos animais: das similaridades aos desafios  colocados 

- Carla Susana Santos, Rute Monteiro, Carlos Miguel Ribeiro – Conhecimento das Ciências para o ensino da célula – um estudo de caso 
instrumental  

- Cláudia Fontão, Ana Peixoto - Ciência criativa no pré-escolar: a temática do ar 

- Florinda Costa, Graciosa Veloso - Em busca de conhecimento profundo para ensinar  matemática elementar 

- Helena Gomes, Cátia Rodrigues, Fernando Martins, Carlos Miguel Ribeiro - Compreender para ajudar a compreender – papel 
e  potencialidades da formação 

- Janete Sousa, Ana Peixoto – Falar Ciências com crianças dos 4 aos 6 anos: a temática da água em contexto Pré-Escolar.  

- Maria Augusta Santos, Simone Gomes, Alcina Figueiroa - Experimentar a Matemática através das Ciências da  Natureza no 2º Ciclo 
 

● EIXO 2. FORMAÇÃO EDUCACIONAL GERAL E FORMAÇÃO CULTURAL SOCIAL E ÉTICA 
 
- Adriana Dihl Moraes – O espaço de diálogo e a influência dos contos como dispositivo de mediação pedagógica para a resolução de conflitos, 

angústias e medos na Educação de Infância  

- Florbela Rodrigues, Elisabete Brito, Fátima Simões - Os desafios de Bolonha na formação de professores: uma análise de alguns sistemas  

de ensino europeus 

 



● EIXO 3. FORMAÇÃO E METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL E INICIAÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
- Ana Caseiro, Carlos Miguel Ribeiro – Conhecimento de futuros professores na imersão na  prática – o caso dos volumes e capacidades 

- Ana Filipa Gomes Mendes - Jogar com Conteúdos Matemáticos 

- Ana P. Sequeira, Fernanda Botelho, Jorge Pinto - Projeto de Investigação sobre práticas: uma ponte entre a teoria e a prática 

- Ângela Magalhães, Carla Costa, Íris Pereira - A Prática de Ensino Supervisionada como contexto de desenvolvimento da competência do 

aprender a aprender 

- Bento Cavadas, Elisabete Linhares - O papel da investigação na formação de professores e  educadores: Um estudo de caso 

- Carla Alexandra Correia de Oliveira, Alcina Maria da Silva Mota Figueirôa - Trabalho experimental no 2º CEB – relato da intervenção de uma 

futura professora de Ciências da Natureza 

- Conceição Lança, António Almeida, Carolina Gonçalves - O saber profissional do professor: Da conceção à implementação e avaliação de 

um projeto de intervenção educativa 

- Fátima Paixão, Fátima R. Jorge - Um espaço da cidade para educação não formal em  Ciências e Matemática no Ensino Básico 

- Lina Fonseca, Isabel Vale, Ana Peixoto, Ana Barbosa, José Portela - Mestrados profissionalizantes para a Educação Pré-Escolar e os 1º e 2º 

ciclos do Ensino Básico: balanço de um modelo de formação 

- Luísa Alonso, Carlos Manuel Ribeiro da Silva - O Projeto Curricular Integrado como dispositivo de integração na formação de professores da 

Educação Básica 

- Rui Neves, Ema Pereira - Atividades físicas e desportivas nas AEC na escola do  1º CEB – satisfação, preferências e rejeições dos alunos 

- Sónia Ferreira, Teresa Sarmento - Vou entrar em estágio… será que me sinto capaz? – perceções de alunas estagiárias sobre a formação para 

o exercício da prática 

 

 



15:00 – 16:30 COMUNICAÇÕES ORAIS 

EIXO 1. FORMAÇÃO NAS ÁREAS DE DOCÊNCIA E 
DIDÁTICAS  ESPECÍFICAS 
 
EXPRESSÕES E TIC -  A 
 
MODERAÇÃO: Rui Neves  
SALA: C. 3. 3 

EIXO 2. FORMAÇÃO EDUCACIONAL GERAL E 
FORMAÇÃO CULTURAL SOCIAL E ÉTICA 
 
CONSTRUÇÃO PROFISSIONAL DOCENTE -  B 
 
MODERAÇÃO: Gabriela Portugal  
SALA: C. 3. 7 

EIXO 3. FORMAÇÃO E METODOLOGIAS DE 
INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL E INICIAÇÃO À 
PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
INICIAÇÃO À PRÁTICA - B 
MODERAÇÃO: Filomena Martins  
SALA: C. 3. 27 

 
Maria Esther del Moral Pérez, Laura Carlota 
García, Lourdes Villalustre Martínez  
Competencias desarrolladas por los futuros 
maestros  mediante la creación de narraciones 
digitales 
 
Susana Maria Maia Porto 
A criatividade na expressão musical da criança: 
abordagens metodológicas contemporâneas para 
a Educação Básica.  
 
Rui Neves 
A Expressão e Educação Motora – 
fundamentação,  opções e estratégias na 
formação específica. 
 
 

 
Teresa Gonçalves, La Salete Coelho, 
Nelson Dias 
Educação para o Desenvolvimento integrada 
no   currículo de formação inicial de 
professores: construindo caminhos 
de  cidadania 
 
Ilda Freire Ribeiro 
Professores, formação e cidadania: entre 
conceções e práticas. 
 
Adorinda Gonçalves, Maria José Rodrigues 
Perceções dos alunos  sobre a formação 
na  Licenciatura em Educação Básica 
 
Carlos Meireles-Coelho, Ana Bela Ferreira 
Ciclo dos três aos oito anos na educação 
básica 

 
Teresa Leite, Maria João Hortas, Carlos 
Pires 
Problematização dos processos formativos 
na iniciação à prática profissional  
 
Deolinda Alice Dias Pedroso Ribeiro, 
Fernando Luís Teixeira Diogo 
Reconstrução da Formação profissional de 
Educadores e Professores de Educação 
Básica: os Desafios de Bolonha 
 
Luís Menezes, Maria Figueiredo, Cristina 
Gomes, João Paulo Balula, Anabela 
Novais, Esperança Ribeiro, Ana Isabel 
Silva, Susana Amarante, João Rocha, 
João Nunes, Carla Lacerda, Cátia 
Rodrigues 
A iniciação à prática profissional no curso de 
Educação Básica: uma reflexão sobre a 
experiência da ESE de Viseu 
 
Carlota Thomaz, Filomena Martins 
De alunos a educadores/professores – 
representações sobre Prática Pedagógica 



16:30 – 16:45 Intervalo/pausa para café 

16:45 CONFERÊNCIA PLENÁRIA - ABORDAGENS E POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ALGUMAS REFLEXÕES COMPARATIVAS- Ana Isabel Andrade 

MODERAÇÃO: Gabriela Portugal 
SALA: C. 2. 22 

HORÁRIO 13 DE OUTUBRO, SÁBADO 

9:30 – 10:45 MESA-REDONDA – PERSPETIVAS FUTURAS PARA A FORMAÇÃO DE EDUCADORES E PROFESSORES - Ana Coelho, Luísa Alonso, Vítor Oliveira, Maria 
Figueiredo 

MODERAÇÃO: Isabel P. Martins 
SALA: C. 2. 22 

10:45 – 11:00 Intervalo/pausa para café 

11:00 – 12:15 COMUNICAÇÕES ORAIS 

EIXO 1. FORMAÇÃO NAS ÁREAS 
DE DOCÊNCIA E 
DIDÁTICAS  ESPECÍFICAS 
 
MATEMÁTICA – B 
MODERAÇÃO: Marlene Migueis 
SALA: C. 3. 3 

EIXO 1. FORMAÇÃO NAS ÁREAS DE 
DOCÊNCIA E 
DIDÁTICAS  ESPECÍFICAS 
 
DIDÁTICA DAS CIÊNCIAS 
EXPERIMENTAIS E SOCIAIS 
MODERAÇÃO: Rui Vieira  
SALA: C. 3. 4 

EIXO 3. FORMAÇÃO E METODOLOGIAS 
DE INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL E 
INICIAÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
INICIAÇÃO À PRÁTICA -  C 
MODERAÇÃO: Carlota Thomaz  
SALA: C. 3. 7 
 

EIXO 3. FORMAÇÃO E METODOLOGIAS 
DE INVESTIGAÇÃO EDUCACIONAL E 
INICIAÇÃO À PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
CONHECIMENTO PROFISSIONAL 
DOCENTE  
MODERAÇÃO: Ana Isabel Andrade  
SALA: C. 3. 10 

 
Carlos Miguel Ribeiro, Ana 
Caseiro, Helena Gomes, Cátia 
Rodrigues, Fernando Martins, 
Ana Paula Aires, Helena 
Campos, Hélia Pinto, 
Alexandra Gomes 
Alguns aspetos críticos para 
futuros professores dos 

 
Alcina Maria Silva Mota 
Figueiroa 
Trabalho Experimental em 
Contexto de Prática de 
Ensino Supervisionada 
 
 

 
Iris Susana Pires Pereira 
A construção do professor reflexivo 
no contexto da  Prática de Ensino 
Supervisionada. A montante de 
escrita do portefólio de estágio. 
 
 

 
Maria Pacheco Figueiredo 
Produção de conhecimento 
profissional específico? - diferentes 
perspetivas sobre a realização de 
investigação na formação inicial 
 
 



primeiros anos no âmbito da 
Geometria – potencialidades 
para a formação 
 
Maria Manuel da Silva 
Nascimento, José Alexandre 
Martins, Fernando Martins, 
Manuel Vara Pires, Cristina 
Martins, Margarida 
Rodrigues, Joana Castro, Ana 
Caseiro, Carlos Miguel 
Ribeiro 
Atribuindo significado às 
resoluções de alunos – um 
ponto de partida para melhorar 
o conhecimento de futuros 
educadores e professores do 
Primeiro Ciclo em OTD 
 
Luciane de Fátima Bertini 
Formação de professores à 
distância: as contribuições dos 
tutores virtuais nas discussões 
sobre o ensino de  matemática 
 
Graciosa veloso 
Da divisão de números inteiros 
aos significados de  fração: 
articulando os conhecimentos 
matemático e didático 
 

Maria Glória Parra Santos Solé 
O património arqueológico como 
estratégia pedagógica  para a 
construção de conhecimento 
histórico: um projeto 
de  investigação-ação 
 
Paulo Varela, Rita Pereira, 
Cristina Silva, Marta Fernandes 
A construção de um saber 
didático em ensino  experimental 
das ciências: análise de uma 
experiência de formação 
de  educadores 
 
Rui Marques Vieira 
Formação em Educação em 
Ciências Focada no  Pensamento 
Crítico 

Maria Angelina Sanches, Maria 
Cristina Martins, Adorinda Maria 
Gonçalves 
Representações dos alunos acerca 
da iniciação à prática profissional: 
Um balanço após Bolonha 
 
Lina Fonseca, Teresa Gonçalves, 
Ana Barbosa, Ana Peixoto, 
Francisco Trabulo, Gabriela 
Barbosa, Nelson Dias, Ana Filipa 
Cunha 
Educação para o 
Empreendedorismo: um 
projeto desenvolvido na formação 
inicial de professores 
 
Fátima Paixão, Fátima R. Jorge 
Relação entre espaços de 
educação formais e não formais – 
uma estratégia na formação de 
professores para o ensino  básico 
 

Leonor Santos, Madalena Teixeira, 
Susana Colaço 
A dimensão investigativa nos 
Relatórios de Estágio.  
Porquê? Para quê? Como? 
 
Carlos Manuel Ribeiro da Silva 
Construção do Conhecimento 
Profissional: O Currículo da 
Formação de Professores do 1CEB 
na UM – antes de Bolonha para 
ajudar a pensar Bolonha 
 
Carolina Gonçalves, Conceição 
Lança, António Almeida 
Aprender a ser professor: Uma 
proposta de formação no contexto da 
Prática de Ensino Supervisionada 
 
 

12:15 SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
SALA: C. 2. 22 
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