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resumo 
 
 

Desde tenra idade as crianças devem viver experiências matemáticas 
significantes, nomeadamente com padrões, pouco trabalhados a nível do Pré-
Escolar. É cada vez mais efectiva a presença das tecnologias informáticas no 
quotidiano das pessoas, nomeadamente das crianças, que, desde cedo, se 
familiarizam com esses meios, processo no qual a escola não tem assumido 
um papel determinante. Uma outra realidade que caracteriza a sociedade 
portuguesa é a multiculturalidade, bastante notória nas escolas, que ainda não 
sabem como lidar adequadamente com o problema que advém de tal 
diversidade. 
O CD-ROM “Imagens de Interculturalidade na Educação de Infância – Nós e 
os Outros”, numa lógica de literacia com e para os media contrasta 
características da realidade portuguesa, dos PALOP, cigana e de países de 
Leste da Europa e apresenta propostas didácticas, nomeadamente sobre 
padrões, que cruzam os diversos domínios da Área da Expressão e 
Comunicação – Expressões dramática, musical, plástica e motora, Linguagem 
Oral e Abordagem à Escrita e Matemática. 
Neste contexto, esta dissertação de Mestrado resulta de um estudo, de caso 
múltiplo, que tem como principal objectivo avaliar o impacto da exploração do 
referido CD-ROM na construção e/ou desenvolvimento do sentido de padrão, 
de competências tecnológicas e de uma mais efectiva consciência multicultural 
e sensibilidade intercultural em crianças do Jardim-de-Infância.  
Realizado num contexto de investigação-acção, o estudo foi desenvolvido com 
cinco crianças, à altura com idades compreendidas entre os 3 e os 4 anos, do 
Pré-escolar. Estruturou-se em duas fases: 1) familiarização da investigadora 
com o grupo e vice-versa através de experiências didácticas introdutórias às 
temáticas em estudo e 2) fase empírica, propriamente dita, envolvendo 
experiências de aprendizagem centradas em tecnologias, padrões e 
multi/interculturalidade. A recolha de dados foi feita essencialmente através i) 
da observação directa e participante, apoiada pelo registo em vídeo e 
fotográfico e por um diário de bordo onde foram registados os comportamentos 
das crianças e reacções às propostas feitas ao longo das várias etapas do 
processo; ii) de documentos e artefactos produzidos pelas crianças e iii) e de 
conversas mais ou menos formais com as mesmas. A análise dos dados 
recolhidos, qualitativa, teve intenções descritivas e interpretativas. 
O estudo permitiu concluir que uma abordagem centrada no referido CD-ROM 
contribuiu, efectivamente, para uma maior e melhor apropriação do sentido de 
padrão; o desenvolvimento de apetências e competências tecnológicas e uma 
maior consciência e sensibilidade multicultural na maior parte dos sujeitos 
envolvidos na investigação. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

keywords 
 

Information technology, patterns, interculturality, childhood education 
 
 

abstract 
 

Children should live effective mathematical experience since their early 
childhood, namely with patterns, which are poorly worked in the preschool. 
The presence of Information Technology is more and more effective in the daily 
life of everybody, namely in the daily life of children, who from their early 
childhood familiarize themselves with these means. This is a process in which 
school hasn’t had a significant role so far.  
Multiculturality is another reality that characterizes the Portuguese society, a 
reality that is quite visible in schools.  Nevertheless schools do not yet know 
how to handle this problem adequately.  
This CD-ROM “Imagens de Interculturalidade na Educação de Infância – Nós e 
os Outros”, taking into account a literacy logic with and for the media, contrasts   
characteristics from the Portuguese, PALOP (African countries having 
Portuguese as official language), gypsies and east European countries’ 
realities, and gives didactic suggestions, namely about patterns, that cross the 
diverse domains in the communication and expression area – drama, music, 
plastic, motor, OLAW (oral language and approach to writing) and 
mathematical expression. 
In this context, this Master dissertation results from a multiple study case, 
which has as its main objective evaluating the impact of exploring this CD-ROM 
in the construction and/or development of the pattern sense, of technological 
competences,  and of a more effective multicultural conscience and 
intercultural sensitiveness in a group of kindergarten children. 
Having an action-research approach, this study was developed with five 
children between three and four years of age from the preschool. It was 
developed in two phases: 1) familiarization of the researcher with the group and 
the group with the researcher, through didactical experiences 2) empirical 
phase, involving learning experiences centered on technologies, patterns. And 
multi/interculturality.  The gathering of information was essentially made the 
following way: i) by direct observation and participative observation, supported 
by video and photo registration, and by a board diary where the behaviours and 
the reactions of the children on the proposed activities were registered along 
the various phases of the process; ii) through documents and artifacts 
produced by the children and iii) by more or less formal conversations with 
them. The analysis of the information, qualitative, had descriptive and 
interpretative intentions. 
The study allowed us to conclude that an approach centered on the referred 
CD-ROM led, effectively, to the appropriation of a greater and better sense of 
pattern; the development of technological appetencies and competences; and a  
bigger multicultural conscience and sensibility in the major part of the children 
involved in this study. 
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Vários são os autores que defendem a urgência de se desenvolver, desde a mais tenra 

idade, a compreensão matemática. Conforme afirma Copley (2000) a matemática está presente no 

nosso dia-a-dia, podemos encontrá-la a qualquer momento. Quanto mais cedo a criança se 

familiarizar com conceitos e processos matemáticos, mais cedo fará conexões e relacionará a 

realidade com os conhecimentos adquiridos. 

Um dos temas considerado estruturante do corpo matemático é o dos padrões. A 

identificação das relações existentes nessas configurações e a sua generalização são 

fundamentais para o desenvolvimento de competências matemáticas. 

Desde muito cedo as crianças demonstram atracção por jogos interactivos e facilmente se 

familiarizam com as mais diversas tecnologias informáticas que, galopantemente, invadem o seu 

dia-a-dia. 

Belloni, Lima e Makosky (2003), na esteira de vários autores, depois de constatarem o 

fascínio das crianças no contacto com essas tecnologias, incentivam os educadores a incluir as 

tecnologias informáticas no processo de ensino e de aprendizagem. De facto, as tecnologias 

parecem estar de acordo com o seu próprio dinamismo e, em alguns casos, das formas naturais 

de pensar, por associação de ideias, contribuindo para o desenvolvimento das crianças. 

Por outro lado, e, por exemplo, segundo as Orientações Curriculares para o Pré-Escolar, 

“a educação pré-escolar oferece, ou deve oferecer, à criança, oportunidades de usufruir de 

experiências educativas diversificadas, pois pretende-se que constitua um contexto facilitador de 

interacções sociais alargadas com outras crianças e adultos. Ao interagir com os seus pares, a 

criança constrói o seu desenvolvimento e aprendizagem e, paralelamente, contribui para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos outros” (ME, 1997: 19). 

Assim, o papel do educador engloba também facilitar e proporcionar à criança um 

ambiente o mais próximo possível da realidade social em que vive. Sendo a sociedade cada vez 

mais caracterizada pela multiculturalidade e estando as crianças mais em contacto com outras 

culturas, todas as acções que contribuam para uma consciência dessa realidade são 

determinantes para a construção de uma sociedade cada vez mais intercultural.  

1. Caracterização do estudo 

 
1.1. Apresentação do problema 

Não obstante a importância da vivência, desde a mais tenra idade, com a matemática e 

em particular com os padrões, vincada nas próprias Orientações Curriculares para o Pré-Escolar 
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(ME, 1997), experiências matemáticas significantes, com e sobre padrões (ainda) escasseiam no 

Jardim-de-Infância. 

Apesar da importância e as vantagens que se reconhecem ao uso de tecnologias 

informáticas na educação Pré-Escolar, essa também ainda não é a nossa realidade, pelo menos 

de uma forma sistemática. 

Por outro lado confrontamo-nos, cada vez mais, com uma escola multicultural, situação 

com a qual não se sabe muito bem como lidar para que se evolua para uma lógica de genuína 

aceitação e respeito para com o outro, fundamentais para se tirar partido das mais valias de cada 

realidade. 

O CD-ROM “Imagens de Interculturalidade na Educação de Infância – nós e os outros” 

(Cabrita et al., 2003), criado no âmbito de uma parceria entre o (então) DEB e a Universidade de 

Aveiro, e distribuído gratuitamente por toda a rede pública do ensino Pré-Escolar, surge com o 

intuito de se constituir um instrumento de trabalho, essencialmente para educadores, procurando 

dar resposta ao desafio que se coloca à escola, ao estar a ser, cada vez mais, um espaço 

multicultural e que se pretende intercultural. Por outro lado, não é alheio ao desenvolvimento e 

evolução a nível tecnológico dos nossos dias e à necessidade de se trabalhar, de uma forma 

integrada, complexa e significativa, as Áreas que estruturam a Educação Pré-Escolar – Formação 

Pessoal e Social, Conhecimento do Mundo e da Expressão e Comunicação. Esta admite, a par 

das Expressões Dramática, Motora, Musical e Plástica, os domínios da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita, a própria Matemática. Em relação a esta última, um papel de destaque é 

dado aos padrões. 

Assim, acredita-se que a exploração deste CD-ROM pode contribuir, de uma forma 

inovadora, para uma mais sólida compreensão matemática, no geral, e para o desenvolvimento do 

sentido de padrão, em particular, já que transversal a todas as realidades e áreas curriculares. 

Paralelamente, que contribui para se intensificar a dimensão da interculturalidade e para o 

desenvolvimento de competências tecnológicas. 

1.2. Objectivos do estudo 

Este estudo centra-se na avaliação do impacto da exploração do CD-ROM “Imagens de 

Interculturalidade na Educação de Infância – nós e os outros” na construção do sentido de padrão, 

no desenvolvimento de apetências e competências tecnológicas e numa mais efectiva consciência 

e sensibilidade intercultural por parte de crianças da Educação Pré-Escolar.  
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Mais concretamente, pretende-se avaliar em que medida o referido CD-ROM contribui 

para que as crianças sejam capazes de se irem apropriando de alguma terminologia específica e 

de: 

� Identificar, reproduzir e completar padrões, sequências e/ou regularidades que 

pressupõe a identificação e/ou criação de módulos que permitam o trabalho com 

padrões, de tipos diferentes e gradativamente mais complexos; 

� Desenvolver apetências e destrezas de utilização do computador e de outras 

tecnologias, como o gravador e a máquina fotográfica digitais; 

� Conhecer mais algumas características da sua e de outras culturas e aceitar e valorizar 

a diferença cultural. 

1.3. Importância do estudo  

Escasseiam estudos envolvendo a área da matemática no geral e do campo dos padrões 

em particular, fundamentais para os educadores sentirem mais confiança na forma de 

proporcionarem experiências matemáticas gratificantes às crianças.  

São raros os estudos realizados sobre a utilização didáctica do computador e, em 

especial, de tecnologias informáticas no Pré-Escolar, fundamentais para se ajuizar da sua mais 

valia efectiva no desenvolvimento das crianças, em especial no que respeita a competências 

tecnológicas.  

São ainda menos os estudos conhecidos acerca da temática da interculturalidade no Pré-

Escolar, apesar da presença cada vez maior de crianças de diversas realidades nos Jardins-de-

infância. 

Assim, pautamos este estudo da maior relevância, ao se inscrever na confluência destas 

três dimensões, no nível Pré-Escolar, ao qual ainda se tem dedicado pouca atenção. 
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2. Estrutura da dissertação 

Esta dissertação está organizada em seis Capítulos. 

No primeiro capítulo faz-se uma breve introdução ao trabalho desenvolvido. Referem-se 

as características da sociedade que impulsionaram o estudo: matematizada, tecnológica e 

multicultural. Faz-se a caracterização do estudo, apresentando-se o problema, os objectivos, a 

importância e a estrutura da Dissertação. 

No segundo capítulo, de enquadramento teórico, questionam-se as temáticas envolvidas 

no estudo: os padrões, as tecnologias informáticas e a interculturalidade.  

Os padrões na Educação Pré-Escolar constituem a primeira temática deste 

enquadramento. Após uma breve introdução, apresentam-se algumas noções de padrão, 

explicitando-se alguns termos associados e algumas tipologias possíveis. Reflecte-se sobre a 

importância do trabalho com e sobre padrões no Pré-Escolar e discutem-se algumas experiências 

de aprendizagem a proporcionar às crianças neste nível de ensino. 

No que se refere às tecnologias informáticas foca-se a sua importância na sociedade e no 

Ensino Pré-Escolar, nomeadamente a nível do currículo e no que se refere aos papéis dos 

agentes educativos. São também mencionados alguns problemas decorrentes da utilização das 

tecnologias informáticas. 

A abordagem à interculturalidade é feita iniciando-se com uma breve análise da situação 

da imigração em Portugal, passando-se para uma referência acerca do que se faz e pode fazer a 

nível do Ensino Pré-Escolar. Menciona-se, ainda, a realidade das escolas em Portugal que, 

embora caminhando para uma realidade intercultural, são ainda multiculturais, a forma como se vê 

a possibilidade de potenciar a diversidade das diversas realidades e qual o papel do educador em 

todo este processo. 

Sendo o CD-ROM “Imagens de Interculturalidade na Educação de Infância – nós e os 

outros”, o objecto do presente estudo, no terceiro capítulo, apresenta-se uma breve caracterização 

do referido CD-ROM. 

O quarto capítulo – Método – inicia-se com o definir das opções metodológicas adoptadas 

para esta investigação. Apresenta-se um esquema do design investigativo, onde se sintetizam as 

etapas, técnicas e instrumentos de investigação. E faz-se uma breve caracterização dos 

participantes no estudo. É também neste capítulo que se apresentam e justificam as técnicas e 

instrumentos utilizados na recolha de material. Seguidamente, descrevem-se as fases do estudo, 
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distinguindo as sessões preliminares das sessões principais. No final do capítulo, são 

mencionados os processos de tratamento da informação recolhida. 

O quinto capítulo é dedicado à apresentação e discussão dos dados obtidos e tratados. 

Resulta de uma análise de conteúdo feita a todo o material recolhido, orientada pelas categorias 

emergentes das questões de investigação. 

No sexto capítulo apresentam-se as principais conclusões decorrentes deste estudo. 

Segue-se com a explicitação das principais referências bibliográficas utilizadas. 

Termina-se este documento com um conjunto de anexos. 
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1. Os padrões na Educação Pré-Escolar 

Usando a matemática para organizar e sistematizar as nossas ideias a respeito de padrão 
descobrimos um grande segredo: os padrões da natureza não existem somente para as 
regras que governam os processos naturais (Stewart, 1996: 11). 

Como diz Stewart (1996) o Universo onde habitamos é cheio de padrões. Estão presentes 

no movimento circular das estrelas todas as noites no céu, na sucessão das estações anualmente, 

na forma hexagonal dos flocos de neve, na pelagem dos animais, na forma como se distribuem as 

folhas de algumas plantas, na composição da água e dos minerais, etc.  

Encontram-se padrões nos objectos produzidos pelas várias culturas, como cerâmica, 

tapeçaria e rendas, ou ainda nos revestimentos das paredes, ou nas calçadas. Peças literárias, 

musicais, arquitectónicas, plásticas, …, devem a sua beleza aos padrões que encerram. 

Reconhecer padrões e encontrar a(s) lei(s) de generalização permite-nos conhecer melhor 

o mundo que nos rodeia. Por outro lado, e mais especificamente, permite perceber melhor e de 

forma mais efectiva uma série de outros entes e fenómenos matemáticos, num processo dinâmico. 

Mas tais actividades exigem um sistema formal de pensamento que a escola deve ajudar as 

crianças a irem construindo. 

Segundo Crucio e Schwartz (1997), é já uma ideia aceite a de que os princípios do 

pensamento matemático emergem ainda antes do ingresso da criança no sistema escolar, mas é 

inegável que há um rápido desenvolvimento do raciocínio matemático quando as crianças 

integram uma sala de Jardim-de-Infância que lhes proporcione experiências de aprendizagem 

adequadas. 

Estes autores, no seu estudo, fazem alusão a descrições de experiências com crianças 

que, no seu dia-a-dia, no Jardim-de-infância, descobrem padrões e relações matemáticas, porque 

resolvem uma série de tarefas e manipulam vários tipos de materiais (Bredekamp, 1987; Hartley, 

Frank & Goldenson, 1952; Payne, 1990, citados por Crucio e Schwartz, 1997). Afirmam, ainda, 

que se as crianças tiverem, no Jardim-de-Infância, ao seu dispor vários materiais para a 

construção, representação, expressão criativa, experimentação e descoberta de relações, serão 

continuamente chamadas a utilizar o número, a geometria, as ideias de medida. Estas 

aprendizagens podem acontecer em jogos de grupo, na realização de colecções de objectos, na 

classificação de objectos por cor, na contagem e recontagem de artigos em grupos, na 

comparação de tamanhos. Charlesworth (2000: 190), citado por Waters (2005), considera que 

“subjacente à seriação está uma descoberta de regularidades auditivas, visuais e motoras” (365). 

Na mesma linha vão Papic e Mulligan (2005) que, citando o documento do Australian Education 

Council (1994: 4), referem que a seriação envolve a observação, representação e investigação 
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acerca de padrões e relações em fenómenos sociais e físicos e entre os próprios objectos 

matemáticos. 

As autoras supracitadas citam ainda Perry & Dockett (2002), referindo que o trabalho 

matemático com crianças em idade pré-escolar fornece-lhes uma oportunidade de desenvolver 

competências de trabalhar com padrões, de partilhar informalmente as suas ideias, de representar 

e argumentar acerca de como os padrões são formados. O desenvolvimento da argumentação no 

processo de desenvolvimento pode conduzir a processos matemáticos mais sofisticados de 

generalização e de prova, em níveis de ensino mais avançados. 

Mais recentemente, e segundo os Princípios e Normas para a Matemática Escolar (APM, 

2007: 105), o trabalho com padrões, figuras geométricas e dados é facilitado por tarefas como 

agrupar, classificar e ordenar. Através do trabalho com padrões, as crianças têm a oportunidade 

de reconhecer a ordem e de organizar o mundo à sua volta. Os padrões poderão ser encontrados 

no meio e, através das experiências adquiridas na escola, as crianças deverão tornar-se mais 

capazes de identificar padrões em arranjos de objectos, formas e números, conseguindo prever 

que termo se seguirá em determinado arranjo. 

Em Portugal, pelo menos desde finais da década de 90, estruturas ministeriais também 

reconhecem, formalmente, importância ao trabalho com padrões. De facto, segundo as 

Orientações para a Educação Pré-Escolar (ME, 1997: 74), a criança desenvolve competências de 

raciocínio lógico quando lhe são apresentados padrões e lhe são propostas tarefas como a 

descoberta da lógica subjacente a esses padrões ou que imaginem padrões. Este documento não 

focaliza o tema “padrões” apenas no domínio da matemática, mas apresenta-o como transversal 

ao currículo do Pré-Escolar. São exemplo disso as referências à utilização do corpo para seguir 

vários ritmos, no domínio da expressão motora (id: 58); à disposição ordenada de materiais ou 

utilização de diferentes formas de combinação de cores, no domínio da expressão plástica (id: 62). 

No que se refere à expressão motora e musical, diz que “podem facilitar a tomada de consciência 

da posição e orientação no espaço, a construção da noção de tempo e a descoberta de padrões 

rítmicos” (id: 75). É ainda feita a ponte entre a área da matemática e a do conhecimento do 

Mundo, quando é dito que “como a forma de pensar sobre o mundo e de organizar a experiência 

que implica procurar padrões, raciocinar sobre dados, resolver problemas e comunicar resultados, 

a matemática está directamente relacionada com a área do conhecimento do Mundo” (id: 78). 

1.1. Conceito e tipologias de padrões  

Embora todas as pessoas tenham uma noção intuitiva de padrão e, como referem Vale et 

al. (2008), aparentemente, quando se trabalha com padrões, todos pareçam entender do que se 

está a falar, Orton (1999) refere a dificuldade dos investigadores em arranjar uma definição, 

consensual, para o mesmo, no contexto matemático.  
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Segundo Papic e Mulligan (2005), um padrão pode ser definido como uma regularidade 

numérica ou espacial, e a relação entre os vários componentes de um padrão constituem a 

estrutura do padrão que está no coração da matemática escolar. 

Já de acordo com alguns autores, de um modo genérico, o termo padrão é usado quando 

nos referimos a uma disposição ou arranjo de números, formas, cores ou sons onde se detectam 

regularidades. Tais disposições ou arranjos têm subjacentes regras lógicas (Barros e Palhares, 

2001; ME, 1997; Vale et al., 2005). 

Mais formalmente, aplicando uma lei de transformação a um módulo ou motivo ou a um 

termo, obtém-se uma sequência dos respectivos entes na qual é possível determinar, pelo menos, 

uma regularidade. 

Por exemplo, sequenciando o módulo   da forma apresentada na figura seguinte, 

verifica-se que, nesse padrão, todas as colunas ímpares são compostas por  e todas as colunas 

pares admitem . 

    

    

    

    … 

Ilustração I – Sequência de módulo – padrão do tipo AB, AB 

Também na tabela seguinte, com uma sequência de múltiplos de 3, é possível encontrar 

várias regularidades – os números de qualquer linha obtêm-se adicionando 15 aos respectivos 

números da linha anterior; de duas em duas linhas, a relação é de +30 ou -30 (consoante o 

sentido); a relação entre duas colunas consecutivas é de +3 ou -3; as somas dos números nas 

extremidades das diagonais do quadrado desenhado são iguais, no caso assinalado, a 60. 

0 3 6 9 12 

15 18 21 24 27 

30 33 36 39 42 

45 48 51 54 57 

60 63 66 69 72… 

 
 

Tabela 1 – Sequência de múltiplos de 3 

+ 15 

+ 30 

- 3 
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Os padrões não são privilégio de uma única área de ensino, fazem parte da nossa vida. 

Assim, podem encontrar-se várias tipologias, de acordo com o critério de classificação: 

• órgão de sentido a que apelam – auditivos, tácteis, visuais, …; 

• movimento – estático ou animado; 

• repetição – repetitivo ou não; 

• ordem – crescente ou decrescente; 

• domínio matemático predominante – numéricos, geométricos ou mistos; 

• … 

A sequência dos dias da semana forma um padrão repetitivo; a sequência dos números 

naturais, tais como as idades de uma pessoa, forma padrões não repetitivos (Barros e Palhares, 

1997). 

De entre os padrões não repetitivos que mudam de um ente para outro de uma forma 

previsível encontram-se os denominados padrões crescentes – o crescimento de uma árvore, 

adicionando um anel em cada ano, e o crescimento (exponencial) rápido da população são ambos 

exemplos de padrões crescentes (Copley, 2000). 

Os padrões geométricos são indissociáveis da forma, congruência e semelhança. 

Note-se que o facto de se ter símbolos numéricos na sequência 1212121212… não faz 

deste um padrão numérico, dado que não é o conceito de número e as relações entre eles que 

estão em causa. De facto, é do mesmo tipo que AB AB AB AB AB… 

Segundo os Princípios e Normas para a Matemática Escolar (APM, 2007), as crianças, em 

níveis iniciais de ensino, “deverão reconhecer que o padrão de cores ‘azul, azul, vermelho, azul, 

azul, vermelho’ é igual, em forma, ao padrão ‘palmas, palmas, passo, palmas, palmas, passo’. 

Saber que cada um dos padrões acima referidos poderá ser descrito como possuindo a forma 

AAB, AAB, constitui, para os alunos, uma primeira abordagem ao poder da álgebra” (106). 

Os números figurados (triangulares, quadrangulares, …) são exemplos de padrões mistos 

– numéricos e geométricos – já que ambas as leituras podem facilitar a sua exploração. 
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Ilustração II – Números triangulares 

 

Ilustração III – Números quadrangulares  

1.2. Importância dos padrões no Pré-Escolar 

Desde cedo, o contacto com padrões é fundamental na aprendizagem porque, 

nomeadamente, ajuda as crianças a encontrar um sentido para o seu dia-a-dia. Ainda antes de 

frequentar a escola, a criança reconhece, compara e analisa padrões nos acontecimentos do dia-

a-dia, nas canções, ritmos, movimentos e objectos físicos. Neste sentido, Fox (2006) faz 

referência ao trabalho de Warren’s (2005), com o intuito de fundamentar a importância do trabalho 

com padrões repetitivos por parte das crianças. 

Segundo Hohmann & Weikart (1997), experiências que envolvam diferenças e variações 

graduais, criação de padrões e ordenação constituem uma forma importante de levar as crianças a 

organizar e encontrar sentido no mundo. 

O estudo e a construção de padrões atraem e motivam as crianças e, apelando, 

fortemente, ao seu sentido estético, desenvolvem fortemente a sua criatividade – "Os padrões do 

matemático, tais como os do pintor ou do poeta, devem ser belos; as ideias, da mesma forma que 

as cores ou as palavras, devem combinar-se harmoniosamente" (Hardy, 2002: 12).  

Já no contexto educativo, Clements (2001) e Ginsburg & Baron (1993), citados por 

Watters (2004), caracterizam os anos do Pré-Escolar como sendo um período de mudanças 
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profundas no desenvolvimento do conhecimento e das competências matemáticas. Estas 

competências matemáticas são desenvolvidas através da realização de actividades que envolvam 

processos tais como comparar, contar, simbolizar, classificar, medir, representar, estimar e seriar, 

que estão intimamente relacionadas com os padrões. 

Segundo Copley (2000), sendo a matemática a ciência e a linguagem dos padrões, pensar 

sobre padrões e explorá-los ajuda as crianças a encontrarem sentido na própria matemática. Tal 

actividade é vista como um elemento fundamental no desenvolvimento matemático das crianças 

em idade pré-escolar, e central na construção do pensamento matemático (Burns, 2000; Heddens 

& Speers, 2001; NCTM, 2000; Pengelly, 1992, citados por Waters, 2004). 

Segundo English (2004) (in Waters, 2004), um estudo, culturalmente longitudinal e 

transversal, permitiu concluir que a familiarização com a seriação tinha influência no 

desenvolvimento do raciocínio analógico e, mais globalmente, a identificação, extensão e 

generalização de padrões constituíam componentes poderosos na aquisição de competências de 

raciocínio indutivo. 

As crianças aprendem que a matemática não é um jogo de factos não relatados e de 

procedimentos. Reconhecendo e trabalhando com padrões, as crianças aprendem a ver e 

estabelecer conexões entre conceitos da matemática e o seu mundo. Pode, assim, constituir o 

meio privilegiado para o estabelecimento de conexões intra matemática, e entre esta e o dia-a-dia 

e outras áreas (Barros e Palhares, 2001; ME, 1997; NCTM, 1998; Palhares e Mamede, 2002). 

Segundo Owen (1995), citado por Fox (2006), actividades que envolvam padrões e a sua 

compreensão, oferecem às crianças em idade pré-escolar acesso a “elementos do pensamento 

matemático que não estão disponíveis para eles noutro meio na matemática” (126). 

De acordo com o NCTM “quando encorajadas a observar padrões e a exprimi-los 

matematicamente, as crianças começam a compreender como a matemática se aplica ao mundo 

em que vivem. Identificar e trabalhar com uma grande variedade de padrões ajuda a desenvolver 

a capacidade de classificar e ordenar informação. Relacionar padrões numéricos com padrões 

geométricos e com medidas ajuda a estabelecer conexões entre diferentes tópicos matemáticos. 

Tais conexões alimentam o tipo de pensamento matemático que constitui a base para ideias mais 

abstractas estudadas nos níveis posteriores” (1991: 72). 

De facto, falar sobre relações e predizer o que acontecerá desenvolve, certamente, o 

pensamento e o raciocínio matemático, principalmente o raciocínio lógico (Barros e Palhares, 

1997). 

De acordo com estudos desenvolvidos por vários investigadores, o trabalho com e sobre 

padrões facilita a aquisição e desenvolvimento de competências matemáticas por parte das 
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crianças, nomeadamente, relacionadas com a generalização, a resolução de problemas, a 

comunicação (em) matemática (Nummela & Rosengren, 1986; Payne & Huinker, 1993; McClain & 

Cobb, 1999 citados por Copley 2000).  

Nickson (2000) valoriza, também, a exploração de padrões no desenvolvimento da 

capacidade espacial e da aprendizagem de conceitos geométricos.  

Segundo Palhares e Mamede (2002) e Vale et al. (2005), o trabalho com padrões no 

Jardim-de-Infância servirá de suporte na aprendizagem da Álgebra, nomeadamente pela 

introdução de símbolos, em substituição dos mais variados entes.  

Ainda de acordo com Papic e Mulligan (2005), o pensamento algébrico, no ensino Pré-

Escolar, pode envolver o desenvolvimento de habilidades onde os símbolos são usados para 

descrever padrões. 

Lee e Freiman (2006) corroboram esta ideia, dizendo que as crianças que, desde cedo, 

tenham percebido padrões matemáticos, estão numa excelente posição para aprenderem a 

linguagem algébrica e realizar actividades de álgebra. 

Também os Princípios e Normas para a Matemática Escolar (APM, 2007: 105) referem 

que ao longo do Pré-Escolar até ao 2º ano do ensino básico, os conceitos algébricos poderão 

evoluir e desenvolver-se. Estes conceitos emergem do “trabalho com classificações, padrões e 

relações, operações com números inteiros, explorações de funções e através de processos 

graduais”. 

Muitos estudos confirmam esta realidade. Fox (2006) cita Ferrini-Mundy & Lappan (1997) 

dizendo, mais uma vez, que o estudo de padrões, no pré-escolar, tem um lugar de destaque no 

desenvolvimento do raciocínio algébrico. Menciona, ainda, Steen (1988) que sugeriu que 

actividades envolvendo padrões e relações constituem o núcleo da aquisição de competências 

matemáticas, em particular, relacionadas com álgebra e funções. 

No seu artigo sobre padrões, um tema transversal ao currículo, Vale e Pimentel (2005), 

sintetizam que as actividades que envolvam a procura de padrões permitem: 

• Contribuir para a construção de uma imagem mais positiva da matemática por parte 

dos alunos; 

• Experimentar o poder e a utilidade da matemática e desenvolver o conhecimento 

sobre novos conceitos; 

• Evidenciar como os diferentes conhecimentos matemáticos se relacionam entre si e 

com outras áreas do currículo; 
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• Promover o desenvolvimento do raciocínio matemático dos alunos tornando-os bons 

solucionadores de problemas e pensadores abstractos; 

• Melhorar a compreensão do sentido do número, da álgebra e de conceitos 

geométricos. 

Trabalhar sobre e com padrões pode, assim, ser um valioso contributo para a motivação 

dos alunos para a Matemática, podendo aumentar o seu poder matemático e a compreensão 

daquela área, nomeadamente, na sua relação com o mundo. 

1.3. Experiências de aprendizagem com padrões 

Experiências matemáticas adequadas estimulam as crianças a explorar ideias relacionadas 
com padrões, formas, números e espaço, com níveis crescentes de aprofundamento (APM, 
2007: 83) 

Há uma série de experiências que devem ser proporcionadas às crianças para que vão 

desenvolvendo o sentido de padrão e, assim, possam vir a explorar e trabalhar com padrões de 

forma sustentada. 

Algumas dessas experiências devem envolver a classificação e a seriação. Assim, devem 

permitir que a criança desenvolva a consciência das qualidades, atributos ou propriedades de um 

objecto, que lhes permita agrupá-los por características comuns; identificar que propriedades 

permitiram determinado agrupamento ou justificar porque certo objecto viola a lógica subjacente a 

certo agrupamento. Segundo Fávero (2005), deve-se permitir às crianças, desde muito cedo, agir 

sobre as coisas ao nosso redor, classificar essas coisas, “relacionando-as, combinando-as 

segundo um critério qualquer, seja no início, dentro de um critério dado pelas suas características 

(coisas quadradas, duras, lisas, vermelhas, etc.), como depois, dentro de um critério abstracto 

(atitudes democráticas, comportamento ético, etc.)” (108).  

Deverão, ainda, ser propostas tarefas que lhes permitam dispor objectos segundo 

determinada ordem – seriar – identificando diferenças e variações que os caracterizam. Segundo 

as Normas estabelecidas pelo NCTM (2000), as crianças no Pré-Escolar devem ter oportunidade 

de adquirir e desenvolver competências que lhes permitam escolher, classificar e ordenar objectos 

por tamanho, número e outras propriedades.  

Muitas vezes, ao brincarem ou desenharem, as crianças organizam as coisas em séries. 

Se o educador estiver atento consegue identificar, por exemplo, quando a criança se refere aos 

membros familiares: “O pai, a mãe e o bebé”. Sendo membros mais pequenos da família, as 

crianças estão, particularmente, atentas aos tamanhos e posições relativas na família. Cabe ao 

educador explorar, matematicamente, essas situações que a criança, naturalmente, cria.  
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A sua lógica sobre as diferenças pode não ser, numa primeira fase, a mais correcta, pois 

encontra-se num período em que está a desenvolver o sentido de ordem. Para isso, contribuem as 

tentativas de organizar e expressar a sua compreensão das diferenças, que, por parte do 

educador, devem sempre ser apoiadas e incentivadas. 

Hohmann & Weikart (1997) enfatizam – “as crianças de idade pré-escolar estão 

precisamente a iniciar o uso do processo de seriação, isto é, a ordenar os objectos baseando-se 

em diferenças e em variações graduais das suas qualidades. A seriação, como o processo que lhe 

é relacionado de classificação, constrói-se a partir da capacidade da criança em ter consciência 

das qualidades dos atributos – as qualidades ou propriedades dos materiais – e constitui mais 

uma maneira da criança apreender o mundo” (703). 

Waters (2004) faz referência a um documento intitulado “Early Years Curriculum” (QSA, 

2004), onde se faz alusão à seriação, não como sendo restrita a uma área específica da 

aprendizagem, mas como sendo transversal ao currículo. O referido documento destaca a 

necessidade das crianças terem acesso a experiências que lhes permitam desenvolver 

competências de seriação, que incluam ordenar, classificar, sequenciar, reconhecer e predizer 

sequências e a utilização da linguagem associada. 

Outras experiências de aprendizagem devem centrar-se nas regularidades de 

acontecimentos, formas, desenhos e conjuntos de números (NCTM, 1991). As crianças 

compreenderão os padrões e reconhecê-los-ão se forem despertas para isso – situações simples, 

como uma dança de roda ou uma canção, poderão ajudar nesta tomada de consciência, se 

devidamente exploradas pelo educador (Vale et al., 2005).  

O educador deve, ainda, proporcionar a observância e reflectir com as crianças sobre 

padrões na rotina diária, no repouso, em jogos, em histórias, em versos, em canções, no sol que 

nasce todos os dias e a noite que se lhe segue. Como afirma Copley (2000), o papel do educador 

é fazer a ponte entre as observações informais de padrões por parte das crianças e as descrições 

matemáticas mais formais de padrões. Deve também incentivar as crianças a usar a sua própria 

linguagem, representações e símbolos – formas de representação que para elas têm significado 

(Bay-Williams, 2001). 

Cada padrão deverá, de facto, segundo as Normas para o Currículo e a Avaliação em 

Matemática Escolar (NCTM, 1991), admitir várias representações (pictóricas, simbólicas, gráficas, 

…) para que a criança possa, mais facilmente, identificar as propriedades de tal configuração – é 

uma forma de “ajudar as crianças a aprender a fazer generalizações e a reconhecer padrões em 

contextos mais amplos” (NCTM, 1998: 1). Por outro lado, a utilização de símbolos ou 

representações pictóricas e verbais é muito importante para as crianças em idade pré-escolar pois 
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contribuem para o desenvolvimento de uma compreensão de notações simbólicas inventadas e 

convencionais. 

Um exercício interessante para se iniciar o trabalho com padrões poderá consistir em 

convidar a criança a reproduzir fisicamente um padrão – salto/salto/parada, salto/salto/parada, …) 

ou reproduzir a sequência de sons – alto/baixo, alto/baixo e depois tentar expressá-lo de formas 

diferentes. Palhares e Mamede (2002) referem que “deve haver oportunidades de experimentar 

padrões em forma visual, auditiva e física” (112) e que é muito importante que a criança verbalize 

os padrões que vê, ouve, palpa… 

“Ler” um padrão, mostrado à criança, usando o vocabulário simples (círculo – quadrado – 

círculo – quadrado – …), levar as crianças a reproduzir essa leitura e produzir registos da mesma 

também permite que vão adquirindo vocabulário próprio e se apropriem dos conceitos em causa. 

Segundo Nickson (2000) é muito importante para as crianças a manipulação de objectos 

geométricos, pois será uma mais valia no desenvolvimento da capacidade espacial e, como 

consequência, na aprendizagem de conceitos geométricos. 

Uma sala de actividades é, potencialmente, um ambiente propício para o estudo dos 

padrões. Os tapetes, as mantas, o papel de parede, as etiquetas de identificação das crianças, 

das várias áreas da sala, das caixas dos materiais, a decoração dos vidros das janelas, a forma 

como se arrumam ou organizam os jogos e outras peças na sala podem ser explorados no sentido 

de levar as crianças a reconhecer, descrever e reproduzir regularidades e padrões. 

Copiar padrões de contas, de blocos ou outros materiais manipulativos pode ajudar as 

crianças a melhor entenderem os conceitos subjacentes (Spodek & Saracho, 1998).  

Também são de considerar tarefas de completamento de padrões. Isto pode ser feito 

através de enfiamentos, usando materiais diversos – massas alimentares, botões, folhas secas, 

molas da roupa, clips, …, ou actividades que envolvam a expressão corporal – completar 

movimentos como olhar para um lado e para o outro, bater uma palma, levantar os braços, …. A 

previsão do que vem a seguir são competências que a criança deve adquirir desde cedo. 

Segundo os Princípios e Normas para a Matemática Escolar (APM, 2007), apoiando-se 

em estudos realizados (English e Warren, 1998), uma proposta interessante é levar as crianças a 

perceber que a sequência vermelho, azul, azul, vermelho, azul, azul; …, é prolongada em 

vermelho, azul, azul, e a tentar prever que o décimo segundo termo é o azul, assumindo que tal 

módulo – vermelho, azul, azul – se repete indefinidamente. A utilização de símbolos, 

nomeadamente, matemáticos poderá surgir numa fase posterior, depois de devidamente 

exploradas diversas regularidades, deste e de outro tipo. 
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Para além da descoberta da regra lógica subjacente a determinado padrão, é também 

muito importante que as crianças desenvolvam padrões da sua própria imaginação (Barros e 

Palhares, 1997). Hohmann & Weikart (1997) consideram que isso é uma actividade que, além do 

mais, agrada à criança – “acham agradável arranjar as coisas em conjuntos ou padrões para 

construírem algo que querem ou precisam, como um colar de botões com diferentes cores 

alternadas, ou uma fila de blocos ordenados de maneira a formar uma escada” (704).  

Threlfall (1999), na mesma linha, considera que o trabalho com padrões repetitivos deve 

consistir, numa primeira fase, na cópia, por parte das crianças, dos modelos de padrão 

apresentados pelos educadores, com vista a criarem os seus próprios padrões. 

Estes podem evoluir para padrões decrescentes ou crescentes que se podem explorar, 

por exemplo, com sementes, blocos ou outros materiais de várias dimensões. Este tipo de 

padrões é iniciado com um objecto, que representa o primeiro termo do padrão, ao qual é 

adicionado outro objecto da mesma espécie mas de dimensão menor ou maior, respectivamente, 

segundo a regra estabelecida e assim sucessivamente (Copley, 2000). 

Esta actividade é bastante mais exigente já que exige a criação de um módulo, de uma 

regra e a sua aplicação consistente a esse módulo. Para não se correr o risco de tornar as tarefas 

demasiado dirigidas, limitando os caminhos exploratórios das crianças, Garrick, Threlfall & Orton 

(1999), citados por Barros e Palhares (2002), recomendam que sejam apresentadas às crianças 

diversas oportunidades para que possam, elas próprias, iniciarem as suas descobertas acerca dos 

padrões, assim como encorajá-las no sentido de partilharem com os pares e com o educador, 

oralmente e por escrito, o que vão descobrindo e aprendendo. 

Conversar sobre o que estão a fazer e a pensar, pedindo-lhes a sua colaboração e 

propondo-lhes que partilhem as suas ideias é muito importante para que vão desenvolvendo 

competências de comunicação (em) matemática. Ao empregarem diversas representações, estão 

a construir novos conhecimentos e a exprimir ideias, aspecto essencial ao desenvolvimento da 

competência matemática – “A representação de ideias e a associação dessas ideias à matemática 

é fundamental para a compreensão da matemática” (APM, 2007: 169). Cabe ao educador a tarefa 

de analisar as representações das crianças e escutar atentamente as suas explicações, “de modo 

a aperceber-se do desenvolvimento do raciocínio matemático e a ajudá-las a associar as suas 

linguagens à linguagem convencional da matemática” (id: 160). 

O trabalho com materiais concretos reveste-se da maior importância. Steen (1990) reforça 

que as crianças, no trabalho com padrões, devem usar uma grande variedade de materiais com a 

finalidade de ganharem experiência com números, tamanhos, formas e outros. Enumera vários 

materiais como blocos, varetas ou materiais montesorianos, quebra-cabeças com encaixes 

geométricos, conjuntos de pinos, contas em fios. 
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Os Princípios e Normas para a Matemática Escolar reforçam esta ideia defendendo que, 

durante o Pré-Escolar, “a aprendizagem matemática mais valiosa resulta das explorações com 

problemas e materiais que interessam às crianças” (APM, 2007: 85), sendo o papel do educador 

de extrema importância na medida em que se pode e deve tirar partido da observação das 

crianças e influenciar a forma como passam o seu tempo. Ao educador cabe a tarefa de 

proporcionar à criança o acesso a livros e histórias com números e padrões; a músicas ritmadas 

que contenham instruções do tipo “para cima, para baixo”, “para dentro, para fora”; a jogos com 

regras, a problemas. Todas estas actividades são perpassadas por ideias matemáticas. Mas para 

que as crianças possam melhor interiorizar precisam ter acesso e explorar a maior diversidade 

possível de materiais. 

Estes tiveram um papel preponderante no trabalho de Warren’s (2005) a que Fox (2006) 

faz referência. No referido estudo, realizado na Austrália, as crianças exploravam padrões 

repetitivos e crescentes simples, usando formas, cores e movimentos. As tarefas propostas às 

crianças, suportadas por materiais criteriosamente escolhidos, englobavam a identificação, 

criação, extensão e generalização de padrões, reconhecimento de relações, propondo-lhes que 

predissessem o que se seguia, assim como a identificação das regras subjacentes. Os resultados 

a que chegaram permitem concluir da importância do trabalho com padrões no Pré-Escolar. 

Vivenciando, no Ensino Pré-Escolar, experiências do género das referidas neste ponto, as 

crianças ficarão também muito mais habilitadas a enfrentar, com segurança, os desafios que se 

lhes colocam no nível de escolaridade seguinte, onde é evidente a preocupação em envolver os 

alunos na identificação e exploração de padrões. 

De facto, no documento em que são referidas as competências essenciais a desenvolver 

por todos os alunos do Ensino Básico, publicado pelo DEB (2001), a abordagem aos padrões 

encontra-se presente em vários domínios, como números e cálculo, geometria e álgebra e 

funções. No domínio correspondente aos números e cálculo é referida "a predisposição para 

procurar padrões numéricos em situações matemáticas e não matemáticas" (id: 60); no domínio 

da geometria salienta-se a necessidade de desenvolver nos alunos "a aptidão para procurar e 

explorar padrões geométricos" (id: 62); no domínio da álgebra e funções, pretende-se desenvolver 

nos alunos "a predisposição para procurar padrões e regularidades e para formular generalizações 

em situações diversas, nomeadamente em contextos numéricos e geométricos" (id: 66). 
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2. Tecnologias informáticas na Educação Pré-Escolar  

A mudança em educação depende daquilo que os professores pensarem dela e da maneira 
como conseguirem construir activamente (Thurler, 1994) 

Segundo Oliveira (1997: 157) as tecnologias informáticas, que transportam consigo novos 

modos de comunicar, “indiciam, claramente, que se estão a produzir alterações de fundo que 

podem, muito provavelmente, modificar, radicalmente a estrutura da sociedade. Por outro lado, 

imprimem um ritmo de pensamento/acção extremamente acelerado que, inevitavelmente, 

influencia, poder-se-á dizer, de forma determinante, o estilo de vida das pessoas”. 

Também segundo Gouveia e Gaio (2004) as tecnologias informáticas estão presentes na 

sociedade e de uma forma irreversível, provocando profundas transformações no dia-a-dia, a nível 

individual e social, particular e profissional, influenciando drasticamente a vida humana, o tempo e 

o espaço e revolucionando a forma de agir, de pensar e de aprender. 

Em qualquer local de trabalho, assim como na maioria das casas e instituições, a 

presença das tecnologias informáticas é notória, sendo, cada vez mais, exigida uma fluência 

informática em todos os aspectos da vida dos sujeitos (Drucker, 1993; Forester, 1989; Lyon, 1998; 

Martins, 1999; Naisbitt, 1988). Esta realidade transforma o computador numa ferramenta cada vez 

mais indispensável em praticamente todos os aspectos da vida do dia-a-dia, no trabalho, no lazer 

e na sociedade em geral. Está a operar-se no mundo uma transformação, e por conseguinte, no 

modo como é perspectivada a educação (Lou, Abrami & d’Apollonia, 2001). 

Surge, assim, um novo paradigma social, que vive da informação e do conhecimento e 

que tem como principal recurso a tecnologia, obrigando o cidadão a desenvolver as competências 

necessárias para compreender e se envolver neste novo processo e não apenas a saber 

manusear correctamente as tecnologias (Naisbitt, 1988; Drucker, 1993, Toffler, 1984; Santos, 

2004). 

Vivemos numa nova era que exige dos indivíduos novas maneiras de pensar e de agir, 

alto nível de habilidade cognitiva, raciocínio lógico-abstracto, operado pela linguagem simbólica, 

cooperação, relacionamentos, dentro e fora do seu campo de actuação, qualificação para 

desempenhar diversas funções, visão sistémica ou holística e, principalmente, que sejam capazes 

de obter conhecimentos e (re)construí-los. 

Sherman (2000), citado por Ramos (2005), afirma que as competências de comunicação e 

colaboração através de tecnologias sofisticadas são uma componente necessária deste novo 

ambiente global, facto que não pode ser ignorado pela educação, desde os níveis iniciais. 
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Na opinião de Pais (1999), lamentavelmente, são mais estas fortes pressões sociais, 

emocionais, políticas que têm levado as tecnologias a entrar na escola e não tanto a constatação, 

que se tem verificado à posteriori, de que favorecem o processo de ensino e aprendizagem: 

� Como diz Moderno (1996a: 79) “o aluno de hoje tem de sair da escola preparado para 

o mundo de mudança que o espera fora da sala de aula. A sua sobrevivência no 

actual mundo de avanços tecnológicos e de mercados em mutação exige dele uma 

grande capacidade de auto-aprendizagem”. Este processo deve começar desde 

cedo, e o papel da educação de infância é importante; 

� A escola, conforme palavras de Ribeiro (1997), “deve ter cada vez menos ‘paredes’ e 

mais ‘janelas’ abertas ao exterior” (18). A nível tecnológico, tem de acompanhar os 

desafios constantes que a sociedade impõe; 

� Segundo as directrizes do Conselho Nacional de Educação (2002: 25), “a sociedade 

do conhecimento em que vivemos só pode desenvolver-se através do forte reforço da 

capacidade humana promovendo a excelência na educação, do básico ao terciário, e 

apostando na aprendizagem ao longo da vida como novo paradigma educativo”. 

Independentemente do que tenha motivado a sua inclusão no contexto educativo, 

defende-se, hoje em dia, aproveitando a apetência que a criança tem pelas tecnologias, que a 

escola deve tirar partido das suas potencialidades didácticas, contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento de competências tecnológicas, imprescindíveis a uma adequada integração na 

sociedade e no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e exigente. 

Já em 1991, Wright dizia que o uso do computador no ensino era um contributo eficaz de 

dois pontos de vista: para estimular o interesse das crianças e para acompanhar individualmente o 

estudante, à velocidade e na direcção mais apropriada. 

Posteriormente, Campbell (1994), citado por Moderno (1996b: 25) refere que “os 

computadores fornecem, muitas vezes, o ambiente de aprendizagem ideal. A sua paciência 

infinita, auxílio positivo e capacidade para se adaptarem ao ritmo de aprendizagem do utilizador 

podem maximizar a aprendizagem em relação a muitas pessoas”. 

Moderno (1996a) reforça esta ideia, referindo várias pesquisas feitas sobre o uso do 

computador na escola, e seus resultados positivos. Nomeadamente, cita Clements (1987) e 

Davidson (1989) que chegaram à conclusão que a tecnologia, quando usada em contexto escolar 

aumenta a interacção social e a aprendizagem cooperante; aumenta a auto-estima e o auto-

domínio; facilita o desenvolvimento e o uso da linguagem; facilita o desenvolvimento de conceitos 

e estimula o brincar simbólico nas crianças. Outro estudo citado por Moderno (1996a) é o de 

Haugland (1989), que se refere especificamente às crianças em idade pré-escolar, cujos 



Capítulo II – Enquadramento Teórico 

 25 

resultados se situam ao nível do desenvolvimento intelectual em geral, da abstracção, da 

conceptualização e da auto-estima.  

No seu relatório para a UNESCO, a Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI (UNESCO, 1998) refere que as tecnologias informáticas são ferramentas valiosas para 

a educação, nomeadamente o computador e os sistemas multimédia, recursos que permitam 

traçar percursos individualizados em que cada aluno pode progredir de acordo com o seu ritmo. 

Também segundo Godinho et al (2004), o insucesso escolar pode ser combatido 

recorrendo às tecnologias informáticas. Alunos que, no sistema tradicional, têm dificuldades, 

quando têm oportunidade de utilizar as tecnologias informáticas, mostram-se motivados e têm 

possibilidade de revelar melhor os seus talentos. 

Mas, segundo Ramos (2005) citando Ponte (1992), uma das mais valias do computador 

prende-se com o seu contributo para o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas 

novos, do espírito crítico, da criatividade e da tomada de decisões em situações complexas. 

Podendo ajudar a criar situações de aprendizagem ricas, variadas e estimulantes, é 

considerado de grande ajuda no processo educativo desde o Pré-Escolar. 

2.1. Importância e vantagens para as crianças e edu cadores 

Amante (2003), na sua tese de Doutoramento, cita vários autores reafirmando a 

importância da familiarização da criança desde a idade pré-escolar, com as tecnologias 

informáticas, quer porque estas fazem parte inquestionável do mundo que a rodeia, quer pela 

relevância educativa das experiências que lhe podem proporcionar (Davis & Shade, 1994; 

Haugland & Wright, 1997; Clemente & Nastasi, 2002), citados por Amante (2003). 

Há mais de vinte anos que já se lhes reconhecem vantagens a nível do desenvolvimento 

sócio-emocional. Investigações na área mostram que um uso adequado das tecnologias 

informáticas permite que se:  

• Desenvolvam, espontaneamente, laços de cooperação entre as crianças; 

• Eleve o auto-conceito dos utilizadores e a auto-estima ao proporcionar oportunidades 

de sucesso; 

• Medeiem relações, tendo um efeito profundo ao nível dos valores; 

• Aumente a motivação; 

• Estimulem comportamentos positivos de cooperação e de ajuda interpessoal; 
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• Promova o auto-controle – crianças impulsivas mostram menos comportamentos 

agressivos com o computador (Papert, 1980; Hope, 1987; Hohmann, 1990; Ponte, 

1992). 

Mais recentemente, outros estudos permitem afirmar que as crianças do ensino Pré-

Escolar podem beneficiar da integração das tecnologias informáticas. Em Behrman & Shields 

(2000) são referidas investigações que sugerem que o uso do computador, com o objectivo de 

praticar jogos educativos, visitar sites não lucrativos e fazer os trabalhos de casa, pode fornecer 

benefícios intelectuais e académicos. Também segundo Moreira (2002) “quando aplicadas de 

modo apropriado, as tecnologias podem desenvolver as capacidades cognitivas e sociais, 

devendo ser utilizadas como uma de muitas outras opções de apoio à aprendizagem” (12). De 

facto, a sua integração nas práticas educativas do Jardim-de-Infância, não substituindo outras 

actividades e materiais tradicionalmente importantes nestes níveis de escolarização como a 

expressão artística, manipulação de blocos, de areia, de água, recurso a livros, exploração de 

materiais de escrita, realização de dramatizações (Brinckman & Taylor, 1996), permitem a criação 

de “espaços de interacção e partilha pelas possibilidades que fornecem de comunicação e troca 

de documentos” (Ponte, 2002: 20). Representam, além disso, uma ferramenta de trabalho para o 

educador de infância e um elemento integrante da sua cultura profissional, pelas possibilidades 

alternativas que fornecem de expressão criativa, de realização de projectos e de reflexão crítica 

(Ponte, 2002). Este mesmo autor (id) afirma que as tecnologias informáticas oferecem grandes 

possibilidades e desafios para a actividade cognitiva e social dos alunos e professores de todos os 

níveis de ensino, do Jardim-de-Infância à Universidade. 

Gentilhomme et al. (2003), a partir de estudos levados a cabo, sintetizam dez razões para 

utilizar o computador no Jardim-de-Infância, pelas vantagens que lhe estão associadas. Se 

devidamente explorado, pode: 

• Favorecer a interajuda – o facto de estarem duas ou três crianças por computador 

favorece que os mais competentes ajudem os que têm mais dificuldades; 

• Permitir o desenvolvimento das capacidades de observação e escuta, ao exigi-las, por 

exemplo, para responder às instruções ou avançar no desenvolvimento da actividade; 

• Facilitar a diversificação de tarefas a propor e a realizar – labirintos, memórias visual 

ou auditiva, jogos de atenção;  

• Permitir o desenvolvimento da motricidade fina, já que a criança necessita de precisão 

para clicar com sucesso onde pretende; 

• Permitir o desenvolvimento da linguagem e aprendizagem da leitura e escrita, 

incluindo a aquisição de vocabulário lógico (associação clicar/objecto e nome do 

objecto), pela repetição das instruções, verbalização para haver interajuda e 

explicitação das estratégias usadas;  
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• Promover a criatividade – a criança desenha, pinta, junta, digitaliza e modifica as 

imagens. Os trabalhos podem ser armazenados e organizados em álbuns, CD-ROMs 

ou num site da Internet, aumentando a motivação; 

• Proporcionar uma igualdade de acesso entre os que têm e os que não têm em casa 

meios informáticos; 

• Respeitar o ritmo de cada criança no processo de aprendizagem, permitindo-lhe, por 

exemplo, que gira o tempo e progrida por níveis de complexidade; 

• Promover o desenvolvimento da autonomia, desde acções básicas como ligar o 

computador, colocar um CD-ROM, iniciar um programa, sair e apagar, até outras mais 

complexas como resolver problemas; 

• Facilitar a comunicação entre professores e entre professores e alunos e o acesso a 

recursos de alto valor didáctico. 

Tentando especificar mais o possível contributo das tecnologias informáticas em contextos 

de aprendizagem para a Infância, nomeadamente no Pré-Escolar, faça-se um breve percurso 

pelas áreas curriculares onde a tecnologia pode desempenhar um papel essencial. 

Muitos estudos fundamentam a importância das tecnologias ao nível do Conhecimento do 

Mundo, afirmando que “podem proporcionar aos educadores e às crianças oportunidades únicas 

de acesso a pessoas, imagens, sons, informações muito diversificadas e dificilmente acessíveis de 

outro modo”, constituindo poderosos recursos educacionais (Haugland e Wright, 1997; Grácio, 

2002; Rada, 2004 citados por Amante, 2007). 

A nível da área da Formação Pessoal e Social e, mais concretamente da Educação para a 

Diversidade, as tecnologias poderão contribuir para uma maior compreensão e aceitação do outro 

(Haugland e Wright, 1997 citados em Amante, 2007). Segundo Amante (2007) as tecnologias 

poderão constituir uma forma de a criança desenvolver, desde cedo, consciência das diferenças 

sociais, culturais, raciais e étnicas, assim como de exteriorizar valores, desenvolver atitudes, 

percepções e comportamentos transculturais positivos que contribuem para a construção de uma 

sociedade mais justa e mais tolerante. 

Também se podem constituir uma mais valia ao nível da área da Expressão e 

Comunicação. Relativamente às competências verbais, os jogos informáticos podem encorajar a 

produção de discursos mais complexos e fluentes (Davidson & Wright, 1994). Também os 

programas de desenho ou outras aplicações de produção podem estimular a imaginação e a 

criatividade da criança e o relato do que realizou (Clements & Nastasi, 2002). Estudos realizados 

por McCornick (1987, citado por Van Scoter et al., 2001) revelam resultados muito interessantes 

em crianças mesmo com perturbações de fala. A utilização dos computadores poderá ainda 

estimular a emergência de alguns conceitos matemáticos tais como, conhecimento de formas, 
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contagem e classificação (Amante, 2007). Pode ainda contribuir para o desenvolvimento de 

conceitos de simetria, padrões, organização espacial, entre outros (Clements & Swamintham, 

1995). 

Existem aptidões e competências no desenvolvimento das quais a escola tem um papel de 

grande importância, e que se tornam uma exigência no contexto da Sociedade da Informação, 

para o desenvolvimento das quais as tecnologias informáticas assumem um lugar de destaque. 

São enunciadas no Relatório do Conselho Nacional de Educação (2002) as seguintes: 

• Uma cultura do saber cientifico e tecnológico; 

• Um espírito empreendedor e uma capacidade de inovação; 

• A capacidade de auto-aprendizagem ao longo da vida, criando estímulos para a 

melhoria da produtividade individual e de grupo/equipa; 

• A capacidade estratégica e de visão sobre novas oportunidades de negócios ou novas 

actividades; 

• A capacidade de liderança, de organização por processos e de gestão por projectos: 

• A inovação. 

2.2. Papéis e relações entre tecnologias, crianças e educadores 

Para que as tecnologias informáticas tragam as mais valias desejadas ao processo 

educativo devem ser encaradas não como instrumentos que as crianças utilizam como fim em si 

mesmas, mas como meios culturais que utilizam com o objectivo de realizar actividades que 

assumem significado real e que se inserem num contexto integrado e social de aprendizagem, do 

qual o computador também faz parte (Amante, 2003).  

Esta ideia já tinha sido explicitada anteriormente por Cornell (2001) que salientou que o 

uso das tecnologias informáticas é um meio para atingir um fim, não um fim em si mesmo, fazendo 

alusão a uma sábia questão que Donald Ely sempre (se) colocou e que transformou em título de 

um dos seus artigos: A tecnologia é a resposta, mas qual é a pergunta? (Ely, 1997: 102, citado por 

Cornell, 2001). 

Por outras palavras, para que o uso das tecnologias informáticas no Jardim-de-Infância 

possa constituir um contributo válido para uma prática de qualidade, deve ser entendido não como 

um mero recurso didáctico, mas como um instrumento cultural que, no dia-a-dia, ganha contornos 

significativos. É importante abrir horizontes, encarando as tecnologias informáticas como um 

pedaço de cartão, uma caneta, uma garrafa de plástico, estas são material e ferramenta, não um 

caminho já preparado e traçado. 
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Tal utilização educativa das tecnologias informáticas, num contexto ambiental em que o 

professor, o aluno e as tecnologias coabitam equilibradamente, modificará substancialmente a 

maneira de aprender e de ensinar e instigará à adopção de inovadores métodos de trabalho e de 

novas funções e papéis para crianças e educadores – “mudanças que incluem alterações nas 

relações humanas, mais fortemente ligadas à aprendizagem, (…), relações entre pares com 

interesses comuns” (Papert, 1997: 42). 

Ao utilizar as tecnologias informáticas, o educador deve estar consciente do seu papel e 

estar preparado para escolher quais os programas adequados, qual a melhor altura para introduzir 

propostas utilizando o computador, como organizar o espaço e o tempo em redor do computador. 

Deve-se manter um utilizador informado, crítico e com maior exigência de qualidade em relação 

aos produtos existentes no mercado. Segundo Ponte (2002), o educador tem de ser um 

explorador capaz de perceber o que lhe pode interessar, e de aprender, por si só ou em conjunto 

com os colegas mais próximos, a tirar partido das respectivas potencialidades. 

Anteriormente, o educador/professor era o único “transmissor” de conhecimento, devendo 

passar, agora, a ser o mediador de inúmeras acções nas suas diversas vertentes.  

Oliveira (2004: 42) diz que o educador que assume o papel de facilitador “ajuda a criar 

laços num grupo, contribui para a automotivação de cada estudante, organiza e faculta recursos 

para a aprendizagem, considera-se a ele próprio também um recurso (perito ou conselheiro) e 

participa, portanto, no processo colectivo de aprendizagem”. 

O aluno também deverá passar de mero receptor a ter uma participação mais activa em 

todo o processo de aprendizagem. A atitude dos alunos deve ser, como afirma Moderno (1996b: 

25) citando Teodoro (1992: 20), “uma atitude permanente de actor, de construtor, de explorador, 

num perspectiva em que o mais importante é o que o aluno faz com o computador e não o que o 

computador faz com o aluno”. 

Ramos (2005) diz que o aluno tem de ser o princípio e o fim de tudo e o professor não 

pode ignorar isso. Vecchi & Carmona-Magnaldi (1996) também mencionados por Ramos afirmam 

que o professor tem que deixar de ser o actor principal da aprendizagem, com o intuito de ajudar a 

construir um saber, tarefa que se apresenta difícil, na medida em que exige um esquecimento de 

si próprio, e que tome a posição, não à frente do alunos, não atrás deles, mas com eles, 

desempenhando o papel de “chefe da orquestra” (236) – “O professor não é o factor principal no 

processo de aprendizagem, é simples auxiliar, no sentido de que o seu papel consiste em criar 

uma situação que permita a actividade do aluno” (Moderno, 1992: 167). 

Já em 1994, Davis sugeria que os educadores que pretendessem implementar as 

tecnologias informáticas no contexto educativo deviam guiar a criança através do software, 
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encorajando a exploração do mesmo. Dizia, ainda, que o papel do educador passa por assegurar 

que a criança realize as tarefas o mais autonomamente possível e apresentar-se como modelo, 

utilizando e integrando visivelmente as tecnologias na vivência da sala, sendo crítico na selecção 

do software apropriado.  

O educador deve, assim, assumir um novo estatuto, onde será sempre mais importante a 

capacidade do aluno pensar e expressar claramente as suas ideias, solucionar problemas e tomar 

decisões em vez da memorização de factos ou da repetição de respostas certas tão característico 

do modelo de escola tradicional em que fomos educados (Santos, 2001). Já em 1992, Ponte 

afirmava que, substituindo o saber enciclopédico do aluno, surgia um novo saber que englobava a 

capacidade de procurar e seleccionar informação, explorar hipóteses, simular situações e 

investigá-las, inovando e produzindo coisas novas. A mesma ideia é veiculada por Moderno 

(1996b: 16) que afirma que “o conhecimento em si mesmo, disponível nos bancos de dados e 

bibliotecas, será menos importante do que a capacidade de gerir redes de comunicação e 

encontrar, rapidamente, a informação”. 

Posteriormente, Oliveira (2004: 52) reforça que, além da sociedade, também os 

conhecimentos disponíveis estão em mutação, por isso, o “mundo do trabalho exige profissionais 

flexíveis com elevadas competências de auto-aprendizagem, capacidade de adaptação e espírito 

empreendedor colaborativo”. 

Também Paraskeva defende que “a grande preocupação não está no conhecimento que 

se difunde [existe actualmente tanta informação no globo que é impossível a criança aprender 

tudo] mas sim em criar condições à criança, através da aprendizagem de determinadas destrezas 

para que esta possa construir os seus próprios utensílios para a apreensão do conhecimento 

necessário” (Paraskeva in Paraskeva & Oliveira (coord), 2006: 80). 

Na mesma linha vai Pereira (2007: 172) ao dizer que “é fundamental adquirir a aptidão de 

encontrar o conhecimento essencial e as competências básicas para um mundo constantemente 

em mudança” e posteriormente que “a rápida taxa de crescimento e desactualização do 

conhecimento faz com que seja impossível aos indivíduos adquirirem, numa fase inicial da sua 

vida, conhecimentos que lhes permitam ser eficientes durante as suas vidas activas, tornando-se 

clara a necessidade de, por um lado, se insistir não tanto na aquisição de conhecimentos, mas na 

dotação de capacidades para os vir a construir (aprender a aprender) e, por outro, na educação 

contínua, ao longo da vida, como tão importante como a educação inicial, que prepara para a vida 

activa” (id: 491). 

Também é importante referir que nunca se podem perder de vista os objectivos da 

Educação Pré-Escolar que, globalmente, apontam para a promoção de formas de aprendizagem 

que estimulem na criança a capacidade de pesquisa, o desenvolvimento do seu espírito crítico, 
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que lhe permite resolver pequenos problemas. Assim, o papel do educador é facultar às crianças 

um melhor acesso a experiências e vivências, e à criação de espaços próprios que facultem o 

contacto com o computador e outros recursos e a exploração dos mesmos, para possibilitar 

também o desenvolvimento de capacidades informáticas. 

O educador deve contribuir para a aquisição da capacidade de criar e pensar, por parte 

das crianças, tendo em conta que o desenvolvimento de tais habilidades é um processo longo que 

se deve iniciar desde os primeiros anos de vida. Segundo Ponte (1990) citado em Ramos (2005) 

“o computador é, essencialmente, um instrumento que cria novas possibilidades de trabalho e 

novas responsabilidades ao professor… a necessidade de actualização e formação permanente 

do professor… que passa a ter de assumir um processo de aprendizagem contínua. Tal como os 

alunos, tem de estar sempre a aprender” (106-107). O professor é, assim, visto como um 

profissional do ensino – no que diz respeito à sua actividade com os alunos – e como um 

profissional da aprendizagem – no que se refere à sua própria educação (Teodoro, 1991). 

Nas actividades educacionalmente mais promissoras é toda a relação professor/aluno que 

é afectada pela presença do computador… o professor passa a ter de fazer não só um esforço 

permanente de aprendizagem, mas de aprendizagem com o aluno. Professor e aluno passam a 

ser companheiros, ainda que com funções e bases de experiência diferentes (Ramos 2005). 

Na sua comunicação acerca do computador no ensino e aprendizagem da língua, Barros 

(1993) diz que ao introduzir a informática na Educação Pré-Escolar, o educador deverá saber 

escolher programas que realizem o que uma criança quer e é capaz de aprender, condição 

essencial para a entrada do computador no seu mundo. 

A troca de informação entre as crianças é fundamental, uma vez que traz benefícios para 

a aprendizagem. O educador/professor deixa de ser o detentor de todo o saber, e passa a ser o 

educador-educando, expressão utilizada por Paulo Freire. 

O educador tem um papel de guia, de conselheiro, de parceiro na procura de informação e 

da verdade, contribuindo para o aumento da participação cada vez mais activa da criança.  

No caso concreto de crianças de 3 e 4 anos, Haugland (2000) refere que já se encontram 

preparadas para utilizar os computadores e, cada vez mais cedo, os educadores de infância vêem 

os computadores como uma actividade válida para este nível de ensino. Fazendo alusão ao grupo 

etário 3/4 anos, refere que o papel do educador deve ser o de observador atento enquanto a 

criança trabalha no computador. Por vezes um pequeno incentivo, uma indicação mínima 

permitem à criança avançar com sucesso na realização da tarefa. 
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Segundo a autora supra citada (id) a forma de introduzir e utilizar as tecnologias, 

nomeadamente o computador, com crianças de 3/4 anos deve ser diferente do que sucede com 

crianças no final do Pré-Escolar ou início do 1º ciclo. As crianças de 3/4 anos necessitam de mais 

tempo em relação às mais velhas, para experimentar e explorar a tecnologia. Esta autora propõe 

que o trabalho no computador seja realizado em grupo, permitindo à criança a aquisição de 

competências como a responsabilidade, capacidade de resolução de problemas e cooperação. 

Também o educador pode beneficiar com a utilização das tecnologias informáticas em 

variadas situações quer relacionadas com a resolução de problemas burocráticos e gestão dos 

centros educativos quer relacionadas com a prática docente (planificação de actividades, 

concepção de fichas, etc.). 

2.3. Implementação curricular das tecnologias infor máticas 

Nas reformas do sistema educativo, tem havido sempre a preocupação de focar aspectos 

como a necessidade de introdução e utilização dos meios tecnológicos em contextos de ensino e 

de aprendizagem. Consultando os artigos 7º, 8º, 9º e 10º da Lei nº46/86 (Lei de Bases do Sistema 

Educativo) pode-se comprovar isso mesmo. A referência a essa introdução não se faz ao nível do 

Pré-Escolar, mas sim no que se refere a níveis mais avançados. “Para o 2º ciclo, a formação 

humanística, artística, física e desportiva, científica e tecnológica e a educação moral e cívica” 

(artigo 8º, alínea b)). Ao referir-se aos objectivos do ensino secundário diz também: “Favorecer a 

orientação e formação profissional dos jovens, através da preparação técnica e tecnológica, com 

vista à entrada no mundo do trabalho” (artigo 9º, alínea f)) e ainda “O ensino secundário organiza-

se segundo formas diferenciadas, contemplando a existência de cursos predominantemente 

orientados para a vida activa ou para o prosseguimento de estudos, contendo todas elas 

componentes de formação de sentido técnico, tecnológico e profissionalizante e de língua e 

cultura portuguesas adequadas à natureza dos diversos cursos” (artigo 10º, ponto 3). 

Também na Lei-quadro nº 5/97, de 10 de Fevereiro, podemos encontrar referências a tais 

meios e a uma sua adequada utilização, nomeadamente no artigo 10º, alínea e): “desenvolver a 

expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas como meios de relação, 

de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo”. 

Ainda de uma forma geral, as directrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação 

(2002: 82), também são no sentido de que “sejam tomadas as medidas políticas operacionais 

necessárias para que as potencialidades das tecnologias informáticas permitam adoptar e colocar 

cada vez mais a estratégia de aprendizagem ao serviço das necessidades e expectativas dos 

indivíduos de todas as faixas etárias”. 
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Mais concretamente e, pelas vantagens que se lhes reconhecem, a utilização das 

tecnologias informáticas no Jardim-de-Infância, está ainda prevista nas Orientações Curriculares 

para o Pré-Escolar (ME, 1997) – “A utilização de meios informáticos, a partir da educação Pré-

Escolar pode ser desencadeadora de variadas situações de aprendizagem, permitindo a 

sensibilização a um outro código, o código informático, cada vez mais necessário. Este pode ser 

utilizado em expressão plástica e expressão musical, na abordagem ao código escrito e na 

matemática” (ME, 1997: 72). Ao referir-se a materiais e recursos que se podem utilizar faz a 

seguinte afirmação: “materiais de consulta tais como livros, jornais, vídeos, diapositivos, 

computador…” (ME, 1997: 82). 

Ainda em 1997, no Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal, é dito que 

crianças e jovens “devem beneficiar do acesso à informação disponível nas redes digitais e dos 

poderosos instrumentos da Sociedade de Informação para processamento de texto, jogos e 

aplicações interactivas, que combinam o entretenimento com a aprendizagem, o lazer com o 

desenvolvimento de capacidades mentais e de melhoria de reflexos (…)” (15). 

Também no Perfil Específico do Desempenho dos Educadores de Infância (2001) há 

referência explícita ao uso de meios informáticos quando se afirma que: “no âmbito da 

organização do ambiente educativo, o educador de infância: Mobiliza e gere os recursos 

educativos, nomeadamente os ligados às tecnologias da informação e da comunicação” (capitulo 

II, ponto 2, alínea d)). 

Não obstante a sua referência em documentos oficiais, as tecnologias informáticas (ainda) 

não são uma realidade presente, de uma forma sistemática, no Ensino Pré-Escolar.  

Carioca (2002) num estudo desenvolvido concluiu que grande parte dos Jardins-de-

Infância em Portugal não possui equipamento e software em qualidade e quantidade suficiente, 

não existem apoios que possibilitem a aquisição e manutenção dos equipamentos e os 

educadores não têm formação adequada nesta área. De facto, não tem havido qualquer programa 

ministerial que vise o fornecimento generalizado de equipamentos a este nível de ensino, pela sua 

não inclusão no Programa Internet na Escola nem em Programas subsequentes. 

Ainda segundo o mesmo autor (id), os educadores têm uma formação inadequada e/ou 

insuficiente para o desenvolvimento de processos de formação no quadro das novas realidades. 

Também num estudo efectuado pelo Departamento de Avaliação Prospectiva e 

Planeamento do Ministério da Educação Português, publicado em 2002, verifica-se que a 

utilização das tecnologias informáticas em contexto educativo pré-escolar é muito deficiente 

devido à insuficiência de materiais e desconhecimento das TIC pelos professores. 



Capítulo II – Enquadramento Teórico 

 34 

A este propósito, Ponte e Serrazina (1998) e Santos (2001) denunciam deficiências ao 

nível da formação inicial e contínua de professores. 

Curiosamente, ao olhar reflexivamente sobre as atitudes dos educadores face à utilização 

do computador no Ensino Pré-Escolar, Roxo (1996) chegou à conclusão que muitos dos 

educadores, apesar de nunca terem tido formação para a utilização desse meio e terem declarado 

nunca o terem explorado em contexto de sala de aula, apresentam atitudes muito positivas, 

mostrando acreditar que as mudanças nos ambientes de aprendizagem possam estar ligadas à 

tecnologia e que quem entra por esse caminho se mostra mais aberto e receptivo à mudança e 

inovação. O mesmo estudo concluiu, no entanto, que educadoras com alguma formação já 

adquirida a este nível não revelam predisposição para a utilização do computador na sala de aula, 

alegando não se sentirem à vontade, o que acentua a tónica de formação meramente utilitária, 

sem um enfoque de aplicação pedagógica da tecnologia.  

Segundo Eça (1998) citado por Cruz (2004) a não fluência informática leva a que os 

educadores desconheçam a melhor forma de ensinar os alunos a usar correctamente os 

computadores. Freitas (2002) refere que os professores procuram apoio introdutório nas 

ferramentas informáticas e raramente entram na discussão pedagógica de como utilizar essas 

ferramentas no ensino-aprendizagem. Trata-se assim, essencialmente, de “um problema de falta 

de confiança, de pouco à vontade e é preciso desmontar esta situação e antes investir na reflexão 

pedagógica” (Freitas, 2002: 153). Na mesma linha, um outro autor afirma que os alunos podem ser 

um valioso recurso para ajudar os professores a fazer a melhor integração curricular das 

tecnologias informáticas (Freitas, 1997: 17).  

Mas não se pode descurar que há vozes discordantes que se opõem à utilização de meios 

informáticos. Segundo Moreira (2002) apoiam-se no pressuposto de que essas tecnologias não 

são, em termos de desenvolvimento, adequadas e que os benefícios educativos não estão 

provados cientificamente.  

Em 1997, Oppenheimer dizia que não havia evidências de que o uso do computador 

melhorasse significativamente o ensino e a aprendizagem (45). 

Para os que têm uma visão mais céptica, as novas tecnologias são como o cavalo de 

Tróia, que introduzirá na sociedade a despersonalização, o isolamento e a desumanização 

(Rodrigues, 1992). As tecnologias são acusadas de servir de instrumento contra a criatividade, um 

convite a modelos autistas de comunicação e a constituírem um substituto da realidade, limitando 

as vivências corporais e o estabelecimento de relações sociais. Salientam, ainda, que poderão 

violentar o ritmo de evolução normal da criança – “Existe principalmente o risco de estabelecer 

com o computador um relacionamento que bloqueie as oportunidades para o desenvolvimento 

pessoal, em vez de as criar. Enquanto para algumas crianças o computador intensifica o 
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desenvolvimento pessoal, para outras ele transforma-se num "atoleiro". Tanto a adultos como a 

crianças, os computadores, reactivos e interactivos, oferecem companhia sem a reciprocidade e a 

complexidade de uma relação humana. Seduzem porque proporcionam uma oportunidade de se 

possuir controlo absoluto, mas podem levar as pessoas a uma paixão pelo domínio e pela 

construção de um mundo próprio e privado” (Turkle, 1989: 19). 

Num relatório recente da Alliance for Childhood, referido por Ross (Paraskeva & Oliveira, 

2006: 22), esta ideia é reforçada quando é dito que “os benefícios do computador para o pré-

escolar e alunos do ensino básico são largamente empolados e os custos – em termos do dinheiro 

gasto, perda de oportunidades criativas de cooperação e dano causado à saúde emocional das 

crianças – não são relatados com rigor”. 

Carioca (2002) refere ainda que se chegou à conclusão que alguns dos poucos 

educadores/professores que utilizavam o computador o faziam como recurso suplementar no 

ensino à semelhança de qualquer outro instrumento. Deste estudo, concluiu também que, apesar 

da sua natureza inovadora, as tecnologias informáticas não têm, por si só, capacidade para alterar 

as práticas dos profissionais da educação, sendo necessário tomar medidas urgentes, sob pena 

de se estarem a utilizar estes meios de uma forma mecânica e descontextualizada.  

Silva (1999) defende uma posição de equilíbrio. Declara que, de um modo geral, as 

tecnologias informáticas ao serviço da educação não merecem os ataques que são 

desencadeados contra elas, pois muitas vezes isso é produto de confusão com o mau uso de que 

são alvo, mas também alerta para as excessivas expectativas, pois a mudança não advém da 

simples existência das tecnologias. Existe, desta forma, um grande desafio colocado à escola e 

aos professores, que consiste em compreender o funcionamento das tecnologias, de modo a 

“proporcionar a passagem de um modelo curricular baseado na reprodução da informação para 

um modelo de funcionamento assente na construção de saberes, aberto aos contextos sociais e 

culturais, à diversidade dos alunos, aos seus conhecimentos, experimentações e interesses” (84-

85). 

De facto, a introdução do computador em ambiente de aprendizagem não representa, por 

si, a implementação de um currículo tal como deve ser visto. Para tal, as tecnologias informáticas 

devem ser pensadas como um dos componentes de um programa educativo e surgir devidamente 

integradas no contexto educativo ao nível das metas, objectivos, conteúdos e metodologias de 

forma a adquirir sentido e propósito educativo. 

Camlong, que há mais de quarenta anos se interessa por esta problemática, repete que é 

“fundamental” não confundir os meios com a finalidade. As máquinas são meras máquinas ao 

serviço do Homem e não podem ser confundidas com os objectivos da utilização que o homem 

pode fazer” (1999: 16). 
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Servindo-nos de palavras de Pereira (2007: 434), pode-se concluir que a Sociedade da 

Informação “não é necessariamente uma sociedade melhor ou mesmo mais informada, podendo 

sê-lo desde que através da educação se desenvolvam técnicas para a gestão correcta de grandes 

quantidades de informação”. 

Para desmistificar estas representações e acções, é urgente realizarem-se estudos 

sistemáticos que permitam concluir das mais valias que as tecnologias informáticas representam 

no processo educativo e reflectir sobre as condições que as potenciam. 
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3. Interculturalidade na Educação Pré-Escolar 

O teu Cristo é Judeu, o teu carro japonês, a tua pizza italiana, a tua democracia grega, o 
teu café brasileiro, as tuas férias marroquinas, a tua numeração árabe, as tuas letras 
latinas… E ainda te atreves a dizer que o teu vizinho é estrangeiro? (autor desconhecido) 

Portugal, nos últimos anos, tem vivido movimentações de imigração nunca antes 

registadas. Como consequência, a escola está a tornar-se um mundo multicultural. Mais do que 

um simples aceitar do outro é urgente desenvolver-se um espírito genuinamente intercultural.  

Ladmiral, referindo-se à Interculturalidade, diz que “o termo implica a ideia de inter-

relações e de trocas entre culturas diferentes” (Vieira, 1999: 65) e que é entendida numa lógica de 

“uma atitude mais activa para além da sensibilidade e solidariedade entre povos e culturas” (id: ib).  

3.1. Fenómeno da Imigração em Portugal 

Remontando ao século passado, constata-se que até às décadas de 60/70, Portugal era 

um país de índole predominantemente emigratória. Os cidadãos nacionais deixavam o país com 

destino ao Continente Americano (Brasil, E.U.A. e Argentina – entre 1900 e 1960 – 1,5 milhão de 

portugueses) e à Europa (França e R. F. Alemã – entre 1960 e 1974), assim como às designadas 

províncias ultramarinas. Os fluxos migratórios, em Portugal, registavam um saldo negativo, vindo a 

ser alterada essa tendência com a revolução de 25 de Abril de 1974 e a subsequente 

independência das colónias africanas. Assiste-se, nessa época, ao regresso maciço de cidadãos 

provenientes daqueles territórios, quer originários da então metrópole, quer ali nascidos (SEF, 

2006: 6).  

No início da década de 80 verifica-se um aumento exponencial e atípico do número de 

estrangeiros residentes em Portugal, sendo de notar que muitos dos cidadãos agora com estatuto 

de “estrangeiro” tinham sido, anteriormente, cidadãos nacionais. Se consultarmos as estatísticas 

de 1981 (Ministério da Administração Interna, SEF), a parcela correspondente a estrangeiros 

residentes em Portugal era de 54.414, correspondente a 0,6% do total da população. A 

comunidade que mais se destacava era a cabo-verdiana, a qual continua, ainda hoje, a ser muito 

relevante em território nacional.  

Ainda assim, e segundo um estudo de Casa-Nova (2005), até ao ano 1992, as estatísticas 

indicam que os números da emigração são ainda superiores aos números da imigração, 

“assistindo-se a uma inversão gradual desta tendência a partir de 1993, ano a partir do qual o 

número de entradas ultrapassou o número de saídas, mantendo-se esta tendência até ao 

presente” (183). 



Capítulo II – Enquadramento Teórico 

 38 

Os anos 90 foram caracterizados por uma consolidação e um crescimento da população 

residente em Portugal com destaque para as comunidades oriundas dos países africanos de 

expressão portuguesa (PALOP) e do Brasil. Tal situação parece estar intimamente ligada com 

legislação saída em 1992 (Decreto-Lei nº 212/92 de Outubro) e em 1996 (Lei nº 17/96, de 24 de 

Maio) que permitiram, respectivamente, a concessão de um título provisório pelo período de um 

ano e a emissão de um título provisório anual, renovado pelo período de três anos. Em 1998, a 

população estrangeira em território nacional totalizava 121.949, como se regista na seguinte 

tabela. 

População Estrangeira em Território Nacional em 199 8 

Cabo Verde 43.797 

Brasil 20.887 

Angola 17.695 

Guiné-Bissau 14.140 

EUA 7.975 

S. Tomé e Príncipe 4.795 

Moçambique 4.503 

Venezuela 3.412 

China 2.733 

Canadá 2.012 

Tabela 2 – População Estrangeira em Território Nacional em 1998 – fonte SEF (estatísticas de 

1999) 

Em 2000, o número de estrangeiros com residência legal em Portugal era já de 208.198 

pessoas, ou seja, aproximadamente 2% do total (SEF, 2000). No final do século XX os imigrantes 

em Portugal eram maioritariamente (76% em 1999 e 77% em 2000) originários de países de 

língua oficial portuguesa, ex-colónias em África e Brasil. 

Com o novo século, surgem os fluxos do leste europeu. 

No início de Janeiro do ano 2001 saiu o decreto-lei 4/2001 de 10 de Janeiro que veio 

revolucionar as estatísticas pois permitiu a regularização de trabalhadores estrangeiros por conta 

de outrem, através da figura da autorização de permanência (AP), a qual, decorridos cinco anos, 

facultava o acesso à autorização de residência. 

Na sequência de tal decreto, foram concedidas 126.901 autorizações de permanência no 

país, sendo mais de metade para cidadãos do Leste da Europa, com destaque para a Ucrânia. Em 

apenas um ano, a população imigrante passou de 208.198 para 350.503 indivíduos, registando-se 

um crescimento de 68%, segundo dados registados pelo SEF e apresentados na tabela seguinte: 
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População Estrangeira em Território Nacional em 200 2 

Ucrânia  62.041 

Cabo Verde 60.368 

Brasil 59.950 

Angola 32.182 

Guiné-Bissau 23.349 

Moldávia  12.155 

Roménia  10.938 

S. Tomé e Príncipe 9.208 

China 8.316 

EUA 8.083 

Tabela 3 – População Estrangeira em Território Nacional em 2002 – fonte SEF (estatísticas de 

2001 e 2002) 

Segundo Casa-Nova, e à data do seu estudo (2005), faziam parte da sociedade 

portuguesa cidadãos oriundos de quase todos os países do mundo (170 países que falam 230 

línguas diferentes (Matos, 2003)), com particular relevância numérica para os cidadãos 

provenientes (e por ordem decrescente) do Brasil, Ucrânia, Cabo-Verde, Angola, Guiné-Bissau, 

Reino Unido, Espanha, Alemanha, Moldávia, Roménia, França, Estados Unidos, S. Tomé e 

Príncipe, Rússia e Países Baixos (dados provisórios de 2004 – SEF). 

Em 2006, a maior parte da população estrangeira residente em Portugal era oriunda de 

países da Europa – 153.307 indivíduos – como retratado no seguinte gráfico.  

POPULAÇÃO ESTRANGEIRA EM 
TERRITÓRIO NACIONAL EM 2006

Europa 

África (PALOP)

África (outros)

América

Ásia

Oceania

 

Gráfico 1 – População estrangeira em território Nacional em 2006 – Fonte: Relatório de 

Actividades do SEF – 2006  
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Seguem-se os povos dos PALOP (149.982 indivíduos). Há ainda indivíduos oriundos da 

América, principalmente do Brasil (82.600) e da Ásia (22.418). Finalmente, registam-se 10.154 

residentes de outros países africanos e 589 da Oceânia. 

O nível de desenvolvimento económico, a estabilidade social e política, a localização 

geográfica, as redes de comunicação estabelecidas com outros pontos do globo e a integração de 

Portugal na União Europeia fazem, recentemente, de Portugal um destino preferido por muitos 

potenciais imigrantes. 

No entanto, os ocidentais, apesar de historicamente considerados “civilizados,” precisam 

de aprender não só a conviver com um outro, culturalmente distinto, mas a dialogar com esse 

outro e, juntos, construir relações sociais mais justas e igualitárias, com as quais todos têm a 

ganhar. Note-se que segundo palavras de Nóvoa (2001: 140)), citando Spivak (1999), e referindo-

se aos sujeitos provenientes das ex-colónias, “o modo como o sujeito colonial foi constituído como 

o outro é indissociável dos processos educativos, formais e informais, que constituíram a 

dicotomia ‘primitivo/moderno’ como sinónimo de ‘selvagem/civilizado’”. Constitui-se, assim, a base 

de uma sociedade viável, que pratica os direitos de cada um, que busca, mediante o diálogo e a 

cooperação, construir uma melhor qualidade de vida para todos. Enfim, constitui-se uma 

sociedade intercultural. 

De facto, por um lado, uma sociedade que impede que os seus membros – crianças e 

adultos – possam desenvolver ao máximo as suas capacidades em virtude do seu meio ou cultura 

de origem, ou que lhes nega plenos direitos de cidadania em razão do seu local de nascimento, 

não é uma sociedade viável: fixa-se no passado e esquece o seu futuro. 

Tais direitos estão consagrados em alguns documentos que se nos afiguram como o mais 

alto património da civilização humana: as convenções e declarações entre Estados destinadas a 

salvaguardarem, dos actos de barbárie, intolerância e incompreensão, os direitos humanos de 

todos os indivíduos e de todos os povos. Entre estes documentos queremos destacar: 

• A Declaração dos Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, 

Religiosas ou Linguísticas (1992), segundo a qual os estados devem proteger a 

existência e a identidade nacional, cultural, religiosa e linguística das minorias dentro 

dos respectivos territórios, encorajar condições para a promoção dessa identidade e 

tomar as medidas que assegurem que as pessoas pertencentes a minorias possam 

exercer, efectivamente, todos os seus direitos humanos e liberdades fundamentais, 

sem qualquer discriminação e em total equidade perante a lei; 

• A Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), texto que ao longo de trinta 

artigos se propôs enunciar os direitos que todos os homens têm pelo simples facto de 
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serem humanos, qualidade que se sobrepõe a todas as distinções de língua, credo, 

cor de pele, origem geográfica, ideologia, nível sócioeconómico, etc. 

Por outro lado, se em vez de um somatório ou justaposição de culturas que se confrontam 

ou se “toleram” num mesmo espaço, se viver o cruzamento de culturas em transformação mútua, 

numa sociedade de direitos reais e efectivos, desde os direitos cívicos e políticos aos direitos 

económicos, sociais e culturais, evolui-se de uma sociedade multicultural para uma sociedade 

intercultural. 

3.2. Da Escola Multicultural à Educação Intercultur al 

Um pouco por todo o país, as Instituições escolares portuguesas têm vindo a assinalar um 

aumento da diversidade dos alunos, quer cultural quer étnica. Quando nos referimos a diversidade 

cultural e étnica, é importante que se explicite o que se entende por cultura e etnia, termos que 

nem sempre são consensuais. Cultura é, segundo Perroti (1997), a “estrutura complexa e 

interdependente de conhecimentos, de códigos, de representações, de regras formais ou 

informais, de modelos de comportamento, de valores, de interesses, de aspirações, de crenças, 

de mitos. Este universo realiza-se nas práticas e nos comportamentos diários: usos de vestuário, 

culinários, modos de habitat, atitudes corporais, tipos de relações, organização familiar, práticas 

religiosas. A cultura cobre o viver e o fazer. A génese desta estrutura complexa opera-se nas 

transformações técnicas, económicas e sociais próprias de uma determinada sociedade no 

espaço e no tempo. Ela é o resultado do encontro dos três protagonistas da vida: o homem, a 

natureza e a sociedade (Perotti, 1997: 48). 

Citando Giddens (1993), consideramos etnia como um conjunto de valores e normas que 

distinguem os membros de um grupo em relação aos restantes. Um grupo étnico, podemos assim 

dizer, caracteriza-se por existir entre os seus membros a partilha de uma consciência da sua 

identidade cultural, que os distingue dos outros grupos. 

O relatório do Eurydice (2004) da Organização da Comissão Europeia, que analisa a 

integração das crianças imigrantes em 30 países da Europa, concluiu que em Portugal havia, à 

altura, 89.540 crianças, jovens e adultos integrados no sistema de ensino.  

Crianças de comunidades culturais já existentes no território, como ciganos, hindus e 

muçulmanos, e que até há pouco tempo não eram incluídos no sistema educativo, contribuem 

agora para esta diversidade na medida em que fazem parte da população escolar. 

Num artigo publicado no Jornal Público por Leiria (2005), e após um estudo realizado, 

relata-se que os alunos provenientes do Brasil, Ucrânia, França, Moldávia, Alemanha, Suíça ou 

Roménia estão cada vez mais representados entre os alunos que frequentam a escola 



Capítulo II – Enquadramento Teórico 

 42 

portuguesa. Este inquérito foi realizado a uma amostra de mais de mil estabelecimentos de ensino 

básico e secundário, feito pela Direcção-Geral de Desenvolvimento e Inovação Curricular 

(DGIDC). Ao todo, estão já representadas 120 nacionalidades. 

A questão da diversidade cultural tem de passar, assim, de realidade oculta a tema 

omnipresente. Mas o novo facto não é tanto e só a multiculturalidade mas sim a consciência que 

dessa multiculturalidade têm, como processo irreversível. Desta tomada de consciência, no 

presente, pode advir a capacidade de aprender com os erros do passado e, em vez de transformar 

a multiculturalidade em problema, reconhecer a sua enorme vantagem. 

A escola tem, neste processo, uma responsabilidade acrescida. 

É urgente uma reflexão sobre o papel da escola e das condições necessárias e que 

potenciam uma nova educação das novas gerações, e não apenas dos filhos dos grupos 

maioritários mas também daqueles que, pelas suas origens, etnias, padrões culturais se 

distinguem dos grupos nacionais tradicionais. 

Uma escola mesmo que não frequentada por alunos de diferentes nacionalidades, raças 

ou etnias, deve ser flexível, visando a promoção de valores de outras culturas, e um 

desenvolvimento integral do indivíduo, o que implica avançar na luta contra a discriminação e a 

desigualdade. 

Por outro lado, alguns estudos têm vindo a demonstrar que os alunos de minorias étnicas 

e culturais são desproporcionalmente mais pobres, mais frequentemente excluídos da escola, 

mais vulneráveis a medidas disciplinares como a suspensão ou expulsão e são, ainda, aqueles 

que ficam mais aquém de concretizar o seu potencial. Em termos de minorias globalmente 

consideradas, as crianças ciganas são aquelas que apresentam as mais baixas taxas de 

aprovação no ensino obrigatório (Casa-Nova, 2005: 188). 

Segundo Abajo (2000), estes efeitos podem ser anulados pela afectividade, expectativas e 

atenção que a família e a escola – sobretudo professores e alunos – proporcionam à criança. 

A escola vê-se, então, confrontada com a necessidade de contribuir para a superação do 

preconceito e para a construção de uma nova sociedade onde os diferentes possam viver e 

conviver não só sem exclusão, mas em cooperação e proporcionar ambientes onde seja possível 

adquirir valores e atitudes favoráveis e facilitadoras de uma efectiva convivência entre culturas – 

“Aprender a viver em comum representa um aspecto fundamental da educação” (Delors, in 

Azevedo et al., 1999: 10) – imprescindíveis ao exercício de uma cidadania saudável. Como 

afirmam Stoer e Cortezão (1999) a escola deve, então, constituir-se um espaço democrático para 

a construção da cidadania. Segundo palavras de Santomé (2004: 30), no seu diálogo com 
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Paraskeva, “a educação do futuro tem entre os seus desafios trabalhar para que, nas aulas, as 

novas gerações aprendam a viver em comunidade”. 

Por outras palavras, há que desenvolver nas crianças e nos jovens – cidadãos do novo 

milénio – competências culturais que lhes permitam interagir e viver em sociedades, 

marcadamente multiculturais e os capacitem para lidar e tirar o melhor partido da “diferença” 

(Jordán, 1999). Delors (1997) explicita que a escola no mundo actual, deve “assumir a difícil tarefa 

que consiste em fazer da diversidade um factor positivo de compreensão mútua entre indivíduos e 

grupos humanos” (52), um factor de coesão social básica, local, mas aberto e solidário aos outros, 

criando as condições necessárias para a “prática quotidiana de tolerância” (1997: 59). 

A escola consubstancia-se, assim, como um dos lugares privilegiados para ajudar as 

crianças e os jovens a encontrarem as suas referências para a vida no mundo de hoje. Um espaço 

de ensaio onde cada um e todos poderão ir definindo modos de estar, de ser, de viver e conviver, 

de sentir e interpretar contextos, opções, relações, caminhos. Um espaço que aproxima o homem 

da sua humanidade, ajudando-o, desde a infância, a encarar o seu semelhante pelo prisma de 

valores como a justiça, a liberdade e a igualdade. 

Nesse espaço, a diversidade social e cultural ganha o estatuto de “algo normal”, e as 

diferenças sociais, culturais e étnicas são encaradas como elementos enriquecedores. 

A prática de uma educação intercultural entendida como “um percurso agido em que a 

criação da igualdade de oportunidades supõe o conhecimento/reconhecimento de cada cultura, 

garantindo, através de uma interacção crescente, o seu enriquecimento mútuo” (Cortezão e 

Pacheco, 1991: 34), torna-se um imperativo que a instituição escolar não pode, não deve 

esquecer. 

Segundo Ouellet (1991), “o conceito de educação intercultural designa toda a formação 

sistemática que visa desenvolver, quer nos grupos maioritários, quer nos minoritários, melhor 

compreensão das culturas nas sociedades modernas: maior capacidade de comunicar entre 

pessoas de culturas diferentes; atitudes mais adaptadas ao contexto da diversidade cultural, 

através da compreensão dos mecanismos psico-sociais e dos factores sociopolíticos capazes de 

produzir racismo; maior capacidade de participar na interacção social, criadora de identidades e de 

sentido de pertença comum à humanidade” (29-30). 

Na perspectiva do mesmo autor (2002), educação intercultural articula-se, 

necessariamente, com educação para a cidadania e obedece, cumulativamente, a cinco 

princípios/preocupações: 

• Abertura à diversidade cultural 
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• Igualdade de oportunidades e equidade 

• Coesão social 

• Participação crítica na vida e deliberação democrática 

• Respeito pela vida no planeta 

A educação cultural não se resume, portanto, a um ideal pedagógico humanista, e não se 

dirige a alunos culturalmente minoritários. A educação cultural tem que ser uma educação 

centrada na diferença e na pluralidade cultural, reconhecendo, nos outros, pessoas com as quais 

construiremos uma sociedade nova e distinta. Vivemos hoje numa aldeia global, e é necessário 

aprender a conviver, de maneira mais criativa e enriquecedora, com pessoas e grupos diferentes. 

Entendida desta forma, a educação intercultural opõe-se ao multiculturalismo simples, baseando-

se em princípios que pretendem a formação de todo o cidadão: o conhecimento, compreensão e 

respeito das diversas culturas da sociedade actual; o aumento da capacidade de comunicação e 

de interacção com pessoas das diversas culturas; a criação de actividades favoráveis à 

diversidade de culturas (Merino y Muñoz, 1995). 

A educação intercultural implica questionar e aprofundar o conhecimento, abandonar o 

ego/etnocentrismo e adoptar um novo paradigma – o outro como ponto de partida (Perotti, 1997). 

É sinónimo de “descentramento” do eu, capacidade de se olhar a si próprio e aos outros de 

múltiplos pontos de vista, de aliar a dimensão do “conhecimento” à dimensão relacional, numa 

forma de agir com informação que implica transformação, pessoal e social. Segundo Vieira (1999: 

361), quanto mais se aprende acerca do mundo exterior, mais aprendemos sobre nós mesmos. 

Compreender os outros, afirma Delors (1997: 49) “faz com que cada um se conheça melhor a si 

mesmo”. É, então, mister da educação intercultural valorizar as contribuições dos diferentes 

grupos que participaram na construção do conhecimento de base colectivo, assegurando que as 

crianças desenvolvam a sua identidade a partir do foco étnico, a partir do foco nacional e a partir 

do foco global, aprendendo a ver-se a si próprias como cidadãos de uma comunidade, de um país 

e do mundo. Que, ao mesmo tempo, cresçam conscientes de que, por serem membros de uma 

comunidade social são seres de direitos e deveres, os quais devem ser compreendidos, 

respeitados e valorizados. 

Educação intercultural não é “dar voz” a minorias como forma de atenuar ou adiar o 

conflito enquanto “aprendem” a integrar-se. Educação intercultural não é considerar a diferença 

como uma “falha”, uma “lacuna” que o próprio deve ter todo o interesse em suprir. Falar em 

educação intercultural é, qualquer que seja o contexto, aprender e apreender a complexidade dos 

diferentes pontos de vista em presença, transformar e transformar-se com eles. Falar em 

educação intercultural é participar, em plena igualdade de oportunidades e direitos, na construção 

de uma sociedade que assenta na diversidade. 
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Sintetizando, pensar sobre educação intercultural é reflectir sobre a educação, sobre a 

cultura, sobre e diversidade, sobre a integração, num contexto de interacção. 

3.3. Educação Intercultural no Pré-Escolar 

Se, como refere Perotti (1997), o acto educativo deve estar antes do acto de ensino, a 

Educação Pré-Escolar assume um papel primordial na preparação das crianças para se 

desenvolverem numa sociedade multicultural e ajudarem a construir uma sociedade intercultural 

(Jordán, 1996: 27). 

Note-se que, apesar de no Pré-Escolar haver uma crescente presença de crianças 

provenientes de diversas origens, tornando os Jardins-de-Infância contextos educativos cada vez 

mais marcados pela pluralidade, o correspondente objectivo deve ser perseguido na primeira 

etapa da socialização e deve orientar o trabalho pedagógico em cada Jardim-de-Infância, 

independentemente da presença ou não da diversidade étnica ou cultural na sala ou instituição. 

De facto, a principal finalidade da Educação Pré-Escolar deve ser formar cidadãos para uma 

sociedade aberta e plural – todos habitamos um espaço comum, de que dependemos, onde 

ninguém tem mais direitos por ter chegado “antes”. 

Também em Portugal, no âmbito da Lei-quadro do Pré-Escolar (1997), se sublinha a 

importância de, neste nível de ensino, se promover o “desenvolvimento pessoal e social da criança 

com base em experiências de vida democrática numa perspectiva de educação para a cidadania; 

fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das 

culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade; 

contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e ao sucesso de aprendizagem” 

(artigo 10º, capítulo IV). 

Como “nem as características da aprendizagem, nem as possibilidades de 

desenvolvimento dos indivíduos ou dos grupos, nem os métodos de trabalho nem a forma de 

organizar a escola ou a aula, nem os modos de intersecção que emergem em cada grupo da 

classe, nem a cultura especifica que se gera e partilha na aula, nem a forma de solucioná-los 

configuram padrões fixos e fechados” (Gómez, 2000: 10), o educador prefigura-se como um dos 

actores principais no palco da educação intercultural. 

O educador não pode ser um mero técnico que põe em prática o currículo enunciado, mas 

um profissional que, num compromisso pedagógico assumido de qualidade, mobiliza a sua 

formação, capacidades, atitudes, valores e conhecimentos e vivencia os significados, os 

sentimentos e a situação concreta das suas turmas para desenvolver e gerir o currículo que mais 

se adequa à sua realidade. Não se trata de criar “guetos curriculares” mas fazer com que “da 

diversidade cultural se construa uma sinfonia e não uma algazarra curricular” (Marques, 1999: 29). 
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Não se trata de “oferecer, tratar e exigir, a crianças tão diferentes entre si, exactamente os mesmo 

produtos de aprendizagem, de avaliação, de organização, de tratamento, de valores, etc.” 

(Cortezão, 1998: 9) nem de procurar o melhor modelo individual para diferentes pessoas, mas 

fazer com que toda a cultura da escola seja rica em diversidade. Não são necessárias grandes 

reformas curriculares, mas apenas considerar um currículo que compreenda a diversidade 

(Melero, 1998). 

Para isso, não basta levar o educando a perceber a existência de “outros!”, culturalmente 

distintos, por exemplo incluindo “outras culturas” nos temas dos programas, celebrando as festas e 

as datas dos “outros” ou fazendo uma campanha de slogans sobre os direitos humanos, quantas 

vezes baseadas ou reproduzindo um conhecimento estereotipado do outro. Também não se trata 

de resolver “o problema dos alunos de origens culturais diferentes” e muito menos de os levar, 

sem atrito, a comportarem-se como “nós”, a falarem como “nós”. 

É necessária uma nova atitude diante do outro e, cada vez mais, outros, diferentes, que 

circulam no mesmo espaço e que têm os mesmos direitos. É necessária uma nova actuação 

didáctica que permita a co-construção de uma nova trajectória individual e social. 

Tal actuação didáctica pressupõe um educador disposto a reflectir e a investigar, 

simultaneamente insatisfeito e confiante, capaz de motivar e de se automotivar. De acordo com 

Ouellet (1991), exige disponibilidade para: 

• a nível dos conceitos fundamentais – aprofundar conhecimentos sobre cultura, 

etnicidade e identidade no contexto da modernidade e da “pós-modernidade”; explorar 

a génese e evolução do conceito de cidadania democrática; compreender a 

necessidade de ultrapassar o relativismo cultural; identificar os obstáculos às relações 

interculturais: preconceito, discriminação, racismo; compreender a dinâmica da 

exclusão social e da marginalização, o ciclo vicioso de culpabilização-vitimização e 

desocultar os obstáculos à igualdade de oportunidades; 

• a nível da comunicação/empatia – aprender a conhecer-se a si próprio, tomar 

consciência do próprio estilo de comunicação e reconhecer os obstáculos à 

comunicação intercultural; assegurar-se de que existe comunicação com o outro, 

reconhecendo que falar a mesma língua não é, por si, condição suficiente; ter 

consciência de como o outro pode percepcionar o nosso comportamento; dar atenção 

e compreender os efeitos da comunicação não verbal; desenvolver competências de 

bom comunicador — escolher a mensagem em função do interlocutor, apresentar a 

mensagem estruturada e organizada, aprender a usar a voz e a entoação, estar atento 

ao impacto da mensagem;  
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• a nível da relação pedagógica – dar tempo para o estabelecimento da comunicação; 

respeitar o ritmo e o estilo de aprendizagem do outro; manifestar e desenvolver nos 

seus alunos competências sociais através da prática do dia-a-dia: saber ouvir, saber 

participar, resolver conflitos, etc; construir um clima cooperativo de sala de aula, por 

oposição ao individualista ou competitivo; apreciar o trabalho e o esforço do outro 

sabendo evitar que esse feedback seja interpretado como controlo e, logo, 

desencadeador de dependência; encorajar o sentimento de auto-eficácia; 

• a nível das práticas pedagógicas – aumentar (porque é autónomo) o nível de 

autonomia dos alunos, reconhecendo-lhes iniciativa e responsabilidade, capacidade 

de reflectir e organizar a sua própria aprendizagem; estabelecer relações de 

cooperação; incentivar a participação dos alunos; investigar e promover uma “cultura” 

de investigação; auto-avaliar a sua acção, incentivar práticas de auto-avaliação junto 

dos alunos e criar as metodologias e instrumentos adequados para o fazer. 

Tal educador, desenvolvendo-se profissionalmente, ficará mais competente para articular 

teoria e prática, na realização de um projecto educativo próprio, em que as dimensões espacial, 

organizacional e relacional são vistas como interdependentes e em que se definem como 

prioritários os meios que favorecem o sucesso de todos os alunos (Ouellet, 2002). Para promover 

uma “pedagogia do conflito”, conflito sócio-cognitivo. Para conceber a aprendizagem enquanto 

situada na participação social e que, como tal, se insere na comunidade e é gerida de forma 

democrática e participada. Para privilegiar estratégias de autonomia e cooperação nas 

aprendizagens e nas relações entre parceiros, enfim, para optar por metodologias activas. 

Tais metodologias são regidas, na opinião de Nieto (1999), pelos principais princípios: 

• A aprendizagem é construída activamente; 

• A aprendizagem emerge da experiência e constrói-se a partir dela; 

• A aprendizagem é socialmente mediada; 

• A aprendizagem é influenciada por factores culturais e 

• A aprendizagem é influenciada pelo contexto em que ocorre. 

Por outras palavras, assume-se que o aluno não é um “recipiente” mais ou menos oco que 

se “enche” de conhecimento, à medida que vai consumindo as “colheradas” de saber que lhe vão 

sendo ministradas; que a aprendizagem é um processo orientado de descoberta mais próximo de 

um “itinerário de experiências transformadoras do que uma lista de conteúdos” (Wenger, 1999: 

172), caminho que continua, na prática, em grande medida, por percorrer. 

Ciclicamente, considerar a aprendizagem como resultante da reflexão e do discurso e 

favorecer a pesquisa e o diálogo como opções metodológicas implica uma concepção de ensino 
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mais complexa, uma prática lectiva muito menos “previsível”, uma relação pedagógica assente na 

colaboração e na valorização do que o outro sabe e é capaz de descobrir. Implica, ainda, aceitar 

que o conhecimento é bio-antropologica e sócio-culturalmente determinado, logo, em constante 

mutação e longe de ser universal, e uma prática assente em relações de cooperação em vez de 

relações baseadas em estereótipos mútuos que determinam papéis rígidos de oposição professor-

aluno. Implica o caminho da construção de uma educação verdadeiramente intercultural (Bruner, 

2000, Freire, 1997). 

Stoer (1994) apresenta algumas sugestões, mais concretas, que permitem trilhar esse 

caminho: 

• Comunicar expectativas de sucesso a todos os alunos e fazê-los acreditar em si 

próprios e nos seus méritos;  

• Identificar e evitar activamente estereótipos e preconceitos negativos em relação a 

indivíduos ou grupos;  

• Empenhar-se num ensino que promova a igualdade efectiva de oportunidades em 

todos os alunos, baseando as suas práticas de ensino em critérios de justiça e 

imparcialidade real;  

• Dar prioridade às características individuais do aluno (vendo a criança como pessoa 

com uma individualidade que merece ser respeitada), mas não deixando de 

considerar a sua pertença a grupos específicos (a comunidade, a família, a pertença 

étnica ou cultural, a língua, etc.);  

• Gerir o currículo a partir do ponto de vista dos interesses e dos saberes da criança, 

seleccionando conteúdos intelectualmente estimulantes;  

• Informar as crianças sobre os seus direitos, deveres e responsabilidades e contribuir 

activamente para que os interiorizem e pratiquem;  

• Favorecer o desenvolvimento de um clima de sala de aula interactivo e colaborante, 

tomando como suporte das actividades de aprendizagem os métodos activos e 

cooperativos e estimulando a relação entre pares e o desenvolvimento de equipas de 

aprendizagem;  

• Apresentar os conteúdos de forma significativa, propondo tarefas relevantes do ponto 

de vista dos projectos individuais das crianças;  

• Seleccionar conteúdos (temas, textos, imagens, …) representativos da diversidade 

social que valorizam os contributos dos diferentes grupos que compõem a 

comunidade escolar e a comunidade nacional;  

• Propor aos alunos a integração dos conteúdos académicos com as suas próprias 

experiências e histórias de vida extra-escolar, incorporando no ensino a cultura de 

origem dos alunos;  
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• Ensinar regras e normas culturais aceites na escola e na cultura dominante mas sem 

desprezar a especificidade das regras e normas de grupos minoritários, contribuindo 

para que as crianças desenvolvam orgulho pela sua pertença e ao mesmo tempo 

aprendam normas que favorecem a sua integração social;  

• Esforçar-se por implicar activamente as famílias e comunidades nos projectos de 

escola e de turma e valorizar os seus contributos e sugestões;  

• Envolver-se em causas de cidadania externas à escola, não descurando o seu próprio 

papel social de cidadão activo e responsável;  

• Estudar a implicação das leis e das legislações sobre o ensino mantendo-se atento às 

inovações em termos de programas de educação multicultural e para os direitos 

humanos e as iniciativas de formação de processos nestes domínios;  

• Envolver-se em projectos pedagógicos e em equipas cooperativas com outros 

professores, escolas e turmas, tendo em vista a aprendizagem mútua e a produção de 

conhecimentos, saberes e produtos colectivos. 

O educador tem, assim, uma difícil mas desafiante tarefa perante a diversidade. 

Sendo, o Jardim-de-Infância, um local de socialização onde se adquirem novos saberes e 

novos valores e onde se aprende a construir e a aprofundar relações, o educador deverá contribuir 

para que cada um, independentemente da sua origem social ou étnica, do seu género ou religião, 

da sua capacidade ou limitação, possa conquistar o seu lugar, respeitando o outro (Aguado, 

1998). Deverá aproveitar todas as ocasiões para promover uma dupla aprendizagem, por um lado, 

proporcionar a construção de conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana e, por outro 

lado, levar as crianças a tomar consciência das semelhanças e interdependências entre todos os 

seres humanos do planeta. Falar nas diferenças que nos unem em vez das diferenças que nos 

separam é anunciar, com Sócrates, “não sou ateniense nem grego, sou um cidadão do mundo”. 

O educador não pode assumir toda a responsabilidade na implementação da justiça social 

necessária, mas pode sim, mediante os mecanismos didácticos adequados, propiciar a interacção 

dialógica entre culturas, num clima democrático que defenda o direito à diversidade no marco da 

igualdade de oportunidades, flexibilizando os modelos culturais que se vivem na escola. Pode 

assentar a sua actuação numa lógica de educação intercultural. 
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1. “Imagens de Interculturalidade na educação de In fância – Nós e os 

Outros” 

 

 

Ilustração IV – Imagem de abertura do CD-ROM 

Sendo o CD-ROM, “Imagens de Interculturalidade na Educação de Infância – Nós e os 

Outros” (Cabrita et al., 2003), o elemento privilegiado neste estudo – o seu objecto –, é importante 

que aqui se faça a sua caracterização, necessariamente redutora, dada, por um lado, a 

complexidade e densidade do mesmo que comporta cerca de 212 slides, só contabilizando a 

“primeira camada”. De facto, dadas as ligações externas que integra, é impossível prever os 

percursos que se podem construir e, consequentemente, contabilizar a totalidade de ecrãs que se 

podem explorar. Por outro lado, porque, na parte da “Metodologia” desta dissertação, ao explicitar 

as tarefas propostas aos sujeitos participantes, aprofunda-se, mais, a sua caracterização. 

Tal projecto surgiu de uma parceria entre a Universidade de Aveio e, à altura, o 

Departamento de Educação Básica (DEB), sendo a concepção da responsabilidade de Isabel 

Cabrita e o guionismo coordenado por Isabel Cabrita e António Moderno, pela Universidade de 

Aveiro. Pelo DEB, contou com a colaboração de Paula Aguiar (Coordenadora do Núcleo de 

Educação Pré-Escolar), Rosa Grilo, Conceição Baptista, Liliana Marques, Helena Gil, Teresa 

Cabral e Maria Odete. 

Como se pode ler na parte final do documento, e constituiu um aspecto inovador, neste 

projecto foram rentabilizados alguns trabalhos realizados no âmbito da disciplina de Tecnologia 

Educativa, constante dos cursos de Formação de Professores e Educadores de Infância da 

Universidade de Aveiro, nos anos lectivos 2001/2002 e 2002/2003, pelo que, os respectivos 

alunos e docentes também colaboraram no Projecto. 

O documento multimédia de exploração hipermédia, recorrendo a múltiplos sistemas de 

representação (áudio, scripto e visual), pretende contribuir para a construção de uma nova cultura 

tecnológica a partir duma abordagem com, sobre e para as tecnologias, no geral, e os sistemas de 

Informação e Comunicação em particular, e de um novo conceito de escola – como comunidade 

intercultural aprendente (Cabrita, 2004: 3). 
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Estrutura-se em duas partes principais – uma primeira de “introdução” e uma segunda 

admitindo os módulos (in)formativos e de propostas didácticas.  

1.1. Primeira parte – Introdução 

Ao proceder-se à execução do CD-ROM tem-se acesso directo e imediato a uma breve 

“Introdução”, animada por uma música tradicional portuguesa cuja audição se pode anular num 

botão bastante sugestivo, usando-se a metáfora de um altifalante. 

Esta parte é composta por 5 slides, aos quais se pode aceder pela ordem que se quiser, e 

que são constituídos por informação scripto e informação visual. Neles, explicitam-se o “espírito”; 

“finalidade”; “temática, áreas e domínios”; “culturas”; “público-alvo”. 

 

Ilustração V – Introdução do CD-ROM 

Assumindo-se que se insere no “espírito” das Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar, a finalidade principal expressa no próprio CD-ROM é “corporizar, duma forma 

inovadora, uma possível operacionalização das intenções que cada um deverá adaptar à 

especificidade da sua realidade”. 

Inscreve-se na temática da Interculturalidade, contribuindo-se, assim, “para o reforço da 

coesão social; a prevenção da discriminação, da exclusão, do racismo e da xenofobia; a promoção 

dos direitos humanos. É importante reforçar a ideia que de forma alguma se pretende que a 

atitude prevalecente seja de “abertura” ou “tolerância”, que denota etnocentrismo, mas sim 

reconhecer e valorizar a riqueza de tal diversidade para a sociedade em geral” (Cabrita, 2004: 4). 

Configura-se, ainda, ao cruzamento das Áreas que estruturam a Educação Pré-Escolar – 

Formação Pessoal e Social, Conhecimento do Mundo e da Expressão e Comunicação –, esta 

última admitindo os domínios Expressões Dramática, Motora, Musical e Plástica, Linguagem Oral 

e Abordagem à Escrita e Matemática. Estes encontram-se representados através de imagens que 

se revelaram características para crianças em idade pré-escolar: 
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Fantocheiro e 
respectivo 
fantoche 

Bola de 
futebol Xilofone 

Paleta de 
cores e 
pincéis 

Livro com 
imagens 

impressas 

Números e 
figuras 

geométricas 

Ilustração VI – Ícones do CD-ROM que representam os diversos domínios 

Mais concretamente, evidencia algumas das principais características dos domínios 

referidos, das várias realidades tratadas – portuguesa, PALOP, dos países de Leste da Europa e 

cigana. Tais realidades “estão identificadas por personagens que facilmente se lhes associam e 

pelas cores mais marcantes: o vermelho, que simboliza a alegria e o fogo das fogueiras que 

animam o convívio, para a etnia cigana; os amarelos acastanhados alusivos à selva africana; o 

azul dos mares de Portugal e os verdes dos campos dos Países de Leste” (Cabrita, 2004: 564). 

    

Realidade portuguesa Realidade dos 
PALOP 

Realidade dos países 
de Leste Realidade cigana 

Ilustração VII – Personagens do CD-ROM que identificam as diversas realidades 

Tal como é dito no próprio documento e referido por Cabrita (2004) “apesar de ter sido 

pensado, essencialmente para Educadores de Infância, como intermediários privilegiados dos 

seus respectivos educandos, poderá ser utilizado ao longo de toda a escolaridade básica, 

interessando, ainda, principalmente, à Formação Inicial, Profissionalizante, Complementar e 

mesmo Pós Graduada para os vários níveis de escolaridade e aos pais e/ou encarregados de 

educação (5). 

No final desta parte, acede-se à segunda, clicando em “continuar”. 
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1.2. Segunda parte  

Após seleccionada a realidade que se pretende explorar, clicando-se no respectivo 

símbolo, há que seleccionar o domínio que se pretende explorar. Acede-se, assim, ao módulo 

(in)formativo sobre a realidade e domínio seleccionados. 

 

Ilustração VIII – Ecrã inicial da segunda parte 

Neste e no módulo de sugestões didácticas, depois daquela escolha feita, pode-se manter 

a realidade e mudar de domínio, clicando sobre o respectivo ícone, ou manter o domínio mudando 

a realidade bastando também, para isso, clicar no respectivo ícone. 

Em todas as páginas que compõem esta parte, tem-se acesso a uma breve “ajuda” 

através dum botão; pode-se, também, abandonar o documento clicando na “porta” com a 

indicação “saída”. 

 

Botão de ajuda 

 

Botão de saída  

Ilustração IX – Botão de “ajuda” e “saída” 

1.2.1. O módulo (in)formativo 

Tal como é dito por parte dos autores do documento hipermédia “apostando num layout 

caracterizado por elevados níveis de ergonomia, este módulo tem o intuito de proporcionar, ao 

utilizador, um conjunto de informações a enquadrar, adequadamente, na sua prática profissional, 

de acordo com a especificidade da sua realidade, relativas a aspectos relevantes de cada uma 
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das culturas no que respeita aos diversos domínios da área da Expressão e Comunicação 

(Cabrita, 2004: 565). 

Na tabela seguinte sintetizam-se os principais aspectos caracterizados em cada realidade 

e domínio, numa perspectiva de manutenção das memórias (id). 

Realidade 
 
Domínio  

Portuguesa PALOP Países de Leste  Cigana 

Expressão 
Dramática 

Carnaval 
Fantoches 

Dança e 
Máscaras 

Teatro 
(marionetas) 
Ballet 
Circo 

Circo 
Artes de 
adivinhação 

Expressão 
Motora 

Jogos motores 
tradicionais 

Tipos de dança 
Capoeira 

Ginástica Dança 

Expressão 
Musical 

Músicas 
populares e 
instrumentos 
musicais 

Géneros e 
Instrumentos 
musicais 

Música clássica e 
Instrumentos 
musicais 

Ritmos e 
Instrumentos 
musicais 

Expressão 
Plástica 

Barro 
Azulejo 

Máscaras 
Estátuas 
Pintura 

Bordados  
Pintura 

Actividade 
artesanal – 
cestaria, bijutaria 
forjar do ferro, … 

Ling. oral abord. 
Escrita Lendas 

Histórias, contos, 
lendas, fábulas, 
… africanas 

Alfabeto cirílico 
Contos infantis 

Língua Romani e 
dialecto “caló” 
Contos populares 
e Histórias de 
vida ciganas 

Matemática Jogos estratégia 
(dominó) 

Jogos estratégia 
(Ouri) 

Jogos de 
estratégia 
(xadrez) 
Matemáticos 
célebres 
Matemática e 
arte 

Trocas 
comerciais 

Tabela 4 – Temas abordados no módulo (in)formativo do CD-ROM por domínios e realidades. 

Para ilustrar e exemplificar, apresenta-se uma das páginas do CD-ROM, referente à 

realidade dos PALOP, no que respeita ao domínio da Expressão Plástica. 
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Ilustração X – Slide da realidade dos PALOP, domínio Expressão Plástica 

Começa-se a elogiar Malangalana como “um mestre reconhecido e admirado no mundo 

inteiro como o maior pintor de Moçambique”, de seguida, explicitam-se algumas das suas áreas de 

interesse – “trabalha com desenho, aguarela, gravura, cerâmica, escultura, tapeçaria. (…) faz 

murais, inventa tinta a partir de raízes e ensina as crianças a pintar. (…) além disso dança e canta 

as canções tradicionais do seu povo, é actor, instrumentalista, animador cultural e poeta”. 

Convida-se, então, o utilizador, a explorar um site em que se pode deliciar com um dos seus 

poemas. 

São sugeridos outros sites onde é possível ficar a saber muito mais acerca do pintor, 

assim como que faça a sua própria pesquisa noutros sites que poderão ser encontrados a partir de 

motores de busca como:  

• http://www.google.pt 

• http://www.aeiou.pt 

• http://www.sapo.pt 

É ainda dada a sugestão de consulta dos livros indicados e outros sites sobre arte 

africana. 

Note-se que uma exploração de sites, criteriosamente seleccionados1, é uma sugestão 

recorrente ao longo do CD-ROM e que os utilizadores podem a eles aceder directamente, a partir 

do próprio CD-ROM, dado os links estarem activos. 

Existem duas mascotes que acompanham o percurso dos utilizadores ao longo do CD-

ROM e que no final de cada uma das partes ((in)formativa e de sugestões didácticas) aparecem 

(alternadamente) com uma breve curiosidade, mais destinada às crianças. 

                                                           
1 No próprio software “Alerta-se para o facto de alguns dos sites referidos no CD-ROM poderem, 
entretanto, vir a ser desactivados ou alocados a outras temáticas que não as que interessam ao 
tratamento dos assuntos em causa”. 
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Ilustração XI – “Curiosidades” domínio Expressão Musical, realidade cigana 

Muita informação presente no CD-ROM pode ser impressa para tratamento posterior, 

estando identificado com a imagem de uma impressora. Também a maior parte das imagens, 

principalmente aquelas sobre as quais se sugere uma acção, poderão ser ampliadas. Quando tal 

acontece, surge uma ‘”lupa” sobre elas. 

1.2.2. Módulo sugestões didácticas 

Na parte das sugestões didácticas, e numa lógica de conexões múltiplas, permitindo que 

se perspective o currículo de forma integrada, propõem-se experiências de aprendizagem, num 

contexto lúdico, com o intuito das crianças construírem um conhecimento significativo (na 

perspectiva de Ausubel, 1982) dos conceitos envolvidos e assumirem uma atitude favorável em 

relação às áreas, domínios e realidades abordadas. 

Embora o educador deva sempre exercer o papel de mediador na exploração do CD-ROM 

pelas crianças, para se enfatizar que as acções devem ser, efectivamente, realizadas por elas 

recorreu-se a uma linguagem que lhes é, propositadamente, dirigida e que se pretende ser-lhes 

próxima. 

Tal módulo é, ainda, caracterizado: 

• “(pela) complexidade das tarefas propostas, valorizando-se actividades superiores, 

nomeadamente, de resolução de problemas e de pesquisa, promovendo-se uma visão 

holística, e não segmentada ou compartimentada, dos temas tratados e evidenciando 

conexões que se estabelecem intra e inter-domínios e culturas. Note-se que 

“complexidade”, que não é sinónimo de dificuldade, é inversamente proporcional à 

“estruturação” e assim quão menos estruturado for determinado segmento mais 

complexo se torna (Squires & McDougal, 2001);  

• (pelo) carácter genuinamente desafiante de várias tarefas, algumas vezes conseguido 

através de jogos online. O sentido que aqui se atribui ao termo “genuíno” é o 

explicitado por Squires & McDougal (1994, 2001), que defendem que o desafio deverá 
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ser intrínseco à concretização das várias tarefas e que a recompensa deverá advir do 

sucesso da mesma. No entanto, e dado que as tarefas poderão ser desenvolvidas por 

crianças, não se excluíram outras formas de desafio e recompensa, muitas vezes na 

forma de pontuação; 

• (pela) sugestão de diversas saídas da instituição (mesmo que, num primeiro momento, 

virtuais) com vista à promoção de um melhor conhecimento de regiões mais ou menos 

distantes; 

• (pelo) envolvimento da comunidade mais ou menos próxima – indivíduos de outras 

salas da mesma instituição, pais/encarregados de educação, amigos e familiares, 

autarquias, população da zona, … – não só como espectadores dos produtos 

realizados mas eles próprios participando activamente no processo; 

• (pela) intenção de que o desenvolvimento das tarefas se constitua um processo de co-

construção partilhada constante do conhecimento” (Cabrita, 2005: 8). 

Como exemplo, percorreremos os cinco slides que constituem este módulo de sugestões 

didácticas na realidade portuguesa, no que se refere ao domínio da expressão musical.  

 

Ilustração XII – Sugestões didácticas realidade portuguesa, domínio da expressão musical 

Tem-se num primeiro slide a sugestão de pesquisa de músicas e instrumentos típicos de 

outras culturas. Sugere-se que essa pesquisa, sempre acompanhada pelo educador, seja feita 

através de conversas com pessoas de outras culturas, consultando livros, revistas, sites ou 

mesmo no próprio CD-ROM. É sugerido que fiquem registados os resultados da pesquisa para 

posteriormente poderem partilhar com os colegas. 

Conforme indica o Livro das Competências Essenciais, “a observação directa de 

fotografias, vídeos ou textos acerca das características físicas do meio local, regional ou nacional” 

(ME, 2001: 95), podem constituir experiências de aprendizagem. 

É proposta uma visita virtual ao museu da música através do site 

http://www.museudamusica-ipmuseus.pt/, que poderá ser uma forma de preparar uma visita ao 

museu, na realidade.  
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Ao longo do CD-ROM, é sugerida muitas vezes a utilização do episcópio, como forma de 

projectar materiais encontrados ou seleccionados pelas crianças ou educador. 

À semelhança de outras situações, ao longo do CD-ROM é também sugerida a realização 

de uma exposição com o material recolhido e elaborado pelas crianças e uma festa onde possam 

partilhar com outras pessoas os resultados do seu trabalho. Para estes eventos, é sugerido que se 

convidem, para além de toda a comunidade educativa da instituição, outras pessoas. Conforme a 

alínea i) do artigo 10º, da Lei-Quadro para a Educação Pré-Escolar, o educador deve “incentivar a 

participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efectiva colaboração 

com a comunidade”. 

Para isso é proposto que se usem as tecnologias, fazendo-o através do envio de um e-

mail. Para a execução dos convites, quer para a exposição quer para a festa, é também sugerida 

a utilização do computador. 

Amante (2007) afirma que “para além dos programas utilitários mais comummente 

utilizados pelos adultos (Word, Paint, PowerPoint) e que são igualmente úteis e adequados para 

serem utilizados por crianças, mesmo as do Pré-Escolar, cabe ao educador seleccionar alguns 

programas, de carácter especificamente educativo, que possam ser utilizados pelas crianças (56). 

 

Ilustração XIII – Sugestões didácticas realidade portuguesa, domínio da expressão musical 

Passa-se a um segundo slide, que é representativo de muitos outros ao longo do CD-

ROM, devido à forma como abre caminhos ao educador. Embora estando na realidade portuguesa 

e no domínio da expressão musical, é sugerido que se trabalhem outras áreas, como a expressão 

plástica, quando são propostas tarefas de recorte, colagem, pintura ou modelagem ou a 

matemática quando é proposto o agrupamento dos instrumentos e o trabalho com conjuntos. 



Capítulo III – O CD-ROM 

 62 

 

Ilustração XIV – Sugestões didácticas realidade portuguesa, domínio da expressão musical 

Mais uma vez as sugestões didácticas do CD-ROM extrapolam para “fora” do mesmo, na 

medida em que sugerem algumas canções (que fazem parte de um CD, do qual é dada a 

referência) para as crianças aprenderem e cantarem. Ao trabalhar as letras das canções, a criança 

relaciona o domínio da expressão musical com o da linguagem, passando a compreender o 

sentido do que diz, tirando partido das rimas para discriminar os sons, explorando o carácter lúdico 

das palavras e criando variações da letra original (ME, 1997). 

É ainda sugerido outro tipo de tarefas mais envolventes para as crianças já que implicam 

mais empenho, como por exemplo, serem elas próprias a gravar os sons e criarem jogos em redor 

dessas gravações. 

“A utilização de um gravador permite registar e reproduzir vários tipos de sons e músicas 

que, podendo ser um suporte para o trabalho de expressão, possibilita ainda que as crianças 

alarguem a sua cultura musical, desenvolvendo a sensibilidade estética neste domínio” (ME, 1997: 

65). 

 

Ilustração XV – Sugestões didácticas realidade portuguesa, domínio da expressão musical 

É ainda proposto um jogo que, mais uma vez, integra vários domínios, e possibilita o 

envolvimento de todo o grupo, quer na sua execução quer no jogo propriamente dito. 



Capítulo III – O CD-ROM 

 63 

“O jogo é um tipo de actividade que alia raciocínio, estratégia e reflexão com desafio e 

competição de uma forma lúdica muito rica. Os jogos de equipa podem ainda favorecer o trabalho 

cooperativo. A prática de jogos, em particular dos jogos de estratégia, de observação e de 

memorização, contribui de forma articulada para o desenvolvimento de capacidades matemáticas 

e para o desenvolvimento pessoal e social. Há jogos em todas as culturas e a matemática 

desenvolveu muito conhecimento a partir deles” (ME, 2001: 68). 

Ao propor que se utilize a câmara de filmar, abre possibilidade para que as crianças 

tomem contacto com a tecnologia e possam observar e avaliar o seu comportamento ao longo da 

execução da tarefa. 

Como sugere o Livro das Competências Essenciais “o aluno deve ter a possibilidade de 

experimentar meios expressivos, ligados aos diversos processos tecnológicos – a fotografia, o 

cinema, o vídeo, o computador, entre outros – por si só ou integrados e ser capaz de os utilizar de 

forma criativa e funcional” (ME, 2001: 163). 

 

Ilustração XVI – Sugestões didácticas realidade portuguesa, domínio da expressão musical 

As crianças são convidadas à criatividade e à expressão do que sentem, utilizando o 

movimento, tal como refere o Livro das Competências Essenciais, “como reacção a determinados 

sons e obras musicais de diferentes culturas. Incorporam códigos e convenções através do 

movimento” (ME, 2001: 169). 

É proposto às crianças que demonstrem os seus gostos, sendo o papel do educador muito 

importante, na medida em que pode facilitar “a emergência de outras situações de expressão e 

comunicação que incluem diferentes formas de mimar e dramatizar vivências e experiências das 

crianças. Através do corpo/voz podem exprimir-se situações de vida quotidiana – levantar-se, 

vestir-se, viajar; movimentos – vento, crescer; sentimentos ou atitudes – estar triste, alegre, 

cansado…” (ME, 1997: 60). 

A criança é convidada a criar relações com uma história, que pode até ser uma que já 

tenha inventado. As histórias fazem parte do dia-a-dia da criança. “A dramatização de histórias 
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conhecidas ou inventadas constitui ocasião de desenvolvimento da imaginação e da linguagem 

verbal e não verbal” (ME, 1997: 60). 
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1. Opções metodológicas 

O estudo que se desenvolveu perseguia como principal finalidade a avaliação do impacto 

da exploração do CD-ROM “Imagens de Interculturalidade na Educação de Infância – nós e os 

outros” (Cabrita et al., 2003) na construção do sentido de padrão, no desenvolvimento de 

competências tecnológicas e numa mais efectiva consciência e sensibilidade intercultural, por 

parte de crianças em idade pré-escolar. Mais concretamente, pretendia-se avaliar em que medida 

o referido CD-ROM pode contribuir para que crianças do Pré-Escolar sejam capazes de se irem 

apropriando de terminologia específica e de: 

� identificar, reproduzir, completar e criar padrões de tipos e grau de complexidade 

diversos; 

� manifestar apetência e utilizar e conhecer melhor o computador e outras tecnologias, 

como o gravador e a máquina fotográfica digitais; 

� conhecer mais algumas características de diversas culturas, incluindo a sua, e aceitar 

e valorizar a diferença cultural. 

Atendendo aos objectivos que se perseguiam, e ao facto de não haver estudos que 

interceptem todas estas valências, a investigação assumiu um carácter exploratório (na 

perspectiva apresentada em Cabrita, 1998) e desenvolveu-se num contexto próximo do da 

investigação-acção já que se assumiu que a implementação especifica de uma planificação prévia, 

muito geral, iria sendo estruturada e ganhando corpo à medida das concretizações anteriores, nas 

quais os sujeitos poderiam ser ajudados, garantindo-se, assim, que os interesses investigativos 

não se sobrepunham à verdadeira essência formativa da experiência. Releve-se ainda que tais 

concretizações também estavam dependentes de materiais e mesmo actividades que as crianças 

estivessem a usar/desenvolver, para que o processo educativo se mantivesse, na medida do 

possível, um todo com alguma coerência. 

De acordo com Bogdan & Biklen (1994) “a investigação-acção é um tipo de investigação 

aplicada na qual o investigador se envolve activamente na causa da investigação” (293), é ele que 

conduz a investigação, seguindo os critérios estabelecidos pela tradição da investigação. Na 

perspectiva de Carmo e Ferreira (1998) “o propósito da investigação-acção é resolver problemas 

de carácter prático, através do emprego do método científico. A investigação é levada a cabo a 

partir da consideração da situação real. Não tem como objectivo a generalização dos resultados 

obtidos e portanto o problema do controlo não assume a importância que apresenta noutras 

investigações. A sua principal finalidade é a resolução de um dado problema para o qual não há 

soluções baseadas na teoria previamente estabelecida” (210).  

Também segundo Cohen & Manion (1990) este tipo de investigação é adequado em 

contexto escolar sempre que se pretende alguma melhoria de prática pedagógica, devido às suas 
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características de “flexibilidade e adaptabilidade” (Cohen & Manion, 1990: 281). É um tipo de 

investigação que se preocupa mais com o processo do que simplesmente com os produtos. Bell 

(1997) conclui que a investigação-acção “consiste numa abordagem que se revela particularmente 

atraente para os educadores devido à sua ênfase prática na resolução de problemas, devido ao 

facto de serem profissionais a levarem a cabo a pesquisa e esta visar um maior entendimento e 

aperfeiçoamento do desempenho durante um certo período de tempo” (22). 

Quanto ao grau de generalização, optou-se por um “estudo de caso múltiplo”, em que o 

investigador está pessoalmente implicado ao nível de um estudo aprofundado de casos 

particulares. 

Coutinho e Chaves (2002), citando vários autores dizem que no estudo de caso “examina-

se o “caso” (ou um pequeno número de casos) em detalhe, em profundidade, no seu contexto 

natural, reconhecendo-se a sua complexidade e recorrendo-se para isso a métodos que se 

revelem apropriados” (Coutinho e Chaves, 2002: 223, citando Yin, 1994; Punch, 1998; Gomez, 

Flores & Jimenez, 1996). 

Ainda os mesmos autores, fazendo um estudo aprofundado sobre o estudo de caso, 

definem cinco características dessa abordagem metodológica: 

• “O caso é um “sistema limitado” – logo tem fronteiras “em termos de tempo, eventos 

ou processos” e que “nem sempre são claras e precisas” (Creswell, 1994): a primeira 

tarefa do investigador é pois definir as fronteiras do “seu” caso de forma clara e 

precisa; 

• Segundo, é um caso sobre “algo, que há que identificar para conferir foco e direcção à 

investigação”; 

• Terceiro, tem de haver sempre a preocupação de preservar o carácter “único, 

específico, diferente, complexo do caso” (Mertens, 1998); a palavra holístico é muitas 

vezes usada nesse sentido; 

• Quarto, a investigação decorre em ambiente natural; 

• Quinto, o investigador recorre a fontes múltiplas de dados e a métodos de recolha 

muito diversificados: observações directas e indirectas, entrevistas, questionários, 

narrativas, registos áudio e vídeo, diários, cartas, documentos, etc.” (Coutinho e 

Chaves, 2002: 224). 

Lessard-Hébert et al. (1994), citando Bruyne et al. (1975), dizem que uma das 

características do estudo de casos é reunir informações “tão numerosas e tão pormenorizadas” 

quanto possível com vista a abranger a totalidade da situação, socorrendo-se de variadas técnicas 

de recolha de informação, como observações, entrevistas, documentos. 
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Gomez, Flores & Jimenez (1996: 99) citados por Coutinho e Chaves (2002) “concluem 

que, bem vistas as coisas, os objectivos que orientam um estudo de caso podem ser em tudo 

coincidentes com os da investigação educativa em geral: explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou 

transformar” (Coutinho Chaves, 2002: 226). 

Relativamente à forma de obtenção e tratamento dos dados, optou-se por uma abordagem 

qualitativa já que se pretende relatar e interpretar o que um determinado grupo de crianças 

realizou e a forma como reagiu às propostas de trabalho. 

 “A investigação qualitativa é um método multifacetado envolvendo uma abordagem 

interpretativa e naturalista do assunto em estudo. Isto significa que os investigadores qualitativos 

estudam as coisas no seu ambiente natural numa tentativa de interpretar o fenómeno” (Denzin e 

Lincoln, 1994: 2). 

Entre os métodos qualitativos são usadas técnicas e instrumentos como as entrevistas, as 

observações directas, a análise de artefactos e experiências pessoais. 

Neste estudo concreto recorreu-se à observação participante, à análise de produções, 

nomeadamente gráficas, das crianças, havendo o registo em diário de bordo, registo videográfico, 

fotográfico e áudio em várias sessões. 

Segundo Yin (1989), a observação participante designa um modo especial de observação 

no qual o investigador não é meramente um observador passivo mas desempenha algum papel na 

situação que está a ser estudada ou participa em actividades relacionadas com ela. Para alguns 

autores a observação participante não é apenas uma técnica de recolha de dados, mas é mesmo 

vista como uma metodologia de investigação, sendo particularmente indicada para estudar alguns 

aspectos relacionados com o indivíduo e quando se trata de um fenómeno único ou novo, do qual 

pouco se sabe e que é suficientemente delimitado para ser estudado como um caso (Jorgensen, 

1989). 

O observador de uma realidade tem à sua disposição um leque diversificado de meios, 

desde os mais modestos, como um caderno de notas, aos mais sofisticados, como a máquina de 

filmar (Pardal e Correia, 1995: 51). 

Soares (2006: 37), refere que a utilização da fotografia e do vídeo, são também formas 

alternativas ao registo escrito. Afirma, também, da importância do contacto e possibilidade de 

manuseamento por parte das crianças, dos equipamentos, permitindo acesso a ferramentas 

metodológicas inovadoras, que permitem documentar e tornar visíveis as suas representações 

acerca do mundo que as rodeia. Desta forma, as crianças tornam-se parceiras no processo de 

investigação. 
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Outra parte muito importante neste estudo são os documentos ou produções das crianças. 

Para Soares (2006: 37), “o registo gráfico, apresenta-se como uma possibilidade de participação 

na construção do conhecimento para aquelas crianças que não dominam ainda o registo escrito”. 

Erlandson et al. (1993) utiliza o termo documentos, referindo que se aplica a toda a 

variedade de registos escritos e simbólicos, assim como todo o material e dados disponíveis. Os 

documentos, segundo este autor, incluem tudo o que existe antes e durante a investigação 

incluindo relatórios, trabalhos de arte, fotografias, registos, inscrições, jornais, brochuras, agendas, 

notas, gravações em vídeo ou áudio, notas dos alunos, discursos, etc. diz ainda que os dados 

obtidos a partir dos documentos deverão ser usados do mesmo modo que aqueles que são 

obtidos com as observações e as entrevistas. 

Soares (2006: 38) refere que a investigação participante com crianças é um mecanismo 

importante para a construção de espaços de cidadania da infância. Esta mesma autora faz 

referência a Sarmento (2004: 30) quando ele afirma “… estas reconfigurações fazem das crianças 

construtoras activas do seu próprio lugar na sociedade contemporânea, esse ponto no mapa, 

afinal, que é também a mesma encruzilhada em que todos nós nos situamos; lugar que com elas 

partilhamos, ainda que com responsabilidade (e culpas…) distintas: cidadãos implicados na 

construção da (so)ci(e)dade”. 

Nunca é demais referir que não se pretende quantificar, generalizar, mas reflectir sobre 

uma realidade muito concreta, reflexão essa que pode servir para outros estudos. 

Segundo Stake (1995) há estudos de caso em que a generalização não faz sequer 

sentido, estando o estudo justificado à partida, visto tratar-se de um caso único, e irrepetível. Um 

estudo justifica-se ainda pelo grau com que permite confirmar, modificar, ou ampliar o 

conhecimento sobre o objecto que estuda, contribuindo assim para a construção teórica do 

respectivo domínio do conhecimento. (Coutinho e Chaves, 2002: 231, citando Gomez, Flores & 

Jimenez, 1996). 

2. Design investigativo 

Para uma mais fácil compreensão do discurso que se segue, apresenta-se de imediato, o 

desenho, que traduz as principais etapas investigativas, relacionando-as com as principais 

técnicas e instrumentos de recolha de informação e outros documentos usados na parte empírica 

do estudo. Uma sua descrição mais pormenorizada será apresentada mais à frente neste capítulo. 
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Ilustração XVII – Design investigativo 

3. Participantes no estudo 

Devido ao facto da investigadora não se encontrar a exercer funções lectivas no ano em 

que se iniciou o estudo2, tornou-se necessário encontrar uma instituição da região de Leiria (por 

conveniência da investigadora) e uma educadora que se disponibilizasse a acolher o estudo. 

Rapidamente se viu esta pretensão satisfeita e, depois de cumpridas as formalidades necessárias, 

deu-se início à parte empírica do estudo. 

Uma fase preliminar do estudo – que decorreu entre Maio e Julho de 2006 – foi realizada 

com a totalidade dos sujeitos da sala, vinte e cinco crianças, com idades compreendidas entre os 

3 e os 4 anos, sendo quinze sujeitos do género masculino e dez do género feminino. 

O estudo propriamente dito foi realizado com um pequeno grupo, de cinco crianças, 

seleccionadas por terem sido as que se mostraram mais interessadas e motivadas na experiência 

e pela diversidade cultural em que estão inseridos a nível familiar. 

                                                           
2 Ano lectivo 2005/2006 
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Inquirição 
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informais 

� Macarronada de padrões 
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� Padrões mascarados 
� Imagens sonoras 
� Padrões barulhentos 
� Padrões em azulejos 
� Réguas de padrões 
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Como se apresenta de seguida, na tabela, os sujeitos, identificados com nomes fictícios, 

que lhes atribuímos para preservar o anonimato, à data do início do estudo (Junho de 2006), 

tinham uma média de idades de 4,0 anos. 

Sujeitos Idade 

Álvaro 3 anos e 8 meses 

Eduardo 3 anos e 11 meses 

Gonçalo  4 anos e 4 meses 

Marta 3 anos e 9 meses 

Sofia 4 anos e 4 meses 

Tabela 5 – Idades das crianças em Junho de 2006 

Sendo um estudo em que a temática da interculturalidade tem lugar de destaque, foram 

consultadas as fichas de identificação das crianças, com o intuito de verificar a naturalidade dos 

pais. Constatou-se que Sofia e Gonçalo têm ascendência estrangeira, sendo o pai de Sofia e a 

mãe de Gonçalo oriundos de ex-colónias portuguesas e os seus cônjuges de um país dos Estados 

Unidos da América – Canadá – e de um país europeu – Bélgica, respectivamente. 

Sujeitos País de origem do pai País de origem da mã e 

Álvaro Portugal Portugal  

Eduardo Portugal  Portugal  

Marta Portugal  Portugal  

Sofia Guiné-Bissau Canadá  

Gonçalo  Bélgica  Moçambique  

Tabela 6 – Países de origem dos pais dos sujeitos do estudo 

No que respeita a competências tecnológicas, este grupo, de acordo com informação 

obtida junto da Educadora titular e posteriormente confirmada pela investigadora, já detinha 

alguma experiência de utilização do computador. Existia um computador na sala que era utilizado, 

essencialmente, para a realização de jogos, até porque as características técnicas do mesmo 

limitavam muito a concretização de outro tipo de tarefas. Também o CD-ROM “Imagens de 

Interculturalidade na Educação Pré-Escolar – nós e os outros” já não era completa novidade para 

as crianças, dado que a Educadora titular já o tinha usado anteriormente.  

A investigadora assumiu o papel de observadora directa e participante já que 

implementou, ela própria, a experiência com as crianças. 
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4. Técnicas e instrumentos de recolha de material i nvestigativo 

Neste estudo, a técnica preferencialmente utilizada foi a observação directa; “a 

observação directa é aquela em que o próprio investigador procede directamente à recolha das 

informações, sem se dirigir aos sujeitos interessados.” (Quivy e Campenhoudt, 1998: 164). Tal 

técnica foi suportada pelo registo videográfico e fotográfico e num diário, das acções e/ou 

reacções das crianças às propostas feitas e de todos os outros aspectos que pudessem interessar 

à investigação. É, no entanto, de referir, como uma limitação, que só foi possível videogravar 30 

minutos de cada sessão, dada a capacidade do único cartão disponível. Além disso, a quebra de 

ritmo no desenvolvimento das actividades, cuja dinamização dependia exclusivamente da 

investigadora, desaconselhava a cópia de registo para o computador para se esvaziar o mesmo.  

Usou-se ainda a técnica de análise documental, de documentos e outros artefactos 

considerados relevantes ao estudo, nomeadamente as produções das crianças. 

Ainda se inquiriram os participantes no estudo, através de conversas informais constantes 

ao longo do mesmo, principalmente, para se tentar esclarecer algum aspecto que tivesse ficado 

menos claro. O contacto com a Educadora titular era constante e de grande auxílio, pois informava 

a investigadora se as crianças estavam mais ou menos predispostas para determinado tipo de 

actividade, se haviam feito algum comentário acerca do trabalho desenvolvido, etc. Com os pais e 

encarregados de educação, o contacto foi quase nulo, à excepção da mãe de Sofia que, conforme 

se regista posteriormente, abordou a investigadora. Sempre que foi necessário algum contacto, 

como quando se solicitou às crianças que trouxessem de casa uma t-shirt para pintarem ou 

imagens de outras culturas, foi sempre através da Educadora ou da auxiliar de acção educativa 

que acompanhavam as crianças até ao fim do dia. 

5. Descrição do estudo 

Numa primeira fase, a investigadora procedeu a uma análise exaustiva do CD-ROM que 

constitui o objecto de estudo desta dissertação e que também foi central no Projecto Pedagógico 

da sala. Tal análise permitiu a planificação e posterior implementação de experiências de 

aprendizagem, inspiradas no CD-ROM, desenvolvidas por todas as crianças da sala sob a 

orientação das investigadoras que, à altura, se encontravam a desenvolver os seus projectos de 

investigação em torno do mesmo CD-ROM – a respectiva Educadora titular, a autora e outra 

colega inscrita no mesmo curso de mestrado em causa, que, no entanto, veio a desistir por 

motivos pessoais. Tal etapa teve em vista a familiarização entre as investigadoras e as crianças e 

o aprofundamento de conhecimentos sobre as mesmas, que facilitasse uma planificação, 

devidamente sustentada, da principal etapa investigativa. Permitiu, ainda, seleccionar os sujeitos 

que viriam a constituir os casos do estudo. 
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Cruzando todos os dados – CD-ROM, projecto pedagógico da sala e as características do 

grupo – procedeu-se a uma primeira planificação das experiências de aprendizagem que iriam 

corporizar a parte central do estudo. As propostas que as crianças iriam desenvolver, decorreram 

directamente das sugestões didácticas apresentadas no CD-ROM, tendo algumas sido adaptadas 

de forma a melhor se adequarem à realidade dos sujeitos. Tais propostas, depois de negociadas 

com a Educadora titular da sala, iam sendo introduzidas na Planificação Semanal de Actividades, 

de modo a fazerem sentido e não surgirem descontextualizadas. 

Na fase de implementação que se seguiu, a investigadora teve um papel de orientadora 

directa das acções desenvolvidas pelas crianças que constituíram os casos em estudo e de 

mediadora na utilização do CD-ROM, principalmente quando se tornava necessário proceder à 

leitura de informação aí veiculada. Tentou-se sempre que a rotina diária das crianças se 

processasse da forma mais normal possível. Para isso adoptou-se, em algumas sessões, a 

estratégia de afastar, dos restantes colegas, o grupo de participantes no estudo. 

Para a implementação da experiência recorreu-se a recursos da própria Instituição e a 

outros que a investigadora disponibilizava, como um computador portátil pessoal. 

Para se evitarem repetições desnecessárias, explicita-se, de seguida, a implementação da 

experiência, fazendo-se referência, quando necessário, às alterações introduzidas na planificação, 

isto é, aos desvios ocorridos. 

5.1. Sessões preliminares 

Numa fase inicial, durante o mês de Maio de 2006, foi contada a história “A Lebre e a 

Raposa” (ver anexo 1), presente no CD-ROM “Imagens de Interculturalidade na Educação de 

Infância – nós e os outros”, na realidade dos Países de Leste, no domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita. 

 

Ilustração XVIII – Slide da história da Lebre e da Raposa (Linguagem oral e Abordagem à Escrita 

– realidade dos países de Leste) 
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Esta história surgiu como foco indutor e enquadrador de todas as actividades 

desenvolvidas pelas crianças durante este estudo. Foi contada e recontada de diversas formas, 

utilizando-se o computador, fantoches, imagens em papel, etc. Inclusivamente foi lida por uma 

senhora ucraniana, na sua língua materna, e gravada em áudio, para posterior audição por parte 

das crianças, actividade que se integrava no projecto de uma das investigadoras anteriormente 

referidas. 

Num primeiro momento, a história foi contada, oralmente, sem qualquer suporte, pela 

Educadora titular da sala, no acolhimento (primeiro momento da rotina diária), estando as crianças 

sentadas na manta. Seguiu-se uma animada conversa acerca das personagens da história, das 

acções, da repetição das acções, do herói da história. Foi dada ênfase especial ao facto da 

história ser originária de um país de leste da Europa e de haver, na sala, meninos oriundos desses 

países. 

Na mesma semana, mas num outro dia, a Educadora titular mostrou o CD-ROM e disse 

que a história estava registada naquele CD. O mesmo foi colocado no computador e todas as 

crianças foram convidadas a visionar o respectivo slide à medida que a Educadora ia lendo a 

história. Deu para perceber, pelas reacções das crianças, que quer o CD-ROM quer o computador 

já não eram novidade para as mesmas. Em conversa com a Educadora titular, esta referiu que se 

havia limitado a mostrar algumas passagens do CD-ROM, sendo exploradas pela própria e não 

pelas crianças. 

Aproveitando-se uma sugestão constante no próprio CD-ROM, foi ainda recontada pelas 

três investigadoras que inicialmente desenvolviam os seus projectos, com a ajuda de fantoches, 

robertos ou “bonecros” (ver ilustração seguinte). Aproveitou-se para referir que essas figuras foram 

muito utilizadas numa variante teatral tradicional portuguesa. 

 

Ilustração XIX – Slide do CD-ROM referente aos fantoches (Expressão Dramática – realidade 

Portuguesa)  
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Depois de escutada a história, as crianças tiveram oportunidade de a recriar, de manipular 

os fantoches e de reproduzir sons, tal como sugerido em vários pontos do CD-ROM (ver exemplo 

na ilustração), neste caso, dos animais da história. 

  

Ilustração XX – Sugestão da reprodução de sons (Expressão Musical – realidade Portuguesa) 

Descrevem-se, de seguida as três experiências de aprendizagem especificamente 

planeadas pela autora desta dissertação e que mais interessam ao seu estudo específico, as 

quais foram proporcionadas às crianças. 

5.1.1. “Musicar animais” 

A 27 de Junho de 2006, com as crianças sentadas na manta, foram distribuídas imagens, 

coladas em cartão (de cerca de 8 cm X 8 cm), das personagens3 (ilustração seguinte) da história 

contada anteriormente – A Lebre e a Raposa. Aproveitou-se a oportunidade para discutir quais 

destes animais viviam no nosso país e em que outros locais habitavam. 

 

Ilustração XXI – Imagens das personagens da história 

À medida que a mesma ia sendo contada pela investigadora, com o apoio da história 

imprimida a partir do CD-ROM e seguindo uma sugestão do documento (ilustração seguinte), foi 

pedido às crianças que colocassem as imagens pela ordem pela qual os animais se sucediam ao 

longo da história. 

                                                           
3 Para cada um dos seis animais, existiam 18 cartões, que foram usados nas diversas propostas 
didácticas. 



Capítulo IV – Método 

 77 

 

Ilustração XXII – Slide onde é sugerida a reconstituição de uma sequência (Expressão Plástica – 

realidade Portuguesa) 

Como, neste caso, a raposa e a lebre se mantêm durante toda a história, e o cão entra e 

sai, o urso entra e sai, o boi entra e sai e o galo (herói da história) entra no final e fica, a resolução 

do desafio – do tipo ABX, ABX4, … – é a que se retrata na ilustração seguinte. 

 

 

Ilustração XXIII – Sequência dos animais na história 

Foi, depois, proposto um jogo com as ditas imagens, com base numa sugestão expressa 

no slide 7 do domínio da Expressão Plástica da realidade portuguesa (ilustração seguinte) – após 

a escolha de dois ou três animais, atribuíram a cada um, um som – bater palmas, estalar a língua, 

ou, o som próprio do animal, como o ão-ão do cão ou o mum-mum do boi. Para confirmarmos que 

todos tinham percebido a correspondência, mostraram-se várias imagens soltas que tinham que 

sonorizar. Depois mostraram-se pares de imagens, uma em cada mão para as “lerem” com o 

respectivo som. Finalmente, foram, então, mostradas sequências de imagens que as crianças 

“leram”, reproduzindo os respectivos sons. 

                                                           
4 Note-se que o X tem aqui o sentido de variável 
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Ilustração XXIV – Slide onde são sugeridas várias propostas sobre padrões (slide 7 – Expressão 

Plástica – realidade Portuguesa) 

Inicialmente, apenas foram usados dois animais, alternadamente – padrão do tipo AB, AB, 

…. Depois, introduziu-se um terceiro cartão, obtendo-se um padrão do tipo ABC, ABC… Ainda se 

tentaram outros tipos de padrões, mas, como as crianças se mostraram muito cansadas, desistiu-

se. 

Dada a dificuldade de explicar a crianças tão pequeninas o que é um padrão, ou mesmo 

uma sequência, antes de nos despedirmos questionamos o que se tinha estado a fazer. Surgiu, 

então, uma resposta que foi de grande auxílio. Uma criança explicou que tinham estado a fazer 

“comboios sempre direitinhos com os animais e os sons”. 

5.1.2.  “Dispor animais” 

A 4 de Julho de 2006 implementou-se a segunda tarefa preliminar. Com os conjuntos de 

peças/imagens dos animais em cartão, foi proposta uma nova experiência, semelhante à que tinha 

sido feita antes na manta mas, desta vez, na mesa. A turma foi dividida pelas 3 mesas, existentes 

na sala, com cerca de 8 crianças cada. Em cada mesa foram distribuídos 36 cartões – quatro ou 

cinco por cada criança –, metade dos quais representando um animal e os restantes outro animal 

e foi proposto que se fizessem “comboios” (padrão alternância – animal A animal B, animal A 

animal B, …) como os que se tinham feito para a tarefa anterior. A ideia era que uma criança 

colocasse, na mesa, um cartão, e os colegas continuassem a sequência. Numa primeira fase, isso 

gerou muita confusão porque quando uma criança colocava uma peça no centro da mesa, o 

companheiro retirava-a para ficar com mais peças. Houve, então necessidade de estabelecer e 

fazer cumprir regras, depois de se discutir se era correcto fazer isso. Retomou-se a actividade. 

Num momento posterior, a investigadora perguntou a cada um dos cinco meninos que 

constituíam os ‘casos’ que animais preferiam, deu-lhes as respectivas cartas – de cada animal – e 

pediu-lhes que reproduzissem os padrões do tipo dos usados anteriormente. 
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Dessa actividade foi feito um registo fotográfico5. A investigadora aproveitou para explicar 

como se usava a máquina, quer para fotografar quer para se verem os registos efectuados e deu 

oportunidade às crianças para fotografarem e verem os registos. 

5.1.3.  “Desenhar a disposição de animais” 

Na semana seguinte – a 11 de Julho – foi proposto às crianças que reproduzissem, numa 

folha A4 distribuída para o efeito, com três colunas/linhas e oito linhas/colunas com quadrados 

(anexo 2), os “comboio(s)” que tinham feito na actividade anterior. Como essa actividade tinha sido 

fotografada, a investigadora aproveitou para exemplificar como se transpõem as fotografias para o 

computador. As crianças visionaram, então, os seus trabalhos no computador, o que, inicialmente, 

causou alguma perturbação na sala, pois todos queriam ver ao mesmo tempo. Foram, então 

mostradas, as fotografias em pequenos grupos.  

Não obstante, a tarefa proposta – de criação de padrões semelhantes ao que haviam feito 

anteriormente – revelou-se difícil, só tendo sido realizada por algumas crianças. Dessas, houve 

quem, mesmo assim, tivesse pintado outras sequências. Uma dificuldade detectada parece ter a 

ver com o facto do número de quadrados não ser múltiplo dos que se tomam para módulo. 

5.2. Sessões principais 

 

5.2.1. Sessão um – “Macarronada de padrões” 

No dia 12 de Julho foi proposta uma nova tarefa que, à semelhança das que se seguiram, 

foi, essencialmente, realizada pelas crianças que constituem os casos deste estudo. Exceptua-se 

uma ou outra que, pontualmente, quis desenvolver alguma tarefa e não foi, nunca, excluída. 

Anteriormente, no âmbito de uma actividade desenvolvida pela Educadora titular, todas as 

crianças haviam colorido massa macarrão, em grande quantidade, tendo utilizado as cores azul, 

cor-de-rosa, cor-de-laranja, verde, amarelo e lilás. 

Aproveitando-se esse material, e inspiradas em sugestões constantes no slide 

apresentado anteriormente do CD-ROM, pediu-se às crianças: 

• que pintassem, com duas ou três cores, à escolha de cada um, um “comboio” a seu 

gosto. Para isso, foram distribuídas folhas com uma sequência de formas semelhantes 

a “cilindros” (trabalhando-se, como se sugere no CD-ROM numa tónica de conexões, 

                                                           
5 Em várias sugestões didácticas do CD-ROM é proposto que se fotografem as produções das 
crianças e sejam analisadas 
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aqui com a parte da Geometria) que facilmente se associavam à massa “macarrão” 

(anexo 3) – 10 em cada uma das colunas/linhas – e; 

• que reproduzissem esse padrão num colar que iriam criar com as massas pintadas e 

um fio que, entretanto, foi distribuído. 

Esta actividade foi do agrado geral das crianças mas, mais uma vez, o número de 

“cilindros” disponíveis causou problemas a alguns no términos do padrão. 

Seguidamente, discutiu-se quem gosta de usar colares, tendo-se conduzido a conversa 

para o facto de vários povos os fazerem, usarem e/ou comercializarem. Isso foi sendo ilustrado 

com slides existentes no CD-ROM, a propósito – Domínio da Matemática, realidade cigana 

(ilustração XXII). 

 

Ilustração XXV – Slide onde é sugerida a execução de anéis, pulseiras, colares para venda – 

domínio da Matemática, realidade cigana 

Numa fase final, as crianças tiveram oportunidade de explorar, livremente alguns slides.  

5.2.2. Sessão dois – “Padrões redondinhos” 

A 17 de Julho de 2006, numa folha de dimensões A4, foi apresentada uma sequência, 

desta vez de círculos (anexo 4) e mais uma vez foi proposto que os pintassem com duas ou três 

cores que gostassem, de modo a fazerem um “comboio” mas diferente dos anteriores. 

Dada a dificuldade verificada na última tarefa, queríamos analisar se o número de círculos 

representados – onze – levantaria problemas à criação do padrão, já que não seria múltiplo de 

qualquer número escolhido para módulo. 

Depois foi distribuída plasticina – material tão do gosto das crianças – e para complexificar 

a tarefa, foi proposto que fizessem um total de vinte bolinhas com as mesmas cores usadas no 

desenho. Essas bolinhas teriam que ser colocadas por cima dos círculos, respeitando-se a ordem 

das cores, e teriam que continuar o “comboio” até esgotarem todas as bolinhas. 
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Numa fase subsequente, referiu-se que há um material também bastante moldável – o 

barro – muito frequente e usado em Portugal. Mais uma vez, analisaram-se slides do CD-ROM 

alusivos a este tema, retratados na ilustração seguinte. 

   

Ilustração XXVI – Slides onde é referida a utilização do barro – domínio da Expressão Plástica, 

realidade portuguesa 

 
5.2.3. Sessão três – “Dominó chinês” 

No CD-ROM, “Imagens de Interculturalidade na Educação de Infância – nós e os outros”, 

no domínio da Matemática, na realidade Portuguesa, muitas são as referências ao dominó, jogo 

bastante antigo e muito praticado no nosso país. Assim, depois de introduzido e de uma discussão 

breve sobre o tema, foram visionados os slides alusivos ao mesmo (ver exemplos na ilustração 

seguinte).  
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Ilustração XXVII – Slides com referência ao Dominó no CD-ROM (Matemática – realidade 

portuguesa) 

Nesta experiência didáctica, vivida pelos participantes no estudo a 18 de Julho de 2006, 

não foi utilizado um dominó tradicional (com pintinhas), mas um apenas com cores, como também 

se sugere no último slide relativo à Expressão Plástica da realidade dos PALOP. 

Foi proposto às crianças que usassem peças de um “dominó” chinês – jogo que tem peças 

de 4 cores diferentes, vermelho, verde, amarelo e azul – para fazerem um “comboio”. A seguir foi 

proposto que desenhassem os padrões que haviam feito com as peças, desta vez numa folha 

completamente em branco, sem qualquer espaço pré-determinado. 

5.2.4. Sessão quatro – “Carimbagem amarga” 

As crianças foram, a 26 de Julho, convidadas a recordarem o que tinham feito na semana 

anterior a partir do dominó chinês – que cores tinham usado, como as tinham disposto, etc. Quase 

todas as crianças que constituem os casos souberam dizer como tinham feito. 

De seguida, foram desafiadas a reproduzir, por carimbagem com limões, parte dos 

padrões que criaram, mas só usando as cores amarela e azul, que até podiam não ter sido as 

usadas anteriormente. 

Mais uma vez, a proposta foi inspirada numa sugestão presente no CD-ROM, tendo-se 

substituído as batatas por limões. 

5.2.5. Sessão cinco – “Trajes típicos” 

No ano lectivo seguinte – a 28 e 29 de Novembro de 2006 – foi usada, pela primeira vez, a 

Internet no âmbito da experiência. O objectivo era pesquisar-se sobre alguns aspectos típicos de 

algumas realidades, principalmente no que respeita a trajes típicos, tal como proposto no próprio 

CD-ROM; discutir-se aspectos relativos a essas realidades e explorar padrões existentes nos 

trajes usados, tal como também sugerido no CD-ROM em causa. 
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Ilustração XXVIII – Slide onde é sugerida a pesquisa de trajes típicos, slide 6, domínio da 

Expressão Plástica, realidade Países de Leste 

Para tal, começou-se por falar sobre o CD-ROM que havia sido usado meses antes e, 

curiosamente, as crianças recordavam-se das quatro realidades aí retratadas. 

Conduziu-se, então, uma conversa sobre os países e locais onde tinham nascido as 

crianças ou os seus parentes e começou-se por pesquisar imagens relativas à realidade dos 

PALOP. Algumas imagens haviam sido previamente seleccionadas pela investigadora, com base 

em imagens existentes no CD-ROM, e arquivadas em pastas, colocadas no ambiente de trabalho 

do computador6. Como resultado da pesquisa foram também guardadas algumas imagens nas 

pastas já existentes. Outras estavam impressas em livros trazidos pela investigadora e um jornal 

trazido por uma criança. 

   

Ilustração XXIX – “Trajes típicos” – procura de imagens em pastas de arquivo no computador, 

livros e jornais 

Tal pesquisa suscitou comentários muito interessantes por parte das crianças mas a 

investigadora canalizou a discussão para a temática dos padrões, principalmente os que se 

podem detectar nas peças de vestuário ao nível das cores predominantes – vermelho, laranja, 

amarelo… – e dos motivos usados. Para ajudar as crianças a identificá-los, foram mostradas 

fotografias de actividades desenvolvidas anteriormente que envolveram desenho, modelação, 

pintura e carimbagem de padrões. 

                                                           
6 Ver anexos 5, 6, 7 e 8 
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Idêntico procedimento foi replicado para as outras realidades relativas à etnia cigana, 

Portugal e a países de leste da Europa. Neste caso particular, também se mostraram imagens 

constantes no CD-ROM. 

  

Ilustração XXX – Slides do CD-ROM onde são referidas as características e cores mais utilizadas 

nos bordados dos países de Leste (Expressão Plástica – Países de Leste) 

A pesquisa foi realizada na Internet, utilizando o motor de busca Google, no separador das 

imagens. 

 

Ilustração XXXI – “Trajes típicos” – pesquisa na In ternet 

Uma criança sugeriu que se procurassem coisas relativas a Portugal. Fomos ditando as 

letras e outra criança digitou PORTUGAL. Da pesquisa resultaram imagens do mapa de Portugal, 

da bandeira, e outros elementos. As crianças iam dando sugestões, assim como a investigadora, 

de forma a ver e recolher imagens referentes às diversas realidades. 

Como as crianças evidenciaram algum cansaço, improvisou-se a mudança para outra 

actividade, que estava prevista para outra altura – jogos de lógica do Alfy, que a investigadora 

tinha gravados no computador. 
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Ilustração XXXII – “Famílias de objectos” – jogos do Alfy 

Este desafio consiste em arrastar a figura para a respectiva “sombra” e preencher o 

espaço em branco com uma figura da mesma família ou seguir e completar uma sequência. São 

jogos com feedback muito do agrado de crianças desta idade. 

5.2.6. Sessão seis – “Padrões em tecido” 

Segundo sugestão do CD-ROM, foi pedido a familiares das crianças, oriundos de África, 

que trouxessem tecidos africanos para as crianças observarem e tentarem identificar padrões aí 

existentes (ilustração seguinte).  

  

Ilustração XXXIII – Referência no CD-ROM aos tecidos tipicamente africanos e propostas de 

trabalho sobre eles (Expressão Plástica – realidade PALOP) 
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A mãe de uma criança, de origem moçambicana, trouxe quatro capulanas que serviram de 

tema de conversa com todo o grupo, na manhã do dia 4 de Dezembro, no momento de 

“acolhimento” na “manta”.  

  

  

Ilustração XXXIV – Capulanas 

Depois, apenas com os sujeitos do estudo, na mesa de trabalho, foram analisados com 

mais pormenor, os tecidos, com vista à identificação de padrões aí presentes. 

 

Ilustração XXXV – Crianças observando as capulanas 

Foi-lhes, então, proposto que tentassem reproduzir, no papel, o padrão que mais lhes 

agradava. Lamentavelmente, a meio da actividade, três das crianças que a estavam a realizar 

tiveram de se ausentar para participarem noutra experiência com a Educadora titular. Por isso, a 

actividade foi desenvolvida no dia seguinte com as crianças que não a tinham realizado. 
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Um dos sujeitos – Gonçalo – que já tinha feito o desenho no dia anterior, quis repetir a 

experiência. Escolheu um tecido e reproduziu o padrão que detectou. 

5.2.7. Sessão sete – “Estampagem em t-shirts” 

Para se poder desenvolver esta proposta, também expressa no CD-ROM (ilustração 

seguinte) foi pedido às crianças que trouxessem t-shirts para pintar. Apenas duas crianças – Sofia 

e Eduardo – trouxeram, o que até se revelou positivo dado ser uma tarefa que requeria maior 

atenção. 

   

Ilustração XXXVI – Slides do CD-ROM onde é sugerida a pintura em tecido (Expressão Plástica – 

realidade dos Países de Leste) 

Os desenhos feitos pelas crianças nos dias anteriores foram fotocopiados e decalcados na 

t-shirt com papel químico, exactamente como as crianças os fizeram. Depois pintaram-nos com 

tinta acrílica nas cores que escolheram. Terminaram a tarefa escrevendo o seu nome com lápis de 

carvão (nada fácil!) e “passando por cima” com tinta de contorno. 

Foi uma actividade muito do agrado das crianças por envolver técnicas e materiais pouco 

habituais. 

Embora não estivesse planeado, nesta sessão, foi utilizada a aplicação Paint, no portátil 

cedido pela investigadora, para que o Gonçalo desenhasse o seu padrão. O desenho no Paint é 

uma actividade que também é sugerida no CD-ROM. 

Existem poucos registos fotográficos desta sessão, pois foi uma actividade que exigiu 

maior atenção por parte da investigadora. 
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Ilustração XXXVII – Slide onde é sugerido que se utilize o Paint para desenhar 

 
5.2.8. Sessão oito – “Padrões Mascarados” 

As experiências de aprendizagem a proporcionar às crianças nos dias 11 e 12 de 

Dezembro perseguiam vários objectivos – que desenvolvessem capacidades de exploração de 

documentos hipermédia, de interpretação de registos videográficos e fotográficos; que 

reconhecessem as máscaras como um dos elementos característicos da realidade dos PALOP e 

identificassem padrões aí presentes; que construíssem máscaras e as decorassem com padrões, 

inspirados nos registos que observaram. 

Assim, começou-se por explorar o CD-ROM no que se refere às máscaras – um elemento 

indissociável da cultura africana (ilustração seguinte).  
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Ilustração XXXVIII – Slides do CD-ROM referentes a Máscaras (Expressão Dramática e Plástica 

– realidade PALOP) 

As crianças puderam manipular o rato, mudar de “página” ao longo do CD-ROM, ver os 

filmes e as fotografias aí registados, ouvir os textos que os acompanhavam, que foram lidos pela 

investigadora, e discuti-los. 

As crianças gostaram, particularmente, de ver as danças africanas, as máscaras e as 

capulanas que usavam. A propósito dos desenhos nelas estampados, que se repetiam de forma 

harmoniosa, foi introduzido o termo “padrão”. A partir daí, essa designação passa a ser utilizada 

pelas crianças, em vez da anteriormente eleita – “comboio”. 

A curiosidade das crianças motivou que se explorassem outros slides do CD-ROM e 

discutissem outros assuntos que não estavam previstos, relativos a outras culturas. 

Após a exploração do CD-ROM, propôs-se que criassem e enfeitassem as suas próprias 

máscaras, como sugerido no próprio CD-ROM (ilustração seguinte). 

 

Ilustração XXXIX – Slide do CD-ROM onde é sugerida a execução de Máscaras (Expressão 

Dramática – realidade Portuguesa) 

Na confecção das máscaras, usaram-se cartolinas e papel de lustro de várias cores, 

modelos de várias máscaras e papel químico. Cada criança escolheu o modelo que mais gostava 

que decalcou na cartolina que escolheu consoante a cor que mais lhe agradava, com a ajuda da 

investigadora. Depois recortaram a cartolina pelos contornos feitos. 

Para a decoração das máscaras, foi proposto que, primeiro, verbalizassem um padrão que 

quisessem criar – a nível da forma, cor e respectiva sequência. Depois, desenharam os 

respectivos componentes em papel de lustro, recortaram e colaram na máscara, de acordo com a 

sequência que tinham referido. 

Esta foi uma tarefa um pouco difícil, não pelo desenho, mas pelo recorte, visto terem 

surgido figuras de dimensões muito pequenas. Dado que o objectivo principal da tarefa não era 
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desenvolver a destreza fina em contexto de recorte, a investigadora auxiliou nesta tarefa. Os 

padrões destas máscaras foram, posteriormente, “lidos” pelas crianças. 

5.2.9. Sessão nove – “Imagens sonoras” 

A experiência “imagens sonoras”, realizada no dia 13 de Dezembro, por implicar algum 

barulho e exigir alguma concentração, decorreu na “sala de televisão”, como as crianças lhe 

chamam, que é uma sala polivalente. 

Consistia em: 

• negociar um som a atribuir a cada uma das figuras seleccionadas7, que as crianças 

possuíam; 

• criar um padrão com as respectivas figuras e “ler” essa sequência com os respectivos 

sons; 

• ordenar as respectivas figuras de forma a corresponderem à sequência sonora emitida 

pela investigadora. 

Começou-se por observar a pasta onde estavam arquivadas as produções das crianças, 

fazendo-se uma retrospectiva e reflectindo-se sobre o trabalho realizado, desde o início do estudo. 

Num momento subsequente, acordou-se, com as crianças, os animais com os quais se iria 

jogar, eleitos de entre os vários cartões já usados em actividades anteriores. A cada uma das 

crianças foram facultados vários exemplares desses cartões. 

Seguiu-se a negociação dos sons a atribuir a cada um dos animais – “buá buá” à raposa; 

“cocorococó” ao galo e “ão ão” ao cão. 

Então, numa primeira fase as crianças criaram uma sequência a gosto e “leram” essa 

sequência com os sons respectivos. 

Depois de jogada várias vezes esta variante, partiu-se para a segunda – à medida que a 

investigadora ditava uma sequência de sons, a criança devia reproduzir o padrão no chão, 

ordenando os respectivos cartões em “comboio”. 

5.2.10. Sessão dez – “Padrões barulhentos” 

De novo, a 14 de Dezembro de 2006, as crianças foram retiradas da designada “sala de 

actividades” pelo facto da tarefa planeada exigir concentração e o mínimo de barulho possível. 

                                                           
7 Cartões com as imagens dos animais da história já utilizados 
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Dadas as dificuldades sentidas na realização da última tarefa proposta, decidiu-se retomá-

la mas num formato ligeiramente diferente – depois de negociados novos sons para os animais, a 

investigadora criava determinado padrão com os cartões que se estavam a usar; uma criança “lia” 

esse padrão com os sons respectivos, o que era registado num gravador áudio digital; 

recomeçava-se a actividade com nova sequência e outra criança até todas a terem realizado; 

finalmente, as crianças ouviam a leitura registada no gravador e tinham que reproduzir o 

respectivo padrão com os cartões que, entretanto, lhes tinham sido distribuídos.  

O som era repetido quantas vezes a criança o desejasse ou sempre que se percebia que 

estavam com dúvidas. 

5.2.11. Sessão onze – “Azulejos”  

As actividades do dia 18 de Dezembro começaram com uma breve conversa sobre 

azulejos a que se seguiu a exploração do CD-ROM no que se refere a essa temática (realidade 

Portuguesa – domínio da Expressão Plástica). 

 

Ilustração XL – Slide do CD-ROM onde se mostra como se faz o azulejo 

Seguidamente, as crianças pesquisaram imagens de painéis de azulejos (anexo 9), 

essencialmente com motivos geométricos, que foram colocadas numa pasta do computador e 

discutiu-se os padrões que aí se podiam identificar. 

Depois foram distribuídas pelas crianças folhas de cartolina A4 com uma grade de 

quadrados de 4 cm de lado – sete na horizontal por cinco na vertical, num total de 35 quadrados. 

Pediu-se, então, que imaginassem que a folha era uma parede de azulejos que teriam que pintar 

compondo um padrão. 

As produções das crianças foram fotografadas e colocadas numa pasta do computador. 
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5.2.12. Sessão doze – “Réguas de Padrões” 

Dada a importância de se trabalharem padrões diferentes dos de tipo AB, AB, AB, …, 

foram preparadas sete “réguas” com imagens formando sequências que as crianças completaram 

a 19 de Dezembro de 2006. Foram distribuídas pelas crianças, segundo o seu gosto. Apelavam 

para padrões do tipo ABB, ABB, …; ABC, ABC, … ABAC, ABAC, … bem como para padrões 

crescentes (ver ilustração seguinte). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração XLI – Réguas para completamento 
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5.2.13. Sessão treze – “Padrões vaidosos” 

Para se averiguar se as crianças evoluíam para a criação de padrões mais complexos, 

decidiu-se propor uma tarefa idêntica a uma que tinha sido de pleno agrado das crianças – criação 

livre de colares mas, desta vez, de missangas. 

Começou-se, a 20 de Dezembro, com uma breve conversa sobre colares, para ver se as 

crianças se recordavam de quem os usava, produzia e/ou comercializava. Entretanto falou-se de 

materiais de que podem ser feitos para se identificarem as missangas. 

Foi, então, proposta uma pesquisa na Internet sobre colares de missangas tendo-se 

guardado as imagens seleccionadas pelas crianças (anexo 10) numa pasta disponibilizada no 

ambiente de trabalho. 

Depois de visionadas, novamente, essas imagens, pediu-se às crianças que 

desenhassem, numa folha de cartolina, um colar com um padrão à escolha. Por fim, reproduziram 

esse padrão, construindo o seu colar de missangas. 

Nas tabelas seguintes, apresentam-se as principais características das várias tarefas no 

que respeita às actividades relativas a padrões que envolvem; aos equipamentos tecnológicos 

utilizados e aos aspectos típicos das várias realidades em causa. 
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  Designação da tarefa Especificação 

Musicar animais Reproduzir oralmente padrões do tipo AB e ABC 

Padrões mascarados Reproduzir oralmente o padrão criado 

Imagens sonoras Reproduzir oralmente a sequência criada Oralmente  

Padrões barulhentos 
Reproduzir oralmente e depois com material 

manipulativo 

Macarronada de 

padrões 

Reproduzir padrões com massas macarrão 

pintadas (número livre) 

Padrões redondinhos 
Reproduzir padrões com 20 bolinhas de 

plasticina e continuar sequência 

Com material 

manipulativo 

Padrões vaidosos Reproduzir com missangas o padrão criado 

Desenhar a disposição 

dos animais 

Reproduzir a disposição dos animais em grelha 

3 x 8 reproduzida em folha de papel A4 

Dominó chinês Reproduzir o padrão criado em papel branco A4 

Carimbagem amarga 
Reproduzir o padrão criado por carimbagem 

com limões em folha de papel A3 

Padrões em tecido 
Reproduzir numa folha de papel A4 o padrão 

que identificaram no tecido 

Reproduzir 

padrões 

Na papel / 

tecido 

Estampagem em t-

shirts 

Reproduzir numa t-shirt o padrão que 

identificaram no tecido 

Dispor animais Criar padrões com 2 cartões com animais 

Dominó chinês Criar padrões com 2 cores 

Padrões mascarados Criar padrões em máscaras 

Imagens sonoras Criar padrões com cartões com animais 

Sem 

delimitação 

de espaço 

Padrões vaidosos Criar padrões em folha de papel colorida A4 

Macarronada de 

padrões 

Criar padrões com 2 ou 3 cores, em cilindros 

(10x2) reproduzidos em folha de papel A4 

Padrões redondinhos 
Criar padrões com 2 ou 3 cores em 11 círculos 

reproduzidos em folha de papel A4 

Criar 

padrões 

Com 

delimitação 

de espaço 

Azulejos  
Criar padrões em grelha 7 x 5 reproduzida em 

folha de papel A4 

Completar sequências Réguas de padrões 
Completar sequências dadas do tipo ABB, ABC, 

ABAC e crescentes 

Tabela 7 – principais características das várias tarefas no que respeita às actividades relativas a 

padrões que envolvem 
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Tecnologias 
Designação da 
tarefa 

Especificação 

Sessões 
preliminares 

Gravar e ouvir a história “A lebre e a raposa” 
Gravador áudio 
digital Padrões 

barulhentos 
Registar e ouvir sons reproduzidos 

Dispôr animais  Fotografar as produções dos alunos e visioná-las 
Desenhar a 
disposição dos 
animais 

Transportar fotografias da máquina fotográfica para o 
computador 

Azulejos 
Fotografar as produções dos alunos, visioná-las e transportá-las 
para o computador 

Maquina 
fotográfica digital 

Réguas de 
padrões 

Fotografar as produções dos alunos, visioná-las e transportá-las 
para o computador 

Sessões 
preliminares 

Aceder, visionar e explorar diapositivos alusivos à história “A 
lebre e a raposa”  

Macarronada de 
padrões 

Aceder, visionar e explorar diapositivos alusivos ao uso de 
colares por povos de diversas realidades 
Explorar livremente o CD-ROM 

Padrões 
redondinhos 

Aceder, visionar e explorar diapositivos alusivos à existência e 
produção de peças em barro em Portugal 

Dominó chinês 
Aceder, visionar e explorar diapositivos alusivos à prática do 
jogo do dominó em Portugal 

Trajes típicos 
Aceder, visionar e explorar diapositivos alusivos a trajes típicos 
por povos de diversas realidades 

Padrões 
mascarados 

Aceder, visionar e explorar diapositivos alusivos ao uso de 
máscaras por indivíduos dos PALOP  
Explorar livremente o CD-ROM  

CD-ROM 

Azulejos 
Aceder, visionar e explorar diapositivos alusivos à existência e 
produção de azulejos em Portugal 

Trajes típicos 
Pesquisar sobre trajes típicos de várias culturas e gravar 
imagens seleccionadas numa pasta no computador 
Explorar livremente a Internet  Internet 

Padrões 
vaidosos 

Pesquisar sobre colares de missangas 

Desenhar a 
disposição de 
animais 

Transpor registos da máquina fotográfica digital para uma pasta 
no computador e visionar as fotografias  

Trajes típicos 
Aceder a pastas e visionar imagens aí gravadas alusivas a trajes 
típicos 

Imagens sonoras 
Aceder a pastas e visionar imagens aí gravadas alusivas a 
produções das crianças 

Azulejos 
Aceder a pastas e visionar imagens aí gravadas alusivas a 
azulejos e produções dos alunos 

Pastas 

Réguas de 
padrões  

Aceder a pastas e visionar imagens aí gravadas alusivas às 
produções dos alunos 

Trajes típicos Explorar e jogar “Alfy” 

C
O

M
P

U
T

A
D

O
R

 

Aplicações  Estampagem em 
t-shirts 

Usar o “Paint” 

Tabela 8 – Principais características das várias tarefas no que respeita às tecnologias envolvidas 
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Realidade 
Designação da 
tarefa 

Especificação 

Sessões preliminares 

Utilizar fantoches para recontar a história “A lebre e a raposa”e 
discutir sobre o seu uso em variantes do teatro tradicional 
Discutir sobre a existência, em Portugal, dos animais referidos na 
história 

Padrões redondinhos Discutir sobre existência, uso e criação de peças em barro  
Dominó chinês Discutir sobre a prática do jogo do dominó 

Trajes típicos 
Discutir sobre características de trajes típicos e outros aspectos de 
Portugal – mapa, bandeira, … 

Azulejos Discutir sobre existência, uso, criação e características de azulejos 

Portuguesa 

Padrões vaidosos Discutir sobre o uso e características de colares em Portugal 

Sessões preliminares 
Discutir sobre a existência, nos PALOP, dos animais referidos na 
história 

Trajes típicos Discutir sobre características de trajes típicos africanos 
Padrões em tecidos Explorar características de tecidos africanos 

Padrões mascarados 
Explorar a existência e características de máscaras africanas 
associadas à dança e vestuário 

PALOP 

Padrões vaidosos Discutir sobre o uso e características de colares africanos 

Sessões preliminares 

Apresentar a história “A lebre e a raposa” como sendo originária de 
um país de leste da Europa 
Ouvir a sua leitura em ucraniano por uma nativa 
Discutir sobre a existência, nesses países, dos animais referidos na 
história 

Países de 
leste da 
Europa 

Trajes típicos 
Discutir sobre características de trajes típicos e bordados de países 
de leste da Europa 

Macarronada de 
padrões 

Discutir o gosto e uso de colares pelos ciganos 

Trajes típicos 
Discutir sobre características de trajes típicos dos ciganos 
associados à dança e outros eventos 

Cigana 

Padrões vaidosos Discutir sobre o uso e características de colares ciganos 

Tabela 9 – Principais características das várias tarefas no que respeita a aspectos típicos das 

várias realidades 
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5.3. Tratamento de dados 

Erickson (1986: 149, cit em Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1990: 107) refere que só 

podemos falar em dados da investigação depois do investigador ter analisado o material recolhido. 

Isto é, toda a informação que é recolhida (notas de campo, gravações videográficas, entrevistas, 

questionários, etc.) não constitui, por si só, um conjunto de dados, devendo apenas ser encarado 

como material documental a partir do qual serão construídos os dados, por meio da análise 

adequada. 

Nesta perspectiva, todo o material documental recolhido foi alvo de uma aturada análise 

de conteúdo, orientada pelas categorias emergentes das questões de investigação às quais se 

pretendia dar resposta e dos objectivos que se perseguiam quer relacionados com as apetências, 

quer com a terminologia quer ainda com as competências, de acordo com o esquema que se 

segue: 

 

Ilustração XLII – Esquema das categorias de análise 

C 
O 
M 
P 
E 
T 
Ê 
N 
C 
I 
A 
S 

PADRÕES 

INTERCULTURALI DADE 

TECNOLOGIA 

Criar padrões  

Reproduzir  padrões  

Completar sequências  

Sem delimitação de espaço  

Com delimitação de espaço  

Oralmente  

Com material manipulativo  

No papel / tecido  

Apetências  

Destrezas /  
 Conhecimentos  

Gravador digital  

Máquina fotográfi ca 

Computador  
CD-ROM 

Internet  

Pastas  
Realidade Portuguesa  

Realidade dos PALOP  

Realidade Cigana  

Realidades Países de Leste  
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Como se pode ver no esquema acima, as categorias encontradas estão relacionadas com 

as três vertentes segundo as quais o estudo foi desenvolvido, nomeadamente os padrões, a 

tecnologia informática e a interculturalidade. 

No que se refere aos padrões, analisou-se todo o material sob três vertentes – a criação 

de padrões, a reprodução de padrões e o completamento de sequências. Relativamente à criação 

de padrões, teve-se em conta se havia ou não delimitação de espaço e no que se refere à 

reprodução, se esta foi feita oralmente, com material manipulativo ou em papel ou tecido. 

No que concerne às tecnologias, iniciou-se a análise evidenciando as apetências das 

crianças para o uso dos meios que se puseram ao seu dispor. Depois, e relativamente a cada uma 

das ferramentas utilizadas pelas crianças, nomeadamente o gravador digital, a máquina 

fotográfica digital e o computador, foi feita a análise das destrezas e/ou conhecimentos das 

crianças. Ainda no que se refere ao computador, especificou-se mais, analisando a utilização, por 

parte das crianças, do CD-ROM “Imagens de Interculturalidade na Educação de Infância – Nós e 

os Outros”, da Internet e de pastas criadas no Desktop. 

Foi ainda motivo de análise todo o material que evidenciasse, por parte das crianças, 

conhecimento ou aquisição de competências no que diz respeito à interculturalidade, mais 

especificamente, da realidade portuguesa, dos PALOP, cigana e dos Países de Leste, presentes 

no CD-ROM. 

Assim, para cada sujeito em estudo, tentou-se evidenciar – através de transcrições de 

registos do diário de bordo, fotográfico e/ou videográfico e de digitalizações de produções das 

crianças – evoluções relativas a competências do sentido de padrão, tecnológicas e 

multi/interculturais. 
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Neste capítulo, far-se-á uma análise de cada um dos cinco sujeitos, no que respeita ao 

desenvolvimento de competências, a nível matemático, no que se relaciona com padrões, 

tecnológico, e no que respeita à interculturalidade. 

Recorde-se que a informação foi recolhida essencialmente por registos fotográficos e 

videográficos e por observação directa, complementada por um diário de bordo. Este era 

realizado, no geral, imediatamente após a sessão para se tentar ser o mais fiel possível. No 

entanto, algumas frases embora imputadas às crianças podem ter algum arranjo linguístico para 

se tornarem mais compreensíveis.  

Relativamente à matemática, os sujeitos envolvidos no estudo não tinham, de acordo com 

informações prestadas pela Educadora titular, desenvolvido qualquer trabalho intencional e 

sistemático sobre padrões. 

Como já foi referido anteriormente, na sala onde se realizou este trabalho, existia um 

computador fixo e as crianças tinham alguns conhecimentos relacionados, como ligar e desligar o 

computador, inserir um CD, o que é um rato, um teclado – o que facilitou algumas tarefas. O 

contacto com o CD-ROM também não foi novidade, visto que a Educadora titular já o havia 

utilizado. No entanto, nunca tinham tido contacto com a Internet e com algumas tarefas como abrir 

e fechar uma pasta. Embora já tivessem tido algum contacto com a máquina fotográfica digital e a 

de filmar, nunca tinham contactado com um gravador digital. 

No que concerne às questões de multi/interculturalidade, apesar de integrarem a sala 

crianças originárias ou com ascendentes de países de leste e de PALOP, também ainda não tinha 

sido explorada esta dimensão. 



Capítulo V – Análise dos Dados 

 102 

1. Álvaro 

Do grupo dos cinco sujeitos, Álvaro, cujos pais são portugueses, é o mais novo. Em Junho 

de 2006, tinha 3 anos e 8 meses. A nível cognitivo-linguístico, Álvaro realizava as tarefas com 

empenho, atenção e concentração. No que diz respeito à linguagem não apresentava dificuldades. 

A nível sócio-afectivo e relacional, Álvaro participava, respondia, dava a sua opinião sempre que 

era solicitada. Revelou-se uma criança alegre, embora, facilmente chorasse se fosse contrariado. 

Em termos psicomotores, Álvaro realizava as actividades respeitantes à motricidade grosseira e 

fina sem dificuldades. Na motricidade fina dava preferência ao lado direito do corpo. Desenhava as 

letras do seu nome. Conhecia algumas letras pelo nome e conseguia reproduzi-las. 

1.1. Competências matemáticas – Padrões 

Ao longo do estudo, Álvaro revelou que se foi familiarizando com a utilização do termo 

padrão: 

(Registo videográfico – 4 de Dezembro de 2006) – “Este bocadinho é um padrão. Está repetido aqui, 

aqui.” O Álvaro conseguiu encontrar desenhos que se repetiam no tecido. (…) Depois de desenhar 

algo na folha, afirma: “Olha, já estou quase a fazer o padrão!” 

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – “Vou fazer um padrão com estrelas na minha 

máscara, vais ver!” 

1.1.1. Reproduzir padrões 

 

1.1.1.1. Oralmente 

Na experiência de aprendizagem “musicar animais”, a primeira de todas, Álvaro reproduziu 

correctamente a respectiva sequência sonora à medida que a investigadora mostrava os cartões 

com os animais, quer no caso do padrão do tipo AB, AB, … – “pim pum, pim pum, pim pum…” – 

quer no caso do padrão do tipo ABC, ABC, … – “ão tá mé, ão tá mé, ão tá mé…”. 

Já em Dezembro, no segundo período da experiência, na tarefa “Imagens sonoras”, 

envolvendo padrões do tipo AABB, AABB, …, Álvaro realizou a actividade com bastante 

autonomia e correcção. Veja-se um diálogo com a investigadora: 

(Registo videográfico – 13 de Dezembro de 2006) – “Eu quero o urso e o cão. 

– Quais são os sons? Um som para o urso e outro para o cão. 

– Xe, para o urso, ão para o cão.  

– Então lê o teu padrão. 
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– Xe, xe, ão, ão, xe, xe, ão, ão.”  

Na tarefa seguinte, “padrões barulhentos”, em que os sons foram escolhidos por outras 

crianças, ele conseguiu “ler” um padrão do tipo AB, AB, … reproduzindo o padrão da máscara da 

Sofia: 

(Registo videográfico – 14 de Dezembro de 2006) - “O Álvaro vai ler sozinho a máscara da Sofia”. 

Incentivei-o. E o Álvaro leu, reproduzindo os sons escolhidos: “Quá-quá, ‘3 palminhas’, Quá-quá, ‘3 

palminhas’, Quá-quá, ‘3 palminhas’, Quá-quá, ‘3 palminhas’…” 

Álvaro também leu correctamente o padrão do tipo AAAB, AAAB, …, reproduzindo os 

respectivos sons escolhidos, que gravou, com o auxílio do gravador digital. Depois de todos os 

colegas terem realizado a tarefa, Álvaro escutou a gravação e reproduziu o padrão, dispondo os 

cartões no chão (ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração XLIII – Resolução de Álvaro da tarefa “padrões barulhentos” 

1.1.1.2. Com material manipulativo 

Na tarefa “macarronada de padrões”, a primeira da parte principal da experiência, Álvaro 

reproduziu correctamente, com massa macarrão, o padrão do tipo AABB, AABB, … que havia feito 

no papel (ver ilustração seguinte), utilizando múltiplos de todos os elementos do módulo. 

 

Ilustração XLIV – Resolução de Álvaro da tarefa “macarronada de padrões” 
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O mesmo sucedeu em relação à tarefa seguinte, “padrões redondinhos”, na qual Álvaro 

conseguiu reproduzir, com plasticina, o padrão que havia pintado no papel. O facto de haver como 

limite 20 bolinhas de plasticina parece tê-lo perturbado um pouco porque continuou o padrão com 

os moldes que criou mas deixou duas bolinhas por utilizar (ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração XLV – Resolução de Álvaro da tarefa “padrões redondinhos” 

Álvaro também reproduziu correctamente o padrão que havia desenhado no papel, 

fazendo o seu colar de missangas (última tarefa) sem dificuldade, com o padrão do tipo AB, AB, … 

começando num A e terminando num B (ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração XLVI – Resolução de Álvaro da tarefa “padrões vaidosos” 

1.1.1.3. No papel / tecido 

Aquando da realização da tarefa proposta na terceira sessão preliminar – desenhar a 

sequência feita, anteriormente, com os cartões – ficámos surpreendidas com o facto de algumas 

crianças, como Álvaro, terem usado as cores do fundo dos cartões com os animais para 

reproduzirem a sequência (ver ilustração seguinte). No entanto, Álvaro achou que lhe faltava um 

quadrado para poder concluir a tarefa, que não conseguia terminar o “comboio” dele, ou seja, tinha 

pintado um quadrado verde, um azul e um laranja, tinha repetido, e agora só tinha dois quadrados. 

Ainda não tinha percebido que podia continuar na linha seguinte e que a sequência podia terminar 
com qualquer elemento do módulo desde que não se violasse a regra de formação, como lhe 

explicámos. 
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(Diário de Bordo – 11 de Julho de 2006) – “O Álvaro escolheu as cores, azul, verde e laranja e 

explicou: “Vou pintar com três cores, o azul é do boi, o verde é do cão e o laranja é do urso, faço um 

azul, um verde, um laranja, um azul, um verde e um laranja, um azul, um verde… olha, falta-me um 

quadrado para eu pintar de laranja, não é? E agora?” 

 

Ilustração XLVII – Resolução de Álvaro da tarefa “desenhar a disposição de animais” 

Em relação à 7ª tarefa, “carimbagem amarga”, o facto da actividade ser com limões, um 

material usado com menor frequência, despertou entusiasmo e todos gostaram de realizar a 

tarefa. Álvaro tentou reproduzir no papel o padrão que havia dito oralmente, visto que nesta tarefa 

se pedia para reproduzirem o que haviam realizado com as peças do “dominó” chinês e Álvaro 

tinha faltado nesse dia. No entanto, verifica-se que foi incapaz de o reproduzir correctamente (ver 

ilustração seguinte). Tendo terminado na primeira linha com uma carimbagem azul, deveria ter 

continuado na segunda linha com uma amarela e alinhada com a superior, o que não aconteceu. 

Preocupou-se em construir uma regularidade de cores alternadas por colunas. 

(Registo videográfico – 26 de Julho de 2006) – “Pensa num padrão e diz-me, para eu saber como 

vais fazer. 

- Quero fazer um azul e amarelo – disse o Álvaro. 

- Quantos azuis e amarelos? 

- Um azul, um amarelo, um azul, um amarelo. 

- Então faz.” E o Álvaro foi carimbando.” 

 

Ilustração XLVIII – Resolução de Álvaro da tarefa “carimbagem amarga” 
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Na tarefa “padrões em tecido”, já realizada em Dezembro, Álvaro, escolheu um tecido e 

reproduziu correctamente no papel o padrão que identificou – um padrão do tipo AB, AB, … em 

que havia elementos verdes e pretos que se repetiam. 

 

Ilustração XLIX – Resolução de Álvaro da tarefa “padrões em tecido”  

1.1.2. Criar padrões 

 

1.1.2.1. Sem delimitação de espaço 

Álvaro teve algumas dificuldades, no início da experiência, em tarefas como criar, com 

imagens, uma sequência do tipo AB, AB, … mesmo sem qualquer delimitação de espaço. Por 

exemplo, numa primeira vez, colocou-as arbitrariamente (ver ilustração seguinte). Depois começou 

a perceber a repetição e conseguia prever o que se seguia. 

 

Ilustração L – Resolução de Álvaro da tarefa “dispor animais” 

(Diário de Bordo – 4 de Julho de 2006) – “Quando propus que fizessem “comboios” individualmente, 

tivemos que estabelecer regras. Quem fazia primeiro, quem se seguia e assim por diante. O Álvaro 

quis ser o primeiro, no entanto, não conseguiu continuar o padrão iniciado. Perguntei: “Como 

começava o teu comboio, Álvaro?” “Um cão, um galo, um cão, um galo…” “E Agora como estás a 

fazer?”; “Cão, cão, galo, cão, cão, galo…, tenho que fazer outro…” 
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Depois de ultrapassada a dificuldade que sentiu inicialmente na realização da tarefa 

“dispor animais” (a 2ª da experiência), Álvaro conseguiu criar um padrão do tipo AB, AB, … com 

os cartões disponibilizados. 

(Diário de Bordo – 4 de Julho de 2006) – “Depois de ver o padrão realizado pela Marta, o Álvaro 

pediu para fazer um novo. “Agora já percebi, deixa-me fazer outro. Agora faço só com ursos e bois. 

Um urso, um boi, um urso, um boi…” 

Posteriormente, na tarefa “padrões mascarados”, na realização de máscaras, já em 

Dezembro, Álvaro disse que faria «uma “bolinha” amarela e uma laranja, uma “bolinha” amarela e 

uma laranja…» mas como um colega intercalou bolas com traços, Álvaro decidiu que também 

queria colocar traços. Isso complicou bastante o padrão – para um do tipo ABCB, ABCB, … – mas 

que conseguiu concluir, ficando «uma bola amarela, um traço amarelo, uma bola laranja, um traço 

amarelo, uma bola amarela…» (ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração LI – Resolução de Álvaro da tarefa “padrões mascarados” 

Também conseguiu realizar a tarefa seguinte, “imagens sonoras”, com sucesso, dispondo 

os cartões escolhidos – ursos e cães – fazendo um padrão de repetição mas do tipo AABB, AABB, 

… (ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração LII – Resolução de Álvaro da tarefa “imagens sonoras” 

Na tarefa “padrões vaidosos”, a última da experiência, apesar de ter sido referido que com 

mais cores ou com mais missangas de uma das cores ficaria muito mais bonito, Álvaro escolheu 
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apenas duas cores para o seu colar, talvez pela quantidade de missangas que teria de utilizar, o 

que não se conseguiu confirmar e fez a sequência intercalando-as (do tipo AB, AB, AB, …) (ver 

ilustração seguinte). 

 

Ilustração LIII – Resolução de Álvaro da tarefa “padrões vaidosos” 

1.1.2.2. Com delimitação de espaço 

Em relação à tarefa “macarronada de padrões”, a primeira das sessões principais, referiu 

que lhe faltavam dois cilindros (na primeira linha), e que assim não podia terminar, revelando 

ainda não saber da possibilidade, que esclarecemos, de dar por terminado o padrão assim que 

não houvesse espaços disponíveis e que o poderia continuar na linha seguinte, que acabou por 

não pintar (ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração LIV – Resolução de Álvaro da tarefa – “macarronada de padrões” 

No entanto, posteriormente, Álvaro já realizou a experiência seguinte usando um padrão 

do tipo AAABBB, AAABBB… não se tendo mostrado perturbado pelo facto do número de 

“bolinhas” a pintar – 11 – não ser múltiplo do número de elementos do módulo-padrão (3). 
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Ilustração LV – Resolução de Álvaro da tarefa “padrões redondinhos” 

Na experiência de aprendizagem “azulejos”, a antepenúltima da experiência, Álvaro tentou 

fazer um painel de azulejos com motivos alternados mas não respeitou a regra de formação de 

uma linha para a seguinte. No entanto obteve uma sequência com regularidades ao nível da forma 

– intercalada em linha e constante em coluna, – e da cor. Por exemplo, apresenta a mesma cor 

nas colunas ímpares e cores alternadas nas colunas pares (ver ilustração seguinte). 

  

Ilustração LVI – Resolução de Álvaro da tarefa “azulejos” 

1.1.3. Completar sequências 

Na penúltima tarefa “réguas de padrões” foi proposto que completassem uma régua onde 

já estava iniciado um padrão. Álvaro terminou a primeira régua escolhida num instante e 

correctamente (ver ilustração seguinte). Era do tipo ABC, ABC, … com figuras geométricas com 

cores bem definidas e com espaços em número múltiplo do número de elementos do módulo. 

 

Ilustração LVII – Resolução de Álvaro da tarefa ”Réguas de padrões – figuras geométricas” 
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Outra das réguas que Álvaro completou tinha alguns pormenores que dificultavam um 

pouco a tarefa, como a posição dos peixes – uma vez por cima, outra por baixo do peixe médio – 

e o sentido – uma vez virados para a direita e depois para a esquerda. Álvaro teve em conta todos 

os pormenores, completando com sucesso a tarefa (ver ilustração seguinte). Note-se que é um 

padrão do tipo ABAC, …. com quatro elementos no módulo, e que foram disponibilizados 8 

espaços para o padrão. 

 

Ilustração LVIII – Resolução de Álvaro da tarefa “Réguas de padrões – peixes” 

 

Ilustração LIX – Resolução de Álvaro da tarefa “Réguas de padrões” 

Numa das últimas sessões, foi interessante constatar que Álvaro foi capaz de observar os seus 

trabalhos e verbalizar as dificuldades que havia sentido na sua realização, como a falta de um 

quadrado quando o número de quadrados apresentados não correspondia a um múltiplo dos 

elementos que havia tomado para módulo, situação que parece não ter ficado completamente 

esclarecida. 

Ao longo do estudo, Álvaro revelou ter percebido, globalmente, a lógica dos padrões e, na maior 

parte dos casos, conseguiu criar padrões de diversos tipos, alguns muito complexos (AB, AB, …; 

AABB, AABB, …; AAABBB, AAABBB, …; ABCB, ABCB, …). No que respeita à reprodução de 

padrões, demonstrou ter entendido o que era proposto, à excepção de uma tarefa inicial 

“desenhar a disposição dos animais” em que não reproduziu o que havia feito com os cartões – 

padrões do tipo AB, AB, … ou AAB, AAB, … – tendo apresentado um padrão do tipo ABC, ABC, 

… e continuando a insistir que lhe faltava um quadrado para poder terminar a tarefa. Também na 

tarefa “carimbagem amarga” e, talvez, porque no dia em que se realizou a tarefa “dominó chinês” 

faltou, começou por fazer um padrão do tipo AB, AB, … mas acabou por fazer uma sequência 

onde só de detectam regularidades de cores alternadas em colunas. Na tarefa de 
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completamento de padrões não demonstrou dificuldade, quer no padrão do tipo ABC, ABC, … 

quer no do tipo ABAC, ABAC, …  

Também passou a usar o termo padrão com muita pertinência e propriedade. 

 

1.2. Competências tecnológicas 

 

1.2.1. Apetências 

Álvaro revelou-se muito curioso e atento, mostrando apetência pela utilização do gravador 

áudio. Logo na primeira vez, quis pegar no gravador para ver na sua mão e experimentar gravar 

sons – “Posso falar pr’aí?”. De imediato quis escutar, desejo que a investigadora satisfez. Este 

interesse manteve-se, quando o gravador foi utilizado uma segunda vez, levando-o a querer 

experimentar sozinho, revelando ter fixado o modo de proceder. 

Na utilização do CD-ROM o seu interesse foi aumentando, à medida que se ia 

familiarizando com o documento. A princípio, estava muito atento à explicação da investigadora 

questionando-a: 

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “Onde carregaste para aparecer essa imagem? – 

perguntou-me o Álvaro quando eu exemplificava escolhendo a realidade ‘cigana’ no domínio da 

expressão motora. Depois disse: “Se clicares no número 2 a imagem muda?”. Convidei-o a clicar, o 

que fez de imediato com toda a vontade”. 

Depois de entender a lógica, queria ser ele a premir, a mudar de diapositivo e já explicava 

a algum colega que não fizesse bem à primeira. Apreciava, preferencialmente, os ecrãs onde 

existiam videogramas, pois aí a dificuldade de não saber ler não era barreira. Quando aparecia 

alguma imagem que lhe chamava a atenção solicitava à investigadora que lesse o texto 

respectivo: 

(Diário de bordo – 17 de Julho de 2006) – “Ao navegarmos no CD-ROM, na realidade portuguesa, 

no domínio da matemática, o Álvaro pediu-me que lesse o que dizia no diapositivo 4. “Olha, o que 

diz aqui sobre puzzles? Eu adoro puzzles!”. Não li exactamente o que estava escrito pois a 

linguagem não me pareceu destinada a crianças, no entanto “li” que os puzzles e outros jogos como 

os da imagem em baixo eram muito importantes para que as crianças crescessem e fossem muito 

inteligentes. Que as crianças que, no Jardim, faziam esse tipo de jogos, depois na Escola dos 

“grandes” (como eles lhes chamam) tinham melhores resultados”. 

O seu interesse em querer saber como funcionam as coisas também se revelou quando 

se utilizou um dos serviços da Internet – a pesquisa. No primeiro contacto com esse serviço, 

Álvaro ficou muito entusiasmado por confirmar que se podia encontrar muita informação, como já 
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tinha visto fazer – “O meu pai às vezes também vai aí ver coisas”. No Google (parte relativa às 

imagens) tinha-se escrito Portugal (as letras foram ditadas e a Marta escreveu). Como resultado, 

apareceram muitos mapas e bandeiras que as crianças identificaram. Apareceu também um 

globo, o que provocou em Álvaro o seguinte comentário: 

(Registo videográfico – 28 de Novembro de 2006) – “Olha, estou a ver o nosso planeta! Eu estou em 

Leiria. Olha, quero ver Leiria! Vamos ver Leiria, a ver se encontro. Diz-me as letras pra eu escrever”.  

Mais tarde, na tarefa “padrões vaidosos”, quando se voltou a fazer pesquisa na Internet, 

Álvaro recordou que tínhamos encontrado Leiria no computador – “Da outra vez eu escrevi Leiria, 

lembras-te? Eu gostava de ver outra vez aquelas imagens.” (Registo videográfico – 20 de 

Dezembro de 2006). 

 

Ilustração LX – Slide 4, realidade Portuguesa, domínio da Matemática 

O seu interesse em visionar imagens no computador revelou-se muito maior quando se 

tratava de ver imagens capturadas por ele próprio do que em relação a outro tipo de imagens ou 

mesmo a fotografias tiradas pelos colegas. Quando lhe foi proporcionado que utilizasse a máquina 

fotográfica, ele demonstrou logo vontade de ver o resultado no computador. “Mostra lá para 

vermos!” (Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006). 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “O Álvaro deu uma sugestão que me levou a crer 

que tinha percebido um pouco da utilidade de uma pasta no computador. Eu tinha explicado que 

cada pasta tinha ‘coisas’ diferentes. Neste dia vimos o que havia dentro de algumas. Vimos as 

imagens de trajes típicos das várias realidades. (…) Depois disto o Álvaro disse: “Olha, podias fazer 

uma pasta para cada menino. Assim, eu tinha uma pasta para as minhas fotografias, pode ser?” 

1.2.2. Destrezas e Conhecimentos 

 

1.2.2.1. Gravador áudio digital 

Aquando da audição da história “A Raposa e a Lebre”, no gravador áudio digital, Álvaro 

estabeleceu, de imediato, a comparação com um telemóvel, algo que lhe era familiar – “Olha, 
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parece mesmo um telemóvel”. Quis gravar a sua voz. Numa primeira vez, a investigadora 

demonstrou que botões se premiam para accionar o gravador, para fazer STOP e para reproduzir 

o som. Álvaro seguiu com muita atenção o procedimento e depois quis fazer tudo sozinho e ficou 

muito contente e admirado quando ouviu a sua voz – “Eh, eh, nem parece a minha voz!”. 

Na tarefa “padrões barulhentos”, na qual se utilizou o gravador digital para registar os sons 

da leitura dos padrões, Álvaro revelou uma grande destreza no seu manuseio:  

(Diário de Bordo – 14 de Dezembro de 2006) – “Curiosamente, o Álvaro esperou pela sua vez para 

usar o gravador, o que fez de uma forma muito segura. Parecia lembrar-se de todos os passos que 

tinha visto eu realizar anteriormente. “Para gravar é só clicar na bolinha que tem as letras vermelhas, 

não é? E ouve-se um barulhinho e acende a luz vermelha. E agora para parar é onde tem um 

quadrado, não é? Respondi a todas as suas perguntas. Depois ele clicou no PLAY, dizendo que 

para se escutar é no triângulo e ficou surpreendido porque esteve a gravar toda a nossa conversa. 

(Note-se que Álvaro também identificou as figuras geométricas – quadrado e triângulo, embora 

tenha designado o círculo por “bolinha”). “Olha, acende uma luzinha verde quando estamos a 

escutar. Quero gravar outra coisa sem ser nós a falar…”. E gravou… e conseguiu manusear o 

gravador para poder ouvir o que tinha registado.” 

 

Ilustração LXI – Gravador áudio digital – principais funções 

1.2.2.2. Máquina fotográfica digital 

A máquina fotográfica digital foi utilizada por Álvaro várias vezes, revelando uma destreza 

crescente. Ao visionar as fotografias no computador (ver ilustração seguinte), mostrou-se um 

pouco triste e crítico quando viu as fotografias que tinha tirado. “Oh, não se vê nada bem, eles não 

pararam quietos!” (Diário de Bordo, 28 de Novembro de 2006). Foi-lhe explicado que não era só 

necessário que os colegas não se movimentassem mas que também ele estivesse parado e, 

essencialmente, a máquina. 
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Ilustração LXII – Alguns registos fotográficos de Álvaro 

Na tarefa “Azulejos”, depois de serem fotografados os trabalhos das crianças, Álvaro 

perguntou à investigadora se podia utilizar a máquina e revelou que tinha fixado a importância dos 

elementos a fotografar não estarem em movimento bem como ele próprio. Também revelou que 

tinha notado algo de diferente no momento de registar a fotografia – estava-se a referir ao “flash”. 

(Diário de Bordo – 18 de Dezembro de 2006) – “Agora posso ser eu a fotografar? O Gonçalo disse 

que ficava quieto para eu lhe tirar uma fotografia, vou experimentar. Eu também não me mexo. É só 

carregar aqui, não é?” O Álvaro tirou uma fotografia ao Gonçalo, mas o flash da máquina não estava 

ligado. Virou-se para mim e disse: ”Acho que da outra vez acendeu uma luz… se calhar vai ficar 

outra vez mal, mostra lá para vermos!” Mostrei no computador e ambos gostaram do resultado. O 

Gonçalo disse que se portou bem, pois não se mexeu e o Álvaro ficou contente por ter conseguido.” 

 

Ilustração LXIII – Registo fotográfico de Álvaro 

1.2.2.3. Computador 

 

CD-ROM 

Aquando da primeira utilização do CD-ROM no computador portátil da investigadora, 

quando se perguntou como se podia ver o que continha o CD-ROM, Álvaro indicou prontamente a 

‘porta’. Evidentemente, já tinha visto um computador portátil e sabia como proceder para aí se 
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introduzir um CD-ROM. Essa tarefa foi também realizada por ele, inicialmente, demonstrando 

algum receio, mas, posteriormente, sem medo e com bastante eficácia:  

(Registo videográfico – 12 de Julho de 2006) – “O Álvaro foi o primeiro a querer introduzir o CD-

ROM no computador mas mostrou algum receio: 

Álvaro – Isto não entra neste buraco! Apontando para a rodinha onde iria encaixar o centro do CD-

ROM. 

Investigadora – Faz um pouquinho de força que já entra. 

Álvaro – E não se parte?” 

 

(Diário de Bordo – 17 de Julho de 2006) – “Desta vez o Álvaro conseguiu pôr a correr o CD-ROM 

sem qualquer dificuldade e corrigiu um colega que lhe chamou ‘disco’: “Isto não é um disco, é um 

CD”. 

Também desde cedo percebeu como poderia navegar no CD-ROM: 

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “Quando foi dada oportunidade às crianças para 

conhecerem melhor o CD-ROM, o Álvaro precipitou-se a pegar no rato. Apesar da mudança de 

diapositivos não parecer ser muito fácil para crianças tão pequenas, porque os respectivos números 

estão muito próximos e pouco visíveis, o Álvaro conseguiu avançar e recuar slides da realidade 

‘cigana’, domínio de matemática. Depois clicou no ícone relativo ao domínio da expressão motora 

(talvez por associar a uma bola de futebol) e, de seguida, na imagem relativa à realidade dos países 

de leste da Europa: “Agora vou para o país da Cristina!”. 

Posteriormente, quando outra criança estava a navegar no CD-ROM, Álvaro mostrou já 

conhecer vários diapositivos do mesmo: 

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – Eduardo estava a explorar a realidade dos PALOP, 

mudou de domínio e comentou: – “Olha, aqui também fala de máscaras, não é? Posso clicar no 2?” 

Álvaro alertou logo que no novo diapositivo tinha filme.” 

Na tarefa “Azulejos”, em que foi de novo utilizado o CD-ROM, Álvaro viu que havia um 

videograma e quis visionar: 

(Diário de Bordo – 18 de Dezembro de 2006) – “O Álvaro lembrou-se como proceder para vermos o 

videograma. Quem estava a manipular o rato era a Marta, mas o Álvaro disse logo: “Olha, Marta, 

aqui tem um filme, clica nesta setinha (>) para vermos!” 

Internet 

Para além da tarefa “trajes típicos”, na tarefa “padrões vaidosos” recorreu-se, novamente, 

à pesquisa na Internet, para procurar imagens de colares de missangas e enfiamentos. Embora 

sempre apoiado pela investigadora, Álvaro conseguiu fazê-lo com bastante facilidade. Ao ver que 
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as imagens estavam a ser guardadas, Álvaro recordou-se do que tinha feito aquando da anterior 

pesquisa e fez o seguinte comentário: 

(Diário de Bordo – 20 de Dezembro de 2006) – “Da outra vez eu escrevi Leiria, lembras-te? Eu 

gostava de ver outra vez aquelas imagens.” Expliquei que da outra vez não tínhamos guardado e 

que para vermos de novo as imagens de Leiria, teríamos que pesquisar de novo, ao que o Álvaro 

respondeu: “Então vamos lá que eu depois guardo”. 

Pastas no Desktop 

A primeira vez que foram mostradas, no computador, fotografias recolhidas na máquina 

digital e guardadas em pastas, Álvaro chorou e fez uma ‘birra’ por não ter sido o primeiro a “clicar” 

para avançar para a próxima fotografia. Quando lhe foi dada oportunidade para o fazer, mostrou 

bastante destreza: “É só carregar aqui e andar para a frente ou aqui e andar ao contrário” (Diário 

de Bordo – 11 de Julho). 

Já quase no final do estudo, Álvaro sugeriu que se criasse uma pasta para cada criança, 

onde se guardavam as suas “coisas”. Quando se estava a registar fotograficamente a tarefa 

“Réguas de padrões”, Álvaro disse logo “Agora pões as do meu trabalho na minha pasta, não é?” 

(Diário de Bordo – 19 de Dezembro de 2006). 

(Diário de Bordo – 20 de Dezembro de 2006) – “Deixa-me ver todas as minhas imagens. As que 

gosto mais são as que eu tirei ao Gonçalo, ficaram mesmo bem, não ficaram?”. O Álvaro não se 

cansa de ver as imagens na sua pasta, o que fez com bastante destreza. – “Já fizemos muitos 

trabalhos!” 

Em síntese, Álvaro revelou uma grande apetência, desde o início, pelo gravador áudio e uma 

apetência crescente pelo computador – CD-ROM, Internet e acesso a pastas - à medida que ia 

percebendo e dominando essas tecnologias. O seu interesse pela máquina fotográfica também 

aumentou bastante quando se apercebeu que poderia passar e visionar as fotografias que tirava 

no computador. Embora agisse com alguma prudência, melhorou muito no conhecimento e 

destrezas de utilização das tecnologias, principalmente no que respeita à máquina fotográfica. 

Também se notou que aprendeu e usou termos tecnológicos específicos. 
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1.3. Competências relacionadas com a Multi/Intercul turalidade 

 

1.3.1. Realidade Portuguesa 

Quando se utilizaram fantoches para recontar a história, foi dito que essa era uma forma 

de entretenimento muito comum no nosso país: 

(Diário de Bordo – Maio de 2006) – “Explicámos que antigamente, quando não havia televisão, havia 

pessoas que andavam de terra em terra a contar histórias, para as outras pessoas. Chamavam-se 

os teatros de fantoches, robertos ou bonecros. O Álvaro achou que dissemos mal a palavra e 

corrigiu-nos: “Não se diz bonecros, é bonecos!”. Mas explicámos que não é erro, era mesmo assim 

que se chamavam os personagens.” 

Numa conversa posterior com as crianças sobre o que haviam feito no fim-de-semana, 

Álvaro surpreendeu-nos com o seguinte comentário: 

(Diário de Bordo – 17 de Julho de 2006) – “No fim-de-semana fui à terra dos meus avó. É muito 

longe, sabes? E encontrei lá um menino que se chamava como os fantoches, era o Roberto”. Ao fim 

do dia perguntei à mãe de onde eram os avós que o Álvaro tinha visitado e ela disse que eram de 

Macedo de Cavaleiros, os pais dela. E também referiu que o Álvaro tinha dito que um menino que lá 

estava tinha um nome como o dos fantoches da escola.” 

Aquando da conversa sobre os animais da história, Álvaro mostrou-se surpreendido e 

contente, pois pensava que “nesses países não havia os mesmos animais que em Portugal. Ainda 

bem!”. Numa das sessões seguintes, aquando do trabalho com os cartões com os animais da 

história da lebre e da raposa, referiu – “Se em África também há gatos e cães, eles têm muito mais 

animais que nós. Nós não temos leões!” 

Quando se procedia à exploração do CD-ROM relativamente ao fabrico de azulejo, Álvaro 

ao observar o videograma que retrata a modalidade artesanal do mesmo, questionou a 

investigadora.  

(Diário de Bordo – 18 de Dezembro de 2006) – “Então os azulejos não são feitos com máquinas? Eu 

já fui com o meu avô a uma fábrica e vi que havia muitas máquinas, sabias? Mas é aquele avô João, 

não é o outro8” Expliquei, então, que o videograma era de uma fábrica artesanal, onde se faziam 

poucos azulejos. Nas fábricas grandes eram feitos em máquinas. O Álvaro disse logo: “Já vou dizer 

ao meu avô que aprendi isso.” 

                                                           
8 Em conversa com a Educadora Titular ficámos a saber que os avós paternos de Álvaro eram de 
Águeda. 
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1.3.2. Realidade PALOP 

O aspecto característico da realidade PALOP que mais interessou Álvaro foi o das 

máscaras.  

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – “Olha, eles usam estas máscaras no Carnaval?” 

Expliquei que os africanos usavam máscaras em diversas situações, não apenas no Carnaval. E 

depois da explicação e de visionarmos outro videograma, o Álvaro voltou a questionar: “Então eles 

fazem danças nas festas todas e fazem muitas festas!” 

Quando se fez a pesquisa acerca dos colares de missangas, Álvaro recordou-se das 

máscaras e disse: 

(Diário de Bordo – 20 de Dezembro de 2006) – “Eles usam as máscaras e os colares nas danças, 

não é? Até leste que eles pintavam a cara e o corpo. Esses gostam muito de estar enfeitados… eu 

não gosto nada.” 

1.3.3. Realidade dos Países de Leste 

Álvaro mostrou bastante curiosidade quando lhe foi possibilitado escutar a história contada 

em ucraniano. Quando afirmámos ser a língua que se falava no país da Cristina, quis que ela 

falasse, mas a dificuldade de comunicar, nessa altura, era ainda muita para ela. 

Aquando da pesquisa de imagens referentes aos trajes típicos dos países de Leste, a 

investigadora chamou a atenção das crianças para a cor predominante no vestuário: 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Qual é a cor mais usada nestes fatos?” Perguntei. 

Depois de alguma hesitação, o Gonçalo respondeu: “O branco!” E o Álvaro disse: “Como no país da 

Cristina, e lá contam a história da Raposa que tinha a casa da neve!” A Sofia corrigiu dizendo que 

não era neve mas sim gelo, mas o Álvaro argumentou que era na mesma branco.” 

1.3.4. Realidade Cigana 

Algum tempo antes de iniciarmos a implementação do projecto no Jardim-de-Infância, 

frequentava esta sala uma menina de etnia cigana. Embora tendo sido por um período de tempo 

curto, as crianças recordavam-se dela. 

Álvaro, à semelhança das outras crianças conhecia os ciganos da feira.  

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “Às vezes vou à feira, mas não gosto nada.” Perguntei 

porquê. “Porque estão lá ciganos e podem roubar meninos e eu tenho medo.” Gerou-se de imediato 

uma conversa sobre o assunto. Fomos explorar o CD-ROM na realidade cigana, de forma a vermos 
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características positivas dos ciganos e não estereotipadas. O Álvaro disse, então: “Pensava que 

eram só os ciganos cá de Leiria que vestiam aquelas roupas”. 

Em Novembro, quando fizemos pesquisa acerca dos trajes típicos e também encontrámos 

algumas imagens dos ciganos, Álvaro referiu que “As ciganas têm que usar essas saias assim 

grandes, porque gostam muito de dançar, não é? E os homens tocam viola e elas batem palmas!” 

Assim, Álvaro revelou ter-se apropriado e apreciado várias características da nossa e de outras 

realidades, nomeadamente – a existência de fantoches ou robertos com o mesmo nome de um 

amigo; a existência, em outros países, de animais que também vivem em Portugal; a possibilidade 

de se fabricarem azulejos quer manual quer mecanicamente; o uso de máscaras por povos 

africanos nas várias festas que fazem para as quais pintam a cara e o corpo; a história contada 

em ucraniano e os trajes brancos que lá se usam; as roupas escuras, compridas e largas usadas 

pelos ciganos que muito gostam de dançar, tocar viola e bater palmas.  
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2. Eduardo  

Eduardo, em Junho de 2006, tinha 3 anos e 11 meses e é filho de pais portugueses. 

Mostrava-se sempre interessado e com vontade de saber sempre mais coisas. Sempre que lhe 

eram propostas tarefas, empenhava-se na sua realização, dando atenção aos pormenores. 

Recortava, colava, desenhava, pintava sem dificuldade, dando, nestas actividades, preferência ao 

lado direito do seu corpo. A nível cognitivo-linguístico, não apresentava dificuldades, tendo um 

discurso fluente e empregando palavras complexas. Proferia frases longas e coerentes, embora 

não falasse muito. A relação que estabelecia com os seus pares era normal, não se notando 

qualquer tipo de exclusão. Eduardo revelava-se uma criança introvertida, calada, sossegada. 

2.1. Competências matemáticas – Padrões 

 

2.1.1. Reproduzir padrões 

 

2.1.1.1. Oralmente 

Na primeira tarefa da experiência “musicar animais”, Eduardo reproduziu correctamente a 

sequência de sons à medida que a investigadora mostrava os cartões com os animais, quer com 

dois animais, fazendo um padrão do tipo AB, AB, … quer com três animais, fazendo um padrão do 

tipo ABC, ABC, … 

Eduardo também realizou uma das últimas tarefas, “imagens sonoras” demonstrando 

autonomia e correcção, conseguindo reproduzir oralmente o padrão que fez dispondo os cartões: 

(Registo videográfico – 13 de Dezembro de 2006) – “Quero galos e raposas.” “Escolhe os sons.” 

Propus eu. Ele pensou um pouco e disse: “O som do cavalo (estalar a língua) para o galo, palmas 

para a raposa.” Conseguiu reproduzir correctamente os sons escolhidos “lendo” o padrão formado 

pelos cartões que era do tipo AAB, AAB, … 

 

Ilustração LXIV – Resolução de Eduardo da tarefa “imagens sonoras” 
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Posteriormente, quando lhe foi proposto que reproduzisse, com os sons escolhidos, o 

padrão da máscara de um colega, também consegue “ler” o padrão do tipo AB, AB, …: 

(Registo videográfico – 14 de Dezembro de 2006) – “O Eduardo vai ler sozinho a máscara da 

Marta.” Ele pensou um pouco, e sem dificuldade leu: “Pum pum, miau miau, pum pum, miau miau, 

pum pum, miau miau…”  

Na tarefa seguinte, “padrões barulhentos”, Eduardo reproduziu correctamente o padrão 

indicado pela investigadora, com os sons por ele escolhidos, fazendo um padrão do tipo ABCC, 

ABCC, … que gravou com o auxílio do gravador. Após os seus colegas realizarem a tarefa, 

escutou a sua “leitura” e reproduziu com os cartões, dispondo-os no chão, o padrão que havia lido 

(ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração LXV – Resolução de Eduardo da tarefa “padrões barulhentos” 

2.1.1.2. Com material manipulativo 

Na primeira das tarefas principais da experiência “macarronada de padrões”, Eduardo fez 

o seu colar com as massas macarrão, reproduzindo o padrão que havia feito no papel, do tipo 

AAB, AAB, … (ver ilustração seguinte) com duas massas amarelas e uma massa azul. 

 

Ilustração LXVI – Resolução de Eduardo da tarefa “macarronada de Padrões” 

No que respeita à tarefa seguinte de reprodução do padrão com plasticina, Eduardo 

hesitou ao colocar as vinte bolinhas que modelou, pois, mais uma vez não existiam em número 
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múltiplo do que ele havia escolhido para módulo, tendo deixado duas de lado (ver ilustração 

seguinte). 

 

Ilustração LXVII  – resolução de Eduardo da tarefa “padrões redondinhos” 

Eduardo conseguiu reproduzir correctamente o padrão do tipo AB, AB, … que havia 

desenhado na folha, como modelo para o seu colar de missangas, na última tarefa “padrões 

vaidosos”, tendo, curiosamente, começado e acabado com uma missanga verde (ver ilustração 

seguinte). 

 

Ilustração LXVIII – Resolução de Eduardo da tarefa “padrões vaidosos” 

2.1.1.3. No papel / tecido 

Na terceira das tarefas preliminares, “desenhar a disposição dos animais”, Eduardo fez o 

seu padrão com apenas duas cores, não demonstrando as dificuldades dos seus colegas, pois o 

número de quadrados era múltiplo do número de elementos que ele havia definido como módulo. 

Nesta tarefa, na terceira linha, fez um padrão do mesmo tipo, AB, AB, … mas com uma variante, 

pois intercalava triângulos e círculos mantendo o padrão de cores previamente usado (ver 

ilustração seguinte). 
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Ilustração LXIX – Resolução de Eduardo “desenhar a disposição de animais” 

Na reprodução do que havia feito, na mesa, com o dominó não conseguiu ser fiel ao que 

havia feito, pois na mesa tinha disposto as peças formando um padrão do tipo ABB, ABB, … e no 

papel fez um padrão do tipo AAB, AAB, … (ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração LXX – Resolução de Eduardo da tarefa “dominó chinês” 

Na última experiência de aprendizagem antes das férias, “carimbagem amarga”, Eduardo 

realizou a tarefa, embora numa primeira tentativa não tenha ficado muito satisfeito. Fez, depois, 

uma segunda, na parte inferior da folha (ver ilustração seguinte). No entanto, fez um padrão do 

tipo AAB, AAB, … e não o ABB, ABB, … que havia feito com as peças do dominó. 

 

Ilustração LXXI – Resolução de Eduardo da tarefa “carimbagem amarga” 

(Diário de Bordo – 26 de Julho de 2006) – “Fiz mal. Eram dois azuis e um amarelo, e depois fiz só 

um azul. Vou riscar.” “Não, faz por baixo, a folha é grande, ainda tens muito espaço.” 
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Posteriormente, na tarefa “padrões em tecido”, mostrou interesse e percorria atentamente 

o tecido na tentativa de encontrar elementos repetidos, que formassem padrões: 

(Registo videográfico – 4 de Dezembro de 2006) – “Olha, aqui um padrão!” “E aqui outro.” “É um 

padrão de quê?” – Questionei “De losangos Também tem estrelas. Uma estrela, uma flor, uma 

estrela, uma flor, uma estrela, uma flor…”  

 

Ilustração LXXII – Resolução de Eduardo da tarefa “padrões em tecido” 

Eduardo fez vários registos dos padrões que observou nas capulanas, todos do tipo AB, 

AB, … alternando cores, figuras ou tamanhos (ver ilustração seguinte). 

  

Ilustração LXXIII – Pormenor da resolução de Eduardo da tarefa “padrões em tecido” 

Eduardo foi das únicas crianças a trazer uma t-shirt para pintar, no decorrer da tarefa 

“estampagem em t-shirts”. Conseguiu pintar o seu padrão sem dificuldade. Dos desenhos 

realizados na tarefa anterior, Eduardo escolheu um para pintar na camisola – “um círculo, um 

traço; um círculo, um traço; …”. Não foi fiel na reprodução, visto que no papel tinha desenhado 

apenas os contornos e na t-shirt preencheu o interior dos círculos com cores – laranja e lilás – 

alternadas (ver ilustração seguinte). 
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Ilustração LXXIV – Resolução de Eduardo da tarefa “estampagem em t-shirts” 

(Diário de Bordo – 6 de Dezembro de 2006) – “No período da manhã, as crianças observaram os 

desenhos e escolheram um pormenor que quisessem pintar na t-shirt. O Eduardo decidiu-se por 

uma parte onde tinha desenhado um círculo, um traço, um círculo, um traço… “ 

2.1.2. Criar padrões 

 

2.1.2.1. Sem delimitação de espaço 

Eduardo não demonstrou dificuldade na segunda tarefa da experiência em criar, com 

imagens, sequências do tipo AB, AB, … Conseguiu perceber a repetição e prever o que se seguia 

(ver ilustração seguinte). 

(Diário de Bordo – 4 de Julho de 2006) – “Agora é sempre assim, um boi, um urso, um boi, um urso. 

Daqui a pouco caem da mesa!” O Eduardo percebeu logo o que se pretendia.” 

 

Ilustração LXXV – Resolução de Eduardo da tarefa “dispor animais” 

Na sexta tarefa, “dominó chinês”, Eduardo dispôs na mesa as peças do dominó chinês 

criando um padrão mais complexo já do tipo ABB, ABB,.... (ver ilustração seguinte). 
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(Registo videográfico – 18 de Julho de 2006) – “Que estás a fazer, Eduardo?” – perguntei. “Um 

comboio.” “E com que cores?” “Um amarelo, dois azuis, um amarelo, dois azuis” Curiosamente 

colocou-os “em pé” e não deitados na mesa” 

  

Ilustração LXXVI – Resolução de Eduardo da tarefa “dominó chinês” 

Na experiência de aprendizagem posterior “padrões mascarados”, já em Dezembro, 

Eduardo realizou o seu trabalho sem demonstrar dificuldade, fazendo um padrão só do tipo AB, 

AB, … com círculos verdes e traços amarelos (ver ilustração seguinte): 

  

Ilustração LXXVII – Resolução de Eduardo da tarefa “padrões mascarados” 

Para além de executar as suas tarefas, conseguia explicar aos colegas como fazer: 

(Registo videográfico – 4 de Dezembro de 2006) – “Faz assim como eu, eu estou a fazer padrões. É 

sempre a repetir.” 

Na tarefa seguinte, “imagens sonoras”, Eduardo realizou a actividade demonstrando 

autonomia. Dispôs os cartões que escolheu – galos e raposas – no chão fazendo um padrão 

agora do tipo AAB, AAB, … (ver ilustração seguinte). 
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Ilustração LXXVIII – Resolução de Eduardo da tarefa “imagens sonoras” 

Na última tarefa, “padrões vaidosos”, Eduardo, à semelhança de Álvaro e provavelmente 

pelos mesmo motivos, também escolheu apenas duas cores e tentou fazer a sequência, que 

conseguiu, intercalando-as (AB, AB, …). 

(Registo videográfico – 20 de Dezembro de 2006) – “Eu vou fazer uma azul e uma verde, uma azul e 

uma verde…” 

No entanto, nota-se que se enganou algumas vezes ao pintar (ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração LXXIX – Resolução de Eduardo da tarefa “padrões vaidosos” 

2.1.2.2. Com delimitação de espaço 

Na experiência de aprendizagem “macarronada de padrões”, a primeira das sessões 

principais, Eduardo verbalizou: 

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “Quero fazer dois amarelos e um azul e fica um por 

pintar.” (ver ilustração seguinte). 

O número de cilindros (10) não era múltiplo do número de elementos que Eduardo havia 

tomado para módulo (3). Não pintou o último de amarelo como devia ter feito, denotando uma 

certa dificuldade em perceber que o padrão se deve continuar até ao fim, parando-se onde se tiver 

que parar e com o elemento respectivo, aspecto para o qual alertámos. 
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Ilustração LXXX – Resolução de Eduardo da tarefa “macarronada de Padrões” 

Mais tarde, ao analisar as suas produções realizadas ao longo da experiência, tentou 

explicar o motivo de não ter pintado o último cilindro: 

(Registo videográfico – 14 de Dezembro de 2006) – “Porque é que aqui não pintaste? 

– Porque tinha que ter duas amarelas. 

– Como é que é o teu padrão, então? 

– É dois amarelos e um azul, dois amarelos e um azul, dois amarelos e um azul. E aqui tinham que 

ser mais dois amarelos, por isso não pintei…”  

Na segunda das tarefas principais, “padrões redondinhos”, o número de círculos foi, 

propositadamente, diferente de qualquer múltiplo do que as crianças escolhessem para módulo. 

Eduardo continuou a sentir alguma dificuldade quando se deparou com o círculo final. Isso é 

visível no resultado, pois não se consegue discernir se a cor que Eduardo queria usar era, 

efectivamente, o rosa ou o verde, já que usou as duas, sobrepondo-as. Depois de questionado, 

disse – “devia ser o verde, mas duas verdes, e como só havia uma…”. 

 

Ilustração LXXXI – Resolução de Eduardo da tarefa “padrões redondinhos” 

Eduardo, na penúltima tarefa da experiência, “azulejos”, tentou fazer o padrão do azulejo 

do tipo AB, AB, …, e a mudança da primeira para a segunda linha, parece continuar a respeitar a 

regra de formação do padrão. No entanto a dada altura “perdeu-se”, talvez por ter escolhido duas 

imagens, qua ao desenhar, se tornaram muito semelhantes – as estrelas e as flores. Ao pintar os 

elementos (estrelas e flores) não conseguiu distingui-los e pintou vários da mesma cor: 
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(Diário de Bordo – 18 de Dezembro de 2006) – “Já me enganei, pintei todas da mesma cor e as 

flores é que eram cor de laranja. Agora é difícil de apagar.” Perguntei se queria fazer um novo, mas 

ele disse que não, já estava cansado e ainda faltavam alguns elementos para pintar. Tentei apagar 

onde ele me indicou.” 

  

Ilustração LXXXII – Resolução de Eduardo da tarefa “azulejos” 

2.1.3. Completar sequências 

Na penúltima tarefa, “réguas de padrões”, Eduardo conseguiu completar, facilmente, a 

régua com um padrão do tipo ABC, ABC, …, como se evidencia na ilustração seguinte. Note-se 

que havia tantos espaços para completar como os elementos que compunham o módulo. 

 

Ilustração LXXXIII – Resolução de Eduardo da tarefa “réguas de padrões” 

A segunda régua exigiu-lhe que pensasse um pouco mais. 

(Diário de Bordo – 19 de Dezembro de 2006) – “Esta é difícil, eu não sei fazer.” Tentei dar uma 

ajuda: “Eduardo, olha bem. Só falta colares aí duas coisas. Lê o que está aí!” E ele leu “Um peixe 

grande, um peixe pequenino, um peixe grande, dois peixes pequeninos, um peixe grande, três 

peixes pequeninos… Agora é um peixe grande outra vez, não é?” Respondi que sim. “Ah! E os 

pequeninos é sempre mais um, já sei! Um, dois, três, quatro…” E conseguiu completar facilmente a 

régua.” (ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração LXXXIV – Resolução de Eduardo da tarefa “réguas de padrões” 
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Ilustração LXXXV – Resolução de Eduardo da tarefa “réguas de padrões” 

Eduardo optou quase sempre por padrões que variam pouco quanto ao tipo – essencialmente AB, 

AB, …; ABB, ABB, … ou AAB, AAB, …, …. Relativamente à criação, sem limite de espaço, não 

apresentou grande dificuldade. Já quando estava condicionado pelo espaço, cometeu vários erros. 

Nas tarefas de reprodução oral ou com papel ou tecido o seu desempenho foi muito mais 

interessante do que nas de reprodução com materiais que tinham um número determinado de 

casos. No entanto, foi melhorando no decorrer da experiência. Na tarefa de completamento de 

padrões, demonstrou alguma dificuldade no padrão crescente, mas em relação ao do tipo ABC, 

ABC, … não teve qualquer dificuldade. 

 

2.2. Competências tecnológicas 

 

2.2.1. Apetências 

Eduardo foi-se mostrando gradualmente mais interessado e atento, revelando uma 

apetência gradualmente mais elevada pela tecnologia. Prontificou-se sempre a manipular o 

gravador digital e, na exploração do CD-ROM, mostrou um interesse crescente em aprender mais, 

em observar mais imagens, em ver mais filmes, em escutar mais explicações da investigadora.  

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “Ainda falta ver um filme do País da Cristina. Posso ver se 

tem? O Álvaro já clicou duas vezes e eu não!” Estávamos a explorar a realidade cigana, mas deixei 

que o Eduardo mudasse de realidade. Ele queria mostrar que sabia clicar no PLAY para ver o filme. 

Clicou na bola de futebol (domínio de expressão motora), e ficou contente por aparecer um filme. 

Era sobre ginástica: “Olha, sabes que já vi na televisão assim?”. 

Quando se utilizou o serviço de pesquisa da Internet, mostrou-se interessado e disse que 

o irmão mais velho também tinha. Quis procurar imagens do país da Cristina: 
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(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Como se escreve o país da Cristina? Diz as letras.” 

Ditei “UCRÂNIA”. Apareceram imagens de Matrioscas, monumentos e mapas que ele logo 

relacionou com algumas visionadas no CD-ROM: “No CD também já vimos essas imagens”. 

Em relação à máquina fotográfica, o seu interesse cresceu quando viu que era possível 

tirar a fotografia e logo de seguida vê-la no computador. Quando terminou a pintura na t-shirt e foi 

feito o registo fotográfico do resultado final, ele pediu para ver no computador.  

Diário de Bordo – 6 de Dezembro de 2006) – “Eu queria ver no computador as fotografias.” Tirei o 

cartão da máquina, introduzi no computador e as fotografias foram passadas para a pasta onde 

estão todas as fotografias. “Pronto, já está. Vamos ver se ficaram bem.” Digo eu. Depois de as ver, o 

Eduardo diz “Agora pões essas da minha t-shirt na pasta onde estão as outras minhas. Já tenho 

muitas!” 

Mesmo que não fosse ele a tirar, mostrava interesse em ver. 

(Diário de Bordo – 4 de Julho de 2006) – “No final da tarefa fotografei alguns “comboios” que as 

crianças haviam feito. O Eduardo chamou-me dizendo: “Fiz outro comboio, agora com raposas e 

lebres. Também está bem? Até está redondo…Tira uma fotografia, assim fico com duas.” Depois 

pediu para ver no computador.” 

 

Ilustração LXXXVI – Resolução de Eduardo da tarefa “dispor animais” 

Embora já não fosse novidade, o entusiasmo de Eduardo ao ver os seus registos 

fotográficos era sempre grande. 

(Diário de Bordo – 11 de Julho de 2006) – “O Eduardo tinha dois registos fotográficos da tarefa, mas 

escolheu o primeiro para reproduzir no papel: “Olha, ursos e bois. Fui eu que fiz. Quero este dos 

ursos e dos bois.” Eu já tinha distribuído as folhas pelas crianças, por isso, o Eduardo começou de 

imediato o preenchimento da sua, pintando um quadrado laranja, um azul, um laranja, um azul…” 

Eduardo ia observando que as situações iam ficando registadas fotograficamente. Um dia 

trouxe um jornal ucraniano e, depois de o mostrar aos colegas, disse: 
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(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Agora quero tirar uma fotografia ao jornal.” 

Perguntei para quê. “Porque fui eu que trouxe e é para saberes que fui eu.” Estendeu o jornal em 

cima da mesa, subiu a uma cadeira e tirou a fotografia. Depois quis guardá-la na sua pasta e vê-la 

no computador: “Agora quero vê-la no computador, pode ser?” 

 

Ilustração LXXXVII – Registo fotográfico de Eduardo  

2.2.2. Destrezas e conhecimentos 

 

2.2.2.1. Gravador áudio digital 

Quando se utilizou pela primeira vez o gravador digital, quis experimentar e expressou-se, 

realçando semelhanças entre os botões do gravador e os do leitor de DVD’s: 

(Diário de Bordo – Maio de 2006) – “Eu faço, eu sei!... No meu DVD para ver os filmes, também é no 

triângulo e para parar é no quadrado, só que tem botões maiores. O meu mano já me ensinou.” 

Embora tenha sido explicado para todas as crianças ficarem a saber, Eduardo não 

precisou de explicação. 

(Diário de Bordo – Maio de 2006) – “Mostrei as principais funcionalidades do gravador – para 

gravarem a voz era necessário clicar no REC, que tinha “uma bolinha” e letras vermelhas; acendia-

se uma luzinha e havia um som. Depois, para parar carregavam no STOP, era um quadradinho e 

havia outro som; e para ouvirem o que estava gravado carregavam no PLAY, no triângulo. O 

Eduardo não prestou muita atenção e insistiu: “No meu DVD é igual. O meu mano ensinou-me.” 

Na tarefa “padrões barulhentos”, Eduardo utilizou o gravador revelando bastante destreza 

ao manuseá-lo: 

(Diário de Bordo – 14 de Dezembro de 2006) – “Assim a fazerem barulho, fica tudo mal. Só faço 

quando estiverem calados. Depois digo mal o meu padrão.” Gravou os sons que tinha escolhido e 

depois perguntou: “É no quadrado para parar, não é?” Abanei a cabeça em sinal afirmativo. Ele 

parou e clicou no PLAY para escutar e ficou triste quando viu que tinha ficado gravada a sua 



Capítulo V – Análise dos Dados 

 133 

pergunta final: “Quero voltar a gravar, isto não está bem. Agora já sei onde se pára, vai ficar bem.” E 

gravou de novo.” 

2.2.2.2. Máquina fotográfica digital 

A máquina fotográfica foi utilizada por Eduardo para registar situações de brincadeira de 

colegas na sala:  

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Vou tirar fotografias às meninas, está bem?” Pela 

forma como manuseava a máquina, dava a entender que já estava habituado. Então perguntei: 

“Também tens uma máquina fotográfica, Eduardo?” “Eu não, o meu mano, mas ele deixa-me tirar 

fotos e ensinou-me como se faz, assim, direitinho!” 

 

Ilustração LXXXVIII – Registo fotográfico de Eduardo 

Na tarefa “Trajes típicos”, Eduardo trouxe, como já se referiu, um jornal ucraniano que quis 

fotografar e conseguiu com bastante facilidade. 

2.2.2.3. Computador 

 

CD-ROM 

À semelhança do que aconteceu com o gravador digital, Eduardo voltou a estabelecer 

comparação com o leitor de DVD’s, quando a investigadora explicou como se introduzia o CD-

ROM no computador. 

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “No meu DVD também é assim que meto os dvd’s. Eu 

tenho no meu quarto, sabias? Tenho o do Noddy.” 

Na exploração do CD-ROM demonstrou ter percebido rapidamente como poderia navegar 

entre realidades; a mudança de domínio é que num primeiro momento, pareceu não ter entendido 

tão bem: 
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(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “Agora posso ser eu a ver outro país? Podia ser o país da 

avó da Sofia. Qual é?” Já tínhamos referido que a Sofia tinha uma avó africana. “E queres ver o quê 

sobre esse país?” Perguntei, depois do Álvaro lhe ceder o rato. Acho que ele não percebeu a minha 

pergunta. Escolheu a realidade PALOP. Quanto ao domínio, clicou no mesmo que o Álvaro tinha 

escolhido – o da expressão motora. Depois expliquei que, na parte de baixo, podíamos escolher o 

assunto que queríamos saber sobre os países, exemplificando. Eu relembrei, por exemplo, que a 

história da “Raposa e da Lebre” era do país da Cristina e estava naquele CD-ROM, indicando o 

domínio. Penso que o Eduardo então entendeu porque disse: “Então vou clicar neste (livro) para ver 

se também tem histórias!”  

Na tarefa “padrões mascarados”, o CD-ROM foi de novo utilizado. Quando chegou a sua 

vez, Eduardo disse: 

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – “Vou ver se eles também têm fantoches para contar 

histórias.” Estávamos a explorar a realidade PALOP, no domínio da expressão plástica. Ele associou 

os fantoches ao ícone da expressão dramática. Mudou de domínio.” 

Internet 

No primeiro contacto com a pesquisa da Internet, revelou que já tinha visto o irmão utilizar 

tal serviço, embora nunca tenha usado: 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “O meu mano também tem. Agora levou o 

computador para Braga. Ele escreve lá coisas para a escola.” “E tu já pesquisaste alguma vez?” 

Perguntei. Mas o Eduardo disse logo: “Não, o meu mano é que escreve, ele já é grande.”; “Então 

hoje podes pesquisar. Queres ver imagens de que país?”; “Como se escreve o país da Cristina? Diz 

as letras.” Ditei “UCRANIA”. Apareceram imagens de Matrioscas, monumentos e mapas que o 

Eduardo aprendeu muito rapidamente como visionar, com uma simples explicação”. 

Na tarefa “padrões vaidosos” recorreu-se novamente à pesquisa, mas desta vez Eduardo 

não se mostrou muito interessado: 

(Diário de Bordo – 20 de Dezembro de 2006) – “Então, Eduardo, não queres ajudar a escolher as 

imagens? Qual gostas mais?” “Eu não gosto de colares, são coisas de meninas.”  

Pastas no Desktop 

Quando se mostraram pela primeira vez fotografias no computador, Eduardo, mais uma 

vez, estabeleceu comparação com o seu irmão: 

(Diário de Bordo – 11 de Julho de 2006) – “O meu mano também tem pastas no computador. Tens 

uma com jogos?” 
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Quando chegou a sua vez de ver as fotografias, depois de ver como os seus colegas 

fizeram procurou as suas com bastante facilidade. 

(Diário de Bordo – 11 de Julho de 2006) – “Olha, estou aqui a fazer os comboios! Se eu clicar aqui 

ando para trás, não é? Vou ver outra vez a primeira.” 

Devido a influências do irmão, Eduardo revelou muita apetência pelas tecnologias que foi 

aumentando à medida que as podia explorar ele próprio. Aprendeu a manusear com muita 

facilidade o gravador áudio e a colocar o CD-ROM no computador pela ligação que estabelecia 

com outros aparelhos que lhe eram familiares, nomeadamente o DVD. Quanto à lógica do CD-

ROM, conseguiu de imediato mudar de realidade e explorar os diapositivos e também aprendeu a 

mudar de domínios. Embora tivesse percebido rapidamente a lógica da pesquisa na Internet, o 

seu interesse parece estar muito dependente do assunto em causa. Já em relação à máquina 

fotográfica, usou-a com facilidade mas o que o movia era visionar (o que fazia com muita 

facilidade) as fotografias – qualquer uma, tirada por si ou não –, que estavam gravadas nas pastas 

do computador.  

 

2.3. Competências relacionadas com a Multi/Intercul turalidade 

 

2.3.1. Realidade Portuguesa 

Eduardo, na tarefa “padrões redondinhos”, quando se viram slides do CD-ROM onde se 

falava do barro, como material bastante usado em Portugal, mostrou muita admiração e vontade 

de experimentar: 

(Diário de Bordo – 17 de Julho de 2006) – “Na minha casa tenho barro. O meu pai foi à fábrica pedir, 

trouxe um bocado assim (fez com as mãos) mas não sabia que toda a gente fazia barro em Portugal 

e com uma roda” Expliquei que também se pode fazer sem a roda e de imediato Eduardo referiu 

determinado – “Quando chegar a casa vou tentar fazer uma jarra como essa que o senhor está a 

fazer. Vou tentar só com as mãos....” 

Na tarefa “azulejos” falou-se novamente do barro, material necessário para o fabrico do 

azulejo. Eduardo lembrou-se do videograma que se tinha visto acerca da olaria. 

(Diário de Bordo – 18 de Dezembro de 2006) – “Para fazer azulejos as pessoas não sujam tanto as 

mãos como no barro. Da outra vez vimos o senhor a fazer a jarra e estava todo sujo, lembras-te? E 

eu também tentei em casa e a minha mãe disse que tinha que ser na rua, porque eu estava a sujar 

tudo.” 
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Posteriormente, também questionou se havia máquinas para fazer os azulejos ou se era 

tudo à mão como no filme. 

Relativamente ao dominó, achou estranho que toda a gente jogasse porque em casa 

também havia um jogo desses e não via ninguém jogar. Tivemos que explicar que, hoje em dia, 

era jogado essencialmente nas aldeias pelos mais idosos. 

2.3.2. Realidade PALOP 

Quando se observaram as primeiras imagens de pessoas africanas no CD-ROM, a 

primeira reacção de Eduardo foi um pouco estereotipada:  

(Registo videográfico – 28 de Novembro de 2006) – “Estes meninos passam muita fome.”  

Este comentário suscitou uma breve discussão sobre o assunto, incidindo, 

essencialmente, no facto de haver muitas pessoas que passam fome e não são só os africanos e 

de haver muitos africanos que não passam fome. 

Posteriormente, embora no mesmo dia, fez-se uma pesquisa sobre as várias realidades 

do CD-ROM e Eduardo comentou formas de vestir. De acordo com o registo no diário de bordo, 

Eduardo referiu: 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Estes (referido aos PALOP) têm algumas roupas 

muito bonitas e com muitas cores. Não passam fome! Mas gosto mais das de cá de Leiria. Há 

muitos fatos diferentes. Já vimos os do país da Cristina e esses não andam assim vestidos.” 

Quando a mãe do Gonçalo trouxe as capulanas, Eduardo quis logo experimentar “vestir” 

os tecidos, de forma idêntica à que viu nas imagens – “Ajuda-me. Tens que me atar assim o tecido 

para se segurar!” 

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – Eduardo clicou no PLAY para verem um videograma 

no CD-ROM. Expliquei que era uma dança e o Eduardo relacionou logo com as capulanas – “É 

como as danças que tu disseste naquele dia dos panos da mãe do Gonçalo.” 

Também as máscaras o interessaram, e estabeleceu uma comparação desta realidade 

(PALOP) com a portuguesa – “Nós só nos mascaramos no Carnaval e nesse país andam 

mascarados mesmo sem ser Carnaval…” E continuou: 

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – “E as máscaras deles são de madeira. Não são 

como as nossas! Como é que eles conseguem fazer coisas com madeira? Nunca vi”. 
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2.3.3. Realidade dos Países de Leste 

Eduardo gostou tanto de escutar a história em ucraniano que até tentou reproduzir 

algumas palavras, e todos se riram. Este interesse por esta língua levou Eduardo a trazer, 

aquando de um pedido para que recolhessem imagens das culturas presentes no CD-ROM, um 

jornal ucraniano, que mostrou com muito orgulho aos colegas, e que até tinha letras ao contrário. 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Olha, eles falam diferente e escrevem as letras ao 

contrário. Lembras-te, na história, a senhora amiga da Cristina também falava diferente.” 

Antes de se pintarem as t-shirts, recordou-se, visualizando algumas imagens, como eram 

os trajes típicos dos países de Leste. Eduardo lembrou-se ainda antes de ver as imagens: 

(Diário de Bordo – 6 de Dezembro de 2006) – “Os vestidos são brancos, com bordados de cores 

vermelha e azul”. Mas quando esclareci que íamos pintar, o Eduardo disse que queria usar o lilás, o 

cor-de-laranja e o verde, como um que estávamos a ver.” 

2.3.4. Realidade Cigana 

A Rosângela é uma menina de etnia cigana que frequentou algum tempo a sala de 

Jardim-de-Infância onde foi realizado este estudo. Por isso, Eduardo e os outros meninos ainda 

tinham algumas recordações dela. Quando se viram pela primeira vez imagens de ciganos, 

Eduardo disse logo: 

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “Olha, essa senhora tem uma saia comprida como a mãe 

da Rosângela. Eu pensava que era só ela que tinha. Mas as outras ciganas também usam assim.” 

Voltou a falar disso quando se fez pesquisa dos trajes típicos. 

Ainda nessa tarefa “trajes típicos”, Eduardo fez associação a algumas imagens que tinha 

visto no CD-ROM, no decorrer da tarefa “macarronada de padrões”. 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Esses são ciganos. No CD também havia fotos 

iguais a essas, quando fomos ver as feiras, onde eles vendiam…Gritam muito. É para se ouvir e 

eles venderem tudo!” 

Resumindo, Eduardo mostrou que aprofundou o seu conhecimento sobre as várias realidades, na 

sequência da exploração do CD-ROM que é objecto deste estudo. Relativamente a Portugal 

passou a saber que o barro é uma matéria usada em grande escala no nosso País e que as peças 

também se podem fazer com ‘uma roda’; que o azulejo se faz manualmente ou também com 

máquinas e que o dominó dantes era um jogo generalizado em Portugal mas que agora é mais 
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jogado por pessoas idosas, principalmente nas aldeias. No que respeita aos PALOP, desvaneceu 

a associação que fazia dos africanos como pessoas que passam fome e passou a conhecer 

formas de vestir e características das capulanas, formas de dançar e usar máscaras (que não no 

Carnaval) que são feitas de madeira. Mas um dos aspectos que mais o tocou foi o da língua usada 

na Ucrânia que é muito esquisita e escreve-se ao contrário. Também ficou a saber que os trajes 

tradicionais são principalmente brancos e os bordados vermelhos e azuis. Relativamente aos 

ciganos, também foi muito sensível à roupa comprida e larga e às actividades na feira.  
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3. Gonçalo 

Gonçalo é uma das crianças mais velhas deste grupo – 4 anos e 4 meses, em Junho de 

2006. Recorde-se que o seu pai é originário da Bélgica e a mãe de Moçambique. Empenhava-se 

na realização das tarefas que lhe eram propostas, embora se cansasse com facilidade, querendo 

mudar de tarefa. A nível psicomotor, Gonçalo realizava todas as tarefas, não apresentando 

dificuldades e utilizando, preferencialmente, a mão direita. Estabelecia um diálogo fluente, quer 

com os colegas quer com os adultos, querendo para si todas as atenções. Do que foi observado 

não tinha um amigo especial – brincava e falava com todos os seus colegas. 

3.1. Competências matemáticas – Padrões 

Ao terminar a primeira tarefa “musicar animais”, as crianças foram questionadas sobre o 

que tinha sido feito, e aí surgiu uma resposta que foi de grande auxílio. Havia grande dificuldade 

em encontrar um termo que as crianças entendessem e que significasse “padrão”. Gonçalo 

ajudou, pois disse que o que tinha sido feito eram “comboios” sempre direitinhos com os animais e 

os sons, denotando ter percebido a essência da tarefa.  

(Diário de Bordo – 4 de Julho de 2006) – “O que é que nós estivemos a fazer?” Perguntei eu. E o 

Gonçalo respondeu:”Comboios (…) Eu quero fazer comboios… É sempre uns a seguir aos outros…”  

 

Ilustração LXXXIX – Tarefa “musicar animais” 

A partir daí, foi o termo usado para nos referirmos a “padrão”. 

3.1.1. Reproduzir padrões 

 

3.1.1.1. Oralmente 

Na primeira tarefa “musicar animais”, Gonçalo reproduziu correctamente a sequência de 

sons escolhidos, à medida que a investigadora mostrava os cartões com os animais, quer no 

padrão do tipo AB, AB, … quer no caso do padrão do tipo ABC, ABC; …. 
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Numa das últimas tarefas, “imagens sonoras” conseguiu “ler” correctamente o padrão do 

tipo AAABB, AAABB, … 

(Registo videográfico – 13 de Dezembro de 1006) – “Diálogo entre a investigadora e o Gonçalo:  

Gon: – Quero bois e coelhos. (após a escolha dispôs as imagens no chão). 

Inv: – Pensa num som para o boi e para o coelho. 

Gon: – Ão-ão para o coelho e miau-miau para o boi. 

Inv: – Então lê o padrão  

Gon: – Miau-miau, miau-miau, miau-miau, ão-ão, ão-ão, miau-miau, miau-miau, miau-miau, ão-ão, 

ão-ão, ….” 

A leitura da máscara de Álvaro revelou-se uma tarefa complexa, visto que o padrão, 

embora formado só com círculos e traços, era do tipo ABCB, ABCB; … dado os círculos 

apresentarem duas cores diferentes. No entanto, Gonçalo rapidamente percebeu qual deveria ser 

a sua leitura: 

(Diário de Bordo – 14 de Dezembro de 2006) – “O Álvaro escolheu os sons “tim-tim” para o círculo e 

“dlim-dlão” para o traço e o Gonçalo leu o padrão. “tim-tim, dlim-dlão, tim-tim, dlim-dlão, …”. 

Perguntei se os círculos da máscara do Álvaro eram todos iguais, ao que responderam que não, que 

uns eram amarelos e outros eram cor-de-laranja. O Gonçalo disse logo: “Então temos que escolher 

outro som para os círculos cor-de-laranja. Pode ser pum-pum”. Convidei-o a ler de novo a máscara 

do Álvaro. “Leu” pausadamente com receio de se enganar: “tim-tim, dlim-dlão, pum-pum, dlim-dlão, 

tim-tim, dlim-dlão, pum-pum, dlim-dlão, …”. Depois exclamou: “Esta máscara era mesmo difícil!” 

Ainda na tarefa “padrões barulhentos”, Gonçalo “leu” o padrão criado pela investigadora, 

do tipo AABC, AABC, … (ver ilustração seguinte), leitura essa que se gravou. Depois de escutar a 

gravação várias vezes, Gonçalo conseguiu reproduzir com os cartões o que havia lido. 

 

Ilustração XC – Resolução de Gonçalo da tarefa “padrões barulhentos” 



Capítulo V – Análise dos Dados 

 141 

3.1.1.2. Com material manipulativo 

Na tarefa “macarronada de padrões”, a primeira da série principal, Gonçalo reproduziu 

correctamente, com as massas, o padrão do tipo AB, AB, … que havia criado no papel (ver 

ilustração seguinte), tendo terminado em B. 

 

Ilustração XCI – Resolução de Gonçalo da tarefa “macarronada de Padrões” 

Com as bolinhas de plasticina, na tarefa seguinte, “padrões redondinhos”, reproduziu 

oralmente o padrão feito no papel – do tipo ABC, ABC, …– e continuou-o até que aquelas 

terminassem. No entanto, não fez apenas 20 bolinhas mas 21 (ver ilustração seguinte), para 

concluir o último trio da sequência. 

 

Ilustração XCII – Resolução de Gonçalo da tarefa “padrões redondinhos” 

A justificação denota que valorizou mais a afirmação da colega do que as indicações da 

investigadora: 

(Diário de Bordo – 17 de Julho de 2006) – “Gonçalo, eu tinha dito que era para fazerem 20 bolinhas. 

Vamos contar as que tens aí na mesa…” Contei com ele… 20, 21… “Porque fizeste 21 bolinhas?”, 

perguntei. Ele respondeu: “A Sofia disse que tinha que terminar em vermelho, e fiz mais uma. 

Estava a terminar em laranja e tinha que ser em vermelho”. Expliquei-lhe que o padrão terminava 

quando terminassem as bolinhas – “ficaria bem se tivesse terminado em laranja…”, mas não 

pareceu sensível à explicação. 
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Sendo uma criança determinada, se não concordasse com a Sofia, provavelmente teria 

reagido. Ao não o fazer, parece ainda não ter percebido muito bem que um padrão pode terminar 

quando for necessário. 

Gonçalo, na tarefa “padrões vaidosos”, reproduziu correctamente, com as missangas, o 

padrão – do tipo AB, AB, … – que havia desenhado no papel, ultrapassando a gralha que aí 

apresentou e tendo terminado em B. 

  

Ilustração XCIII – Resolução de Gonçalo da tarefa “padrões vaidosos” 

3.1.1.3. Em papel / tecido 

Gonçalo não terminou a primeira tarefa de representação em papel de um padrão 

previamente criado, “desenhar a disposição de animais”. Apercebendo-se que estava a fazer mal, 

por não estar a obedecer à sequência de cores dos cartões usados na tarefa “dispor animais” (ver 

ilustração seguinte), alegou cansaço para desistir: 

(Diário de Bordo – 11 de Julho de 2006) – “Esta tarefa revelou-se difícil, visto que algumas crianças 

pintaram sequências diferentes das que haviam feito com os cartões. O Gonçalo apercebeu-se disso 

quando perguntei à Marta porque estava a pintar os quadrados de azul e laranja e ela respondeu 

que os animais eram o urso e o boi e estava a fazer igual. Então o Gonçalo disse que não queria 

pintar mais, que estava a fazer mal. Propus-lhe que pintasse na segunda linha, mas ele disse que já 

estava cansado”. 

Pensamos que o erro tem mais a ver com o facto de, só nesse momento se ter 

consciencializado de que era suposto reproduzir a sequência que tinha feito e da qual viu a 

fotografia do que propriamente por não ser capaz de replicar o padrão. Note-se que esta foi uma 

das primeiras tarefas a ser proposta e realizada ainda no âmbito das sessões preliminares. 
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Ilustração XCIV – Resolução de Gonçalo da tarefa “desenhar a disposição de animais 

Na tarefa “dominó chinês”, quando foi proposto que reproduzissem no papel (folha em 

branco), o que haviam criado com as peças, Gonçalo continuou a violar a indicação, desenhando, 

no entanto, um padrão mais complexo, do tipo AAABB, AAABB, … e não ABBB, ABBB, como 

tinha feito na mesa.  

 

Ilustração XCV – Resolução de Gonçalo da tarefa “dominó chinês” 

Na experiência de aprendizagem seguinte, “carimbagem amarga”, para Gonçalo, a 

dificuldade prevaleceu. Soube dizer como tinha feito o padrão com o dominó mas foi incapaz de o 

reproduzir correctamente:  

(Diário de Bordo – 26 de Julho de 2006) – “Depois de todos verem as fotos da tarefa “dominó 

chinês”, perguntei se eram capazes de verbalizar o seu padrão. Gonçalo foi capaz de dizer que o 

dele era “um vermelho e três azuis, um vermelho e três azuis, …”. Como só tínhamos amarelo e 

azul, foi combinado que substituía o vermelho pelo amarelo, no entanto, na carimbagem, não fez um 

amarelo e três azuis, mas sim três azuis e um amarelo, três azuis e um amarelo. Tinha feito um 

padrão do tipo ABBB, ABBB, e na carimbagem fez AAAB, AAAB, … 



Capítulo V – Análise dos Dados 

 144 

 

Ilustração XCVI – Resolução de Gonçalo da tarefa “carimbagem amarga” 

Na observação dos tecidos, Gonçalo sempre conseguiu “ver” os padrões, identificá-los e 

expressar-se de modo a fazer-se entender: 

(Diário do Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Ao observarmos imagens de tecidos africanos 

perguntei-lhe: “Vê se consegues descobrir nesse tecido um padrão”. Ele respondeu: “Sim, cor-de-

rosa, amarelo, cor-de-rosa, amarelo, cor-de-rosa, amarelo, …” Depois foi descobrindo vários 

padrões onde havia repetição de cores. “Está repetido branco e roxo, branco e roxo, branco e roxo, 

…”; “Neste tem vermelho, amarelo, preto, vermelho, amarelo, preto, …” 

Gonçalo, não apenas detectou padrões de cores, mas também padrões onde se repetiam 

elementos: 

(Diário de Bordo – 4 de Dezembro de 2006) – “Ora vamos lá ver que padrões há aqui”. Disse eu. O 

Gonçalo foi o primeiro a responder: “Vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, …” E 

depois disse ainda: “Aqui tem uma bola e um tracinho, uma bola e um tracinho, uma bola e um 

tracinho…” 

Gonçalo quis fazer duas reproduções dos padrões das capulanas, na tarefa “padrões em 

tecido”. Um deles dizia respeito a um padrão em forma de losango, decrescente no sentido dos 

vértices dos ângulos agudos. Gonçalo percebeu a relação de ordem mas descurou o sentido. 

Numa outra folha desenhou um padrão do tipo ABAC, ABAC, … onde intercalava círculos e 

traços, sendo os círculos todos azuis, e os traços de cores alternadas, vermelho e verde. 
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Ilustração XCVII – Resolução de Gonçalo da tarefa “padrões em tecido” 

3.1.2. Criar padrões 

 

3.1.2.1. Sem delimitação de espaço 

Gonçalo não teve dificuldade na primeira tarefa em que era proposto criar sequências de 

imagens do tipo AB, AB, … sem qualquer delimitação de espaço. Percebeu a repetição e 

conseguia prever o que se seguia. 

 

Ilustração XCVIII – Resolução de Gonçalo da tarefa “dispor animais” 

(Diário de Bordo – 4 de Julho de 2006) – “O Gonçalo escolheu dois animais: o cão e o galo. Dispôs 

na mesa, um cão, um galo, e continuou o seu padrão sem dificuldade, até terminar os cartões que 

eu lhe tinha dado”. 

Na terceira tarefa da série principal, “dominó chinês”, Gonçalo dispôs as peças na mesa 

criando um padrão do tipo ABBB, ABBB, … (ver ilustração seguinte). 



Capítulo V – Análise dos Dados 

 146 

 

Ilustração XCIX – Resolução de Gonçalo da tarefa “dominó chinês”  

Posteriormente, já em Dezembro, na experiência de aprendizagem “padrões mascarados”, 

Gonçalo disse que faria «uma casa e um gato, uma casa e um gato», padrão do tipo AB, AB; … 

mas acabou por fazer «duas casas e um gato, duas casas e um gato», padrão do tipo AAB, AAB, 

… (ver ilustração seguinte) que justificou por ter desenhado casas em maior quantidade que 

gatos.  

  

Ilustração C – Resolução de Gonçalo da tarefa “padrões mascarados” 

Na tarefa seguinte, “imagens sonoras” escolheu dois animais – bois e lebres – e dispôs os 

cartões, criando um padrão mais complexo, do tipo AAABB, AAABB, … 

 

Ilustração CI – Resolução de Gonçalo da tarefa “imagens sonoras” 
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Na última experiência de aprendizagem “padrões vaidosos”, Gonçalo escolheu apenas 

duas cores e tentou fazer a sequência intercalando-as formando um padrão do tipo AB, AB, … No 

entanto, nota-se um pequeno engano na parte final do desenho (ver ilustração seguinte). 

Como já referimos, acreditamos que esta opção se prende com o facto de as dimensões 

das missangas exigir que se trabalhasse com uma quantidade razoável. 

 

Ilustração CII – Resolução de Gonçalo da tarefa “padrões vaidosos” 

3.1.2.2. Com delimitação de espaço 

Na tarefa “macarronada de padrões”, a primeira da série principal, Gonçalo escolheu 

apenas duas cores, criando um padrão do tipo AB, AB, …, pelo que não se deparou com a 

dificuldade de alguns colegas, pois o número de cilindros disponíveis correspondia a um número 

múltiplo do número de elementos que tinha definido como módulo. Assim, concluiu a tarefa sem 

dificuldade, tendo terminado em B, embora só tivesse pintado uma das linhas. 

 

Ilustração CIII – Resolução de Gonçalo da tarefa “macarronada de Padrões” 

Na tarefa seguinte, “padrões redondinhos”, em que era proposto que pintassem os 

círculos de modo a obterem um padrão, Gonçalo também não demonstrou dificuldade. Embora o 

número de círculos – 11 – não fosse múltiplo do número de elementos que havia escolhido para 

módulo, pintou-os até terminarem, criando um padrão do tipo ABC, ABC; … e terminando em B. 
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Ilustração CIV – Resolução de Gonçalo da tarefa “padrões redondinhos” 

Na tarefa “estampagem de t-shirts”, como Gonçalo não trouxe uma, foi-lhe proposto que 

utilizasse o computador para criar um padrão. Fez várias experiências, visto ser a primeira vez que 

utilizava o programa. A maior parte dos padrões desenhados eram do tipo AB, AB, … embora 

alguns sejam crescentes, terminando ora em A ora em B (ver ilustração seguinte). 

  

Ilustração CV – Desenhos do Gonçalo no Paint 

Na penúltima tarefa “azulejos”, Gonçalo foi o único que seguiu sempre a regra de 

formação do padrão – do tipo AB, AB, … – até preencher todos os quadrados da grelha 

apresentada. Assim, obteve, alternância, dos motivos constituintes do módulo quer na horizontal 

quer na vertical – “estrela, círculo, estrela, círculo, …” (ver ilustração seguinte). 

  

Ilustração CVI – Resolução de Gonçalo da tarefa “azulejos” 
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3.1.3. Completar sequências 

Na última tarefa, “réguas de padrões”, Gonçalo tinha uma régua que iniciava com um 

quadradinho, depois dois, depois três… e, à primeira observação, Gonçalo disse que era difícil, 

que queria trocar, mas depois de ser alertado para o número de quadradinhos, rapidamente 

chegou à solução e completou a régua. 

(Diário de Bordo – 19 de Dezembro de 2006) – “O Gonçalo disse que queria trocar com outro 

menino porque a régua dele era muito difícil. Disse-lhe que era fácil, que só tinha que pensar um 

bocadinho. “Lê o padrão que tens aí, em voz alta, para todos ouvirmos”. E o Gonçalo continuou a 

dizer que não era capaz. Voltei a dizer-lhe: “Conta os quadradinhos, em voz alta.” Com esta dica ele 

entendeu: “Um quadradinho, dois quadradinhos, três quadradinhos… ah então agora é quatro 

quadradinhos”. E foi colando o número de quadradinhos sempre a crescer. “Pus seis, e pus sete, 

agora é oito, não é?” 

 

Ilustração CVII – Resolução de Gonçalo da tarefa “réguas de padrões” 

 

Ilustração CVIII – Resolução de Gonçalo da tarefa “réguas de padrões” 

Gonçalo, conseguiu criar, em espaços delimitados ou livres, padrões bastante variados e até 

complexos – do tipo AB, AB, …; ABC, ABC, …; AAB, AAB, …; ABBB, ABBB, …; AAABB, 

AAABB, …  

Em termos de reprodução oral e com materiais manipulativos, realizou todas as tarefas com 

sucesso, mesmo as mais complexas envolvendo padrões do tipo ABCB, ABCB, …. Também 

conseguiu identificar e reproduzir padrões bastante complexos existentes nas capulanas que 

analisou. Curiosamente, na reprodução em papel de outros padrões previamente criados não 

atendeu aos mesmos, acabando por criar outros padrões. 
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Com uma pequena ajuda por parte da investigadora, também conseguiu completar um padrão 

numérico de crescimento. 

 

3.2. Competências tecnológicas 

 

3.2.1. Apetências 

Sempre que se utilizavam meios tecnológicos, Gonçalo queria experimentar. Prestou 

muita atenção aquando da primeira utilização do gravador digital, querendo conhecer as 

funcionalidades de cada botão e gravar a sua voz e a dos colegas.  

Também se prontificou a utilizar a máquina fotográfica para registar alguns momentos.  

(Diário de Bordo – 4 de Dezembro de 2006) – “E agora, também posso tirar uma foto? É só carregar 

neste, não é?” “Vou tirar uma foto ao trabalho da Sofia, está muito giro. Segura nele direitinho para 

eu tirar, tá?” Pediu à Sofia.” 

Gonçalo foi a única criança que demonstrou curiosidade quanto à máquina de filmar, 

saindo muitas vezes do lugar para visionar o que se estava a registar, ou colocando-se mesmo em 

frente à lente, dizendo a um colega que se pusesse do outro lado para ver os seus olhos, ou algo 

semelhante. 

No que se refere ao computador, não sendo um elemento novo na sala, por ser um portátil 

suscitou nele grande interesse, querendo ser ele a colocar os cabos, a ligar à corrente eléctrica, a 

colocar o rato na porta USB e a manuseá-lo: 

(Diário de Bordo – 28 e Novembro de 2006) – “Hoje sou eu o primeiro a clicar, tá bem?” 

Como na sessão em que foi proposto que pintassem a t-shirt, Gonçalo não trouxe alguma 

de casa, ao mostrar-se triste e demonstrar vontade em realizar uma tarefa semelhante, surgiu a 

ideia de tentar reproduzir no computador, utilizando a aplicação Paint, um padrão à sua escolha. 

Aderiu à sugestão com bastante entusiasmo. Aliás, tudo o que se relacionava com computadores 

era do agrado de Gonçalo. Assim, também mostrou muito interesse na forma de funcionamento do 

CD-ROM e a partir do momento em que as fotografias dos trabalhos de cada criança, assim como 

as que iam sendo tiradas por eles, ficavam arquivadas em pastas com os nomes deles, Gonçalo 

várias vezes manifestou querer manusear o computador para ver os registos: 

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – “Essas fotografias vais pôr na minha pasta. Tira 

outra, eu com a máscara na cara.” Depois de colocarmos as fotos no computador e distribuir pelas 

pastas, o Gonçalo pediu outra vez para ver todas as fotos dele: “Deixa-me pegar no computador 
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para ver agora só as minhas fotos. Já fiz muitas coisas. Olha, esta fui eu que te tirei a ti e o Eduardo 

ficou lá atrás. E agora quero clicar aqui para ir ver a outra minha lá atrás”. 

3.2.2. Destrezas e conhecimentos 

 

3.2.2.1. Gravador áudio digital 

Quando se utilizou pela primeira vez o gravador áudio, na audição da história “A Raposa e 

a Lebre”, Gonçalo questionou a investigadora: 

(Diário de Bordo – Maio de 2006) – “Como fizeste para gravar a voz da senhora? Ela falou e 

carregaste onde?” Convidei-o a experimentar a gravar a sua própria voz. Expliquei onde deveria 

clicar para gravar e depois onde parar. O Gonçalo mostrou-se envergonhado por estar a falar para o 

gravador em frente aos colegas, por isso, resolveu fazer perguntas aos colegas: “Como te 

chamas?”; “Quantos anos tens?”. Foi uma experiência divertida. 

Voltou-se a utilizar o gravador na tarefa “Padrões barulhentos”, em que cada criança teria 

que ler um padrão. Gonçalo revelou não ter esquecido como manusear o gravador: 

(Diário de Bordo – 14 de Dezembro de 2006) – “O Gonçalo lembrava-se da forma como o gravador 

funcionava porque depois de escutar a minha explicação de como iríamos executar a tarefa, disse: 

“Quando for eu a ler o padrão, sou eu que gravo, tá bem?” 

3.2.2.2. Máquina fotográfica digital 

Gonçalo utilizou a máquina fotográfica digital várias vezes e aprendeu muito rapidamente 

todos os procedimentos técnicos. 

No entanto, à semelhança das outras crianças, obteve alguns resultados que não o 

satisfizeram. 

(Diário de Bordo – 4 de Dezembro de 2006) – “Ao passarmos as fotografias para o computador o 

Gonçalo mostrou-se um pouco desiludido com o resultado: “O desenho da Sofia está todo tremido, 

assim não se vê bem. Porque é que ficou assim?” 
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Ilustração CIX – Alguns registos fotográficos de Gonçalo 

Gonçalo não queria apenas que os seus registos ficassem bem, mas também os dos 

colegas. Após uma breve explicação, depressa interiorizou que, para isso, era importante que o 

“fotógrafo” e o objecto a fotografar estivessem o mais imobilizados possível. Quando Álvaro quis 

repetir a experiência, depois de ter tirado algumas fotografias “tremidas”, Gonçalo prontificou-se a 

colaborar dizendo que “ficaria quieto” para Álvaro tirar uma boa fotografia. Também tentava ficar 

sempre o mais imobilizado possível quando segurava na máquina. 

3.2.2.3. Computador 

No decorrer da experiência de aprendizagem “estampagem de t-shirts”, Gonçalo utilizou o 

Paint. Como nunca tinha utilizado a aplicação, foram-lhe explicadas algumas das funcionalidades 

necessárias à realização da tarefa, de acordo com o padrão que ele verbalizou querer reproduzir, 

ou seja, como desenhar círculos, quadrados, mudar de cor, apagar. Aprendeu com facilidade e 

revelou bastante destreza na manipulação do rato, como se pode inferir pela ilustração CV 

apresentada anteriormente. 

CD-ROM 

Gonçalo percebeu a lógica de navegação no CD-ROM logo aquando das primeiras 

utilizações, como o atestam as transcrições seguintes: 

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “Se quisermos saber coisas sobre a dança e a ginástica, é 

sempre aí na bola, não é? Muda-se de país, aqui em cima?” Apontou para o menu das realidades.” 

(Diário de Bordo – 17 de Julho de 2006) – “A Sofia e o Gonçalo desentenderam-se quando a Sofia 

estava a explorar o CD-ROM. O Gonçalo tocou no rato quando a Sofia estava com ele na mão e 

mudou de diapositivo. Apareceu um novo diapositivo, o que irritou a Sofia: “Estás a ver? A culpa é 

tua…” Ele responde: ”Não, não é, tu e que saíste do 4 e clicaste no 5. (referindo-se aos respectivos 

diapositivos)” 
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Também foi a única criança que demonstrou ter entendido que, no próprio documento, 

havia sugestões de tarefas a realizar na sala: 

(Diário de Bordo – 18 de Julho de 2006) – “Depois de lermos algo sobre o dominó, na realidade 

portuguesa, domínio da Matemática, o Gonçalo disse: “Olha, e o que diz aí para nós fazermos? Nos 

colares tu leste lá à frente o que era p’ra fazermos. Também vais ler hoje?” Expliquei que no CD-

ROM havia sempre sugestões, e que sempre que era possível eu lia e fazíamos como lá dizia.” 

Gonçalo, à semelhança dos colegas, apreciava de modo particular os videogramas pelo 

movimento, pelo som… 

(Diário de Bordo – 18 de Julho de 2006) – “Se aqui houvesse vídeo como no barro até víamos o 

dominó a cair… ou meninos a jogar…” 

Meses depois, já no final da experiência, continuava a demonstrar um grande 

entendimento do CD-ROM: 

(Registo videográfico – 6 de Dezembro de 2006) – “Eu quero ver os ucranianos. Marta clica aqui 

duas vezes”. Mais adiante também comenta – “O que eu quero ver é o planeta” (queria referir-se ao 

mapa que tinha visto antes sobre Moçambique). “Vou para aqui!” (para o respectivo slide onde se 

encontrava esse mapa). 

Internet 

No primeiro contacto com a Internet, Gonçalo revelou nunca ter tido contacto com o 

dispositivo que usámos para se estabelecer a ligação: 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Foi muita a curiosidade das crianças quando viram o 

dispositivo de Internet Móvel, em especial a do Gonçalo. Expliquei como se ligava, introduzindo-o na 

porta USB.” 

Também não demonstrou saber o que é a Internet: 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Perguntei: “O que é a Internet? Quem sabe?” Ao 

que o Gonçalo respondeu prontamente: “Internet é um computador a trabalhar.” 

Depois de escutar a minha breve explicação e de ver os colegas a escreverem o que 

queriam pesquisar e as imagens que eram encontradas, entendeu a forma como funcionava: 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Agora posso ser eu a procurar? Eu queria ver 

imagens de carros. Como se escreve ‘carros’?” Embora não tivesse planeado pesquisa de carros, 

deixei que o Gonçalo pesquisasse para que ficasse a entender a função da pesquisa.” 
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Pastas no Desktop 

Sempre que havia oportunidade, Gonçalo gostava de ver e rever as fotografias que eram 

guardadas nas pastas o que aprendeu a fazer rapidamente sozinho.  

(Diário de Bordo – 11 de Julho de 2006) – “Para abrir a pasta tem que se clicar 2 vezes muito 

depressa, não é? Não consigo.” Depois de eu ajudar, o Gonçalo pergunta: “E agora, para eu ver as 

fotografias grandes?” Percebendo o que queria, expliquei-lhe que bastava clicar da mesma forma 

em cima de uma das fotos, depois era só nos botões do teclado, para a frente e para trás. “Isso já eu 

sabia, não sabia era pôr grande…?” 

Na tarefa “Carimbagem amarga” foi feito novo registo fotográfico. No final da actividade, 

Gonçalo pediu à investigadora que pusesse as fotografias no computador e conseguiu visionar as 

que lhe interessavam: 

(Diário de Bordo – 26 de Julho de 2006) – “Já podes pôr as fotos na pasta? Queria vê-las grandes. 

Agora já sei, já consigo clicar mais rápido.” E, de facto, conseguiu procurar as que queria ver sem ter 

que as percorrer linearmente”. 

Meses depois, na tarefa “padrões vaidosos”, Gonçalo também demonstrou ter entendido a 

utilidade das pastas no computador. Álvaro recordou que havia feito pesquisa de imagens 

relacionadas com a cidade de Leiria, mas não tinham sido guardadas imagens. Gonçalo de 

imediato disse à investigadora: “Se tivesses guardado assim as imagens de Leiria agora podíamos 

ver, não era?”. (Diário de Bordo – 20 de Dezembro de 2006). 

Resumindo, Gonçalo revelou uma particular apetência por tudo quanto era tecnologia, incluindo a 

máquina de filmar, que não despertou grande curiosidade a qualquer outra criança; o computador, 

provavelmente por ser portátil; o dispositivo da Internet e o funcionamento do próprio CD-ROM. 

Também revelou ter aprendido a utilidade, a lógica da navegação e a explorar a Internet, o CD-

ROM e as pastas onde estavam guardados documentos e fotografias. Relativamente à máquina 

fotográfica, revelou bastante destreza no seu manuseamento e percebeu a importância dos 

objectos a fotografar bem como o fotógrafo estarem o mais imobilizados possível. 
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3.3. Competências relacionadas com a Multi/Intercul turalidade 

 

3.3.1. Realidade Portuguesa 

Gonçalo mostrou-se muito interessado quando se explorou o diapositivo referente aos 

fantoches no CD-ROM usado no âmbito deste estudo e reteve que é uma característica da nossa 

cultura. De facto, uns dias depois surpreendeu a investigadora com o seguinte comentário: 

(Diário de Bordo – 7 de Junho de 2006) – “Sabes uma coisa? Disse ao meu pai que em Portugal se 

usavam muito os fantoches, e ele disse que na Bélgica também. Quando ele era pequenino andou lá 

na escola e contavam histórias com fantoches. Pensava que era só cá”. 

Na tarefa “musicar animais”, houve uma conversa introdutória sobre os animais da 

história, e quais os locais onde os podemos encontrar. Gonçalo revelou desconhecer mas ter-se 

apropriado do facto de existirem noutros países alguns animais, principalmente domésticos, que 

também habitam em Portugal, ao comentar: 

(Diário de Bordo – 27 de Junho de 2006) – “Pensei que era só cá que havia esses animais. Já vou 

dizer ao meu pai que nos outros países há os mesmos animais que em Portugal. Na Bélgica 

também? E em Moçambique?” (recorde-se que a mãe é de origem moçambicana)” 

Uma outra característica de Portugal que muito interessou a Gonçalo foi a utilização do 

barro e o fabrico de peças com esse material, como se mostrava no videograma presente do CD-

ROM. Gonçalo relembrou esse filme quando, meses mais tarde, se falou do azulejo. 

(Diário de Bordo – 18 de Dezembro de 2006) – “Esse barro era igual ao outro. Quando o senhor 

tinha as mãos todas sujas e estava a fazer uma jarra com uma roda que andava com as mãos. Com 

plasticina também podemos fazer coisas giras. Uma vez trouxeste plasticina pra nós, não foi? E não 

suja, pois não?” 

3.3.2. Realidade PALOP 

Gonçalo tem contacto com pessoas da realidade dos PALOP, visto o país de origem da 

mãe ser Moçambique, mas não tinha percebido muito bem a relação entre África, que associava a 

pessoas negras, a Moçambique com pessoas de cor mais clara como a mãe. Ao fazer pesquisa 

na Internet de imagens de africanos registou-se o diálogo da investigadora com Gonçalo: 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Estes meninos nasceram em? … África.” Completou 

o Gonçalo. E acrescentou: “Africa, onde nasceu a minha avó”. Disse-lhe que a mãe também tinha 

nascido lá, mas ele ficou um pouco confuso. “A minha mãe veio de Moçambique e não é preta como 
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esses do computador!” A avó é que é de cor escura, mas como a mãe tem uma cor de pele mais 

clara, já não a associa àquelas imagens que estávamos a ver. “Então lá também há menos pretos?” 

Ao explorar o CD-ROM e as imagens da pasta, no que se refere aos africanos, chamou-se 

a atenção para algumas características da forma de vestir deste povo que Gonçalo comentou e 

comparou com a dos ciganos: 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Em África as pessoas vestem muitos tecidos, como 

está na imagem”. Chamei a atenção das crianças para esse pormenor. O Gonçalo perguntou logo: 

“Porquê? Assim parecem velhinhos…”. E após ver mais imagens acrescenta: “Ah, eles gostam de 

vermelho e cor-de-rosa! Mas isso não são cores de velhos! Os outros gostam mais do preto, não é?” 

Referia-se às imagens dos Ciganos que tínhamos visto.”  

Uma outra característica dos PALOP que interessou a Gonçalo foi o uso de máscaras que 

passou a associar às suas danças, tão ao gosto dos africanos, mas também dos ciganos que não 

usam máscaras mas que batem muitas palmas e mexem muito as mãos. Referiu-se a estas 

características que reteve depois de ter terminado a tarefa “padrões mascarados”: 

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – “Agora com estas máscaras na cara e com os 

tecidos que a minha mãe trouxe, podíamos fazer uma dança de África”. Colocou a máscara na cara 

e imitou alguns movimentos que se recordava ter visto no filme. Os colegas acharam muita graça e 

imitaram-no. Depois continuou “Os ciganos também dançam muito e com as mãos e com palmas”. 

Retirou a máscara e tentou imitar”. 

3.3.3. Realidade dos Países de Leste 

Quando foi escutada a gravação da história “A Raposa e a Lebre” em ucraniano, Gonçalo 

mostrou-se interessado e, à semelhança de alguns colegas, quis escutar de novo. Foi explicado 

que a história era contada no país da Cristina e que, assim como nós tínhamos algumas histórias 

que eram “nossas”, nos outros países havia histórias diferentes.  

Quando observaram as imagens dos povos dos países de Leste, Gonçalo conseguiu 

identificar uma diferença em relação aos africanos e aos povos ciganos. Além disso fez um 

comentário muito interessante em relação à música: 

(Registo Videográfico – 28 de Novembro de 2006) – “Diálogo entre o Gonçalo e a investigadora: 

Inv: – Eles usam muito uma cor que os africanos não usam. Olha bem para a imagem. Qual é? 

Gon: – É o branco. Nem os ciganos. Mas não dançam muito porque a música é esquisita!”  
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3.3.4. Realidade Cigana 

Gonçalo, quando se falou pela primeira vez dos ciganos, disse logo que eles “cheiravam 

mal”, o que foi pretexto para se ter uma breve conversa sobre o facto de nem sempre viverem em 

boas condições. 

Depois foram vistos alguns diapositivos da realidade cigana e Gonçalo comentou: 

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “Eu também já vi ciganos na feira, mas nunca vi eles a 

dançarem. Mostra outra vez. Dançam muito bem e com as mãos! Também podemos bater palmas 

assim”. E bateu palmas tentando reproduzir um ritmo semelhante ao do videograma.” 

Relembrou estas e outras características dos ciganos numa outra actividade alguns meses 

depois: 

(Diário de Bordo – 13 de Dezembro de 2006) – “Olha, o Eduardo está a bater as palmas com muita 

força. Parece os ciganos, não é? E também tocam muito bem!” 

Sintetizando, Gonçalo parece ter-se apropriado de várias características de povos/realidades 

estudadas, em particular: os fantoches bem como o barro e a forma como é moldado, na tradição 

portuguesa; a existência, noutros países, de animais que também vivem em Portugal; a existência 

de pessoas em África que podem não ser tão negras como pensava; o facto dos africanos usarem 

muito tecidos e de cores alegres, por contraste com o preto como cor preferida dos ciganos ou o 

branco dos povos do leste da Europa; o facto dos africanos usarem máscaras associadas à dança 

que, nos ciganos é acompanhada com palmas e mexer de mãos e que os povos do leste da 

Europa não praticam muito devido às características da música que para o Gonçalo é “esquisita”. 
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4. Marta 

Em Junho de 2006, Marta tinha 3 anos e 9 meses. É filha de pais portugueses e revelou-

se uma criança extrovertida, alegre, observadora, divertida, conversadora. A nível sócio-afectivo e 

relacional não apresentava quaisquer dificuldades, não fazia distinção entre meninos e meninas, 

falando com todos de igual forma. No domínio psicomotor, a nível da motricidade fina dava 

preferência ao lado direito do seu corpo com grande desenvoltura no que respeita à motricidade 

grosseira. A nível cognitivo-linguístico, não manifestava dificuldades, o seu vocabulário mostrava-

se rico e estabelecia diálogos diversificados. 

4.1. Competências matemáticas – Padrões 

A utilização do termo “padrão” tornou-se comum e Marta várias vezes utilizou a palavra, 

em diálogo com a investigadora: 

(Diário de Bordo – 4 de Dezembro de 2006) – “Este todo está repetido onde?”. Perguntei apontando 

para um módulo que haviam detectado num dos tecidos. “Aqui, por isso faz de conta que é um 

padrão!” 

4.1.1. Reproduzir padrões 

 

4.1.1.1. Oralmente 

Na primeira tarefa, “musicar animais”, Marta “leu” correctamente as sequências 

apresentadas pela investigadora, quer no caso do padrão do tipo AB, AB, … quer no caso do 

padrão do tipo ABC, ABC, … 

Meses depois, na experiência de aprendizagem “imagens sonoras”, Marta atribuiu um som 

a cada animal – lebre e boi – e verbalizou a sequência das imagens, embora numa primeira 

tentativa ainda sem relacionar a imagem com o som: 

Diário de Bordo – 13 de Dezembro de 2006) – “Eu quero um padrão com lebres e com bois”. “Agora 

pensa num som para cada imagem”. “Para a lebre “mic-mic” e para o boi “mu”. Após ter disposto as 

imagens no chão, duas lebres e um boi, duas lebres e um boi, … disse-lhe: “Agora lê o padrão”. E a 

Marta não relacionou as imagens com os sons, ‘leu’ apenas as imagens: “Lebre, lebre, boi, lebre, 

lebre, boi…”. “Não, Marta, com os sons que disseste…”. “Ah… Mic-mic, mic-mic, mu, mic-mic, mic-

mic, mu”.  

Na sessão seguinte, também conseguiu “ler” o padrão da máscara do Eduardo, do tipo 

AB, AB, … 
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(Registo videográfico – 14 de Dezembro de 2006) – “Agora a Marta lê sozinha o padrão do Eduardo” 

“Mu, ão-ão, mu, ão-ão, mu, ão-ão, mu, ão-ão, mu, ão-ão…” 

Nessa experiência, “padrões barulhentos”, Marta leu correctamente o padrão do tipo 

AABC, AABC, … que gravou. Depois de escutar a gravação, conseguiu dispor os cartões, 

reproduzindo o padrão escutado. 

 

Ilustração CX – Resolução de Marta da tarefa “padrões barulhentos” 

4.1.1.2. Com material manipulativo 

Marta conseguiu reproduzir, sem dificuldade, com massa, o padrão do tipo AB, AB, … que 

havia criado em papel. 

Na tarefa “padrões redondinhos”, também não demonstrou dificuldade, mas fez 21 

bolinhas. Reproduziu o padrão criado, do tipo AB, AB, … e continuou a sequência iniciada até ao 

final terminando, portanto, em A. 

 

Ilustração CXI – Resolução de Marta da tarefa “padrões redondinhos” 

Na tarefa “padrões vaidosos”, a última da experiência, Marta reproduziu, sem dificuldade o 

padrão que havia desenhado no papel, do tipo AB, AB, … terminando em B. 
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Ilustração CXII – Resolução de Marta da tarefa “padrões vaidosos” 

4.1.1.3. No papel / tecido 

Na primeira tarefa de desenho, “desenhar a disposição de animais”, Marta demonstrou 

alguma dificuldade, como se pode ver na ilustração seguinte. Na primeira linha fez um padrão do 

tipo AB, AB, … com duas cores à sua escolha. Na segunda linha, a investigadora propôs que 

fizesse algo diferente, sugerindo as figuras geométricas. Só algumas crianças aderiram à ideia. 

Marta fez a tentativa mas não foi muito bem sucedida. Queria fazer um círculo e um triângulo, mas 

enganou-se e a dada altura fez vários círculos seguidos. Preferiu não terminar a tarefa, dizendo 

que se tinha enganado e não queria continuar. 

 

Ilustração CXIII – Resolução de Marta da tarefa “desenhar a disposição de animais” 

Já em relação a outra tarefa posterior, Marta não demonstrou dificuldade em desenhar no 

papel, as peças do dominó, pela mesma ordem que estavam na mesa. Conseguiu desenhar o seu 

padrão do tipo AB, AB, … terminando em A. 
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Ilustração CXIV – Resolução de Marta da tarefa “dominó chinês” 

Marta, na tarefa seguinte, “carimbagem amarga”, fez a carimbagem iniciando com um 

padrão do tipo AB, AB, … na primeira linha. No entanto, na transição para a segunda linha, não 

seguiu a regra mas repetiu o que tinha feito na primeira (ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração CXV – Resolução de Marta da tarefa “carimbagem amarga” 

Na experiência de aprendizagem “padrões em tecido”, na qual as crianças foram 

convidadas a observar as capulanas, e a reproduzir, no papel, os padrões que haviam observado, 

Marta identificou alguns e soube verbalizá-los. 

(Diário de Bordo – 4 de Dezembro de 2006) – “Aqui é uma flor e um losango, uma flor e um losango, 

uma flor e um losango…” E depois num outro tecido: “Este é vermelho, verde, verde, vermelho, 

vermelho, verde, verde, vermelho.” Identificou um padrão do tipo ABBA, ABBA, …. 

No entanto, não se mostrou muito interessada em reproduzi-los. Limitou-se a esboçar um 

desenho com algum tipo de simetria. 
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Ilustração CXVI – Resolução de Marta da tarefa “padrões em tecido” 

4.1.2. Criar padrões 

 

4.1.2.1. Sem delimitação de espaço 

Na tarefa “dispor animais”, a segunda da aprendizagem, em que era proposto que criasse, 

com imagens, sequências do tipo AB, AB, … não demonstrou dificuldade. Percebeu a repetição e 

previa facilmente o que se seguia. 

 

Ilustração CXVII – Resolução de Marta da tarefa “dispor animais” 

Na experiência de aprendizagem “dominó chinês”, dispôs as peças, criando também um 

padrão do tipo AB, AB, … terminando, curiosamente, em A. 

 

Ilustração CXVIII – Resolução de Marta da tarefa “dominó chinês” 
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Marta fez a sua máscara, na sessão 8 das principais, sem dificuldade, excepto no recorte 

dos elementos do seu padrão, pois desenhou flores muito pequenas e quis fazer pormenores 

como o centro da flor. Mais uma vez, criou um padrão do tipo AB, AB, … 

  

Ilustração CXIX – Resolução de Marta da tarefa “padrões mascarados”  

Na experiência de aprendizagem seguinte, “imagens sonoras”, Marta escolheu dois 

animais – lebres e bois – e já criou um padrão do tipo AAB, AAB, … 

 

Ilustração CXX – Resolução de Marta da tarefa “imagens sonoras” 

Na última tarefa, “padrões vaidosos”, Marta escolheu apenas duas cores e, à semelhança 

dos colegas, fez a sequência do tipo AB, AB, … Nota-se, na ilustração seguinte, que cometeu um 

pequeno erro, colocando 2 rosas juntos, e que terminou em B, como seria o mais provável, já que 

é o último elemento do módulo. 
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Ilustração CXXI – Resolução de Marta da tarefa “padrões vaidosos” 

4.1.2.2. Com delimitação de espaço 

Marta realizou a tarefa “macarronada de padrões”, a primeira da série principal, sem 

dificuldade, mas apenas com duas cores alternadas, fazendo um padrão do tipo AB, AB, … que 

terminou em B. À semelhança dos colegas, não continuou na linha de baixo. 

 

Ilustração CXXII – Resolução de Marta da tarefa “macarronada de padrões” 

Na tarefa seguinte, “padrões redondinhos”, Marta também não teve dificuldade em pintar 

os 11 círculos, pois escolheu apenas duas cores, fazendo, mais uma vez, um padrão do tipo AB, 

AB, … que acabou em A (ver ilustração seguinte). 

  

Ilustração CXXIII – Resolução de Marta da tarefa “padrões redondinhos” 
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Marta fez um azulejo, na antepenúltima experiência de aprendizagem, “azulejos”, 

supostamente com um módulo ABC, quanto à forma, mas não respeitou a regra na transição de 

linhas, apresentando, portanto, o mesmo motivo em colunas alternadas. Como variou as cores das 

flores, pintou-as de forma a ser possível identificar outras regularidades – na primeira coluna as 

flores são sempre vermelhas, na terceira cor-de-rosa, na quinta vermelhas e na sétima de novo 

cor-de-rosa. 

   

Ilustração CXXIV – Resolução de Marta da tarefa “azulejos” 

Nesta tarefa, fez a afirmação seguinte, denotando lembrar-se do padrão que tinha feito na 

máscara há um tempo atrás: 

(Registo videográfico – 12 de Dezembro de 2006) – “Olha, isto é o padrão que eu fiz na minha 

máscara.” 

4.1.3. Completar sequências 

Na última tarefa, “réguas de padrões”, na qual era pedido que completasse de novo uma 

sequência, desta vez do tipo ABC, ABC, …, Marta conseguiu verbalizar e prever o que se lhe 

seguia. 

(Diário de bordo – 19 de Dezembro de 2006) – “A Marta mostrou-se um pouco confusa no início da 

actividade. Depois pedi-lhe que lesse o padrão que tinha na régua. “Um peixinho grande, dois 

pequeninos e um médio, um grande, dois pequeninos e um médio, … agora a seguir vem um 

grande, não é? Depois sempre igual, a repetir…” 

 

Ilustração CXXV – Resolução de Marta da tarefa “réguas de padrões” 



Capítulo V – Análise dos Dados 

 166 

Assim, Marta insistiu, essencialmente, na criação de padrões do tipo AB, AB, …, embora 

terminasse ora em B ora em A. Na grade, repetiu os elementos em coluna manifestando que ainda 

não se tinha apropriado, devidamente, da necessidade de manter constante a regra ou lei de 

formação. Relativamente à reprodução de padrões, não apresentou qualquer dificuldade quer na 

versão oral quer com materiais manipulativos, conseguindo lidar com padrões mais variados do 

tipo ABC, ABC, …; AAB, AAB, …; ABB, ABB, … ou mesmo AABC, AABC, … Ainda conseguiu 

identificar um padrão do tipo ABBA, ABBA, … que não conseguiu depois reproduzir. Em termos de 

completamento, não teve dificuldade em lidar com um padrão do tipo ABC 

 

4.2. Competências tecnológicas 

 

4.2.1. Apetências 

Marta mostrou-se sempre participativa, embora não manifestasse, pelo menos de início, 

especial vontade de experimentar e de manipular o gravador áudio. Gostava que os colegas 

experimentassem primeiro para ela ver. 

(Diário de Bordo – Junho de 2006) – “A Marta esperou que o Eduardo fizesse a experiência para ver 

como funcionava o gravador. Perguntei-lhe se também queria gravar a sua voz, mas ela disse de 

imediato que não.” 

Na exploração do CD-ROM, nas primeiras vezes, também se mostrou um pouco 

desinteressada, mas após algumas sessões, já mais entusiasmada, não cedia a sua vez. 

(Diário de Bordo – 18 de Julho de 2006) – “Hoje sou eu a primeira a clicar, ainda nunca fui”. 

Já relativamente à Internet, desde a primeira tarefa em que foi utilizada, Marta mostrou-se 

entusiasmada em encontrar coisas novas. Estando a aproximar-se a época natalícia, fez o 

seguinte pedido: 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Eu quero procurar um Pai Natal cinzento”. 

Também demonstrou apetência pela utilização da máquina fotográfica, pois muitas vezes 

pedia para ser ela a registar as situações. 

(Diário de Bordo – 4 de Dezembro de 2006) – “Empresta-me a máquina, quero tirar fotografias. Para 

vermos se ficou bem, onde carrego?” 

Quando eram os colegas a manipular o rato, a mudar de página ou de fotografia, em 

algumas ocasiões demonstrava desinteresse ou dizia que eles não sabiam fazer, não participando 

na tarefa. 
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4.2.2. Destrezas e conhecimentos 

 

4.2.2.1. Gravador áudio digital 

O primeiro contacto de Marta com o gravador áudio foi apenas visual, não quis manipular, 

mas escutava atentamente as explicações da investigadora, acompanhando todos os passos 

seguidos pelos colegas. 

Da segunda vez que foi utilizado o gravador, na tarefa “Padrões barulhentos”, Marta já 

quis experimentar. Numa primeira tentativa, ficou gravada, além da sua leitura do padrão, a voz da 

investigadora dando indicações de como deveria fazer. Marta comentou “Agora faço sozinha e tu 

não dizes nada, sim?” (Diário de Bordo – 14 de Dezembro de 2006). Assim foi, Marta manifestou 

segurança e eficácia na resolução da tarefa. 

4.2.2.2. Máquina fotográfica digital 

A máquina fotográfica foi utilizada por Marta, diversas vezes, quer para fotografar 

trabalhos seus, quer para fotografar colegas ou a investigadora. 

Como tinha estado muito atenta a todos os movimentos e diálogos da investigadora e dos 

colegas, e era muito cautelosa – “Vou tirar foto ao meu colar. Vê-se bem, não vê?” Certificou-se 

antes de tirar a fotografia” (Diário de Bordo – 20 de Dezembro de 2006) – Conseguiu, desde os 

primeiros registos, obter fotografias bastante nítidas (ver ilustração seguinte). 
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Ilustração CXXVI – Alguns registos fotográficos de Marta 

4.2.2.3. Computador 

 

CD-ROM 

Marta demonstrou alguma relutância no primeiro contacto com o CD-ROM. Esperou que 

os colegas manipulassem o rato, seguindo, atentamente, a exploração de alguns slides. Depois 

quis também ela navegar no documento, o que fez com muita segurança: 

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “Eu quero ir onde o Eduardo estava. Tinha lá coisas sobre 

ballet”. A Sofia juntou-se logo à conversa, visto andarem as duas nas aulas de ballet. Expliquei que 

era na Realidade dos Países de Leste (país da Cristina, como lhe chamavam), e a Marta identificou 

logo o ícone e clicou. “E em baixo, onde clico?”. Tentei que fosse ela a identificar o ícone. “Pensa – 

o ballet tem a ver com quê? Onde achas que se pode falar da dança?”. E a Marta depressa 

identificou, provavelmente por exclusão de partes, o ícone da expressão dramática. Uma vez aí, 

explorou vários slides com muita destreza. 

Internet 

Quando se recorreu à pesquisa na Internet para ver e recolher imagens, Marta, mais uma 

vez, primeiro quis saber como funcionava e só depois quis procurar também, o que fez com 

facilidade e com algum humor:  

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Eu quero procurar um Pai Natal cinzento”. O que 

achei mais interessante foi o pai Natal ser cinzento. Penso que a Marta percebeu que na Internet 

podia encontrar tudo, até as coisas mais estranhas. 

Marta também participou, bastante empenhada e de uma forma eficiente, na pesquisa 

acerca de colares de missangas. 

(Diário de Bordo – 20 de Dezembro de 2006) – “A Marta mostrou-se muito motivada nesta pesquisa. 

Quando o Eduardo disse que não queria ver as imagens dos colares, ela disse logo: “Os meninos 
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podem não gostar, mas podem ver na mesma, não é? Tem aqui colares giros. Podíamos procurar 

pulseiras… Temos que encontrar colares aqui e depois carregar aqui, não é? (indicando os locais 

correctos)”. 

Pastas no Desktop 

Marta, à semelhança dos colegas, reconhecia as letras do nome. Por isso, identificava 

facilmente a sua pasta no desktop do computador. Também demonstrou perceber a função de 

uma “pasta”, embora não tivesse consciência da capacidade da mesma: 

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – “Depois de fotografadas as máscaras, todas as 

fotografias foram ‘copiadas’ para o computador. A Marta, sempre atenta, perguntou: “Vais pôr as 

minhas na pasta? Ainda cabem lá mais coisas?” A Marta esteve atenta quando expliquei que as 

pastas eram como as capas que eles tinham na sala com os trabalhos dentro. Por isso, estava 

receosa que o espaço nas pastas do computador também acabasse. Expliquei que ainda cabiam 

muitas coisas.” 

Na tarefa “padrões vaidosos”, Marta quis fotografar o seu colar de missangas. Depois 

pediu à investigadora para passar para o computador para poder visionar melhor, indicando os 

passos a seguir: 

(Diário de Bordo – 20 de Dezembro de 2006) – “Aqui na máquina não dá para ver muito bem. Tira o 

cartão, põe no computador e põe essas que eu tirei na minha pasta”. Assim fiz e Marta soube 

aceder às fotos que queria ver”. 

Resumindo, a Marta não apresentou uma grande apetência pelo gravador áudio embora isso não 

se tivesse verificado relativamente à máquina fotográfica e ao computador nas várias vertentes 

exploradas – CD-ROM, Internet e pastas. 

No que respeita aos conhecimentos, Marta, sempre muito atenta, captava tudo o que era dito e 

feito. Só depois de se sentir confiante no desempenho da tarefa é que avançava, denotando 

bastante destreza na manipulação da máquina fotográfica, na exploração do CD-ROM, na 

navegação na Internet e no acesso às pastas e ao seu conteúdo. Também revelou perceber o 

sentido e as funções da Internet e das ‘pastas’ do computador. 
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4.3. Competências relacionadas com a Multi/Intercul turalidade 

 

4.3.1. Realidade Portuguesa 

Quando se explorou o CD-ROM nos slides referentes aos fantoches, com os quais se 

contou a história numa das sessões, Marta achou muita piada à expressão “bonecros” e ao longo 

do estudo algumas vezes falava dos bonecros, por achar uma palavra engraçada. 

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “Ontem não vieste porquê? Olha, a Mónia e a Susana 

contaram uma história com ‘bonecros’! Bonecros é uma palavra mais gira que fantoches!” 

Quando se falou do dominó, como jogo bastante jogado no nosso país, Marta referiu logo 

que o pai também tinha, mas ficou a saber que existiam muitas variantes: 

(Diário de Bordo – 18 de Julho de 2006) – “Pensei que os dominós fossem todos brancos com 

bolinhas pretas, como o do meu pai. Agora já sei que existem muitos dominós”. 

Marta mostrou certa repugnância quando viu o videograma do oleiro a modelar o barro, 

por ter as mãos tão sujas. Depois de uma conversa percebeu que esse material se modelava bem, 

quando misturado com água, daí as mãos estarem sujas. 

Posteriormente, quando trabalhou com a plasticina comentou “Ainda bem que não é 

preciso misturar água e que não suja as mãos todas!” (Diário de Bordo – 17 de Julho de 2006) 

Meses depois, na tarefa “azulejos” foi visto novo videograma onde o barro era a matéria-

prima. Marta, mais uma vez, disse logo que antes queria fazer azulejos do que jarras: 

(Diário de Bordo – 18 de Dezembro de 2006) – “A Marta relacionou os azulejos com o barro, 

dizendo: “Este filme é como o do barro. Ensina como se faz… mas nós não temos barro… É melhor 

fazer azulejos do que jarras. Fazer jarras é nojento.” Pouco depois continuou: “O filme das máscaras 

não ensinava como se fazia, só como se dançava mas não gosto de dançar assim como aqueles 

africanos”. 

4.3.2. Realidade PALOP 

Na tarefa “trajes típicos”, as crianças foram convidadas a pesquisar sobre África e logo 

que apareceu uma imagem de uma menina africana, Marta fez um comentário um tanto estranho: 

”esta menina não tem pai!”. Tentou-se explicar que as pessoas, naqueles países, se vestiam 

mesmo assim, não significava pobreza ou que não tivessem pais, embora houvesse pessoas 

pobres e órfãos, como em todo o lado e que gostavam muito de roupas coloridas. Havendo 

algumas crianças na sala com familiares de origem africana, pensa-se que as crianças 
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entenderam, pois recorreu-se a exemplos que lhes eram próximos e familiares. Marta fez depois o 

seguinte comentário que nos parece evidenciar que terá entendido que os outros povos têm 

características que lhes são próprias:  

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Eles estão mascarados e gostam de andar assim 

vestidos e dançar, não é? Os ciganos também gostam de andar de preto, não é? Mas dançam 

diferente, mais com as mãos!”  

Na ocasião em que foram levados para a sala os tecidos moçambicanos, as capulanas, 

Marta, referindo-se ao CD-ROM, pediu “Olha, eu queria ver de novo eles a dançar com aqueles 

tecidos. É para ver como é que eles os enrolavam ao corpo” “Com as capulanas?” Perguntei. 

“Sim!” (Diário de Bordo – 4 de Dezembro de 2006), denotando que percebeu que havia uma forma 

própria de o fazer. O facto de se ter tido a oportunidade de contactar directamente com as 

capulanas contribuiu para que as crianças tivessem uma noção mais exacta acerca dos tecidos 

usados nos PALOP. As próprias crianças tiveram possibilidade as ‘vestirem’, ou seja, de 

enrolarem no corpo as capulanas.  

Também as máscaras se revelaram de grande interesse para Marta, que a propósito, 

comentou:  

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – “Quando o Álvaro explicou que numa feira tinha visto 

uns senhores a fazer as máscaras e as estatuetas em madeira, Marta também se recordou que já 

tinha visto. “Mas eu pensava que as máscaras eram só para o Carnaval. Agora fiquei a saber que 

eles usam muitas vezes, não é?”. Recordei-lhe que nós também usávamos disfarces noutras 

ocasiões, não apenas no Carnaval. Nas festas de Natal, nos teatrinhos, no circo, etc…” 

Pediu para visionar de novo o filme com a dança dos africanos e ficou fascinada quando, 

depois de ter estabelecido relações com o ballet, lhe mostrámos excertos de videogramas alusivos 

a essa dança: 

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – “Eu gosto desses filmes sobre a dança, mas eles 

dançam mal. Porque é que não aprendem a dançar bem? Já são crescidos… Os do país da Cristina 

dançam ballet como eu, é muito melhor.” Mostrei-lhe, então, um bocadinho de videogramas sobre 

ballet e exclamou muito contente – “Olha, olha, vês como dançam?! Assim é que se dança! Mas 

gosto mais do primeiro” (referindo-se ao ballet clássico). 
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4.3.3. Realidade dos Países de Leste 

Marta é uma menina que também gostava muito de histórias. Gostou imenso da história “A 

Raposa e a Lebre” e era capaz de a recontar sempre que lhe era solicitado. Mostrou interesse 

quando se foi ver a história no CD-ROM, e queria que a investigadora lesse outras histórias, pois 

foram lidos os títulos de várias para exemplificar histórias que caracterizavam os países de leste 

de onde aquela era originária. Apenas uma foi lida, por falta de tempo e porque os rapazes não 

mostravam tanto interesse como Marta que comentou – “Não sabia que eles lá tinham tantas 

histórias. E os pais contam aos filhos, à noite?” Respondi que esse bom hábito é seguido por pais 

de vários países que não só em Portugal. Assim como há aspectos distintivos de cultura para 

cultura, outros há que são comuns. 

Na tarefa “trajes típicos” mostrou particular interesse pelos trajes dos países de Leste, 

comentando:  

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Gosto muito das saias das meninas, dão para fazer 

a roda e têm muitas cores. Mas a Cristina não tem saias dessas. Porquê?”. Expliquei que a Cristina 

estava a viver em Portugal, por isso vestia como nós. Além disso, aqueles trajes eram usados em 

festas, danças, folclore e não no dia-a-dia. Dei o exemplo dos Ranchos Folclóricos. Penso que 

entenderam.” 

4.3.4. Realidade Cigana 

Marta, à semelhança, de outras crianças, no início do estudo, mostrou ter uma ideia 

estereotipada dos ciganos: 

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “A Marta, quando viu os primeiros slides da realidade 

cigana disse logo: “Eu não gosto de ciganos, eles roubam meninas”. Explorámos vários slides, onde 

se falava da alegria, da dança, das festas, e de outras características desta realidade. Falei da 

Rosângela, a menina que fizera parte do grupo, ainda que pouco tempo, e infelizmente com pouca 

assiduidade. Marta disse: “Eu pensava que eles faziam aquele barulho todo porque eram maus, mas 

não é, são mesmo assim, gostam de gritar, não é? (relativo aos pregões na feira)”. 

Quando se falou da dança, como característica dos PALOP e dos países de Leste, Marta, 

recordou-se que tinham visto diapositivos referentes à dança também na realidade cigana: 

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – “Os ciganos também dançavam, lembras-te? Mas 

não tinham máscaras. Todos têm danças diferentes, não é?” 

Em relação aos colares, na tarefa “padrões vaidosos” voltou-se a referir que o povo cigano 

se dedicava ao comércio, nas feiras e Marta recordou que já se tinha visto isso no CD-ROM: 
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(Diário de Bordo – 20 de Dezembro de 2006) – “Já vimos uma vez no CD – os ciganos na feira. Eu 

já fui à feira, ao pé do rio e estavam lá ciganos, assim a gritar”. “Eu gosto muito dos colares, ainda 

tenho lá em casa aquele que fizemos com a massa”. 

Em síntese, a Marta, por ser uma criança muito atenta a tudo, consciencializou que as várias 

culturas apresentam características muito interessantes que lhe são próprias e que terão 

contribuído para desvanecer alguns preconceitos que tinha quer em relação a povos africanos 

quer em relação a ciganos. 

Relativamente a Portugal, foi muito sensível à designação ‘bonecros’, às variantes do dominó e 

ao facto da moldagem do barro necessitar de água, o que não a agradou pela sujidade que 

provocava. 

Em relação ao PALOP, apreciou as máscaras que usam em várias ocasiões e a forma como 

enrolam os tecidos no corpo. Já em relação às danças, apreciou muito mais o ballet dos países 

de leste da Europa, principalmente o clássico, do que as danças africanas ou mesmo ciganas.  

Daqueles países, também apreciou os trajes, principalmente as saias rodadas e as suas cores e 

ficou admirada com as histórias.  

No que concerne à etnia cigana, percebeu que o uso de fatos escuros e os gritos nas feiras são 

uma característica que lhes é própria, bem como o dançar com as mãos. 
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5. Sofia 

Sofia, em Junho de 2006, tinha 4 anos e 4 meses. O pai é originário da Guiné-Bissau e a 

mãe do Canadá. Nos primeiros contactos mostrou-se uma criança insegura. Muitas vezes, perante 

determinada tarefa, dizia que não conseguia realizá-la, exigindo a presença e o apoio do adulto. 

Ultrapassada essa dificuldade, realizava as tarefas com perfeição, empenhando-se na sua 

realização. Evidenciou ter a motricidade fina desenvolvida – recortava, colava, desenhava, pintava 

com facilidade. Na realização destas tarefas dava preferência ao lado direito do seu corpo. A nível 

cognitivo-linguístico, pode-se afirmar que tinha um discurso fluente e empregava palavras 

complexas. Nas suas conversas tentava sempre centrar a atenção do adulto. A relação que 

estabelecia com os seus pares revelou-se normal, não se notando qualquer tipo de exclusão. 

5.1. Competências matemáticas – Padrões 

Sofia, em vários momentos da experiência, utilizou o termo padrão com bastante 

propriedade. Por exemplo, ao encontrar um trabalho seu do ano anterior9 disse: “olha, porque é 

que eu aqui pintei tudo em vez de fazer um padrão? Ainda não sabia muito bem os padrões, só 

tinha 3 anos!”  

5.1.1. Reproduzir padrões 

 

5.1.1.1. Oralmente 

Na experiência de aprendizagem “musicar animais”, a primeira, à semelhança de todos os 

seus colegas, conseguiu reproduzir os sons escolhidos, lendo o padrão apresentado pela 

investigadora, quer no caso do padrão do tipo AB, AB, … quer no caso do padrão do tipo ABC, 

ABC, … 

Na tarefa “imagens sonoras”, na qual era proposto que escolhessem imagens e as 

“lessem” quando colocadas em determinada disposição, conseguiu realizar a tarefa e verbalizar: 

(Registo videográfico – 13 de Dezembro de 2006) – “Diálogo entre mim e a Sofia: “Quero o cão e o 

galo. E os sons podem ser dlim dlão e árvore. Dispôs os cartões e depois propus: “Então lê lá”. E ela 

leu, sem dificuldade: “Dlim dlão, árvore, árvore, árvore, dlim dlão, árvore, árvore, árvore, dlim dlão, 

árvore, árvore, árvore.” 

Também não demonstrou dificuldade na máscara que escolheu ler, a do Gonçalo, embora 

os sons não tenham sido escolhidos por ela: 

                                                           
9 “Ano anterior” – referimo-nos a ano lectivo, visto que estas actividades já foram realizadas no 
ano lectivo 2006/2007 e as anteriores em 2005/2006 
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(Registo videográfico – 14 de Dezembro de 2006) – “A Sofia vai ler sozinha o padrão da máscara do 

Gonçalo.” Disse eu. E a Sofia leu: “Có có ró có có, Có có ró có có, tse, có có ró có có, Có có ró có 

có, tse, có có ró có có, Có có ró có có, tse, có có ró có có, Có có ró có có, tse…” 

Na tarefa seguinte, “padrões barulhentos”, a investigadora dispôs os cartões com um 

padrão do tipo AABC, AABC, e Sofia leu sem dificuldade e gravou os sons. Quando chegou a sua 

vez de escutar a sua gravação, teve que o repetir algumas vezes para conseguir reproduzir, com 

os cartões, os sons escutados (ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração CXXVII – Resolução de Sofia da tarefa “padrões barulhentos” 

5.1.1.2. Com material manipulativo 

Na elaboração do colar, sentiu dificuldade em reproduzir o que tinha feito no papel. Ao 

colocar as massas, tentou sobrepô-las sobre o desenho, mas como as massas eram maiores, 

sentiu alguma dificuldade. Então, optou por fazer um padrão do tipo AB, AB,...  

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “A Sofia decidiu não fazer o seu colar reproduzindo o que 

tinha feito no papel. Perguntei-lhe porque estava a fazer diferente. Respondeu: “Não consegui fazer 

igual. Gosto mais assim. Fiz com azul e não ficava giro.” 

 

Ilustração CXXVIII – Resolução de Sofia da tarefa “macarronada de padrões” 

Na mesma lógica que usou ao desenhar mais uma flor ao lado dos círculos que estavam 

desenhados na grade (ver ilustração CXLIII), modelou 21 bolinhas em plasticina, quando lhe foi 
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pedido que fizesse apenas 20, para poder reproduzir 7 vezes o módulo ABC (ver ilustração 

seguinte). 

 

Ilustração CXXIX – Resolução de Sofia da tarefa “padrões redondinhos” 

Na ultima tarefa, ao tentar reproduzir com missangas o que havia desenhado no papel – 

uma bolinha cor-de-rosa, três cor-de-laranja, um cor-de-rosa, três cor-de-laranja, … padrão do tipo 

ABBB, ABBB, …, verificou que as cores eram muito semelhantes e não dava o efeito que ela 

havia pensado. Resolveu colocar umas missangas brancas pelo meio, resultando numa nova 

sequência “uma missanga rosa, uma laranja, uma branca, uma laranja, uma rosa, uma laranja, 

uma branca, uma laranja…”, padrão do tipo ABCB, ABCB, … 

Assim, foi a única que não foi fiel ao desenho que fez, mas também a única a fazer uma 

sequência que não do tipo AB, AB, ….  

  

Ilustração CXXX – Resolução de Sofia da tarefa “padrões vaidosos” 

5.1.1.3. No papel / tecido 

No âmbito da tarefa “desenhar a disposição dos animais”, quando lhe foi pedido que 

reproduzisse no papel o padrão que tinha feito na mesa com os cartões (do tipo AAB, AAB, …), 

utilizando as cores que mais gostasse, teve alguma dificuldade. Sofia denotou dificuldade como se 

pode ver na ilustração seguinte. Na primeira linha começou com a sequência ABB, ABB, … mas 

depois pintou AA. Na segunda linha, começou com uma sequência do tipo ABC mas abandonou-
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a, acabando por pintar os últimos quadrados com a mesma cor. Na última linha, decidiu pintar tudo 

da mesma cor, pois não estava a conseguir realizar a tarefa. 

 

Ilustração CXXXI – Resolução de Sofia da tarefa “desenhar a disposição de animais” 

No decorrer da tarefa “dominó chinês” também se deparou com um problema quando lhe 

foi proposto que reproduzisse o padrão no papel (ver ilustração seguinte). Não conseguiu 

organizar-se no espaço da folha, de forma a desenhar a disposição das peças, tal como estavam 

na mesa, padrão do tipo AB, AB, … 

 

Ilustração CXXXII  – Resolução de Sofia da tarefa “dominó chinês” 

Na tarefa “carimbagem amarga”, Sofia já fez a carimbagem sem dificuldade, reproduzindo 

o padrão do tipo AB, AB, … que havia feito com o dominó. 

  

Ilustração CXXXIII – Resolução de Sofia da tarefa “ carimbagem amarga” 
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Sofia, ao observar uma capulana, conseguiu verbalizar um padrão que encontrou, embora 

dizendo apenas as cores que se repetiam: 

(Diário de Bordo – 4 de Dezembro de 2006) – “Apontando para uma parte do tecido perguntei: “E 

nesta barrinha aqui?” A Sofia logo respondeu: “Amarelo, castanho, amarelo, castanho, amarelo, 

castanho, …” 

No entanto, na experiência de aprendizagem “padrões em tecido”, Sofia desenhou «uma 

flor, uma estrela, uma flor, uma estrela, …», reproduzindo um pedacinho da capulana onde ela 

identificou um padrão. Quis fazer outro padrão na folha e desenhou «um losango, uma flor, um 

losango, uma flor…»  

  

Ilustração CXXXIV – Resolução de Sofia da tarefa “padrões em tecido” 

Na experiência de aprendizagem “estampagem em t-shirts”, Sofia foi das poucas crianças 

a trazer t-shirt para pintar e conseguiu reproduzir no tecido o desenho feito no papel. 

 

Ilustração CXXXV – Resolução de Sofia da tarefa “estampagem em t-shirts” 
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5.1.2. Criar padrões 

 

5.1.2.1. Sem delimitação de espaço 

Sofia não demonstrou dificuldade em tarefas como criar uma sequência de imagens do 

tipo AAB, AAB, … sem delimitação de espaço, como se pode ver na ilustração seguinte. 

Também no diário de bordo registámos: 

(Diário de Bordo – 4 de Julho de 2006) – “A Sofia escolheu dois animais: o boi e o urso. Dispôs na 

mesa, dois bois e um urso, dois bois e um urso e continuou o seu padrão sem dificuldade”. 

 

Ilustração CXXXVI – Resolução de Sofia da tarefa “d ispor animais” 

Na experiência de aprendizagem “dominó chinês”, Sofia fez um “comboio” com as peças 

do dominó, com apenas duas cores, sem dificuldade, criando um padrão do tipo AB, AB, … 

 

Ilustração CXXXVII – Resolução de Sofia da tarefa “dominó chinês” 

Na realização das máscaras, Sofia fez a sua sem dificuldade, excepto no recorte de 

alguns elementos do seu padrão, onde teve ajuda. Desenhou os elementos no papel de lustro, nas 

duas cores escolhidas, borboletas no azul e estrelas no cor-de-rosa. Depois dispôs os elementos 

na máscara, formando um padrão do tipo AB, AB, … que terminou em B (ver ilustração seguinte), 

e explicou a um colega como estava a fazer: 
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(Diário de Bordo – 6 de Dezembro de 2006) – “O meu padrão é uma estrela, uma borboleta, uma 

estrela, uma borboleta, …” 

  

Ilustração CXXXVIII – Resolução de Sofia da tarefa “padrões mascarados” 

Posteriormente, na tarefa “imagens sonoras”, Sofia, dispôs os cartões com os animais 

escolhidos – cães e galos – criando um padrão do tipo AAB, AAB, … terminando também em B 

(ver ilustração seguinte). 

 

Ilustração CXXXIX – Resolução de Sofia da tarefa “imagens sonoras” 

Na última experiência de aprendizagem, “padrões vaidosos”, na execução dos colares de 

missangas, Sofia foi uma excepção, pois não desenhou o seu colar com padrão do tipo AB, AB, 

…. Como se pode ver na ilustração seguinte, no desenho fez “uma bolinha cor-de-rosa, três cor-

de-laranja, uma cor-de-rosa, três cor-de-laranja, ….”, criando padrão do tipo ABBB, ABBB, … e 

terminando em B. 
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Ilustração CXL – Resolução de Sofia da tarefa “padrões vaidosos” 

5.1.2.2. Com delimitação de espaço 

Na tarefa “macarronada de padrões”, Sofia pintou os cilindros, dois de cada cor, tendo 

escolhido apenas duas cores, criando um padrão do tipo AABB, AABB, …. Neste caso, terminou 

em AA. 

  

Ilustração CXLI – Resolução de Sofia da tarefa “macarronada de Padrões”  

Na tarefa “padrões redondinhos”, Sofia escolheu três cores para fazer o seu padrão, mas 

sentiu a dificuldade pelo número de círculos não ser múltiplo do número de elementos que havia 

escolhido para módulo. Para resolver o problema, desenhou mais um círculo.  

  

Ilustração CXLII – Resolução de Sofia da tarefa “padrões redondinhos” 
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Na tarefa “azulejos”, Sofia fez o azulejo com as imagens alternadas, mas repetiu em todas 

as linhas o que tinha desenhado na primeira. Pensou fazer “um círculo, uma flor, um círculo, uma 

flor…”. E desenhou, com lápis de carvão, os seus elementos (ver ilustração seguinte). Como os 

quadrados eram em número ímpar em linha, decidiu desenhar, ao lado do último circulo, em todas 

as linhas, no mesmo quadrado, uma flor violeta. Quando foi questionada, justificou que “para o 

padrão estar bem faltava ali aquela flor e tive que a desenhar”. 

  

Ilustração CXLIII – Resolução de Sofia da tarefa “azulejos” 

5.1.3. Completar sequências 

Na tarefa “réguas de padrões”, Sofia completou correctamente a régua, do tipo ABB, ABB, 

… 

 

Ilustração CXLIV – Resolução de Sofia da tarefa “réguas de padrões” 
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5.2. Competências tecnológicas 

 

5.2.1. Apetências 

Sofia mostrou-se, desde o início, um pouco insegura, o que se reflectiu na forma como 

lidava com os meios tecnológicos que eram postos à disposição das crianças para a realização 

das experiências. Por exemplo, embora respondesse sempre que algum colega fazia perguntas, 

não quis ser ela a manipular o gravador aquando da primeira utilização deste instrumento: 

(Diário de Bordo – Maio de 2006) – “Quando o Gonçalo lançou perguntas para gravar as respostas 

“Como te chamas?” e “Quantos anos tens?”, Sofia respondeu prontamente, olhando sempre para o 

gravador e vendo onde o Gonçalo carregava. Depois pediu ao Gonçalo que reproduzisse a gravação 

para se ouvir. No entanto, quando lhe perguntei se queria também experimentar disse logo que 

não.” 

Só depois de ver que os colegas usavam sem problemas e como faziam é que resolvia 

experimentar. Quis gravar a sua voz no gravador digital, fotografar os seus colegas e os seus 

trabalhos, ser ela a colocar o CD-ROM no computador, embora demonstrando sempre algum 

receio. 

(Diário de Bordo – 4 de Dezembro de 2006) – “Depois de segurar o seu trabalho para o Gonçalo 

fotografar, a Sofia quis também fazer o seu registo: “Também quero tirar uma foto.” 

Sintetizando, Sofia aprendeu o termo padrão e usou-o com sentido. Conseguiu criar padrões 

variados, sem limitação de espaços, dos tipos AB, AB, …; AAB, AAB; … e ABBB, ABBB, …. Já no 

caso de ter espaços limitados, criou um padrão do tipo AABB, AABB, … tendo terminado em AA. 

Mas no caso do padrão do tipo ABC, ABC, …, sentiu necessidade de acrescentar outro círculo 

para poder completar uma sequência com 12 elementos. Estratégia idêntica usou na grade, tendo 

acrescentado uma coluna no interior da última de forma a poder replicar o módulo do tipo AB 

quatro vezes e aquando do uso de plasticina que fez mais uma bolinha para poder replicar o 

módulo do mesmo tipo sete vezes. 

Relativamente à reprodução de padrões, não apresentou dificuldades na versão oral, mesmo 

quando os padrões admitiam módulos do tipo – ABC; AAB; ABBB; AABC. Já quando usou 

materiais manipulativos, em vez de reproduzir os padrões previamente criados, inventou outros do 

tipo AB, AB, … e do tipo ABCB, ABCB; … Também na reprodução em papel, só realizou 

correctamente uma das três actividades. Mais sucesso teve na identificação e reprodução de 

padrões detectados nas capulanas, do tipo AB, AB, … e no completamento de padrões do tipo 

ABB, ABB, … 
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(Diário de Bordo – 6 de Dezembro de 2006) – “Quer a Sofia quer o Eduardo gostaram do resultado 

final das t-shirts. A Sofia pediu logo para tirar uma fotografia à sua. Depois disse: “Também quero 

que guardes as minhas na minha pasta.” 

No que se refere à navegação no CD-ROM, Sofia primeiro escutava com atenção todas as 

indicações dadas pela investigadora e via como os colegas faziam. Depois, já mais segura quis 

manipular o rato, navegando no documento, principalmente na realidade dos PALOP. 

(Diário de Bordo – 17 de Julho de 2006) – “A Sofia pediu para ser ela a primeira a ver no CD-ROM. 

Como até agora tem demonstrado receio, os rapazes vieram logo para a auxiliar. “Não preciso de 

ajuda, eu também sei como se faz.” Depois desentendeu-se com o Gonçalo porque ele mexeu no 

rato quando era a vez dela.” 

Aquando da criação das pastas no desktop, Sofia não se mostrou muito interessada. 

Apenas depois de se terem colocado as fotos de cada um nas respectivas pastas e de ver os 

colegas a visionarem os seus trabalhos, é que Sofia se apercebeu do interesse do que tinha sido 

feito: 

(Diário de Bordo – 4 de Dezembro de 2006) – “Porque é que todos os trabalhos são do Gonçalo? Tu 

também tinhas fotografias dos meus. Foi ele que fez asneira…” Mostrou-se triste por não ver os 

seus trabalhos no computador. Então expliquei que agora cada menino tinha os seus separados, 

que ela também tinha uma pasta com os dela. Pediu-me para ver, para se certificar que estava a 

dizer a verdade. “Assim é melhor, estão todos juntos. Põe aqui a fotografia que tirei aos meninos e a 

ti”. 

5.2.2. Destrezas e conhecimentos 

 

5.2.2.1. Gravador áudio digital 

Como era um pouco insegura e gostava de fazer tudo bem, só quando achou que já 

estava preparada é que Sofia quis utilizar o gravador. De facto, fê-lo com bastante destreza e 

correcção, por exemplo, na tarefa “padrões barulhentos”: 

(Diário de Bordo – 14 de Dezembro de 2006) – “A Sofia mostrou-se bastante segura ao manusear o 

gravador. Foi a última dos cinco meninos a realizar a actividade, mas fê-lo com bastante correcção.” 

5.2.2.2. Máquina fotográfica digital 

Idêntica atitude teve relativamente à máquina fotográfica que, a princípio, manipulou com 

algum receio mas correctamente, ficando gradativamente mais segura embora sempre muito auto-

crítica: 
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(Diário de Bordo – 4 de Dezembro de 2006) – “Vou tirar uma foto aos meninos. Posso?”; “Agora tiro 

ao Gonçalo, ele também tirou ao meu trabalho. Ficou bem? É assim que se faz, não é?” 

(Diário de Bordo – 6 de Dezembro de 2006) – “A Sofia quis tirar uma fotografia à sua t-shirt. Depois 

pediu para ver no computador. “Ficou um bocadinho tremida. Parece a do Gonçalo, que ele tirou ao 

meu padrão.” O Gonçalo pediu logo para ver.” 

   

Ilustração CXLV – Alguns registos fotográficos de Sofia 

5.2.2.3. Computador 

 

CD-ROM 

Sofia, apesar da timidez inicial, navegou no CD-ROM com facilidade, mudando de 

realidade e de domínio sempre à procura de características dos PALOP, denotando que tinha 

percebido a lógica de navegação e fixando diapositivos que mais lhe interessavam: 

(Diário de Bordo – 12 de Dezembro de 2006) – “Quando chegou a sua vez de navegar no CD, a 

Sofia disse que queria ver de novo a dança das meninas e com toda a segurança pegou no rato. 

Então comentou – “Não ‘tá cá o número 6. Eu sei que era no número 6 da bola”. Pensava que 

estava na realidade PALOP, no domínio Expressão Motora, mas o Eduardo tinha mudado de 

domínio sem que a Sofia se apercebesse. Chamei a atenção para esse pormenor, e ela então 

premiu o símbolo representativo desse domínio – a bola de futebol. Encontrou o videograma que 

procurava e ficou muito satisfeita.”  

No decorrer da tarefa “azulejos”, estando já a desenhar o padrão na grade, imitando o 

azulejo, Sofia pediu para ver de novo o CD-ROM como se faziam os azulejos. Embora não 

estivesse previsto, colocou prontamente e com toda a destreza o CD-ROM no portátil e voltou-se a 

visionar uma forma de fazer azulejos. 

(Diário de Bordo – 18 de Dezembro de 2006) – “A Sofia pediu para ver de novo o videograma do 

fabrico do azulejo. Deixei que introduzisse de novo o CD-ROM no computador. Depois perguntei-lhe 

se ainda se recordava onde estava o videograma. “É nos portugueses”. “E em que domínio? Em 
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qual destes símbolos?” Relembrámos o que se podia encontrar em cada ícone – no primeiro da 

esquerda, os fantoches e teatros; na ‘bola de futebol’, a ginástica e as danças; depois a música; no 

outro, as pinturas. A Sofia, então, disse logo que tinha que ser nesse porque nos outros eram as 

histórias e a matemática. Clicámos no das “pinturas”, e no slide número 3 lá estava o videograma 

que a Sofia procurava.” 

Internet 

A curiosidade e o interesse da Sofia levavam-na a questionar sempre que não percebia 

uma expressão ou um termo. Quando consultámos pela primeira vez a Internet, foi utilizado o 

termo site e, de imediato perguntou o que eram ‘sites’:  

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Tentei explicar que a Internet era um sítio onde se 

podia ir buscar muita informação. Havia sites, sítios ou locais com tudo o que quiséssemos procurar. 

“A Internet é como se fossem muitos livros e, em cada ‘página’ podemos ver imagens, textos…” 

Quando chegou a sua vez de pesquisar, Sofia mostrou que sabia exactamente como fazer 

e o que queria ver: 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “O que queres pesquisar?”. “O país da minha avó 

Cidália. Eu quero procurar coisas da Guiné. Como se escreve?” Ditei as letras. O Gonçalo identificou 

o G, e disse que era a do nome dele.” 

Pastas no Desktop 

Quando quis ver os seus desenhos na sua pasta, rapidamente aprendeu todos os 

procedimentos e conseguia ensiná-los aos colegas: 

(Diário de Bordo – 6 de Dezembro de 2006) – “A Sofia aprendeu a abrir as pastas e a fechar as 

pastas e consultar a informação que lhe interessava. A Marta estava a ter dificuldade em aceder ao 

conteúdo da sua pasta e a Sofia ajudou logo: “Clica duas vezes. Mais seguido. Tens que ser rápida”. 

Depois quis certificar-se de que a amiga sabia como se procedia para fechar a pasta e informou: 

“Para fechar é na cruzinha.” 

Em suma, o facto de ser receosa mas também perfeccionista e muito auto-crítica, levou a Sofia a 

agir sempre com bastante prudência, não se deixando precipitar pelo entusiasmo. Só quando se 

sentia segura é que manipulava os equipamentos e, nessa altura, com bastante destreza 

denotando conhecimentos sobre o assunto porque também se revelou muito curiosa e preocupada 

em saber. É ainda de notar que o interesse na manipulação quer do gravador, quer da máquina 

fotográfica quer do computador parece estar muito relacionado com as coisas que lhe dizem 

directamente respeito. 
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5.3. Competências relacionadas com a Multi/Intercul turalidade 

 

5.3.1. Realidade Portuguesa 

Na sessão em que se utilizaram os fantoches para recontar a história da Lebre e da 

Raposa, foi referido que no nosso país, era habitual fazer-se teatrinhos com fantoches, ou, como 

também eram chamados, com bonecros ou robertos. Foi dito que, no CD-ROM se falava disso e 

Sofia logo quis ver e escutou com muita atenção o que a investigadora ia lendo. Ia comentando: 

(Diário de Bordo – Junho de 2006) – “No país da história também contavam com fantoches pelas 

ruas? Pensava que era só dentro das casas que se usava para não se molharem!” A propósito da 

história dos ursinhos que no CD-ROM é contada com o auxílio de fantoches, a Sofia perguntou se 

na minha caixa dos fantoches não havia ursos. “Se houvesse podíamos contar essa história, víamos 

o CD e fazíamos igual no recreio para mais pessoas verem!” 

Atenção semelhante foi revelando ao longo da experiência no que respeitou ao barro. 

Quando se mostrou o filme do barro, no fabrico de peças de cerâmica, Sofia, à semelhança de 

Marta, mostrou bastante repugnância. Disse que era “nojento”. No entanto, quando, mais tarde, se 

voltou a referir esse material, como essencial no fabrico do azulejo, Sofia foi capaz de relacionar 

com o videograma anteriormente visto. 

(Diário de Bordo – 18 de Dezembro de 2006) – “Quando o Eduardo disse que o videograma era 

semelhante ao do barro, só que não tinham as mãos sujas, a Sofia disse logo que não era apenas 

isso: ”Também não anda à roda! Lembras-te que andava à roda para ficar redondinho e lisinho?” 

Aquando da exploração do CD-ROM, na tarefa “estampagem de t-shirts”, Sofia fez uma 

afirmação interessante: 

(Registo videográfico – 6 de Dezembro de 2006) – “Olha, não escolhas o português… Eu conheço 

melhor o português porque sou portuguesa. Quero ver outros que não conheço tão bem. Devem ter 

muitas coisas giras e diferentes das nossas.”  

5.3.2. Realidade PALOP 

Como já se referiu, na exploração do CD-ROM, evidenciou um interesse particular na 

realidade dos PALOP, por ter familiares guineenses. Mas, curiosamente, só associa a Guiné à avó 

e não ao pai que considera português. O mesmo se passa com a mãe, apesar de ter origem 

canadiana. 

(Diário de Bordo – 28 de Novembro de 2006) – “Propus à Sofia que pesquisasse sobre o país de 

origem do pai e da avó mas a Sofia, como associa o pai a Portugal, pensou que estava a referir-me 



Capítulo V – Análise dos Dados 

 188 

a este país e à avó materna. Então, respondeu de imediato: “Eu não quero ver coisas do país dos 

meus pais. Eu quero procurar coisas da Guiné, da minha avó Cidália. Como se escreve?”  

Quando terminou a pesquisa, Sofia perguntou: “As pessoas pretas fazem isto no país 

delas, não é? É que aqui há muitos pretos e nunca os vi a dançar assim, com estas roupas, com 

estas pinturas e com estas máscaras. Só vi algumas estátuas destas! E a minha avó também ouve 

músicas destas. Tristes! Eles gostam assim.”  

Uma das actividades que Sofia gostou mais de realizar foi a da decoração das máscaras. 

Demonstrou muito interesse no modo como os povos dos PALOP utilizavam as máscaras, como 

as fabricavam, etc. Depois, no final da tarefa “padrões mascarados”, Sofia quis fazer o registo 

fotográfico da máscara e comentou – “Até está parecida com as que vi! Só não é de madeira”. 

5.3.3. Realidade dos Países de Leste 

Quando foi referido que a história que havia sido contada era oriunda dos países de Leste 

e que estava no CD-ROM, assim como outras, Sofia, à semelhança de Marta quis logo que se 

mostrassem e se lessem outras histórias. Ouviu a história que se leu com muita atenção mas não 

fez qualquer comentário espontâneo no final. À pergunta se gostaram limitou-se a dizer que sim à 

medida que ia sorrindo. 

A meio da tarefa “trajes típicos” apareceu a mãe de Sofia para a vir buscar. Disse que 

Sofia tinha falado do trabalho que estava a realizar no Jardim-de-Infância e que em casa fez um 

desenho de uma menina ucraniana, loirinha. Acrescentou que “gosto das meninas da Ucrânia, 

todas loirinhas e branquinhas como a Cristina e queria ser como elas”. Existia no grupo uma 

menina ucraniana, Cristina, que servia de referência quando se falava dessa realidade, sendo 

dada como exemplo. De facto, é uma menina muito loirinha tal como a sua mãe, que as crianças 

conheciam bem, por vir trazer e buscar Cristina à sala. Mas Sofia só parece ter-se apercebido que 

essa característica era comum a outras pessoas desses países no seguimento da exploração do 

CD-ROM. 

Também se mostrou muito sensível às suas roupas muito brancas e teve o seguinte 

comentário – “Que engraçado, os do leste são brancos e vestem roupas brancas e os ciganos são 

mais escuros e vestem roupas pretas! Mas há pretos que vestem roupas claras e outros escuras!” 

Relativamente à música, também teve um comentário interessante – “Não gosto nada 

destas músicas. É melhor as da minha avó ou a dos ciganos que são mais alegres!” 

5.3.4. Realidade Cigana 
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Sofia, ao contrário dos outros meninos, não sabia quem eram os ‘ciganos’. Pelo menos 

não identificou esse termo. Quando se falou das diversas realidades retratadas no CD-ROM, ela 

perguntou: “O que são ciganos?”. Os colegas disseram logo – “é como a Rosângela” – e queriam 

dar mais explicações, mas aproveitou-se essa questão para explorar melhor o CD-ROM, no que 

se referia a essa realidade. 

(Diário de Bordo – 12 de Julho de 2006) – “No final da exploração, a Sofia disse que ser cigano até 

“era fixe” porque viajavam muito e podiam fazer o que queriam. “Andar de carroça é que devia ser 

mau porque se molhavam todos com a chuva!” 

Na tarefa “padrões mascarados”, em que se viram as danças africanas, Sofia voltou a falar 

dos ‘ciganos’, dizendo que também tinham danças muito mexidas e tocavam viola. 

Sintetizando, a Sofia, mesmo sendo reservada nos seus comentários, esteve sempre muita atenta 

a todas as particularidades das outras realidades que queria conhecer “porque devem ter coisas 

muito giras e diferentes”, sendo sensível a pormenores que escaparam a outros colegas. Por 

exemplo, em relação aos fantoches fixou que também eram usados em espectáculos de rua; 

relativamente à produção de peças em barro, referiu que a ‘roda’ permitia fazer as peças 

‘redondinhas e lisinhas’. No que respeita aos PALOP, foi a única que referiu as estátuas e 

considerou que a sua máscara era muito parecida com as deles só que não era feita de madeira. 

Também em relação à música considerou-a triste como as que a sua avó ouvia e gostava mais da 

música cigana que era mais alegre e acompanhada de viola. Já a música dos países de leste era 

‘muito feia’. A roupa que estes povos usavam era branca como eles enquanto que a dos ciganos 

era escura como eles e os povos africanos usavam roupas mais variadas em cores. Os ciganos 

tinham sorte por andarem sempre ‘de um lado para o outro e faziam o que queriam. Só era pena 

andarem de carroça porque se molhavam’. 
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Neste capítulo indicam-se algumas das condicionantes que envolveram o presente estudo, 

dá-se conta das principais conclusões retiradas, apontam-se algumas das possíveis implicações 

do estudo e por fim deixam-se algumas ideias para investigações futuras. 

1. Condicionantes do estudo 

O estudo foi condicionado, essencialmente, pela não colocação da investigadora. 

Verificando que a mesma não aconteceria a tempo, procedeu-se à procura de uma instituição que 

pudesse acolher o estudo. O facto de uma colega de Mestrado estar colocada na instituição onde 

se realizou o estudo, cujos dirigentes também consentiram, foi um factor decisivo na escolha.  

Num grupo de Jardim-de-Infância há certas rotinas que não se podem quebrar, como as 

horas das refeições, a hora do descanso, e a participação noutras actividades que fazem parte do 

currículo. No caso concreto desta Instituição, havia a música, a ginástica e outras actividades que 

retiravam as crianças da sala ao longo do dia. Para além disso, a Educadora titular também já 

tinha o seu plano de intervenção definido e que era forçoso respeitar. Daí que o tempo em que foi 

possível estar com as crianças para além destas actividades foi muito limitado. 

Na impossibilidade de trabalhar com todas as 25 crianças da sala, havia que seleccionar 

algumas. Como nada se queria impôr, o critério teria que ser a “adesão por parte das crianças”. 

Para isso, tivemos que nos dar a conhecer e explicitar o que se pretendia fazer. Foram então 

feitas várias visitas à sala com o único objectivo de nos familiarizarmos com as crianças. No 

entanto, a relação que já tinham criado com a Educadora titular não facilitou essa aproximação. 

Decorrentes das sessões preliminares, que foram dinamizadas pelas três investigadoras, como já 

se referiu, voluntariaram-se cinco crianças para o estudo.  

A Educadora titular achou por bem que as sessões fossem realizadas na sala de 

actividades, facto com o qual concordamos. Retirar as crianças do local onde estão habituadas a 

passar o seu dia seria motivo para que não o fizessem tão naturalmente. Mas as condições da 

sala não contribuíram para que a experiência se processasse da melhor forma. O espaço era 

pequeno e a ocupação de uma única mesa para a realização das propostas limitou o trabalho da 

investigadora. Além disso, numa sala com 25 crianças há sempre muito barulho, o que também 

constituiu um entrave, visto que os sujeitos do estudo facilmente se distraíam. Para isso também 

contribuiu a curiosidade constante das outras crianças que as levou a interromper constantemente 

o trabalho e a querer brincar com a câmara de vídeo – quiseram ver, mudar de sítio, premir os 

botões, etc. 

Por fim, também a idade dos sujeitos foi um factor condicionante. O facto das crianças 

terem, à altura da experiência, idades entre os 3 e os 4 anos de idade, não se expressando bem 
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por palavras, não se conseguindo concentrar por muito tempo e cansando-se com facilidade das 

tarefas, dificultou a implementação de uma investigação centrada em aspectos tão complexos 

como os padrões, as tecnologias informáticas e a multi/interculturalidade. 

2. Conclusões do estudo 

Recorde-se que, com o estudo realizado e apresentado nesta dissertação, pretendia-se 

avaliar o impacto da exploração do CD-ROM “Imagens de Interculturalidade na Educação de 

Infância – Nós e os outros” na construção do sentido de padrão, no desenvolvimento de 

competências tecnológicas e numa mais efectiva consciência e sensibilidade intercultural. Mais 

concretamente, pretendia-se avaliar em que medida uma série de experiências de aprendizagem 

inspiradas no referido CD-ROM, admitindo-o, assim, como elemento central desse processo 

educativo contribuía para que crianças do Pré-Escolar fossem capazes de identificar, reproduzir, 

completar e construir padrões. Paralelamente, perseguia-se o conhecimento de algumas 

características da nossa e de outras culturas, fundamental no processo de aceitação e valorização 

da diferença cultural e, consequente, do ‘outro’. Finalmente, almejava-se o desenvolvimento de 

apetências e destrezas de utilização do computador e de outras tecnologias informáticas como o 

gravador e máquina fotográfica digitais. 

Não obstante as limitações já explicitadas, o trabalho permitiu retirar algumas conclusões 

muito importantes e interessantes, que agora se procura sintetizar. 

2.1. Competências matemáticas – Padrões 

O tema dos padrões foi abordado, de forma estruturada, pela primeira vez com as 

crianças, no âmbito deste estudo, já que a Educadora titular nunca o havia feito. 

Não obstante, os sujeitos já revelavam algum conhecimento prévio sobre o tema, patente 

na forma como todos desempenharam, com sucesso, a primeira tarefa prévia de reprodução oral 

de padrões simples de repetição do tipo AB, AB, … ou ABC, ABC, …. 

Posteriormente, neste mesmo tipo de tarefas, os sujeitos já reproduziram padrões do tipo 

AAB (três sujeitos); AAAB (um sujeito); AABB (um sujeito); AAABB (um sujeito); AABC (três 

sujeitos); ABCC (um sujeito) e mesmo ABCB (um sujeito).  

Ainda em relação à reprodução de padrões mas agora com material manipulativo, para 

fazer o colar de missangas, quatro sujeitos usaram o padrão do tipo AB, AB, … (acabando em A 

ou B) e só um sujeito reproduziu um padrão do tipo ABCB, ABCB, …. Também na actividade com 

massas, três sujeitos reproduziram padrões daquele tipo, um sujeito replicou o módulo AAB e 

outro o módulo AABB. A última tarefa desta série, envolvendo actividades com 20 bolinhas de 
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plasticina, revelou-se mais difícil pelo facto do número de bolas não ser, na maior parte dos casos, 

múltiplo do número de elementos do módulo, do tipo ABB, ABC ou mesmo AAABBB. Para 

ultrapassar o problema, os sujeitos ou acrescentaram mais uma bola (em três casos) ou só 

consideraram 18 bolas (em dois casos). 

A reprodução em tecido, nas t-shirts, só foi realizada por dois sujeitos e envolveu padrões 

do tipo AB, AB, … ou ABCB, ABCB, ….  

A reprodução em papel revelou-se, globalmente, uma tarefa mais complexa. 

Curiosamente, a que implicava a identificação de padrões em capulanas foi bem sucedida por 

quatro dos cinco sujeitos, três dos quais trabalharam com padrões do tipo AB, AB, … tendo o 

outro identificado e reproduzido um padrão do tipo ABAC. O outro sujeito tentou reproduzir um 

módulo jogando com simetrias. Reproduzir a disposição dos animais não causou qualquer 

problema para um único sujeito que usou um padrão do tipo AB, AB, … Dois sujeitos também 

iniciaram com o mesmo módulo mas, a certa altura, enganaram-se ou não completaram a tarefa. 

Dos restantes, um sujeito fez duas tentativas com padrões do tipo ABB, ABB, … e ABC, ABC, … 

mas enganou-se e desistiu. O outro reproduziu um padrão deste tipo mas atrapalhou-se porque, 

em linha, só havia 8 quadrados e não continuou para as seguintes. E relação ao “dominó chinês”, 

um sujeito faltou e, portanto, não desenvolveu a tarefa; um sujeito não conseguiu reproduzir o 

padrão; dois sujeitos inventaram padrões diferentes dos que era suposto reproduzirem, embora 

mais complexos – AAB, AAB, … em vez de AB, AB, … num caso e AAABB, AAABB, … em vez de 

ABBB, ABBB, …. Por fim, um sujeito reproduziu a sequência AB, AB, … e, inclusivamente, 

terminou em A. Na tarefa “carimbagem amarga” só um sujeito é que a realizou com todo o 

sucesso. Dois sujeitos parece terem reproduzido uma inversão dos padrões originais e os 

restantes não seguiram a mesma lei de formação na linha seguinte, tendo obtido regularidades, 

com o mesmo elemento do módulo, em linhas e colunas. 

As tarefas de completamento foram realizadas com sucesso por todos os participantes no 

estudo bastando, mesmo nas mais complexas, a sua leitura em voz alta para clarificar o padrão 

em causa. 

Relativamente à criação de padrões, que exige a apropriação do sentido de padrão e 

mobiliza aprendizagens, nomeadamente, relacionadas com a identificação de módulos e de regras 

implícitas à sua replicação para a formação de sequências, o tipo privilegiado nas tarefas “dispôr 

animais” e “padrões vaidosos” foi o AB, AB, …. Só um sujeito é que, em ambas as tarefas, criou 

padrões do tipo AAB, AAB, … e ABBB, ABBB, … respectivamente. Em duas das outras três 

tarefas que envolvem a criação de padrões sem qualquer limitação de espaços ainda foi usado 

este tipo de padrão por três sujeitos, acabando em alguns casos em A. Os outros sujeitos 

evoluíram para padrões mais complexos do tipo ABB, ABB, … ABBB, ABBB, … e mesmo ABCB, 

ABCB, … A tarefa “imagens sonoras” suscitou o uso de padrões do tipo AAB, AAB, … por três 

sujeitos; AABB, AABB, … por um sujeito e AAABB, AAABB, … por parte do outro sujeito.  
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Quando há espaços previamente delimitados, a tarefa parece complicar-se. No caso de se 

apresentarem 10 quadrados em cada uma de duas linhas, a maior parte dos sujeitos não usa a 2ª 

linha. Além disso, dois sujeitos só usaram padrões do tipo AB, AB, … Outro sujeito usou um 

padrão do tipo AAB, AAB, … mas como faltava um quadrado para poder terminar a sequência 

preferiu deixar um quadrado em branco para terminar em B. Outro sujeito criou um padrão do tipo 

AABB, AABB, … mas como o número de quadrados só lhe permitia chegar ao AA da 3ª série 

concluiu que o padrão não estava acabado. Por fim, o último sujeito criou um padrão do mesmo 

tipo e dou por terminada a tarefa em AA sem qualquer problema. No caso no qual foram 

disponibilizados 11 círculos os sujeitos não tiveram qualquer problema com o términos do padrão 

que criaram – AB, AB, …; ABC, ABC, … ou AAABBB, AAABBB, … Dos restantes sujeitos, um 

criou um padrão do tipo ABB mas pintou o último círculo com duas cores e o outro criou um 

padrão do tipo ABC, ABC, … mas acrescentou um círculo para completar a série. 

Finalmente, na tarefa azulejos em que era dada uma grade de 5x7 só um sujeito é que 

completou a tarefa com toda a correcção, mas criando um padrão do tipo AB, AB, … Outro sujeito 

também tentou um padrão desse tipo, transitou correctamente da 1ª para a 2ª linha mas depois 

enganou-se. Os restantes sujeitos tentaram criar padrões mais complexos do tipo ABC, ABC, … 

ou mesmo ABAC, ABAC mas alinharam os elementos do módulo em coluna, violando a lei de 

formação. 

Assim, globalmente, as tarefas que se afiguraram mais complexas parecem ter sido as de 

reprodução, no papel, de padrões apresentados em diversos formatos e as de criação de padrões 

principalmente quando há limites preestabelecidos.  

As mais acessíveis parecem ter sido as de reprodução oral dos padrões. Aliás, este 

exercício de ‘leitura’ do módulo ou da sua sequência parece ter bastante importância no trabalho 

com padrões. 

No que concerne à linguagem, conclui-se que termos como ‘padrão’, ‘repetição’ ou 

‘repetido’, ‘o que vem a seguir’ começaram a fazer parte do vocabulário destes cinco sujeitos 

usados com bastante propriedade. 

Assim, e não obstante alguns desempenhos menos bem sucedidos, parece poder concluir-se que 

as crianças foram construindo uma ideia mais sólida de padrão e conseguiram lidar com diversas 

tarefas envolvendo quer o completamento, quer a reprodução quer a criação de padrões com 

graus de sofisticação já muito interessantes.  
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2.2. Competências tecnológicas 

Este grupo de crianças, como já foi anteriormente referido, já tinha utilizado, antes da 

experiência realizada no âmbito desta dissertação, o único computador existente na sala mas 

essencialmente para a realização de jogos, até porque as características técnicas do computador 

não permitiam o desenvolvimento de tarefas exigentes em termos de requisitos técnicos. 

Relativamente a outras tecnologias informáticas, os sujeitos do estudo nunca as tinham usado, 

pelo menos em contexto do Jardim-de-Infância. 

Relativamente ao interesse pelas tecnologias, todas as crianças mostraram uma grande 

apetência pela máquina fotográfica e por todas as valências exploradas com o computador, que é 

portátil, – CD-ROM, Internet e pastas –, embora os rapazes se mostrassem mais efusivos e as 

meninas mais cautelosas. Relativamente ao gravador áudio, só uma menina não revelou muito 

interesse. Curioso é também notar que só um rapaz mostrou muita curiosidade no gravador vídeo 

e no próprio dispositivo físico de ligação à Internet. Para além do factor novidade, pudemos 

constatar que tal interesse crescente parece estar directamente relacionado com o facto de 

envolver produções suas ou assuntos do seu interesse imediato. Para além disso, tal apetência 

também parece estar directamente relacionada com a manipulação efectiva dos equipamentos e 

com o conhecimento mais aprofundado que foram construindo, dimensões que se interrelacionam 

e completam – interesse, conhecimento, manipulação. Por outras palavras, a actividade funcional 

foi sendo potenciada à medida que evoluíam em actividade conceptual e intencional e vice-versa. 

Embora possa não ser o mais relevante, é ainda de registar que alargaram o seu vocabulário com 

termos tecnológicos específicos. 

Relativamente à manipulação do gravador áudio, é de notar que um sujeito facilmente 

estabeleceu analogias com o DVD que tinha em casa, o mesmo tendo acontecido com a inserção 

do CD-ROM no computador. Mesmo os outros sujeitos que não estabeleceram tal conexão 

sabiam qual o botão a premir para se iniciar/terminar a gravação o que faziam com bastante 

destreza. O mesmo acontecia quando queriam ouvir o registo feito manipulando os outros botões 

de avanço, recuo e play.  

No que respeita à máquina fotográfica digital, rapidamente se aperceberam da 

necessidade do objecto a fotografar bem como o sujeito da acção estarem imobilizados; a lógica 

básica do enquadramento; qual o botão a premir para registar a imagem e como se processava a 

transferência das fotografias para o computador. O seu visionamento entusiasmava-os bastante e 

processavam-no, eles próprios, com bastante segurança, desde o aceder à ‘sua’ pasta guardada 

no ambiente de trabalho do computador, ao clicar duas vezes seguidas e rapidamente sobre uma 

fotografia e depois usar os mecanismos de avanço ou recuo para visionar as restantes.  
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Também a lógica de navegação no CD-ROM que se constituiu o objecto de estudo desta 

dissertação foi facilmente entendida, manifestando, todos os sujeitos, facilidade em mudar de 

realidade e mesmo de domínio, embora esta transição se revelasse um pouco mais difícil. Além 

disso transitavam de um diapositivo para outro com bastante facilidade não só linearmente mas 

mesmo indo directamente para o que lhes interessava, que tinham fixado. A reduzida dimensão 

dos números e o facto de não estarem muito visíveis não constituiu qualquer obstáculo revelando 

um bom controlo do rato. No CD-ROM, foram particularmente sensíveis aos diapositivos com 

videogramas e com som. 

Apesar de se revelar muito difícil explicar a crianças o que é a Internet, pelo contacto 

directo com a mesma, terão percebido que é “uma espécie de livro com muitas páginas onde é 

possível pesquisar e obter muita informação”, principalmente visual, que foi a mais explorada no 

âmbito deste estudo devido, essencialmente, à idade dos sujeitos. 

Assim, parece poder concluir-se que as experiências de aprendizagem que os sujeitos 

vivenciaram no âmbito desta dissertação contribuíram para o desenvolvimento efectivo de 

apetências e competências tecnológicas ligadas, principalmente, ao gravador áudio e à máquina 

fotográfica digitais e ao CD-ROM, à Internet e às pastas do computador. 

 

2.3. Competências relacionadas com a Multi/Intercul turalidade 

Como já foi referido anteriormente, antes do desenvolvimento da experiência investigativa 

aqui retratada, não tinha sido feito, intencionalmente, um trabalho centrado nas questões da 

multiculturalidade, não obstante conviverem no mesmo espaço crianças com ascendentes de 

diversas culturas. 

A ausência de tal trabalho pode, pelo menos em parte, justificar porque é que os sujeitos 

em estudo, apesar de tão pequeninos, verbalizavam ideias estereotipadas acerca dos que lhes 

são diferentes, principalmente de raça negra e de etnia cigana. Numa fase inicial, o visionamento 

de diapositivos do CD-ROM evocou-lhes afirmações do tipo “esses meninos são pobres”, “esses 

meninos não têm pais”, “os ciganos roubam meninos”, “os ciganos gritam muito porque são maus”, 

frases que deixaram de proferir durante o desenrolar da experiência. Acreditamos que, na base de 

uma tal atitude, está o facto de terem construído um conhecimento mais profundo de 

características quer dos portugueses, quer dos povos dos PALOP, quer dos povos dos países de 

leste da Europa quer dos ciganos, essenciais a atitudes cívicas de apreço e respeito por ‘nós e 

(pelos) outros’.  
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Em relação à realidade portuguesa, foram, genericamente, sensíveis aos aspectos que 

desconheciam e que retiveram relacionados com: as designações de ‘robertos’ ou ‘bonecros’ para 

os fantoches e ao facto de serem usados em espectáculos de rua; o facto do barro ser um material 

muito usado no nosso país e permitir a realização de peças usando-se uma ‘roda’ que as torna 

‘redondinhas e lisinhas’ molhando o barro que fica com um aspecto ‘nojento’; o facto dos azulejos 

serem feitos com essa matéria de uma forma manual ou mecânica; a existência de diversas 

variantes do dominó, jogo muito vulgarizado em Portugal e que, actualmente é mais jogado por 

pessoas idosas, principalmente nas aldeias; a existência, noutros países, de animais domésticos 

que vivem em Portugal 

No que respeita à cultura dos PALOP, todos os sujeitos manifestaram curiosidade pelas 

máscaras, que ficaram a saber serem feitas de madeira e que as usam em diversas ocasiões que 

não só no Carnaval, principalmente em festas, estando também associadas à dança, muito 

mexida. Nessas ocasiões, pintam o corpo e a cara, como reteve um dos sujeitos, e usam muitos 

‘panos’ e de cores variadas que enrolam no corpo, pormenor a que foram mais sensíveis os 

sujeitos do género feminino. Um destes sujeitos ainda foi sensível às estátuas, que ficou a saber 

serem também feitas de madeira, e à música que nunca tinha ouvido e que considerou ‘triste’. 

Outro dos sujeitos ainda constatou a possibilidade de existirem pessoas em África que podem não 

ser tão negras como pensava. 

No que concerne aos países de leste da Europa, principalmente três dos sujeitos ficaram 

muito entusiasmados com a língua, que consideraram ‘esquisita’, na qual foi contada a história “A 

lebre e a raposa”, do agrado de todos, e que ‘se escreve ao contrário’. Também a música, de 

acordo com um dos sujeitos, ‘é muito feia’ e na opinião de outro é ‘esquisita’, facto pelo qual, 

segundo este sujeito, esses povos não dançarão muito. Parece não incluírem o ballet nesse tipo 

de danças, modalidade que foi muito apreciada por um dos sujeitos do género feminino, 

principalmente o clássico. Também os trajes, ‘muito rodados’ (característica referida por um dos 

sujeitos do género feminino), foram apreciados por todos os sujeitos, que identificaram o branco 

como cor principal (‘igual à pele deles’, como comparou um dos sujeitos) e que contrastaram com 

a cor preta das roupas largas e compridas, preferidas pelos ciganos, também de pele mais escura 

que aqueles povos. 

No que toca a estas pessoas ciganas, todos os sujeitos ainda identificaram como 

característica da música cigana o ser ‘mais alegre’, acompanhada pela viola (como um dos 

sujeitos do género feminino referiu) e directamente relacionada com a dança que todos 

perceberam ser muito feita ‘com as mãos’, que mexiam muito e com as quais batiam palmas. 

Também as actividades de feira foram referidas por vários sujeitos, embora só um deles tivesse 

comentado que os ciganos “têm sorte por andarem sempre ‘de um lado para o outro e fazem o 

que querem. Só é pena andarem de carroça porque se molham’. 
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Assim, parece estarmos em condições de poder afirmar que todos os sujeitos envolvidos no 

estudo consciencializaram que as várias culturas apresentam características muito interessantes, 

que passaram a conhecer, que são próprias de cada realidade, consciência essa que terá 

contribuído para criarem um maior respeito pelo ‘outro’ e, portanto, também por nós, factor 

determinante na sustentabilidade do próprio planeta. 

 

3. Implicações do estudo 

Ao longo deste trabalho de investigação foi possível tomar consciência do muito que está 

por fazer mas que é possível fazer e se deve fazer em prol do desenvolvimento de competências 

quer a nível da matemática – “a ciência dos padrões”10 quer ao nível das tecnologias informáticas 

quer ao nível do multi/interculturalismo, dimensões muito complexas mas cuja importância está 

cada vez mais generalizadamente reconhecida pelos mais diversos pensadores e instituições, e 

desde o pré-escolar. Muitas vezes desvalorizam-se ou têm-se expectativas muito baixas 

relativamente às capacidades das crianças, mito que estudos como este que se desenvolveu 

fazem cair por terra. De facto, se devidamente apoiadas pelos pares e educadores, as crianças 

conseguem evoluir muito nas suas competências.  

Nesse processo, destaque-se o papel relevante que o CD-ROM “Imagens de 

interculturalidade na Educação de Infância – nós e os outros” poderá assumir, já que todas as 

experiências didácticas proporcionadas no âmbito do presente estudo foram nele inspiradas e com 

os resultados que se apresentaram. 

Nesta perspectiva, consideramos que é urgente tomarem-se algumas medidas, desde um 

nível macro a um nível micro.  

Assim, a nível das estruturas ministeriais, é fundamental que se exerça uma forte política 

de sensibilização para uma séria e criteriosa exploração do respectivo CD-ROM que foi distribuído 

por todas as instituições do Pré-Escolar, rentabilizando-se o grande investimento (mesmo 

financeiro) que foi feito, e que não pode passar só pela sua referência num local recôndito do site 

do Ministério da Educação – http://www.dgidc.min-edu.pt/pre-escolar/publicacoes.asp, no qual se 

pode ler: 

“As suas potencialidades educativas fazem com que este CD-ROM se apresente como um 

instrumento de qualidade para o processo de ensino/aprendizagem, importando, por isso, integrar 

na vida do jardim-de-infância e explorar, nas suas diferentes funções: expressão, comunicação, 

criatividade, pensamento crítico e construção do conhecimento”. 

                                                           
10 Título do livro de Keith Devlin (2002), no qual o autor defende essa visão. 
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Também é importante pensar e implementar uma política de avaliação do impacto e 

impacte de tal exploração e de divulgação e partilha dos resultados que se vão obtendo, que 

instigue e alimente tais práticas.  

O momento não poderia ser mais oportuno, quando se instituiu e/ou propôs: 

� O ano 2008 como o ano Internacional das Línguas, no âmbito do qual se 

destacam duas medidas prioritárias – “Projectos em cultura  enfatizando a 

diversidade cultural, o diálogo e intercâmbio cultural, protecção do património cultural, 

salvaguarda de línguas em perigos de extinção (traduções e publicações, por 

exemplo)” e “Iniciativas de comunicação e informação  que concentram-se na 

construção da sociedade da informação, da qual todos podem participar e beneficiar; 

promovendo o acesso universal da informação e maior acesso a ITCs, garantindo o 

uso de um maior número de línguas; promovendo a diversidade cultural e linguística 

na mídia e nas redes internacionais de informação.” 

(http://www.unesco.org.br/unesco/premios/projetoslinguas/mostra_documento); 

 

� O ano 2008 como o Ano Europeu do Diálogo Intercultural – “Perante os 

alargamentos sucessivos da União Europeia (UE) e a maior mobilidade dos cidadãos, 

tornou-se essencial a contribuição dos Estados-Membros para o desenvolvimento das 

culturas. Nesta perspectiva, a UE vai dotar-se de um instrumento único de 

sensibilização e de promoção do sector cultural para favorecer uma gestão, ao nível 

do cidadão, da nossa diversidade cultural. Por isso, a Comissão Europeia propõe que 

2008 seja declarado Ano Europeu do Diálogo Intercultural.” 

(http://europa.eu/scadplus/leg/pt/lvb/l29017.htm); 

 

� O ano 2009 como Ano Europeu da Criatividade e Inovação – “A Europa quer 

tornar-se a economia baseada em conhecimento líder do mundo até 2010, o que 

requer pessoas para desenvolver competências em áreas-chave, como a educação, 

ciência e a tecnologia, para a construção efectiva de uma sociedade orientada pelo 

conhecimento. Com esta proposta, a CE pretende promover actividades que ajudem 

as pessoas a desenvolver as suas competências relativamente à resolução de 

problemas e a aplicar os seus conhecimentos e ideias em situações reais. Além disso, 

visa ainda a promoção da inovação social e empresarial. Ján Figel, comissário 

europeu responsável pela educação, treino, cultura e juventude, anuncia este Ano de 

Criatividade e Inovação como «uma maneira efectiva de ajudar a enfrentar os desafios 

ao levantar a consciência pública, disseminar informações sobre boas práticas, 

estimular a educação, investigação, criatividade e inovação e promover o debate 

político e mudanças».”  
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(http://www.i-gov.org/index.php?article=6358&visual=1&id=23&subject=79)  

Paralelamente, é necessário que o Plano Tecnológico Educação estenda os seus três 

eixos de intervenção (incluindo a formação de formadores) ao Pré-Escolar que, há muito e à 

semelhança do que se passa em outros países, já deveria ser de frequência obrigatória. É 

ambição desse Plano: 

“(…) modernizar o nosso sistema e pô-lo ao serviço de um País desenvolvido, de um País ambicioso 

e de um País que quer dar mais aos seus cidadãos. (…) O que nós queremos é uma escola 

tecnologicamente evoluída, uma escola moderna e qualificada mas também uma escola bem 

organizada e uma escola segura” (discurso do Senhor Primeiro-Ministro José Sócrates, na Sessão 

de Apresentação do Plano Tecnológico da Educação, em 23 de Julho de 2007 – 

http://www.escola.gov.pt/objectivos.asp) 

Também as Instituições de formação devem contemplar o estudo, análise e reflexão deste 

produto multimédia de exploração hipermédia, em várias disciplinas dos novos Cursos 

desenhados no espírito de Bolonha que definem “um licenciado em educação básica como ponto 

de partida para a formação pós-graduada, com perfis compósitos de educadores de infância, 

professores do 1º e do 2º CEB” (CNE, 2008), bem como ao nível da formação contínua e ao nível 

de outros projectos de investigação, conducentes ou não a graus académicos. 

Todos estes profissionais devem perspectivar o desenvolvimento da criança de uma forma 

holística, princípio que o CD-ROM defende e cuja exploração possibilita, principalmente se 

planeada e apoiada por equipas com valências multifacetadas, tal como preconizado em CNE 

(2008) – “As respostas aos problemas actuais da infância exigem respostas interdisciplinares, 

holísticas, diversificadas e, muitas vezes, locais pelo que se recomenda o incentivo ao trabalho em 

equipa entre profissionais com valências diversificadas” (126). Destas valências, poderíamos 

destacar tecnológicas, ligadas à cultura e à educação. 

4. Sugestões para futuras investigações 

Após terminado um estudo deste género, muitas são as questões que se colocam e que 

podem inspirar novos estudos, umas de cariz mais geral e outras mais específicas, umas mais 

directamente relacionadas com o mesmo e outras mais remotas.  

Por exemplo: uma sua réplica mas com outras crianças, e, portanto, outro contexto, 

controlando-se a variável investigadora, conduziria a resultados congruentes? O mesmo 

aconteceria se se fizesse variar a investigadora? E se esta fosse a própria educadora, haveria 

alterações significativas?  
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Concretamente em relação aos padrões, este estudo permitiu identificar que esta temática 

se constitui um terreno fértil de investigação, aconselhando estudos que se centrem, exclusiva, 

exaustiva e aprofundadamente só nesta área – O conhecimento construído e evidenciado pelas 

crianças perdura? São capazes de o mobilizar, agora, para outras tarefas envolvendo padrões? 

Haverá, de facto, uma hierarquia de complexidade entre tarefas de reprodução, de completamento 

e de criação de padrões? Ou essa complexidade terá mais a ver com o tipo de padrão? Ou com a 

forma de registo oral versus escrito? Qual a influência do material manipulativo? Qual a influência 

do uso de aplicações como o Paint ou outro software como o Alfy? E qual a influência da ‘leitura’ 

oral do módulo e/ou da sequência no completamento de padrões, mesmo os mais complexos? 

Que estratégias potenciam o trabalho com padrões quando há limitação de espaços e quando 

estes não são múltiplos do número de elementos do módulo? E como lidam as crianças com 

padrões de simetria? Crianças de diferentes culturas reagirão de forma diferenciada às tarefas 

envolvendo padrões? A implementação de uma unidade didáctica que siga todas as tarefas 

propostas no CD-ROM relativas a padrões permitiria uma maior apropriação do sentido de padrão 

e a construção de conhecimento sólido e duradouro?  

Também os resultados obtidos no que respeita às tecnologias informáticas permitem 

perspectivar outras investigações – o género influencia, realmente, a apetência por determinadas 

tecnologias? Ou será antes a maneira de ser – mais cautelosa ou mais efusiva – que influencia a 

relação do sujeito com as tecnologias? Ou as vivências familiares? Uma utilização mais contínua e 

não tão espaçada no tempo, das mesmas tecnologias usadas no estudo, provocaria alterações 

nos resultados? E explorações livres do CD-ROM pelas crianças, mesmo não sabendo ler, 

permitiria captar outros aspectos que não foram evidenciados no estudo? Quais deles 

valorizavam? Exploravam sites a que o CD-ROM se liga directamente ou não? Quais os 

interessavam mais? O que captavam dessa exploração? 

Também a questão do multi/interculturalismo merece estudos mais aprofundados e 

focalizados exclusivamente nessa temática – O conhecimento construído sobre características 

específicas de várias realidades contribuiu, realmente, para atitudes de maior respeito e 

consideração para com o outro? Quais as condições que as potenciam? Esse conhecimento 

prevalece? Os estereótipos que alguns sujeitos manifestaram foram ou não dissolvidos? Em que 

medida um maior conhecimento sobre a realidade de cada indivíduo contribui, de facto, para uma 

maior aproximação e consideração do outro? Ou será antes um elemento acentuador de 

distanciamento? As crianças consciencializam essa situação? Qual o papel da família em todo 

este processo? Que diálogos Jardim-de-Infância/família se podem construir em prol de atitudes 

verdadeiramente interculturais? Que papel pode ter o CD-ROM em todo esse processo? 

Mas o CD-ROM pode constituir-se o objecto de estudo de inúmeros trabalhos de 

investigação sobre as mais variadas temáticas nele abordadas, quer centrados nas crianças, quer 
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em alunos do Ensino Básico, quer centrados na família, quer centrados no Educador de Infância, 

quer centrados em professores de outros níveis de ensino. Uma exploração do CD-ROM em 

contexto familiar traz alguma mais valia? A que níveis? E em relação aos educadores/professores, 

pode contribuir para o seu próprio desenvolvimento profissional? E para alimentar sinergias entre 

educadores da mesma e de outras instituições? E entre outros educadores e professores do 

mesmo ou de outros agrupamentos? Com que impacto ou impacte?   

Acreditamos que o potencial do CD-ROM é deveras imenso. Ao analisar toda a 

informação que é disponibilizada e ao reflectir sobre todas as sugestões didácticas que nele são 

propostas, fica-se com a ideia que se pode ir muito mais além. 
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ANEXOS





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – História “A Raposa e a Lebre”



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Suporte em papel para a sessão preliminar  – 

“desenhar a disposição de animais”



 

 



 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Suporte em papel para a sessão um – “maca rronada 

de padrões”



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Suporte em papel para a sessão dois – “Pi ntar 

círculos” e “Bolinhas de Plasticina”



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Imagens de Portugal 



 

 



 

 

     

   

    

    

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Imagens de África



 

 



 

 

   

   

    

    

    



 

 

   

   

   

   

  



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 – Imagens da realidade Cigana



 

 



 

 

   

   

    

    



 

 

    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – Imagens dos Países de Leste



 

 



 

 

   

    

    

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 – Imagens de azulejos



 

 



 

 

   

   

   

   

   



 

 

   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – Imagens de colares de Missangas
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