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Palavras-chave Transição; articulação e continuidade educativas; educação pré-escolar e 

1.º ciclo do ensino básico. 

 

Resumo Neste relatório de estágio apresentamos um estudo realizado no âmbito 

da componente de Prática Pedagógica Supervisionada (estágio), que 

decorreu em articulação com o Seminário de Investigação Educacional 

do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. 

O estudo procurou compreender como se trabalha no jardim de infância o 

processo de transição para o 1.º CEB. Para além de um trabalho de 

pesquisa e fundamentação teórica, tornou-se clara a importância de 

conhecer a prática e opinião da educadora e dos encarregados de 

educação das crianças que transitariam no ano seguinte para o 1.º CEB, e, 

realizar um conjunto de atividades junto das crianças do jardim de 

infância que trabalhassem a temática da entrada na escola; já no contexto 

do 1.º CEB, foi importante acompanhar e perceber como foi vivida pelas 

crianças a transição, bem como conhecer as práticas e opinião da 

professora e dos encarregados de educação sobre o processo de entrada 

no 1.º CEB.   

Após análise dos dados, podemos concluir que os profissionais de 

educação de ambos os níveis educativos, com quem trabalhámos, não 

parecem valorizar a articulação e continuidade entre a educação pré-

escolar e o 1.º CEB, e, por conseguinte, estas dimensões não adquirem 

uma relevância significativa nas suas práticas pedagógicas. Além disso, 

percebemos que os encarregados de educação adotaram uma atitude 

atenta e de apoio às suas crianças, nesta transição entre os dois níveis 

educativos. Concluímos também que as crianças, na sua maioria, 

experienciaram uma transição e adaptação bem-sucedida, ainda que em 

relação a algumas crianças as práticas escolares necessitem de ser mais 

flexíveis e atentas às características individuais das crianças.



 

 

  



 

 

 

 

Keywords Transition; Articulation and educational continuity; early childhood 

education and 1st Cycle of Basic Education 

 

Abstract  In this study we present a study carried out during the Supervised 

Teaching Practice component of the held in conjunction with the 

Educational Research Seminar Master in early childhood education and 

primary education. 

 This study has sought to understand the relationship between early 

childhood and elementary schools using the theory and an in-service 

training simultaneously. The observation of early childhood teachers as 

well as of primary school teachers highlights the importance of getting to 

know how the first work and the need to plan and apply a set of activities 

with ECE children. The follow-up process the primary school reveals the 

way through which children undergo their transition. At the same time, it 

enabled a better understanding of teachers’ practice and believes about 

this transition process. 

After analyzing the data, we can conclude that professionals from both 

educational levels of education, with whom we worked, do not seem to 

value the relationship and continuity between early childhood education 

and the 1
st
 CEB, and therefore these dimensions do not acquire a 

significant importance in their teaching practices. Also, we realized that 

the parents have adopted a careful attitude and support their children in 

this transition between the two educational levels. We also conclude that 

children mostly experienced a successful transition and adaptation, 

although school practices need to be more flexible and aware of 

individual characteristics of children. 
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I. Introdução 

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da componente de formação de Prática 

Pedagógica do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

(1.º CEB). Esta componente integra as unidades curriculares de Prática Pedagógica 

Supervisionada (PPS) e de Seminário de Investigação Educacional (SIE), intimamente 

articuladas entre si.  

De acordo com o quadro organizacional da componente de formação da PPS, os formandos 

são organizados em díade e supervisionados pelas orientadoras cooperantes, que estão 

inseridas em jardim de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico, protocoladas com a 

Universidade de Aveiro, e pelas orientadoras da Universidade. Esta formação proporciona 

a cada díade a oportunidade de experienciar um conjunto de situações educativas 

diversificadas, visto que desenvolvem as suas experiências de prática pedagógica, num 

semestre, em contexto de jardim de infância e, noutro semestre, num contexto de escola do 

1.º ciclo do ensino básico. No âmbito da componente de SIE, pretende-se “desenvolver 

competências de reflexão, sistematização e comunicação, em torno de questões emanadas 

do contexto educativo onde decorre a prática pedagógica e competências de intervenção 

numa atitude de investigação-ação e de trabalho em parceria” (in Programa da unidade 

curricular Seminário de Investigação Educacional, 2013 - 2014). 

 

Com a promulgação da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar a 10 de fevereiro de 1997, a 

educação pré-escolar é definida como “a primeira etapa da educação básica” (art.2.º), 

antecedendo o nível de ensino seguinte, o 1.º ciclo do ensino básico. A continuidade 

educativa e transição entre estas duas etapas afigura-se como temática relevante e 

merecedora da maior atenção dos docentes que trabalham nestes níveis de ensino.  

Assim, torna-se fundamental que a educação pré-escolar e o educador de infância 

proporcionem “[…] as condições para que cada criança tenha uma aprendizagem com 

sucesso na fase seguinte competindo-lhe […] em colaboração com os pais e em articulação 

com os colegas do 1.º ciclo, facilitar a transição da criança para a escolaridade obrigatória” 

(ME, 1997, p. 28). Por sua vez, o 1.º ciclo do ensino básico, considerando o que é referido 

na Circular nº17/DSDC/DEPEB/2007, deve completar, aprofundar e alargar a etapa 

anterior, numa perspetiva de continuidade e unidade global de educação/ensino. 
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Porque uma transição harmoniosa, bem-sucedida e sem dificuldades acrescidas, entre os 

dois primeiros níveis da Educação Básica, nos parece ser imprescindível ao bem-estar 

social e emocional das crianças e, simultaneamente, importante para o seu desempenho 

académico, esta foi a temática que elegemos para aprofundar no âmbito do nosso estágio. 

 

Atendendo ao facto de que o nosso estágio se concretizou, num primeiro momento, no 

contexto do estágio em educação pré-escolar, e sabendo desde logo que no semestre 

seguinte iríamos estagiar junto de um grupo do 1.º ano de escolaridade, tudo parecia 

facilitar a nossa opção de estudar e compreender como se trabalha e é experienciado pelas 

crianças o processo de transição para o 1.º CEB.  

Para esse efeito, para além de um trabalho de pesquisa e fundamentação teórica, tornou-se 

clara a importância de conhecer a opinião da educadora e dos encarregados de educação 

das crianças que transitariam no ano seguinte, bem como realizar um conjunto de 

atividades junto das crianças do jardim de infância que trabalhassem a temática; já no 

contexto do 1.º CEB foi importante perceber como foi vivida pelas crianças a transição, 

bem como conhecer as práticas e opinião da professora e dos encarregados de educação 

sobre o processo de entrada no 1.º CEB. 

Neste contexto, foram identificadas algumas crianças que suscitaram preocupação 

relativamente à forma como estava a ser vivida a sua experiência no novo contexto. Uma 

destas crianças será alvo de uma breve análise e reflexão no presente relatório de estágio. 

 

O presente relatório de estágio apresenta-se estruturado em duas partes, teórica e empírica.  

A parte teórica debruça-se sobre os processos de transição, continuidade e articulação 

educativas, seu enquadramento normativo e estratégias facilitadoras desses processos em 

contextos de educação pré-escolar e de 1.º ciclo do ensino básico. 

A segunda parte do relatório corresponde ao estudo empírico realizado no âmbito do nosso 

estágio e abrange dois capítulos. Deste modo, no primeiro capítulo, fazemos a 

caraterização dos contextos de estágio, apresentamos os nossos objetivos e a metodologia 

utilizada para levar a cabo o estudo. No segundo capítulo, expomos, analisamos e 

interpretamos os dados recolhidos tendo em consideração os objetivos definidos para este 

projeto. Neste capítulo apresentamos, também, algumas iniciativas pedagógicas que fomos 

concretizando ao longo da prática pedagógica, com vista a sustentar o processo de 
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transição e de ambientação ao 1.º CEB. Ainda, refletimos sobre a experiência de uma 

criança que nos pareceu vivenciar a transição entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do 

ensino básico, com alguma dificuldade. 

Concluímos, tecendo algumas considerações finais e frisando algumas limitações do 

trabalho, bem como salientando a sua importância para a nossa aprendizagem e 

desenvolvimento profissional e pessoal. 
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Parte I – Enquadramento Teórico 
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Transição, continuidade e articulação educativas entre a educação pré-escolar e o 1.º 

ciclo do ensino básico 

 

 

 

 

 

Nos capítulos seguintes, exploramos algumas noções teóricas pertinentes para a 

compreensão da temática em análise. Iniciamos com a apresentação da noção de transição 

ecológica, desenvolvida no âmbito da abordagem ecológica do desenvolvimento humano 

de Bronfenbrenner (1979 citado por Portugal, 1992), passando, depois, a situarmo-nos em 

questões levantadas por diversos autores em torno dos processos de transição, continuidade 

e articulação entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB. Noutros capítulos, exploram-se 

algumas estratégias facilitadoras destes processos e analisa-se o enquadramento normativo 

existente, no que remete para a continuidade educativa dos dois primeiros níveis da 

educação básica. 
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Capítulo 1. Da noção de transição ecológica à transição da educação pré-escolar para 

o 1.º CEB 

 

“O guerreiro da luz contempla as duas colunas que estão ao lado da porta que se pretende 

abrir. Uma chama-se Medo, a outra chama-se Desejo. O guerreiro olha para a coluna do 

Medo, e ali está escrito: 

‘Tu vais entrar num mundo desconhecido e perigoso, onde tudo o que tu aprendeste até 

agora não servirá de nada.’ 

O guerreiro olha para a coluna do Desejo, e ali está escrito: 

‘Tu vais sair de um mundo conhecido, onde estão guardadas as coisas que sempre quiseste 

e pelas quais lutaste tanto.’ 

O guerreiro sorri – porque não existe nada que o assuste, nem nada que o prenda. Com a 

segurança de quem sabe o que quer, abre a porta e entra.” 

 (Paulo Coelho, 1997:114, citado por Serra, 2004, p. 13) 

 

Transição é definida pelo Dicionário da Academia das Ciências como uma “passagem de 

um local, estado, sentimento, assunto, para outro”; “fase ou período intermédio numa 

evolução ou processo evolutivo” (Vasconcelos, 2007, p. 44). Segundo a mesma autora, 

transição “lembra ritos de passagem ou rituais de instituição, o atravessar de fronteiras”. 

 

Bronfenbrenner “descreve a adaptação da criança ao jardim de infância (ou ao 1.º ciclo) 

como paradigmática da sua competência para funcionar bem numa variedade de contexto 

ecológicos” (Vasconcelos, 2007, p. 44). Esta abordagem ecológica pressupõe que nenhum 

dos momentos experienciados pela criança opera de modo independente. Desta 

dependência advém a profunda ligação entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino 

básico. 

Neste sentido, Bronfenbrenner refere que a transição ecológica “acontece sempre que a 

posição de indivíduo se altera em virtude de uma modificação no meio ou nos papéis e 

atividades desenvolvidas pelo sujeito” (Portugal, 1992, p. 40). Estas transições são um 

elemento base no processo de desenvolvimento e não ocorrem apenas num dado momento 

da vida dos indivíduos, neste caso em particular das crianças, mas sim ao longo de todo o 

seu período de vida. De acordo com Dunlop (2003, citado por Vasconcelos, 2007) “a 
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criança em situação de transição ocupa, pelo menos, três microssistemas ecológicos: o 

mundo da família, o mundo do jardim de infância e o mundo da escola, contextos esses que 

são interdependentes” (p. 44). A teoria de Bronfenbrenner, sustentada pelo modelo 

ecológico estruturado pelo mesmo autor (Figura 1), define mesosistema como a junção de 

diferentes microssistemas. O exossistema envolve os contextos onde ocorrem 

acontecimentos e iniciativas nos quais a criança poderá não estar presente mas que 

influenciam os microssistemas, como os serviços de saúde, a comunidade e o emprego dos 

pais. Estes, por sua vez, poderão afetar a adaptação da criança ao novo contexto. O 

macrosistema, engloba as conceções teóricas, a cultura, os valores, as políticas 

governamentais que, por sua vez, influenciam os níveis anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – O modelo ecológico de Bronfenbrenner 

Fonte: Portugal (1992, p. 40) 

 

De acordo com Bronfenbrenner (1979, citado por Portugal, 1992),  

 

as transições ecológicas podem acontecer em qualquer dos quatro níveis da estrutura ecológica: o 

nascimento de um irmão é um fenómeno microssistémico; a entrada para a escola altera um contexto 

exossistémico para mesossistémico, emigrar para outro país ou simplesmente visitar um amigo de um 

nível sócio-económico e cultural diferente envolve o atravessar fronteiras macrossistémicas (p. 41). 
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Quando a criança se integra num novo contexto (escola) acontece uma transição ecológica. 

O mesossistema pode ser definido como “[…] um conjunto de inter-relações entre dois ou 

mais contextos onde o indivíduo em desenvolvimento participa ativamente” (Portugal, 

1992, p. 85).  

É necessário salientar que neste processo de transição ecológica deverá existir um 

conhecimento intercontextual, ou seja, importa que haja comunicação entre os diferentes 

contextos, o que neste caso em concreto, envolve comunicação entre os contextos família, 

educação pré-escolar e 1.º CEB.  

Na perspetiva de Portugal (1992), quando uma criança não é acompanhada no processo de 

transição, por exemplo, casa-escola ou jardim de infância-escola, pode-se falar de uma 

transição solitária, ou seja, não existe comunicação entre os principais microssistemas da 

vida da criança. Contrariamente, quando a criança é acompanhada neste processo de 

mudança, define-se como uma transição dual, mais favorável ao processo de transição. A 

existência de um terceiro elemento neste processo de transição torna-se fulcral, uma vez 

que o encarregado de educação/família pode desempenhar um papel ativo e participativo 

na vida escolar da criança. 

Bronfenbrenner (1979, citado por Portugal, 1992) aponta, ainda, como condição 

facilitadora da transição ecológica que  

 

as exigências nos diferentes contextos [sejam] compatíveis e papéis, atividades e díades em que o 

sujeito se envolve [permitam] o desenvolvimento de processos de confiança mútua, orientação 

positiva e consenso de objetivos entre contextos e um equilíbrio de poder promotor do sujeito em 

desenvolvimento ( p. 88). 

 

Na mesma linha de pensamento, Portugal (1992) defende que “quando diferentes 

actividades conjuntas são desenvolvidas em diferentes contextos, no âmbito de uma forte 

relação interpessoal o desenvolvimento é incentivado, gerando-se fortes e persistentes 

níveis de motivação” (p. 88). Ou seja, quando são concretizadas atividades em conjunto 

envolvendo educação pré-escolar e 1.º CEB, o processo de apoio e facilitação à transição 

das crianças para o novo contexto concretizar-se-á de forma mais positiva e 

consequentemente irá gerar fortes e persistentes níveis de motivação nas crianças para a 

sua entrada no novo contexto. 
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Para finalizar esta análise sobre o processo de transição ecológica, destaca-se uma última 

estratégia. Esta está relacionada diretamente com a importância da criança ter 

conhecimento sobre o novo contexto. Portugal (1992) refere que “o desenvolvimento será 

também facilitado se anteriormente a cada entrada num novo contexto (…) o sujeito 

possuir informação e conhecimento relevante sobre a transição eminente” (p. 90).  

 

A perspetiva de Vasconcelos (2007) defende que, “para que cada parte do sistema funcione 

efetivamente, torna-se necessária uma boa articulação entre sistemas […]” (p. 44). Para 

além disso, uma boa articulação permitirá às crianças beneficiarem “ […] de sistemas de 

atenção e educação que estejam bem ligados entre si, cujas influências não se neutralizem 

ou curto-circuitem, mas que se completem mutuamente, proporcionando, no seu conjunto, 

oportunidades ricas e polivalentes” (Formosinho, 2000, p. 12, citado por Vasconcelos, 

2007, p. 40). 

Ao longo do percurso educativo, as crianças, como também os adultos, nomeadamente, os 

pais, deparam-se com momentos que, por diversos fatores, poderão incitar fortes emoções, 

fortes vivências emotivas, positivas e negativas, tais como os momentos de transição entre 

os diferentes níveis da Educação Básica.  

 

A primeira transição formal, possível, ocorrerá entre o contexto familiar e a creche. Esta 

transição das crianças para um contexto de creche provoca, por vezes, nos pais, 

sentimentos de angústia e preocupação, de insegurança e de desconfiança para com a 

instituição e para com a qualidade de intervenção dos profissionais de educação que irão 

acompanhar os seus filhos nesta tão importante fase da vida das crianças. Isto porque, nesta 

fase, é importante garantir que as experiências e rotinas diárias das crianças assegurem a 

satisfação das suas necessidades, particularmente, as necessidades físicas, de afeto, 

segurança, reconhecimento, de sentido de competência e a necessidade de significados e 

valores que, de forma subsequente, garantem o bem-estar emocional e o desenvolvimento 

das crianças, como também, a aquisição de aprendizagens indispensáveis. Para além disso, 

esta transição do contexto familiar para o contexto de creche pode gerar um sentimento de 

angústia, isto é, a criança poderá reagir de forma negativa à separação da mãe ou figuras 

significativas, poderá reagir a tensões cognitivo-emocionais e, ainda, demonstrar 

comportamentos de ansiedade ou medo perante o estranho. Deste modo, torna-se 
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fundamental que esta transição seja devidamente preparada e que a separação da esfera 

familiar aconteça de forma gradual e natural, sendo indispensável a comunicação e o 

envolvimento entre os educadores de infância e os pais. Desta forma, a adaptação das 

crianças à creche terá mais hipóteses de ser bem-sucedida e as crianças evidenciarão maior 

bem-estar (Portugal, 2012). 

 

A segunda transição formal mais comum acontece com a entrada na educação pré-

escolar. Esta transição poderá decorrer, ou na continuidade de um processo educativo que a 

criança iniciou na valência de creche ou na continuidade de um processo educativo vivido 

no contexto familiar ou junto de uma ama. A entrada para a educação pré-escolar para 

algumas crianças poderá ser o primeiro contacto com um contexto diferente do qual estão 

familiarizadas, sucedendo-se, desta forma, momentos de adaptação que irão exigir um forte 

papel desempenhado pelos educadores de infância e pelos encarregados de educação. A 

entrada para a educação pré-escolar, tal como a entrada para a creche, poderá suscitar, 

tanto nas crianças como nos pais, alguma inquietude e ansiedade, situação que deverá ser 

reconhecida e trabalhada pelos profissionais. Neste processo de transição e entrada para a 

educação pré-escolar, é particularmente importante a qualidade da relação que o educador 

de infância estabelece com os pais (Portugal, 2012). 

 

A terceira transição formal, sobre a qual este estudo se irá debruçar, sucede-se entre a 

educação pré-escolar e o 1.º ano do 1.º CEB.  

 

Segundo Machado (2007), a transição entre a educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino 

básico “corresponde a um processo de mudança entre ambientes educativos com culturas e 

exigências específicas, o que sugere transformações e processos de adaptação pessoal com 

consequências positivas ou negativas no desenvolvimento educativo” (p. 15). Segundo o 

autor, a criança que vivencia a transição entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB 

 

[…] passa de um sistema de forte interação, de mobilidade mais ou menos espontânea, para um 

sistema no qual predomina a pedagogia transmissiva, há grande rigidez posicional e a atividade tem 

mais a ver com a realização de tarefas orientadas, exercícios de aplicação e assimilação de 

conhecimentos  (Machado, 2007, p. 16). 
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A mudança de ambiente para a criança, por um lado, poderá ser estimulante, mas também 

pode vir a ser fonte de problemas e traumas. Isto é, com a mudança a criança vê-se 

confrontada com novas regras e desafios que podem incitar o sentimento de temor, de 

apreensão, de ansiedade, de insegurança ou constrangimento perante o desconhecido. A 

transição da criança da educação pré-escolar para o 1.º ciclo do ensino básico, ou deste 

para os ciclos subsequentes, bem como em outras transições que decorrem ao longo da 

vida, envolve um esforço adaptativo sob ponto de vista físico, emocional, social e 

intelectual.  

 

Assim, a transição entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, sendo 

inevitável e motor de desenvolvimento, pode envolver, por um lado, uma adaptação 

harmoniosa e, por outro lado, turbulenta, isto é, inconstante no que respeita ao bem-estar 

emocional da criança, em estreita relação entre as relações de apoio e criação de laços 

afetivos que podem suceder entre crianças-crianças e crianças-adultos. 

 

Importa que a transição para o 1.º CEB seja harmoniosa, visto ser imprescindível para o 

bem-estar das crianças e, simultaneamente, fundamental para as suas aprendizagens 

educativas. 

Embora alguns autores considerem que as diferenças metodológicas existentes entre estes 

dois níveis de ensino possam ser benéficas ao desenvolvimento das crianças, torna-se 

essencial a criação de “[…] um ambiente educativo com diferenças, por forma a estimular 

a curiosidade das crianças, mas não tão diferente que as crianças fiquem confusas ou 

receosas” (Piaget, 1982, citado por Nabuco, 1992, p. 82). Todavia é importante  

 

refletirmos sobre as grandes diferenças entre estes dois níveis educativos uma vez que, apesar de se 

organizarem com objetivos educativos e metodologias de trabalho substancialmente diferentes, 

professores e educadores têm o mesmo público-alvo – a infância – e ambicionam o mesmo: ajudar as 

crianças a crescer harmoniosamente, a serem cidadãos responsáveis, a terem igualdade de 

oportunidades na sociedade em que estão inseridos e a aprenderem a ser felizes (Serra, 2004, p. 14). 

 

Deste modo, torna-se fundamental que os profissionais de educação entendam os processos 

de transição como, segundo Serra (2004), pontos de união entre a educação pré-escolar e o 

1.º CEB. Para isso, os educadores de infância devem estar informados sobre o que 
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carateriza e contempla a etapa seguinte, e os professores do 1.º CEB o que abrange a etapa 

antecedente, para que, deste modo, possam unir esforços e procurar mecanismos de 

articulação curricular que promovam elevados níveis de bem-estar emocional nas crianças, 

como também sucesso educativo.  

Na mesma linha de pensamento Nabuco (1992) sublinha que,  

 

É importante que os educadores no pré-escolar se apercebam do processo individual de 

desenvolvimento de cada criança e a ajudem a progredir até ao máximo das suas capacidades. No 

ensino básico, os professores devem assentar os seus ensinamentos, nas capacidades e competências 

que as crianças já adquiriram no pré-escolar (p. 82).  

 

Ancorando com o supracitado, torna-se possível reforçar as aprendizagens já adquiridas e 

assegurar a continuidade educativa que, de acordo com as palavras de Zabalza (2004) 

produz “intercâmbio entre as partes conectadas, [pois] ambas comunicam, interagem e se 

modificam mutuamente” (p. 15).     

 

 

Capítulo 2. Continuidade e articulação educativas 

 

“O sucesso da educação pré-escolar depende muito do modo como for 

continuada no nível seguinte”  

(Formosinho, 1997, p. 39, citado por Cruz, 2008, p. 10) 

 

Continuidade, segundo a raiz etimológica da palavra, significa “duração, prolongamento, 

prosseguir o que está começado, uma duração não interrompida” (Vasconcelos, 2002, p. 

4). Na perspetiva de Monge (2002), continuidade educativa implica “eliminar ruturas [nos] 

processos de transição [,] implica assegurar conexões entre os elementos que os integram, 

quer se situem ao nível de projetos a desenvolver, quer de estruturas de concretização, 

quer, ainda, da complementaridade de atitudes e práticas” (p. 29).  

Dinello (1987) define continuidade educativa como  

 

uma perceção exterior do fenómeno, enquanto que numa observação mais profunda se compreende a 

necessidade de uma articulação para o maior aproveitamento dos ciclos, certamente ligados, mas 



 

31 
 

intrinsecamente diferenciados. Na visão da continuidade aparece uma imagem do produto objetivado, 

na articulação é o processo que se dimensiona (citado por Serra, 2004, p. 76). 

 

Em 1975 e 1977, o Conselho da Europa abordou esta problemática através de um simpósio 

com o título «ligações entre o pré-escolar e o ensino básico», tendo sido explicitado o 

quanto é fundamental que exista uma continuidade entre os dois primeiros níveis da 

educação básica (Nabuco, 1992). Além disto, foi destacado que para facilitar a transição, 

deve-se garantir uma flexibilidade nos conteúdos curriculares dos dois níveis educativos. 

Foi ainda recomendação do simpósio  

 

favorecer, na medida do possível, a individualização de certos tipos de aquisições, adaptando e 

doseando as progressões de forma a evitar os atrasos e eliminar as repetências; estar atento ao que 

complementa a educação pré-escolar e o ensino básico para que seja compreendido por todos a todos 

os níveis, para que a continuidade entre os dois sectores seja assegurada o melhor possível (CCC, 

1988, p.24, citado por Nabuco & Lobo, 1997, p. 31). 

 

Como última recomendação, o Concelho da Europa definiu o “currículo de educação pré-

escolar e o do ensino primário como um todo contínuo, partindo das aprendizagens 

elementares que, posteriormente, se organizam em disciplinas; estudar diversos métodos e 

estratégias que facilitem a continuidade dos programas” (CCC, 1981, p. 28, citado por 

Nabuco & Lobo, 1997, p. 31). 

Em Portugal, a transição entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico tem 

sido alvo de vários estudos, como o de Nabuco (1992) e Nabuco e Lobo (1997). Esses 

estudos nacionais concluíram que existem descontinuidades nas atitudes e comportamentos 

das crianças neste processo de transição, particularmente, ao nível do ouvir o adulto, 

brincar com outras crianças e no olhar e observar os pares. Concluíram, ainda, que o 

insucesso do ensino básico se deve, em grande parte, à “descontinuidade existente na 

programação de currículos e métodos de ensino” (Nabuco, 1992, p. 8). Nesta mesma 

perspetiva, Serra (2004) afirma que “o sucesso educativo está refém de uma boa adaptação 

à escola: dificilmente aprendemos num ambiente que não sentimos como nosso” (p. 19).  

Como forma de contornar estas perturbações curriculares, é imprescindível continuidade 

educativa que, por sua vez, exige que se trabalhe na “co-construção de processos de 

articulação” (Vasconcelos, 2007, p. 52), isto é, que “se encontrem mecanismos de 
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articulação, entre as duas realidades, para que não se aprofundem descontinuidades 

relativamente ao trabalho realizado em cada um dos níveis” (Serra, 2004, p. 17).  

 

Face ao supracitado, de acordo com o dicionário de língua portuguesa, articulação é o 

“ponto de união entre peças de um aparelho ou máquina” (Costa e Sampaio e Melo, s/d, p. 

142, citado por Serra, 2004, p. 75). O dicionário define que “articular” é “juntarem-se dois 

ou mais elementos para funcionar em conjunto ou formar um conjunto” é “adaptar, juntar, 

unir” (Dicionário da Academia de Ciências de Lisboa, 2001, citado por Vasconcelos, 2007, 

p. 45). Ainda, sobre o significado de articulação, é pertinente referir dois tipos de 

articulação. Segundo o Despacho n.º5520/97 publicado a 4 de agosto, e citando Serra 

(2004) designa-se por “articulação horizontal [a] que comporta a articulação curricular 

entre as várias áreas de conteúdo, o que se justifica dada a abordagem sistémica e 

ecológica em que é entendido o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças”, e 

designa-se por “articulação vertical [a] que incide sobre a continuidade educativa que se 

preconiza na preocupação pela transição para a escolaridade obrigatória, e que se 

operacionaliza através de mecanismos diversos, encontrados dentro de cada contexto 

educativo, pelos professores e educadores dos diferentes níveis” (p. 85).    

 

Para uma melhor compreensão do que é articulação curricular, Serra (2004) refere que “se 

entendermos […] o sistema educativo como uma máquina e os diferentes níveis educativos 

como peças dessa máquina, articulação curricular poderia entender-se como os ”pontos” de 

união entre os ciclos […] para promover a transição entre ciclos diferentes” (p. 75).  

Deste modo, para que o 1.º ciclo do ensino básico se organize como uma continuação da 

educação pré-escolar e adapte as suas intervenções logo de início, deve construir e assentar 

os seus alicerces nas aprendizagens e vivências que as crianças já adquiriram. Subjacente a 

esta conexão pedagógica está a articulação entre as duas etapas da educação básica que, 

por sua vez, deve articular “desde as atividades lúdicas e criativas da educação pré-escolar 

até às aprendizagens mais sistematizadas do ensino básico” (Serra, 2004, p. 76).  

Reforçando o supracitado, a articulação curricular entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo 

do ensino básico é a abordagem mais eficaz para que se efetive uma continuidade 

educativa, ou seja, uma linha condutora entre os dois níveis educativos, e entende-se como 

sendo  
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todas as atividades promovidas pela escola com intuito de facilitar a transição entre a educação pré-

escolar e o 1.º CEB, sejam elas atividades dentro do horário lectivo ou fora dele, vividas dentro e fora 

da escola, com a participação ou não dos alunos (Serra, 2004, p. 19). 

 

Contudo, tendo em conta alguns estudos realizados em torno da problemática, parece não 

existir uma verdadeira articulação e continuidade educativas na transição do jardim de 

infância para o ensino básico. São várias as razões apontadas para a existência de 

descontinuidade neste processo. Monge (2002) aponta descontinuidade nas “[…] 

intencionalidades e finalidades a atingir, na organização curricular, nos esquemas 

organizativos e funcionais de suporte, na formação, atitude e práticas dos profissionais, nas 

próprias culturas pedagógicas, na valorização social” (p. 27). Assim reforça Marchão 

(2002) ao sustentar que, para que se concretize uma prática de continuidade educativa, é 

necessário “[…] um trabalho colaborativo, caracterizado pela confiança pessoal e 

profissional mútua, pelo empenhamento e disponibilidade para combater situações 

adversas […]” (p. 36). 

Embora a continuidade educativa seja encarada pelos profissionais de ambos os níveis 

educativos como uma preocupação e como um objetivo dos seus discursos, “esta questão é 

[…] quase sempre encarada numa perspetiva retórica e não prática” (Monge, 2002, p. 34). 

Outro aspeto que se realça negativamente é o facto de existir nos próprios profissionais de 

educação uma certa ambiguidade na forma como vivenciam a sua prática educativa 

comparativamente aos profissionais do outro nível de ensino, prevalecendo uma “[…] 

incompreensão, na verdade [uma] desvalorização e […] preconceitos relativamente ao 

trabalho de cada um dos níveis” (Rodrigues, 2005, p. 13). No presente é notável, ainda, a 

tendência de cada um dos profissionais de educação valorizar o trabalho desenvolvido no 

respetivo nível educativo e, subjacente a esta ideia, está a diferença que perspetivam sobre 

as funções e os objetivos de aprendizagem atribuídos ao jardim de infância e à escola do 

1.º CEB, ou seja, “função social” versus “função educativa”.  

A dificuldade dos educadores de infância relativamente à forma como devem organizar e 

desenvolver as suas práticas educativas, também, se distingue como um entrave à 

continuidade educativa pois,  
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referem o medo de “escolarizar” as crianças a par de algumas dúvidas relativamente à forma como 

articular o trabalho centrado na livre iniciativa das crianças e o trabalho orientado, assim como em 

relação ao papel que o jardim de infância deve desempenhar na “preparação” das crianças para a 

entrada na escola (Cardona, 2002, p. 45).  

 

Importa sublinhar que, para alguns educadores de infância, traçar um percurso, ou seja, 

uma articulação com o nível seguinte, é sinónimo de antecipação de métodos, técnicas e 

dos conteúdos curriculares do 1.º CEB.   

A formação contínua dos profissionais de educação ao invés de se constituir como uma 

mais-valia ao processo de continuidade educativa, constitui-se também, como uma 

dificuldade às práticas educativas de continuidade. Isto porque, os profissionais de 

educação referem-se a esta como “uma mudança [que] implicou que as acções de formação 

passassem a ser demasiado genéricas e desligadas das características específicas das 

práticas educativas”, com efeito, “observa-se um certo desconhecimento das alterações 

definidas nos últimos anos e da dinâmica de funcionamento das estruturas existentes” 

(Monge, 2002, p. 46).  

Outro aspeto relevante é a existência de algumas contradições no que respeita aos 

conceitos de ensino e aprendizagem, que por sua vez, implicam diferentes maneiras de 

organizar e desenvolver as práticas educativas. Muitas dessas contradições, entendidas por 

alguns profissionais de educação como “receios”, intensificam algumas das muitas 

dificuldades de entendimento entre os profissionais dos diferentes níveis da educação 

básica.   

Em consequência de todos estes constrangimentos torna-se visível a falta de colaboração 

entre os profissionais de ensino das duas primeiras etapas da educação básica. De facto, 

não é prática usual, o trabalho em equipa e a partilha de vivências e de experiências entre 

os educadores de infância e os professores do 1.º ciclo do ensino básico. Contrariamente a 

esta ideia, é visível nas práticas educativas, uma cultura de trabalho muito enraizada de 

trabalho individual, ou seja, subsiste ainda uma acomodação ao trabalho individualizado e 

a posição de costas voltadas para os profissionais de educação do outro nível, “[…] 

tornando difícil alcançar a desejável ligação entre os dois sectores” (Rodrigues, 2005, p. 

13). 

Ora face ao exposto, é importante que os profissionais de educação reflitam sobre as suas 

práticas educativas e encarem as etapas de ensino como um continuum educativo, em que 
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cada novo ciclo deve ter em conta as aprendizagens que as crianças já adquiriram no nível 

antecedente pois, só desta forma, será possível assegurar o bem-estar das crianças e 

respeitar os seus ritmos de evolução.  

Neste sentido, é preciso considerar  

 

a educação como um processo bilateral, é necessário implementar estratégias de articulação, entre 

educadores e professores, numa cultura de diálogo, onde a troca de informações seja constante, 

através do conhecimento (e reconhecimento) do trabalho que uns e outros realizam, fomentando a 

necessidade de debaterem e avaliarem propostas curriculares comuns, avaliando o percurso vivido, 

questionando as dificuldades e reformulando, no sentido de valorizar as aprendizagens feitas pelas 

crianças, dando continuidade a um processo já iniciado, promovendo aprendizagens de qualidade e 

contribuindo para a transição com sucesso, a nível pessoal e educativo (Garcia, Pilré, Barreiros, & 

Bagina, 2002, p. 7). 

 

Em síntese, e parafraseando Vasconcelos (2002), sem continuidade educativa “[…] não há 

uma pedagogia aprofundada, uma aprendizagem enraizada na evolução e numa dinâmica 

ao longo da vida” (p. 5). 

 

Apresentados e explicados alguns aspetos inerentes à transição entre a educação pré-

escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, importa refletir no seguinte capítulo de que forma a 

continuidade e articulação educativas são enfatizadas nos documentos oficiais que 

enquadram a ação dos docentes. 
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Capítulo 3. Articulação educativa entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB nos 

documentos oficiais que enquadram a ação dos docentes 

 

No período da Primeira República (1910-1931) em Portugal, foram concretizados os 

primeiros normativos relativos à educação infantil, sobressaindo desde logo a preocupação 

com o sucesso educativo das crianças no ciclo subsequente.  

Primeiramente, foi definido no decreto do Ministério do Interior, artigo 5.º, a importância 

de se proporcionar “educação e desenvolvimento integral, físico, moral e intelectual das 

crianças» com base na qual se «possa apoiar o ensino regular da escola primária” 

(Vilarinho, 2000, p. 92). Meses mais tarde, é definido que o ensino infantil deve integrar 

“[…] o desenvolvimento harmónico de todas as faculdades físicas, morais e intelectuais, 

dando-se às crianças ideias úteis, justas, exatas, de tudo o que, sem constrangimento, elas 

possam compreender e conservar, como auxiliar e preparatório para entrar na escola 

primária” (Diário do Governo, n.º 198, 1911, citado por Gomes, 1986, p. 59). 

Verifica-se que neste período se valoriza a função da educação de infância como uma 

preparação para a escola primária e se defende uma educação cooperativa entre o ensino 

infantil e primário.  

No decorrer dos anos, foram publicados documentos oficiais que, em grande medida, 

contribuíram para o estreitamento da ligação entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB, 

particularmente, o Estatuto dos Jardins de Infância do sistema público da educação pré-

escolar, a Lei de Bases do Sistema Educativo, a Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, os Perfis específicos de 

Desempenho profissional do Educador de Infância e do Professor do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, Organização Curricular e o Programa do 1.º Ciclo do Ensino Básico, Circular n.º 

17/DSDC7DEPEB/2007: Gestão do Currículo na Educação Pré-Escolar, as Metas de 

Aprendizagem para a Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico, a Gestão do 

Currículo na Educação Pré-Escolar, e Decreto-Lei n.º137/2012, que aprova o regime de 

autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar 

e dos ensinos básico e secundário. 

 

Através de uma análise cronológica dos documentos formais da educação pré-escolar e do 

1.º ciclo do ensino básico, pode-se perceber a importância que tem sido dada a este 
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processo de transição, continuidade e articulação educativas entre as duas primeiras etapas 

da educação básica, e como deverão ser colocados em prática, pelos profissionais de 

educação, os princípios e as finalidades pedagógicas definidas nesses mesmos documentos.  

Primeiramente, começaremos por fazer referência ao Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de 

dezembro de 1979, Estatuto dos Jardins-de-Infância do sistema público da educação 

pré-escolar, este faz alusão a algumas medidas tendenciais de política, destacando-se uma 

pelo facto de mencionar a continuidade educativa entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo 

do ensino básico. O presente documento refere como medida tendencial “a 

institucionalização de mecanismos que garantam a articulação sequencial com o ensino 

primário” (Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de dezembro, p. 1). De forma menos explícita, o 

presente documento faz referência a esta problemática quando define no artigo 1.º que  

 

a educação pré-escolar é o início de um processo de educação permanente a realizar pela ação 

conjugada da família, da comunidade e do Estado, tendo em vista: a) assegurar as condições que 

favoreçam o desenvolvimento harmonioso e global da criança; b) contribuir para corrigir os efeitos 

discriminatórios das condições sócio-culturais no acesso ao sistema escolar; […] (Decreto-Lei n.º 

542/79, de 31 de dezembro, p. 2). 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo foi um marco legislativo na educação portuguesa. 

Apesar de nenhum artigo da Lei de Bases do Sistema Educativo fazer referência à 

continuidade educativa entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB, podemos encontrar 

referências a estes dois níveis no artigo 4.º, no qual é definido que “o sistema educativo 

compreende a educação pré-escolar, a educação escolar e a educação extra-escolar”, como 

também, no 5.º e 7.º artigos, onde são explicitados os objetivos destas duas etapas da 

Educação Básica. Relativamente aos aspetos curriculares da educação pré-escolar esta lei 

pouco mais avança. A articulação entre ciclos é explícita, unicamente, entre os ciclos do 

ensino básico, não havendo uma única referência à educação pré-escolar. Segundo o ponto 

2, do artigo 8.º: “a articulação entre os ciclos obedece a uma sequencialidade progressiva, 

conferindo a cada ciclo a função de completar, aprofundar e alargar o ciclo anterior, numa 

perspectiva de unidade global do ensino básico” (Decreto-Lei n.º 46/86 de 14 de outubro, 

p. 3070). 
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Seguindo-se a Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, a qual define que “a educação pré-

escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida 

[…]”. Este diploma, segundo Silva (1996, citado por Serra, 2004) “visa não só constituir 

um suporte à expansão da educação pré-escolar como também permitir uma maior 

articulação entre as diversas modalidades e respostas para as quais estabelece princípios 

comuns” (p. 65). 

No capítulo IV – Princípios gerais pedagógicos – são definidos os objetivos desta etapa da 

Educação Básica que, de modo crucial, irão permitir desenvolver aprendizagens essenciais, 

que mais tarde irão contribuir para o processo de transição, continuidade e articulação 

educativas. Destes objetivos, destacam-se como determinantes a promoção do  

 

[…] desenvolvimento pessoal e social; contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à 

escola e para o sucesso da aprendizagem; estimular o desenvolvimento global de cada criança, […] 

incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas; desenvolver a 

expressão e a comunicação; despertar a curiosidade e o pensamento crítico; incentivar a participação 

das famílias no processo educativo […] (Lei nº. 5/97, de 10 de fevereiro, p. 671). 

 

No que respeita à articulação curricular com o nível seguinte da Educação Básica, 1.º CEB, 

Formosinho (1997, citado por Serra, 2004), refere que  

 

a conceptualização da educação pré-escolar como primeira etapa da educação básica arrasta 

imediatamente a questão da sua articulação com a segunda etapa – o […] 1.º ciclo do ensino básico. O 

sucesso da educação pré-escolar depende do modo como for continuada no nível seguinte. Daí que 

seja essencial articular mudanças na educação pré-escolar com mudanças no 1.º ciclo do ensino básico 

(p. 67). 

 

Com efeito, este presente documento equacionou uma aproximação entre o jardim de 

infância e a escola do 1.º CEB, com o intuito de desenvolverem princípios e estratégias de 

articulação curricular entre os dois níveis de ensino. Além disso, com a promulgação deste 

diploma houve a necessidade de se estabelecer linhas de orientação curricular que “[…] 

levou a que se equacionassem, também, formas de articulação com o nível de escolaridade 

seguinte, havendo propostas de mudança, quer para a educação pré-escolar, quer para o 1.º 

CEB […]” (Serra, 2004, p. 68). 
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As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (ME, 1997), possibilitaram 

uma maior aproximação entre as duas primeiras etapas educativas pois, orientaram “os 

educadores na procura de mecanismos que facilitem a continuidade e apoiem a transição 

entre os dois patamares educativos” (Serra, 2004, p. 70).  

Analisando a forma como se encontram organizadas as OCEPE, tornar-se-á possível 

perceber a sua estrutura interna, a sua relação com os objetivos definidos na Lei-Quadro 

para a Educação Pré-Escolar, visto que é explicitado como é que poderão ser integrados 

nas práticas educativas e que mecanismos são estabelecidos de modo a articular a educação 

pré-escolar com os ciclos que se seguem. 

De acordo com o esquema seguinte, poderemos ter uma melhor perceção da forma como 

as OCEPE são estruturadas. 

I – Princípios gerais 

   

 

 

 

 

II – Intervenção educativa 

 

Organização do ambiente 

educativo 
Áreas de conteúdo Continuidade educativa 

Abordagem sistémica e 

ecológica 

Organização do grupo, do 

espaço e do tempo 

Organização do meio 

institucional 

Relação com os pais e 

outros parceiros 

 

Articulação de conteúdos 

* Formação pessoal e 

social 

* Expressão/Comunicação: 

• Expressões: motora, 

dramática, plástica e 

musical 

• Linguagem oral e 

abordagem à escrita 

• Matemática 

Início da educação pré-

escolar 

 

Transição para a 

escolaridade obrigatória 

Introdução 

Princípio geral e objectivos pedagógicos 

Fundamentos e organização 

Orientações globais para o educador 
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* Conhecimento do Mundo 

Intencionalidade educativa 

 

Figura 2 – Esquema da organização das Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar. Fonte: Serra (2004, p. 71) 

 

Sendo a educação pré-escolar a primeira etapa da Educação Básica, é necessário “[…] que 

durante esta etapa se criem as condições necessárias para as crianças continuarem aprender 

[…]” (ME, 1997, p. 17). As aprendizagens das crianças nesta etapa educativa devem 

desenvolver-se tendo por base uma pedagogia lúdica, organizada e estruturada, e ainda, 

com sentido para as crianças. Nesta linha de pensamento, são criadas as condições 

indispensáveis ao sucesso da aprendizagem de todas as crianças, promovendo-se a “[…] 

auto-estima e auto-confiança […]” (ME, p. 18). O presente documento refere ainda que, 

“[…] a criança desempenha um papel ativo na construção do seu desenvolvimento e 

aprendizagem” (ME, p. 19). 

As OCEPE apresentam, também, um tópico intitulado Continuidade Educativa. Isto 

porque, a educação pré-escolar estabelece uma continuidade com o processo educativo que 

a criança iniciou no seio familiar e/ou num estabelecimento educativo, como na creche ou 

na ama. Debruçando-nos apenas na transição para a escolaridade obrigatória, esta é vista 

como um processo que conduz algumas mudanças, que provocam “[…] sempre a 

necessidade de adaptação por parte da criança […]” (ME, 1997, p. 89). Segundo este 

documento, algumas das dificuldades de transição decorrem do desconhecimento mútuo, 

por parte de ambos os profissionais de educação, em relação ao que carateriza estas duas 

etapas do sistema educativo, bem como a falta de informação acerca deste processo de 

continuidade. Outro aspeto que se destaca neste documento como facilitador da transição 

entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB, é a relação que os educadores de infância e 

professores devem estabelecer desde cedo para que, em conjunto, possam debater as 

propostas curriculares e procurar estratégias facilitadoras da transição.  

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar sublinham que a  
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[…] continuidade educativa entre ciclos de ensino alude-se a um processo de desenvolvimento 

contínuo que não tem “cortes” nítidos e bem precisos. Se cada novo ciclo deverá ter em conta as 

aprendizagens realizadas, é preciso também considerar que cada criança tem ritmos de aprendizagem 

diferentes (ME, 1997, p. 90). 

 

Importa, também, sublinhar algumas condições favoráveis ao sucesso da criança que o 

documento delimitou. Assim, são destacadas como condições favoráveis ao processo de 

iniciação ao 1.º CEB, o comportamento da criança no grupo, algumas aquisições 

indispensáveis para a aprendizagem formal da leitura, escrita e matemática, e por fim, 

algumas atitudes. No sentido de especificar claramente essas condições favoráveis, 

passomos a referir que ao nível do comportamento é fundamental que  

 

[…] a criança seja capaz de se integrar no quotidiano do grupo […]. No que respeita à aquisição de 

aprendizagens, espera-se que as crianças tenham […] evoluído no domínio da compreensão e da 

comunicação oral e, tomado consciência das diferentes funções da escrita, da correspondência entre o 

código oral e escrito [e] realizado aprendizagens básicas ao nível da matemática (ME, 1997, p. 91). 

 

Para além disto, a educação pré-escolar “[…] deverá ainda ter favorecido atitudes que 

facilitem a transição e que estão na base de toda a aprendizagem [e] atitudes positivas face 

à escola” (ME, 1997, p. 91). 

 

Relativamente ao documento formal, Perfis específicos de desempenho profissional do 

educador de infância e do professor do 1.º ciclo do ensino básico, este apenas faz 

referência a esta continuidade educativa no Perfil do professor do 1.º ciclo do ensino 

básico, quando define na conceção e desenvolvimento do currículo que o professor deve 

promover “[…] a integração de todas as vertentes do currículo e a articulação das 

aprendizagens do 1. º ciclo com as da educação pré-escolar […]” (Decreto-Lei n.º 

241/2001, de 30 de agosto, p. 4). Contudo, na conceção e desenvolvimento do currículo e, 

ainda, na integração do currículo no âmbito da educação pré-escolar, o presente 

documento, de forma implícita, remete para a continuidade educativa pois define 

princípios pedagógicos com vista à construção de aprendizagens integradas que o educador 

de infância deve atender na sua prática pedagógica que, naturalmente, são facilitadores da 

linha condutora entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB.  
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A Organização Curricular e Programas do 1.º Ciclo do Ensino Básico não aborda de 

forma explícita a importância da continuidade e articulação entre a educação pré-escolar e 

o 1.º CEB. Todavia, ao aprofundar a estrutura curricular do ensino básico, expressa na 

promulgação do Decreto-Lei n.º/6/2001 e detalhada no artigo 3.º, são referidos os 

princípios orientadores, dos quais se destacam os que se seguem pois, são aqueles que nos 

parecem essenciais à continuidade educativa entre a educação pré-escolar e o 1.º ano do 

ensino básico:  

“b) Integração do currículo e da avaliação, assegurando que esta constitua o 

elemento regulador do ensino e da aprendizagem; 

c) Existência de áreas curriculares disciplinares e não disciplinares, visando a 

realização de aprendizagens significativas e a formação integral dos alunos, através da 

articulação e da contextualização dos saberes; 

g) Reconhecimento da autonomia da escola no sentido da definição de um projeto 

de desenvolvimento do currículo adequado ao seu contexto e integrado no respetivo 

projeto educativo; 

i) Diversidade de ofertas educativas, tomando em consideração as necessidades dos 

alunos, por forma a assegurar que todos possam desenvolver as competências essenciais e 

estruturantes […]” (ME, 2006, p. 17).      

Ao analisar o plano curricular do 1.º CEB, procurámos perceber se existe uma 

continuidade entre o conteúdo deste programa e as áreas de conteúdo das Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar. Com efeito, constatámos que existe uma 

articulação horizontal, pois é notória uma estreita relação entre a educação pré-escolar e o 

1.º CEB, visto que ambos os níveis abrangem a Área de Formação Pessoal e Social, a qual 

promove uma educação para a cidadania, uma educação para os valores e uma educação 

multicultural. Existe, ainda, uma afinidade entre a Área de Estudo do Meio do 1.º CEB, 

intitulada por Conhecimento do Mundo na educação pré-escolar, como também entre as 

áreas das Expressões, nomeadamente Expressão e Educação Físico-Motora, Musical, 

Dramática e Plástica, a Língua Portuguesa e a Matemática. Esta afinidade “decorre de uma 

perspectiva mais globalizante que acentua a articulação entre elas” (ME, 1997, p. 57). 

 

Outro importante documento publicado pelo Ministério da Educação a 10 de outubro de 

2010 foi a Circular n.º17/DSDC/DEPEB/2007 intitulada Gestão do Currículo na 
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Educação Pré-Escolar (contributos para a sua operacionalização). O documento faz 

referência à sequencialidade e articulação entre os dois primeiros níveis da Educação 

Básica, primeiramente, quando menciona os documentos considerados como instrumentos 

de apoio à organização e gestão do currículo, mais especificamente, o projeto curricular de 

estabelecimento/escola e o projeto curricular de grupo/turma. Segundo documento, “os 

diferentes Projetos Curriculares de Grupo/Turma devem articular-se entre si e com os 

outros níveis de ensino, de maneira a possibilitar o desenvolvimento da ação educativa, no 

respeito pelos princípios de sequencialidade e articulação subjacentes a todo o processo 

educativo” (Circular n.º 17/DSDC7DEPEB/2007, de 10 de outubro, p. 2). Seguidamente, 

faz alusão a este processo no segundo tópico – Avaliação da Ação Educativa – mais 

concretamente na avaliação final, quando define que o educador de infância deve “produzir 

um documento escrito com a informação global das aprendizagens mais significativas de 

cada criança, realçando o seu percurso, evolução e progressos” (Circular n.º 

17/DSDC7DEPEB/2007, de 10 de outubro, p. 5). 

Para além disto, como complementaridade ao tópico anterior, a Gestão do Currículo na 

Educação Pré-Escolar menciona no quarto tópico – Processo Individual da Criança – que  

 

o percurso educativo da criança deve ser documentado de forma sistemática no processo individual 

que a acompanha ao longo de todo o seu percurso escolar, de modo a proporcionar uma visão global 

da sua evolução, facilitar o seu acompanhamento e intervenção adequada (Circular n.º 

17/DSDC7DEPEB/2007, de 10 de outubro, p. 5). 

 

Este processo individual da criança, segundo o presente documento, deve possuir: 

 Elementos de identificação da criança; 

 Relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica, caso existam; 

 Planos educativos individuais, no caso da criança ser abrangida pela educação 

especial; 

 Planos e relatórios de apoio pedagógico, quando existam; 

 Documento com a informação global das aprendizagens mais significativas da 

criança, realçando o seu percurso, evolução e progressos; 

 Outros elementos considerados relevantes para o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança (Circular n.º 17/DSDC7DEPEB/2007, de 10 de 

outubro, p. 6). 
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O quinto e último tópico da Gestão do Currículo na Educação Pré-Escolar, intitulado por 

“Articulação entre a Educação Pré-Escolar e o 1º ciclo do Ensino Básico”, declara que a 

“articulação entre as várias etapas do percurso educativo implica uma sequencialidade 

progressiva, conferindo a cada etapa a função de completar, aprofundar e alargar a etapa 

anterior, numa perspetiva de continuidade e unidade global de educação/ensino” (Circular 

n.º 17/DSDC7DEPEB/2007, de 10 de outubro, p. 6).  

O mesmo documento refere, também, aspetos que compete aos educadores de infância e 

aos professores do 1.º CEB, nomeadamente a atitude proactiva que estes devem 

desempenhar, não se centrando apenas, na co/construção de uma continuidade educativa, 

como também, na implementação de estratégias de articulação “[…] que passam não só 

pela valorização das aquisições feitas pela criança no jardim de infância, como pela 

familiarização com as aprendizagens escolares formais” (Circular n.º 

17/DSDC7DEPEB/2007, de 10 de outubro, p. 6).  

 

As Metas de Aprendizagem para a Educação Pré-Escolar e 1.º CEB, constituem-se como 

documentos essenciais nesta linha condutora entre os dois primeiros patamares da 

Educação Básica. 

Sendo assim, nas metas para a educação pré-escolar podemos apurar a sua contribuição 

para as  

 

“condições favoráveis para o sucesso escolar” indicadas nas Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar, facultando um referencial comum que será útil aos educadores de infância, para 

planearem processos, estratégias e modos de progressão de forma a que todas as crianças possam ter 

realizado essas aprendizagens antes de entrarem para o 1.º ciclo (ME, 2010, p. 4).  

 

O presente documento faz referência à continuidade educativa entre os dois primeiros 

níveis do sistema educativo quando sublinha que, as metas de aprendizagem poderão 

constituir-se como  

 

um instrumento facilitador do diálogo entre educadores e professores do 1º ciclo, nomeadamente os 

que recebem o primeiro ano, a quem competirá dar seguimento às aprendizagens realizadas […] ao 

situarem as aprendizagens que constituem as bases de novos conhecimentos a desenvolver no 1.º 

ciclo, as metas para o final da educação pré-escolar são, assim, úteis ao trabalho dos professores do 1.º 

ciclo (ME, 2010, p. 4). 
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No sentido de efetivar a continuidade entre os dois níveis educativos, as metas para a 

educação pré-escolar organizam-se tendo em conta algumas especificidades, sobretudo, na 

implementação das diferentes áreas com vista à aproximação dos grandes domínios 

definidos para o 1.º CEB. Deste modo, “esta reorganização decorre da opção, que é comum 

à definição das metas para todo o ensino básico, de estabelecer uma sequência das 

aprendizagens que, neste caso, visa particularmente facilitar a continuidade entre a 

educação pré-escolar e o ensino básico” (ME, 2010, p. 5). É relevante destacar que, à 

exceção da Formação Pessoal e Social, todas as metas foram elaboradas por equipas de 

especialistas que, de igual forma, organizaram as metas do 1.º CEB (ME, 2010).    

No que respeita às Metas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, estas são também importantes na 

medida em que consolidam as aprendizagens adquiridas pelas crianças na etapa educativa 

antecedente. Estas, e dado que nos dias de hoje a maioria das crianças frequenta o nível 

que antecede o 1.º CEB, têm como finalidade desenvolver e sistematizar  

 

as aprendizagens correspondentes ao que poderíamos chamar uma educação de base, traduzida no 

currículo específico. É no 1.º Ciclo que se consolida e formaliza as aprendizagens das literacias […]; é 

também neste Ciclo que se estruturam as bases do conhecimento científico, tecnológico e cultural […] 

(ME, 2010, p. 50). 

 

Como último aspeto, e sendo este pertinente ao processo de continuidade educativa, 

destaco que as metas para o 1.º CEB consideram “da maior importância para a qualidade 

do ensino e da aprendizagem que os professores e educadores de cada nível e/ou ciclo 

analisem as metas que antecedem e as que dão continuidade à aprendizagem dos alunos 

num dado momento […]” (ME, 2010, p. 51). 

 

O mais recente documento formal e, naturalmente, essencial a este processo de 

continuidade educativa, é denominado por Decreto-Lei n.º137/2012, e foi promulgado a 2 

de julho pelo Ministério da Educação e Ciência. Este documento visava uma reestruturação 

da rede escolar que, consequentemente, garantiu uma maior autonomia e uma maior 

flexibilização organizacional e pedagógica às escolas. Deste modo, a rede escolar foi 

reorganizada através do agrupamento e agregação de escolas que, de modo crucial, 

garantiu e reforçou a “coerência do projeto educativo e a qualidade pedagógica das escolas 
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e estabelecimentos de educação pré-escolar que o integram”, o que possibilita aos alunos 

“um percurso sequencial e articulado e, desse modo, favorecer a transição adequada entre 

os diferentes níveis e ciclos de ensino” (Decreto-Lei n.º 137/2012,  de 2 de julho, p. 334).  

O artigo 6.º no primeiro tópico deste decreto define que, o agrupamento de escolas “é uma 

unidade organizacional […] constituída pela integração de estabelecimentos de educação 

pré-escolar e escolas de diferentes níveis e ciclos de ensino, com vista à realização das 

seguintes finalidades: 

a)  Garantir e reforçar a coerência do projeto educativo e a qualidade pedagógica 

das escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar que o integram, numa lógica de 

articulação vertical dos diferentes níveis e ciclos de escolaridade; 

b)  Proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos numa 

dada área geográfica e favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino; 

d) Racionalizar a gestão dos recursos humanos e materiais das escolas e 

estabelecimentos de educação pré-escolar que o integram” (Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 

de julho, p. 3341). 

O segundo tópico do artigo 6.º faz, também, referência à linha condutora entre as etapas 

educativas quando explícita que a constituição dos agrupamentos de escolas obedece à 

“construção de percursos escolares coerentes e integrados” e à “articulação curricular entre 

níveis e ciclos educativos” (Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 julho, p. 3351). 

De forma menos explícita, porém não menos importante, o quinto tópico faz alusão a esta 

problemática quando clarifica que, para que se possa garantir uma prática pedagógica de 

qualidade, é imprescindível que nenhuma escola ou estabelecimento de educação pré-

escolar fique em condições de isolamento.  

O presente Decreto-Lei como forma de reforçar a importância da sequencialidade e 

articulação no sistema educativo, esclarece que  

 

os agrupamentos de escolas ou as escolas não agrupadas [podem] estabelecer com outras escolas, 

públicas ou privadas, formas temporárias ou duradouras de cooperação e de articulação aos diferentes 

níveis, podendo para o efeito construir parcerias, associações, redes ou outras formas de aproximação 

e partilha que, de algum modo, possam contribuir para a prossecução de algum ou alguns dos 

objetivos previstos no presente artigo (Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, p. 3342). 
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Esta integração e articulação entre os níveis educativos tendo em vista uma prática 

pedagógica de qualidade assenta, prioritariamente, no projeto educativo “que constitui um 

documento objetivo, conciso e rigoroso, tendo em vista a clarificação e comunicação da 

missão e das metas da escola […]”, e no plano anual e plurianual de atividades “que 

concretiza os princípios, valores e metas enunciados no projeto educativo […]” (Decreto-

Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, p. 3352).  

Por fim, este documento define no artigo 43.º, designado “Articulação e gestão curricular”, 

que a articulação e a gestão curricular devem promover a cooperação entre os profissionais 

de educação, de modo a procurar adequar as suas intervenções pedagógicas às 

necessidades e interesses específicos das crianças. Nesse mesmo artigo, o Ministério da 

Educação e Ciência expressa que a articulação e gestão curricular “são asseguradas por 

departamentos curriculares […]” (Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, p. 3359). 

Finalizada a análise aos documentos formais podemos concluir que, para além de fazerem 

referência a esta problemática, evidenciam a existência de pontes entre os documentos do 

jardim-de-infância e do 1.º ciclo do ensino básico, isto é, elos de ligação entre as 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e os Programas do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. Esta afirmação é apoiada por Vasconcelos (2002) quando sublinha que  

 

temos em mãos um excelente conjunto de documentos curriculares para a educação básica, todos eles 

fundados numa filosofia de continuidade […], afirmando uma dinâmica de aprendizagem centrada no 

domínio de competências, não como mero treino behaviorista, mas como saberes-fazer em acção, 

integrando conhecimentos, capacidades e atitudes que viabilizam a utilização de conhecimentos em 

situações diversas (p. 5).  

  

Desta forma, podemos constatar em alguns objetivos gerais da Lei de Bases do Sistema 

Educativo e da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar uma preocupação pela continuidade 

educativa “que se reflete numa determinada progressão dos conteúdos através de um 

alargamento e aprofundamento das temáticas propostas” (Serra, 2004, p. 80).  

Para além disso e após uma análise das áreas de conteúdo das Orientações Curriculares e 

do Programa do 1.º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, podemos sublinhar que é evidente a 

inquietação pela continuidade educativa, como também, a conexão entre alguns aspetos 

programáticos pois estes são referenciados nas áreas de conteúdo das OCEPE e encontram 

seguimento e aprofundamento nos blocos temáticos integrados no programa do 1.º CEB. É 
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ainda claro, nestes dois instrumentos de educação, princípios básicos comuns, uma 

abordagem à educação globalizante e integrada e à sua importância quanto à sua função 

formativa, como também, uma interpretação construtivista da aprendizagem das crianças. 

Citando Marchão (2002), 

 

estes dois documentos legais expressam na sua organização, e evidenciam em termos da sua 

operacionalização, três princípios que se afiguram como fundamentais e de afirmação da continuidade 

educativa […] são o princípio da globalidade da ação educativa, o princípio da flexibilidade curricular 

e o princípio da integração das atividades educativas (p. 34). 

 

Apesar da importância que estes documentos legais, e os outros referidos anteriormente, 

atribuem à continuidade educativa e à articulação curricular entre a educação pré-escolar e 

o 1.º CEB, é visível nos diferentes estudos concretizados, uma descontinuidade entre estes 

dois níveis educativos. Nos dias de hoje são, ainda, patentes as diferenças nas culturas dos 

profissionais de educação, nas suas filosofias de trabalho, assim como “um querer e […] 

um estar [dos] profissionais, da afinidade de princípios orientadores e de intencionalidades 

a atingir, da vitalidade e cultura dos próprios contextos institucionais” (Monge, 2002, p. 

29), e “o desconhecimento, quer dos professores do 1.º ciclo, quer dos educadores de 

infância, do trabalho que cada um dos profissionais desenvolve” (Serra, 2004, p. 81). 
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Capítulo 4. Estratégias facilitadoras dos processos de transição, continuidade e 

articulação educativas  

 

Os educadores e os professores do 1.º CEB deverão tomar iniciativas variadas 

conducentes a uma sequencialização dos dois níveis educativos, tornando-se necessária 

uma “co/construção da transição”[…]incorporando saberes e perspetivas das crianças, 

dos pais, dos professores e educadores, dos decisores políticos […]” 

Vasconcelos (2007, p. 46) 

 

Após uma abordagem aprofundada sobre a transição entre os dois primeiros níveis da 

Educação Básica e o que lhe está subjacente, nomeadamente a linha condutora entre a 

educação pré-escolar e o 1.º CEB, entendemos, também, que esta transição deve decorrer 

de forma harmoniosa e saudável para que possamos assegurar o bem-estar social e 

emocional da criança, e, simultaneamente, o seu desempenho cognitivo (Vasconcelos, 

2007). 

Face ao exposto, a primeira ação que os profissionais de educação pré-escolar e 1.º CEB, 

os pais e toda a comunidade educativa deverão concretizar é trabalhar em equipa. Para 

isso, e como segundo passo, é importante que de forma colaborativa se organizem 

harmoniosamente com o intuito de gerirem objetivos, identificar os desafios que lhes serão 

colocados e alicerçarem uma ponte entre as duas etapas da Educação Básica.  

Construída a ponte entre os dois níveis educativos, é imprescindível uma mudança de 

culturas, filosofias, mentalidades, atitudes e comportamentos nos profissionais de 

educação. Como passo seguinte, os educadores de infância devem conhecer  

 

[…] o nível seguinte, o seu modelo curricular e as exigências impostas pela avaliação formal no final 

de cada ciclo […], e os professores do 1.º ciclo devem ter em “consideração os conhecimentos que as 

crianças trazem da educação pré-escolar, que percebam as diferenças de modelo curricular entre os 

dois níveis educativos […] (Serra, 2004, p. 91). 

 

Neste sentido, para que o professor do 1.º CEB possa garantir uma continuidade ao 

trabalho concretizado pelo educador de infância e adaptar as suas intervenções 

pedagógicas desde o início, isto é, centrar a educação na criança e não no desempenho 
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escolar, no momento de transição, as crianças devem fazer-se acompanhar por um 

dossier/portfolio que integre todas as atividades realizadas e aprendizagens adquiridas 

pelas crianças na educação pré-escolar, tal como afirma Rodrigues (2005), pois 

 

é inegável a necessidade do professor, ao receber a criança que transita para a escola, ter um 

conhecimento prévio das atividades realizadas no jardim de infância e das aquisições já feitas, de 

modo a adaptar a sua intervenção desde o início, tendo em conta as necessidades individuais do aluno 

e na tentativa de encontrar estratégias de continuidade do trabalho realizado no jardim de infância e na 

escola (p. 9). 

 

Os profissionais de educação devem trabalhar de forma colaborativa para que “[…] se 

construam dinâmicas e processos de gestão curricular aproximados e facilitadores dos 

processos de continuidade educativa […]” (Marchão, 2002, p. 37). Este trabalho deve-se 

caraterizar, acima de tudo, por uma cultura de diálogo, por uma partilha de experiências e 

vivências, por um repensar acerca das práticas pedagógicas, por uma programação e gestão 

do currículo, por confiança e profissionalismo mútuo. Este trabalho requer de todos os 

profissionais de educação, empenho e disponibilidade, responsabilidade, abertura de 

espírito, momentos de reflexão, investigação e crítica. Como forma de contribuir para uma 

transição e adaptação ao 1.º CEB com sucesso, os educadores de infância e os professores 

do 1.º CEB poderão, ainda, planificar e desenvolver atividades curriculares e projetos em 

comum, a concretizarem-se no decorrer do ano letivo, partilharem os espaços físicos e o 

material didático. Nesta linha estratégica, os profissionais de educação poderão, também, 

promover visitas à escola do 1.º CEB, com o intuito de as crianças se familiarizarem com a 

escola e estabelecerem relações antes da sua entrada, uma vez que estas visitas constituem-

se como “ […] condições facilitadoras da transição […]” (ME, 1997, p. 91).  

Para além destas estratégias de colaboração, realçamos uma outra que, na atualidade, já se 

concretiza, nomeadamente, uma formação conjunta, inicial e continuada dos profissionais 

de educação dos dois níveis educativos que,  

 

[…] aproxime educadores e professores [que] permitirá, acautelando especificidades próprias da 

Educação de Infância e do 1º Ciclo, que se construam diagnósticos iniciais partilhados, que se 

construam dinâmicas e processos de gestão curricular aproximados e facilitadores dos processos de 

continuidade educativa, em que se incluem e se destacam os momentos de transição das crianças 

(Marchão, 2002, p. 37). 
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A relação entre os profissionais de educação e a família integra-se neste processo de 

continuidade educativa como sendo uma das estratégias “ [...] mais favorável para oferecer 

a desejada continuidade” (Nabuco, 1992, p. 87). Esta relação deve caraterizar-se, também, 

por uma relação de partilha e de cooperação, visto que a família poderá ser o elo ou a ponte 

de ligação entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico. Neste sentido, os 

pais “ […] como parceiros do processo educativo, têm também um papel fundamental […] 

no acompanhamento da transição” (ME, 1997, p. 92). 

 

 

 

Em função de tudo o que se descreve neste enquadramento teórico, os educadores de 

infância, juntamente com os professores do 1.º CEB, a família e toda a comunidade 

educativa, devem construir e alicerçar uma ponte entre os dois primeiros patamares da 

Educação Básica, através da “colaboração prática, assegurando a continuidade da ação 

educativa através da complementaridade da ação […]” e da prática de estratégias 

facilitadoras para uma transição com sucesso (Rodrigues, 2005, p.21) . 

Contudo, até que ponto os educadores de infância e professores do 1.º CEB conhecem o 

modelo curricular e todos os documentos curriculares, respetivamente, do nível seguinte e 

do nível antecedente? Os educadores de infância e professores do 1.º CEB atribuem 

importância ao processo de transição e articulação curricular entre os dois primeiros níveis 

da Educação Básica? Os profissionais de educação trabalham de forma colaborativa? O 

que pensam os pais? Como é vivida a transição pelas crianças? Todas estas questões, 

focalizadas no contexto do nosso estágio, são as que estão na base do nosso estudo. 

 

  



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte II – Estudo empírico 
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CAPÍTULO 1 – Contextualização, objetivos do estudo e enquadramento 

metodológico 

 

No âmbito das unidades curriculares de Prática Pedagógica Supervisionada (PPS) e 

Seminário de Investigação Educacional (SIE), do nosso mestrado, foram experienciadas 

duas realidades de ensino, nomeadamente, em contexto de jardim de infância e 1.º CEB. 

Na primeira fase do nosso estágio estivemos num contexto de educação pré-escolar e, na 

segunda fase, numa escola do 1.º CEB, junto de uma turma do 1.º ano de escolaridade. 

Deste modo, foi possível vivenciarmos o que é feito no jardim de infância para preparar a 

transição para o 1.º ano do 1.º CEB e, junto da nossa turma de crianças do 1.º CEB, 

percebermos como é perspetivada e vivida pelos diferentes intervenientes (professora, pais 

e crianças) esta realidade.  

No primeiro contexto, foi possível observar e compreender a importância que a educadora 

de infância atribuía à questão da transição entre os dois primeiros níveis da Educação 

Básica, bem como o que ela concretizava no sentido de favorecer este processo. Para além 

da observação das práticas, recorremos a uma entrevista/inquérito quer à educadora, quer 

aos pais, no sentido de aprofundar e esclarecer alguns aspetos julgados pertinentes. Ainda, 

observámos e desenvolvemos algumas atividades junto das crianças no sentido de explorar 

possibilidades de se trabalhar a transição no jardim de infância.  

No segundo contexto, foi possível averiguar como se processou a transição e integração 

das crianças recém-chegadas ao contexto de 1.º ciclo do ensino básico. Para a averiguação 

dos elementos considerados pertinentes recorremos a métodos semelhantes aos utilizados 

no primeiro contexto, a saber, observação das crianças e da professora e 

entrevista/inquérito à professora, pais e crianças em estudo. Ainda, acompanhámos de 

forma mais próxima uma criança que nos parecia experienciar algumas dificuldades de 

integração à escola. 

Tendo referido, nos capítulos precedentes, o enquadramento teórico que suporta o nosso 

estudo, apresentamos, agora, os contextos de estágio, os objetivos específicos do projeto, o 

enquadramento metodológico e as estratégias e instrumentos de recolha de dados.  
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1.1. Caraterização dos contextos de estágio 

 

O nosso estudo foi desenvolvido, numa primeira fase (17 de fevereiro a 4 de junho de 

2014), num jardim de infância, IPSS, situado em Aveiro e, numa segunda fase (22 de 

setembro a 16 de dezembro de 2014), numa escola básica num agrupamento de Escolas do 

distrito de Aveiro. 

Em ambos os contextos de ensino, as relações interpessoais entre adulto e crianças 

caracterizavam-se como agradáveis e afetuosas. 

O grupo de crianças do contexto de educação pré-escolar era constituído por 23 crianças, 

11 rapazes e 12 raparigas da faixa etária dos três aos seis anos de idade. De uma forma 

geral, o grupo era bastante heterogéneo, podendo caraterizar-se por tranquilo e atento, 

curioso e interessado em aprender. 

Após a consulta dos processos individuais do grupo, e através de conversas com a 

educadora cooperante, constatámos que a maior parte das crianças vivia com os pais, 

exceto duas, pois os pais estavam divorciados, e que praticamente todas tinham irmãos. No 

que se refere às habilitações académicas dos pais, estas variam entre a licenciatura e o 

doutoramento e todos exerciam uma atividade profissional. 

Do total de crianças, só oito é que iriam transitar da educação pré-escolar para o 1.º ciclo 

do ensino básico. Estas oito crianças, nos meses referentes à primavera, um período 

relativamente longo até ao final do ano letivo, já demonstravam uma certa ansiedade e 

curiosidade pela sua transição para o segundo nível de ensino da Educação Básica. Por 

diversos momentos, as crianças dialogavam entre si sobre este processo, em particular, 

sobre qual a escola que iriam frequentar, quais os colegas que os iriam acompanhar e, 

ainda, sobre as crianças que já frequentavam essa mesma escola. A ansiedade e curiosidade 

demonstrada por estas crianças caraterizavam-se como positivas. Efetivamente, eram 

sentimentos que envolviam pensamentos felizes e entusiásticos, contrários a pensamentos 

receosos. 

Num primeiro contacto com a nossa temática, a educadora referiu que, na sua maneira de 

ver, o período da educação pré-escolar era destinado ao brincar e não a uma preparação 

para o 1.º CEB: - “Eu não preparo as crianças para o 1.º CEB!”. Esta ideia da educadora é 

propícia a uma pertinente questão “o que se entende como preparação para a escolaridade 

obrigatória?”. Paradoxalmente, mais tarde, verificámos que a educadora dedicava um 
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período do dia para a concretização de atividades com o intuito explícito de preparar as 

crianças para as aprendizagens futuras, através, por exemplo da realização de diversas 

fichas de cariz cognitivo, ou seja, implementação de exercícios de matemática e português.  

 

No que respeita ao grupo de crianças do contexto do 1.º ciclo do ensino básico, este era 

composto por 26 crianças, 16 rapazes e 10 raparigas da faixa etária dos seis aos sete anos 

de idade. Na generalidade, o grupo caraterizava-se pela heterogeneidade relativamente ao 

comportamento adotado em contexto de sala de aula, o que poderá estar relacionado com a 

questão da diversidade de formas de adaptação ao novo contexto. Para além disso, 

globalmente as crianças demonstravam interesse nas atividades, apresentando atitudes 

positivas face à aprendizagem. Atendendo aos comportamentos e atitudes caraterísticos 

desta transição entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB, estas crianças, evidentemente 

umas mais que outras, demonstravam uma certa insegurança e timidez neste novo contexto 

de ensino. Estes sentimentos foram demonstrados pelas crianças nos primeiros dias de 

escola e eram refletidos, essencialmente, pelo choro e pelo desconforto perante as 

contrariedades do dia-a-dia no novo contexto, percebendo-se a saudade e a sua necessidade 

de brincar. Apesar disso, as crianças pareciam estar bem inseridas no contexto e no grupo 

de crianças, com exceção de duas. Uma dessas crianças será alvo de uma reflexão 

individualizada mais à frente neste relatório. Por sua vez, a outra criança foi acompanhada 

pela minha colega de estágio de forma mais próxima. 

Do total de crianças, só de três é que não obtivemos a informação sobre a sua frequência 

em jardim de infância, visto não estar registado na ficha biográfica. Relativamente aos 

jardins de infância que frequentaram, estes são divergentes, as crianças eram provenientes 

de diferentes contextos educativos. Importa referir que algumas crianças frequentaram o 

jardim de infância do mesmo agrupamento, contíguo à escola do 1.º CEB. Por conseguinte, 

estas crianças já estavam familiarizadas com o espaço onde a escola estava inserida. 

Sublinhamos, ainda, que cinco crianças frequentaram o jardim de infância durante um ano, 

três durante dois anos, cinco durante três anos, uma durante quatro anos, quatro durante 

cinco anos e quatro durante seis anos, como se pode observar no Gráfico 1. 
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Em relação às habilitações académicas dos pais, constatámos que do total de pais, quatro 

não disponibilizaram qualquer informação a este respeito nos processos individuais das 

crianças. Dos restantes, as habilitações variam entre o 1.º ciclo do ensino básico e o ensino 

superior, embora o número de pais que frequentaram o ensino superior seja inferior ao 

número de pais que apenas frequentaram até ao 3.º ciclo do ensino básico. 

 

Apesar de a escola do 1.º CEB ter realizado uma reunião na qual estiveram presentes 

professores do 1.º ano e educadores de infância, no que respeita aos segundos, apenas 

estiveram presentes os que exerciam a sua profissão no edifício inserido no mesmo espaço 

que a escola do 1.º CEB e, como tal, os educadores de infância das restantes instituições 

não estiveram presentes. Além desta iniciativa, houve uma outra, a realização da habitual 

reunião com os encarregados de educação no início de cada ano letivo. Ainda que se tenha 

concretizado esta reunião, é do nosso conhecimento que nesta não se concedeu qualquer 

atenção à questão da transição e adaptação das crianças ao novo contexto educativo. A 

professora do 1.º CEB, nossa supervisora, tinha procurado saber qual a instituição onde as 

crianças frequentaram a educação pré-escolar e possuía algumas informações relativas a 

crianças consideradas mais preocupantes. Contudo, não foi observada uma evidente 

atenção ao processo de transição e articulação entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB.   

Gráfico 1 – Frequência em jardim de infância 
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1.2.Objetivos do estudo 

 

No decorrer dos estágios em contexto de educação pré-escolar e 1.º CEB, fomo-nos 

apercebendo, através da observação e conversas informais, que ambos os profissionais de 

educação parecem desconhecer o nível que antecede ou procede o seu nível de ensino. 

Também não parecia ser uma preocupação significativa a articulação entre os dois 

primeiros níveis de ensino da Educação Básica, nem se percebia um trabalho colaborativo 

entre os educadores de infância e os professores do 1.º CEB, de maneira a apoiar as 

crianças na transição entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico. 

Com o presente trabalho pretendemos aprofundar esta temática, compreender e refletir 

sobre como se pensa, se organiza e se processa este continuum educativo num contexto de 

jardim de infância e numa turma de 1.º ano do 1.º CEB. 

Atendendo a esta finalidade, os objetivos de estudo visam compreender as perspetivas dos 

profissionais da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico sobre a temática de 

transição e articulação entre estas duas etapas da Educação Básica e perceber se nas suas 

práticas educativas se traçam estratégias comuns de transição, colaboração e articulação 

educativas, favoráveis ao continuum educativo.  

Subjacente à mesma finalidade, procurámos, ainda, conhecer as perspetivas dos pais sobre 

estas mesmas questões.  

Finalmente, enquanto futuras educadoras/professoras, tornou-se importante desenvolver 

algumas atividades junto das crianças do jardim de infância trabalhando a entrada no 1.º 

CEB e, junto das crianças do 1.º CEB, compreender a forma como esse processo terá sido, 

globalmente, vivenciado pelas crianças e, em particular, apoiar uma criança que nos 

pareceu evidenciar algumas dificuldades. 

 

Neste sentido, os objetivos do nosso estudo foram os seguintes objetivos: 

 Conhecer a importância que a Educadora de Infância atribui à Educação Pré-

Escolar e ao seu papel como profissional de educação; 

 Conhecer a importância que a Professora atribui ao 1.º Ciclo do Ensino Básico 

e ao seu papel como profissional de educação; 

 Observar e identificar as práticas de transição e articulação no Jardim de 

Infância e na escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 
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 Conhecer as opiniões dos pais sobre o processo de transição entre a Educação 

Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

 Compreender qual o significado e importância que os profissionais das duas 

primeiras etapas da Educação Básica atribuem à transição entre estes dois níveis e às 

práticas de colaboração e articulação educativa; 

 Explorar formas de apoiar e contribuir para uma feliz transição e entrada no 

1.º CEB. 

 

1.3. Enquadramento metodológico, estratégias e instrumentos de recolha de dados  

 

Considerámos que o nosso trabalho se inscreve numa abordagem de estudo de caso pois, a 

partir da identificação de uma problemática no nosso contexto de estágio, desenvolvemos 

 

 […] uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça 

deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo menos em 

certos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico e, desse 

modo, contribuir para a compreensão global de um certo fenómeno de interesse (Ponte, 2006, p. 

2). 

 

Na linha de pensamento de Merriam (1988, citado por Bogdan & Bilken, 1994), “o estudo 

de caso consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte 

de documentos ou de um acontecimento específico” (p. 89). Nessa mesma lógica, Ponte 

(2006) afirma que “um estudo de caso visa conhecer uma entidade bem definida (…). O 

seu objetivo é compreender em profundidade o “como” e os “porquês” dessa entidade, 

evidenciando a sua identidade e características próprias (…)” (p. 2). 

O estudo de caso, no nosso ponto de vista, é um procedimento metodológico que se baseia 

num trabalho de campo, em que o investigador se debruça sobre uma identidade específica 

em ação, como por exemplo, retratar uma problemática educativa ou estudar uma criança 

em contexto escolar, com o objetivo de apresentar informações pertinentes para serem 

refletidas no presente ou constituírem-se como uma base para estudos futuros. Para isso, o 

investigador deve procurar, numa primeira fase, fazer uma investigação preliminar, e, 

numa segunda fase, observar durante um determinado período de tempo essa mesma 

identidade em ação no sentido de a compreender, interpretar e concretizar constantes 

análises reflexivas sobre a mesma. Por conseguinte, o investigador apresenta informações 
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fidedignas e, ainda, identifica algumas hipóteses e novas questões sobre a identidade em 

estudo para novas investigações.  

Por outras palavras, e parafraseando a perspetiva de Ponte (2006), o objetivo principal de 

um estudo de caso “(…) é proporcionar uma melhor compreensão de um caso específico e 

ajudar a formular hipóteses de trabalho sobre o grupo ou a situação em causa” (p. 16).  

Assim, e atendendo ao exposto, podemo-nos referir ao estudo de caso como sendo uma 

investigação empírica qualitativa que, não se equaciona como uma pesquisa meramente 

descritiva nem se trata de uma investigação experimental, mas sim, de uma forma 

particular de estudo que visa fornecer uma visão profunda e ampla da identidade em 

estudo.  

Além disso, julgámos que este estudo em concreto poderá ser caraterizado, segundo Stake 

(1995), citado por André, 2008), como sendo um “estudo de caso instrumental” (p. 19). 

Segundo o mesmo autor, neste tipo de estudo “o interesse do pesquisador pode ser uma 

questão que um caso particular vai ajudar a elucidar” (citado por André, 2008, p. 19). 

Em síntese, um estudo de caso pode ser considerado como “estudos pontuais, que tomam 

porções reduzidas da realidade e se limitam a retratar superficialmente essa realidade” 

(André, 2008, p. 14). 

 

A metodologia utilizada no nosso estudo de caso, anteriormente referida, consistiu na 

observação, realização de entrevistas aos profissionais de educação e às crianças, bem 

como inquéritos aos encarregados de educação. Incluiu ainda uma componente 

interventiva ao nível da prática pedagógica em curso. Com efeito, e na perspetiva de 

Bartelett et al (2001, citado por Amado & Freire, 2013), “[…] o facto de no estudo de caso 

se utilizarem diversas técnicas de pesquisa e de se procurarem diferentes fontes de 

evidências dos factos, [e] a triangulação de toda a informação confere a esta estratégia uma 

grande validade científica” (p. 136). 

 

Sendo assim, é importante referenciar, de forma sucinta, em que consiste a observação, as 

entrevistas e os inquéritos. Na lógica de Máximo-Esteves (2008), “a observação permite o 

conhecimento directo dos fenómenos tal como eles acontecem num determinado contexto” 

(p. 87). De acordo com a mesma autora, “[…] a entrevista é um acto de conversação 

intencional e orientado, que implica uma relação pessoal, durante a qual os participantes 
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desempenham papéis fixos: o entrevistador pergunta e o entrevistado responde” (p. 92). A 

simbiose destas duas metodologias na perspetiva de André (2008) “[…] são, assim, os 

meios mais eficazes para que o pesquisador se aproxime dos sistemas de representação, 

classificação e organização do universo estudado” (p. 27). 

No que respeita ao terceiro procedimento metodológico, na perspetiva de Ghiglione e 

Matalon (1997), “um inquérito consiste […] em suscitar um conjunto de discursos 

individuais, em interpretá-los e generalizá-los” (p. 2).   

 

Com a intenção de assegurar a credibilidade da dimensão investigativa do nosso estudo de 

caso, recorreu-se, primeiramente, à observação participante, seguidamente à entrevista e ao 

inquérito.  

Na perspetiva de Bogdan e Bilken (1994), para este tipo de estudo a observação 

participante distingue-se como sendo a melhor técnica para a recolha de dados. Latorre 

(2003) refere-se à observação participante apontando-a como apropriada “(…) para el 

estúdio de fenómenos que exigen que el investigador se implique y participe para obtener 

uma comprensión del fenómeno en profundidad, como es el caso de los docentes 

investigadores” (p. 57). Nesta mesma linha de pensamento, Máximo-Esteves (2008) 

acrescenta que a observação “(…) ajuda a compreender os contextos, as pessoas que nele 

se movimentam e as suas interacções” (p. 87). A perspetiva de Amado e Silva (2013) 

refere que a observação participante “[…] tem como princípio a necessidade de o 

pesquisador manter sempre algum grau de interação com a situação estudada, afetando-a e 

sendo por ela afetado” (p. 153). Deste modo, o processo de observação participante e de 

reflexão sobre as práticas foi apoiado e sistematizado com base no sistema de 

acompanhamento das crianças, proposto por Portugal e Laevers (2010).  

A entrevista, na linha de pensamento de Amado e Ferreira (2013), é uma excelente 

estratégia de recolha de dados, uma vez que defendem que “é […] um método, por 

excelência, de recolha de informação” (p. 207). Importa salientar que a entrevista é “[…] 

um meio potencial de transferência de uma pessoa […] uma transação que possui 

inevitáveis pressupostos […] uma conversa intencional orientada por objetivos precisos” 

(Amado & Ferreira, 2013, p. 207). Por outras palavras, este procedimento metodológico 

“[…] é um acto de conversação intencional e orientado, que implica uma relação pessoal, 

durante a qual os participantes desempenham papéis fixos: o entrevistador pergunta e o 
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entrevistado responde” (Máximo-Esteves, 2008, pp. 92-93). Ora face às perspetivas dos 

autores, podemos afirmar que a entrevista tem como principal objetivo extrair informação 

do entrevistado. Esta estratégia de investigação educacional é, na sua essência, uma 

conversa intencional sustentada por objetivos claros, sendo um instrumento que permite ao 

investigador compreender a maneira de pensar e de interpretar dos entrevistados sobre o 

alvo da sua investigação. 

Para a concretização deste estudo de caso, recorremos à intitulada “entrevista estruturada 

ou diretiva” que, segundo diversos autores, centra-se num tema específico, o objeto de 

estudo do entrevistador/investigador (Amado & Ferreira, 2013, p. 208). 

Por fim, debruçando-nos sobre a técnica e instrumento de recolha de dados, inquérito, 

sublinhamos a linha de pensamento de Ghiglione e Matalon (1997), a qual defende que o 

inquérito tem como principal finalidade “ […] interrogar um determinado número de 

indivíduos tendo em vista uma generalização” (p. 2), ou seja, um inquérito permite aos 

investigadores interpretar as perceções e representações que os inquiridos têm acerca da 

identidade em estudo. Os mesmos autores afirmam que 

 

O inquérito pode ser definido como uma interrogação particular acerca de uma situação 

englobando indivíduos, com o objetivo de generalizar. Neste caso, o investigador intervém 

colocando questões, mas sem intenção explícita de modificar a situação na qual atua 

enquanto inquiridor (1997, p. 8).  

 

Uma vez reunidos todos os dados, procedemos à sua organização com vista a uma reflexão 

conclusiva orientada pelos objetivos que nos propusemos. Esta análise foi concretizada 

tendo como apoio o quadro concetual que sustentou o nosso estudo. 
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CAPÍTULO 2 – Apresentação e discussão dos dados recolhidos 

 

Conforme já referido, no âmbito deste estudo de caso propusemo-nos observar, 

compreender e refletir as práticas educativas dos profissionais de educação de ambos os 

níveis de ensino, interpretar e refletir acerca da opinião dos encarregados de educação das 

crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e, ainda, observar, 

compreender e refletir a vivência das crianças de transição entre os dois primeiros níveis da 

Educação Básica. 

Deste modo, começaremos por apresentar, analisar e interpretar os dados recolhidos 

através de entrevista acerca da importância que a educadora de infância atribui à transição 

entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, seguindo-se a análise e 

interpretação dos inquéritos concretizados aos pais, finalizando com a apresentação das 

atividades desenvolvidas com o intuito de apoiar as crianças neste processo de transição e 

adaptação ao 1.º CEB. 

No que respeita aos dados recolhidos no contexto do 1.º ciclo do ensino básico, 

primeiramente, será concretizada uma análise da entrevista realizada à professora. 

Seguidamente, iremos debruçar-nos sobre os inquéritos realizados aos encarregados de 

educação, seguindo-se a descrição das atividades desenvolvidas e uma análise às 

entrevistas concretizadas às crianças, com o objetivo de apoiar e compreender as mesmas 

neste processo de transição e adaptação ao 1.º ciclo do ensino básico.  

Ainda neste capítulo, será apresentada uma reflexão sobre uma criança que nos suscitou 

alguma preocupação pela forma como parecia estar a viver a experiência do 1.º CEB. 

Salientamos ainda que, por forma a preservar o anonimato dos profissionais de educação, 

dos encarregados de educação e das crianças, atribuímos-lhes nomes fictícios. 
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2.1 Dados recolhidos no jardim de infância 

 

2.1.1 Entrevista à educadora de infância 

 

A educadora entrevistada tinha 56 anos, possuía licenciatura e trabalhava em educação de 

infância há 37 anos. 

 

Atendendo aos objetivos desta investigação, na resposta às questões colocadas, (Anexos 1 

e 2), a educadora considerou que a educação pré-escolar deve promover a autonomia e 

aprendizagens significativas através da experimentação. Na sua perspetiva, o educador 

assume essencialmente um papel de “guia”, dando espaço às iniciativas das crianças. 

 

No que remete para a importância de um trabalho específico de apoio às crianças que se 

preparam para vivenciar a transição do jardim de infância para o 1.º CEB, a educadora 

evidencia alguma contradição pois defende que na educação pré-escolar o mais importante 

não é a “aquisição da literacia”, no entanto, cede à pressão social, “aplicando” na sua 

prática educativa a preparação para o 1.º CEB (realização de fichas de português e de 

matemática). A educadora assume que o trabalho específico de apoio em torno das crianças 

que se preparam para vivenciar a transição entre os dois primeiros níveis educativos 

acarreta vantagens. Todavia, este trabalho parece centrar-se apenas na questão da 

“literacia”, citando as fichas como exemplo de trabalho de preparação para o 1.º CEB. 

 

No que respeita às expectativas dos pais em relação à educação pré-escolar, mais uma vez 

as palavras citadas pela educadora parecem contradizer-se. Nas reuniões com os pais fala 

de uma educação pré-escolar centrada nas vivências, nas experiências, na fomentação da 

curiosidade das crianças, mas, na sua prática, acaba por se centrar na implementação de 

fichas de português e matemática. Afirma que não tem problemas com os encarregados de 

educação, e que, apesar de não defender uma prática de preparação focada na aquisição da 

“literacia”, diz ter que ceder à pressão dos pais para que as crianças transitem para o nível 

seguinte com uma boa preparação a todos os níveis.  

 

As suas principais preocupações no trabalho de preparação das crianças para a transição 

para o 1.º CEB focam-se em que aprendam a estar concentradas e sentadas ainda que 
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procure oferecer momentos de maior liberdade e exploração. Considera ser importante o 

trabalho em torno do desenvolvimento pessoal e social das crianças. 

No que respeita ao desenvolvimento de projetos educativos e curriculares comuns a outros 

grupos de jardim de infância, envolvendo colaboração entre educadoras de diferentes 

grupos e professores, com vista à preparação para a transição do jardim de infância para o 

1.º ciclo, a educadora refere que isto não se verifica. Lamenta o facto de estes e outros 

aspetos do trabalho docente não serem discutidos em equipa, de cada educadora trabalhar 

muito centrada na sua sala. Refere que na instituição parece haver uma grande preocupação 

com o trabalho de lápis e borracha na preparação para o 1.º CEB. 

Nesta linha de pensamento, a educadora refere que no jardim de infância as crianças terão 

mais oportunidades de serem felizes mas, cada vez mais, quando chegam à escola sentem 

frustração porque ainda não sabem ler e outras crianças já o fazem, instalando-se um clima 

de competição que não é bom. 

A educadora diz não conhecer o programa em vigor para o 1.º ano do 1.º CEB. No entanto, 

esta revela que, mesmo não sendo a sua ideologia de trabalho, prepara as crianças para a 

sua entrada no 1.º CEB. 

Questionada sobre se “já conversou com as suas crianças de cinco anos sobre como é que 

será o 1.º ano”, a educadora, um mês antes de terminar o ano letivo, diz que ainda não o fez 

mas que algumas crianças do ATL costumam vir à sala e vão falando sobre a escola. 

Algumas crianças vivem com muita apreensão a entrada na escola e a educadora não quer 

falar muito sobre o assunto para não lhes criar expectativas ou influenciar a imagem que 

possam criar (imagens negativas). 
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2.1.2 Inquéritos aos encarregados de educação da educação pré-escolar 

 

Os 6 encarregados de educação/pais das crianças de 5 anos de idade (um inquérito por cada 

criança) que responderam ao nosso inquérito são sobretudo do sexo feminino, 

apresentando uma idade média de 37 anos de idade e com habilitações académicas 

elevadas, como se pode observar no quadro seguinte: 

 

 

Encarregado de 

Educação 

Género Idade Habilitações 

Académicas 

A Feminino 38 Doutoramento 

B Feminino Não respondeu Doutoramento 

C Feminino Não respondeu Outro 

D Masculino 35 Doutoramento 

E Feminino 39 Licenciatura ou 

grau equivalente 

F Feminino 32 Outro 

G Feminino 44 Mestrado 

 

Quadro 3 – Dados sobre os encarregados de educação de educação pré-escolar 

 

O inquérito encontra-se no Anexo 3, e as respostas dos pais podem ser lidas no Anexo 4. 

Atendendo ao objetivo deste estudo, conhecer as opiniões dos pais sobre o processo de 

transição entre a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico, percebemos que, 

na generalidade, no que respeita a finalidades ou funções da educação pré-escolar, o grupo 

aponta a ‘preparação para o 1.º CEB’, devendo o educador promover a autonomia, atender 

à individualidade de cada criança, assegurar o desenvolvimento global, emocional e 

cognitivo das crianças. 

Os pais referem ter conhecimento das atividades que as crianças realizam no jardim de 

infância através da transmissão de informação pela educadora, formal e informalmente, 

apreciando a exposição de trabalhos e de fotografias afixadas e conversando com os filhos. 

Referem também que a experiência pré-escolar que as crianças têm é adequada à 
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preparação para o 1.º CEB, pois desenvolvem segurança e autoconfiança e realizam várias 

aprendizagens. O aprender a cumprir uma disciplina e a respeitar rotinas também é 

considerado como facilitador na adaptação ao 1.º CEB. 

Como iniciativas a ter no jardim de infância para facilitar a transição, os pais indicam 

aspetos como “aprender a estar sentado” e sugerem experiências que estimulem a 

curiosidade, nomeadamente, abordando temas que continuem a ser explorados no 1.º CEB. 

Também há sugestões para se realizarem atividades no “formato sala de aula”. 

Os pais consideram que a grande diferença entre o 1.º CEB e o jardim de infância tem a ver 

com o tempo sentado versus tempo para brincar, com maior exigência e responsabilização 

da criança e menor apoio individualizado na escola (passando a haver maior 

acompanhamento em casa). Isto porque na escola “aprende-se”. 

Nesta linha de pensamento, a maior parte dos pais já conversou com a sua criança sobre a 

ida para a escola, dizendo-lhe que agora vai aprender coisas novas, ler e fazer operações, 

assegurando apoio e disponibilidade para ouvir a criança, no confronto com a nova 

aventura que é a escola. 

Relativamente à ideia de continuidade educativa entre a educação pré-escolar e o 1.º CEB, 

alguns pais consideram que são níveis de aprendizagem distintos, não havendo 

continuidade educativa. Outros consideram que a educação pré-escolar fornece bases 

importantes para as aprendizagens futuras. Ainda, surgiu a ideia segundo a qual a criança 

aos 5 anos de idade já deveria ter mais atividades no formato sala de aula, à semelhança do 

que se faz na escola. 
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2.1.3 Atividades desenvolvidas 

 

Com o intuito de trabalhar com as crianças o processo de transição entre a educação pré-

escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, planificámos e realizámos diferentes atividades. 

Assim, realizámos uma atividade de leitura da obra “O primeiro dia de escola” de António 

Mota. Esta obra é contada por três gerações, netos, pais e avós e relata a experiência de 

uma menina que antes do seu primeiro dia de escola evidencia ansiedade, inquietação e 

muita curiosidade pela sua entrada na escola. A história é narrada com recurso, não só, a 

expressões entusiastas, divertidas e enérgicas, destacando-se, por exemplo “formigas fritas 

com pimenta”, “olhos mágicos”, “os pratos sabem a chouriço”, como também, a 

ilustrações coloridas, apelativas e expressivas. 

  

 

 

A segunda atividade consistiu numa dramatização intitulada “O primeiro dia na escola 

primária”. O principal objetivo da atividade centrava-se sobretudo numa das estratégias 

apontadas por diversos autores como facilitadora da transição e adaptação ao 1.º CEB, a de 

que as crianças que irão fazer a transição para o nível seguinte deverão estar informadas 

sobre a realidade do ensino no 1.º CEB. Deste modo, o texto da dramatização procurou, 

primeiramente, evidenciar aspetos positivos e pertinentes da escola do 1.º CEB e, 

seguidamente, focalizou-se sobre o funcionamento da escola primária, especialmente, nas 

regras que deverão ser cumpridas. Esta dramatização tinha duas principais personagens, a 

“professora da escola primária”, representada pela minha colega de estágio, Tânia Batista, 

e a “Francisca”, a criança que foi para escola pela primeira vez, representada por mim. No 

Figura 3: Ilustração da obra “O 

primeiro dia de escola” 

Figura 2: Ilustração da obra “O 

primeiro dia de escola” 
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Figura 4: Dramatização “O primeiro 

dia de escola” 

decorrer da dramatização, procurámos envolver as crianças com o principal objetivo de 

tornar a dramatização mais dinâmica e com mais sentido para as mesmas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, concretizámos uma atividade experimental, a confeção de uma “pega-

monstros”, que tinha como principal objetivo, mostrar às crianças que na escola do 1.º 

ciclo do ensino básico também se podem realizar atividades que vão ao encontro dos seus 

interesses, como por exemplo, atividades de cariz experimental. 

Realizámos, ainda, uma visita com as crianças que iriam transitar para o nível seguinte, a 

uma escola de 1.º CEB que futuramente iria ser frequentada por algumas dessas crianças. 

Nesta visita, fizemos atividades envolvendo as nossas crianças do jardim de infância e 

crianças do 1.º ano. 

Num primeiro momento, solicitámos à professora titular da turma que esta expusesse às 

crianças da educação pré-escolar a experiência de como é o 1.º ano do ensino básico. Num 

segundo momento, pedimos às crianças do 1.º ano para que estas relatassem a sua 

experiência neste nível de ensino. Para isso, introduzimos as seguintes pistas de conversa: 

o que mais gostam na escola; o que já aprenderam; o que menos gostam na escola; quais as 

atividades que costumam fazer; como se sentiram no primeiro dia de aulas; entre outras. 

Neste contexto, com o intuito de dar ênfase ao convívio entre as crianças, planificámos 

atividades conjuntas, que tinham como principal objetivo, envolver as crianças da 

educação pré-escolar com as crianças do 1.º ano. Os critérios utilizados para a seleção 

destas atividades, prenderam-se pelo facto de estes jogos se constituírem como excelentes 

oportunidades de interação, partilha, entreajuda e conhecimento do outro. Para isso, foram 
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formados grupos que reuniam crianças de ambos os níveis de ensino. No que respeita às 

finalidades dos jogos, estas centravam-se sobretudo na socialização inicial das crianças, na 

competição, na cooperação e na troca de papéis. Segue-se uma breve descrição dos jogos 

concretizados. 

 “Quem é quem humano” – As crianças divididas em duas equipas foram colocadas 

no chão do recreio, dispostas em várias colunas. A equipa número 1 selecionou um 

elemento da equipa contrária. Com o intuito de descobrirem o elemento selecionado, a 

equipa número 2 fez questões tais como: “tem cabelo castanho”, “tem os olhos azuis”, 

entre outras, até acertarem qual a criança que a equipa 1 tinha elegido. À medida que foram 

referidas algumas caraterísticas físicas, as crianças que não correspondiam a essas mesmas, 

baixavam-se, tal como no jogo original. Quando a equipa número 2 acertou a criança 

escolhida, os papéis inverteram-se, ou seja, passou a ser esta a dar pistas à equipa número 1 

sobre a criança que escolheram.  

 “O lenço e os números” – Formaram-se duas equipas com o mesmo número de 

jogadores, aos quais foram atribuídos números iguais (1,2,3,4, etc.) para ambas, decididos 

secretamente por cada equipa. As equipas ficaram frente a frente separadas pela mesma 

distância. Entre as duas equipas ficou a minha colega, representando o papel de juiz com 

um lenço suspenso na mão, referindo, à medida que decorria o jogo, os vários números. 

Os jogadores que representavam o número mencionado pelo juiz, corriam e tentavam 

agarrar o lenço sem serem tocados pelo adversário e, seguidamente, fugiam para uma das 

barras (zona das equipas), para assim somarem pontos. 

O jogo tinha algumas variantes, uma vez que, quando o juiz referiu a expressão “fogo” 

foram todos os elementos de ambas as equipas a disputar pelo lenço. Quando o juiz 

mencionou a expressão “água” as equipas ficaram imobilizadas. Além destas variantes, 

para tornar as corridas mais divertidas, o juiz chamou os números fazendo-lhes 

corresponder nomes que definiam a maneira como estes se tinham de movimentar até 

chegar ao lenço: madeira (deslocaram-se ao pé-coxinho); panela (andaram em cócoras); 

caranguejo (movimentaram-se de costas); entre outras. 

 “Vamos apanhar a cauda” – As crianças foram organizadas em grupos de seis e 

oito elementos dispostos em colunas. Cada criança agarrou com as mãos a cintura do 

colega da frente. O primeiro elemento da fila era a cabeça do cão/lobo/raposa/dragão/leão e 

o último, com uma corda presa à cinta, era a cauda do animal. O jogo começou com o 
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Figura 7: Jogo “Vamos apanhar a 

cauda” 

Figura 8: Fotografia de grupo 

Figura 5: Jogo “Quem é quem 

humano” 

Figura 6: Jogo “O lenço e os 

números” 

primeiro (cabeça) a tentar apanhar o último (cauda), que tentava fugir-lhe. Durante esta 

disputa, a fila não podia ser desfeita, isto é, as crianças que formavam o corpo do animal 

não podiam largar a cintura dos outros. Quando a cabeça apanhava a cauda, a criança da 

frente passava para o último lugar da fila, tomando a posição de cauda do animal. Todas as 

crianças experimentaram as duas posições, cabeça e cauda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo às finalidades dos jogos percebemos que esta iniciativa foi bem-sucedida e 

gratificante, uma vez que as crianças se implicaram com intensidade nas atividades de 

socialização com as crianças do 1.º ano e, mais tarde, continuaram a pedir-nos atividades 

conjuntas com as crianças do 1.º CEB.  

No seu todo, verificámos que as atividades proporcionaram às crianças uma vivência feliz 

e, desejavelmente, marcante para a sua experiência futura no 1.º CEB. Porque 

considerámos que nestas atividades as crianças se sentiram integradas e apoiadas, 

julgámos, deste modo, ter contribuído positivamente para a sua transição para o 1.º ano de 

escolaridade. 
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2.2 Dados recolhidos no 1.º CEB 

 

2.2.1 Entrevista à professora do 1.º CEB 

 

A professora entrevistada tinha 43 anos, possuía mestrado e trabalhava no 1.º ciclo do 

ensino básico há mais de 21 anos. 

 

Tendo em consideração alguns objetivos definidos para este estudo, na resposta às 

questões colocadas, (Anexo 6 e 7), permitiu-nos perceber que a professora atribui como 

função do 1.º CEB, essencialmente, a questão do cumprimento do programa e das metas 

curriculares, bem como a formação pessoal e social das crianças, relativa a valores, 

princípios e atitudes. Sucintamente, defende que o 1.º CEB se deve fundamentar no 

“ensino das bases”. Na sua linha de pensamento, o professor assume, não só, o papel de 

transmissor de conteúdos como também de formador da personalidade das crianças. 

 

No que respeita à importância de um trabalho específico de apoio às crianças que acabaram 

de transitar para o 1.º CEB, a professora considera que este é importante. Contudo, afirma 

que não é facultado aos profissionais de educação qualquer tipo de orientação e que a 

prioridade é cumprir o programa, não atribuindo muita importância ao que foi concretizado 

no nível anterior. A professora refere, ainda, a existência de algumas vantagens, 

desvantagens e dificuldades no processo de transição e adaptação. Todavia, não as 

explicita claramente.  

 

Relativamente às expectativas dos pais em relação ao 1.º ano de escolaridade, a professora 

refere nunca ter questionado diretamente os encarregados de educação, afirmando ter 

conhecimento das mesmas de forma intuitiva. Além disso, centra apenas as expectativas 

dos pais na questão do aprender a ler, escrever, contar e efetuar operações.   

 

Como principais preocupações relativamente à transição e adaptação ao 1.º ano, referencia 

o estado emocional das crianças e o cumprimento das regras, como o estar sentado, o ouvir 

e o saber estar atento. As suas ações neste processo, de uma forma geral, não são muito 

pensadas, preocupando-se sobretudo em fazer a sua apresentação enquanto docente, em 

solicitar a apresentação das crianças, em dar a conhecer os espaços da escola e as pessoas 
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que exercem diferentes funções na mesma. Perante a questão “conversou com as suas 

crianças sobre como vai ser o 1.º ano? Se sim, o que lhes foi dito?”, a professora refere que 

conversou com as crianças sobre esta nova etapa, porém, afirma já não saber exatamente o 

que lhes disse. Contudo, pensa ser necessário transmitir ao grupo a importância do 

aprender a ler, a escrever, a calcular e do cumprimento de algumas regras. 

 

A professora refere, ainda, a sua participação em reuniões com as educadoras de infância e 

o acesso à ficha biográfica das crianças. 

  

No que respeita ao desenvolvimento de projetos educativos e curriculares comuns, 

envolvendo a colaboração entre educadoras dos diferentes grupos e professores, com vista 

à preparação para a transição e adaptação ao 1.º CEB, a professora refere que isso não foi 

efetivado. Contudo, faz referência a iniciativas que juntam os dois níveis de ensino, como 

o Dia de S. Martinho. Todavia, refere, explicitamente, que nessas iniciativas não estão a 

perspetivar uma prática pedagógica de articulação entre os dois níveis de ensino. 

 

A professora considera ser importante existir continuidade e harmonia, relativamente aos 

objetivos educacionais entre os dois níveis da Educação Básica. Esta refere nunca ter 

pensado muito sobre a diferença entre o papel do educador de infância e o papel do 

professor do 1.º CEB, porém, na sua perspetiva, estes papéis não são muito diferentes. 

Neste sentido, remete a diferenciação dos papéis para a questão da faixa-etária das crianças 

e para os objetivos educacionais. Contudo, considera que o professor do 1.º ano assume 

uma posição de maior exigência relativamente ao educador de infância. 

 

Relativamente ao conhecimento sobre as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar a professora diz não as conhecer de forma aprofundada, referindo ter apenas uma 

pequena noção das mesmas. 

 

Confrontada com a questão do medo expressado pelas crianças no primeiro dia de escola e 

ao longo do período de adaptação, a professora refere não ter sentido ou verificado algum 

medo no grupo mas sim algum desconforto e saudade por parte de algumas crianças, 

durante um período de tempo. No entanto, não considera que estes comportamentos 
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estejam diretamente relacionadas com a questão do medo, acrescentando que este 

desconforto foi sendo ultrapassado e julga que para este desfecho em muito contribui o seu 

papel como profissional de educação. 

2.2.2 Inquéritos aos encarregados de educação do 1.º CEB 

Os treze encarregados de educação/pais das crianças do 1.º CEB (um inquérito por cada 

criança) que responderam ao nosso inquérito são sobretudo do sexo feminino, 

apresentando idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos de idade e com habilitações 

académicas elevadas, como se pode observar no seguinte quadro: 

 

Encarregado de 

Educação 

Género Idade Habilitações 

Académicas 

A1 Feminino Não respondeu Licenciatura ou 

grau equivalente 

B1 Feminino Não respondeu Licenciatura ou 

grau equivalente 

C1 Masculino 48 Licenciatura ou 

grau equivalente 

D1 Feminino 44 Outro 

E1 Feminino Não respondeu Outro 

F1 Masculino 41 Licenciatura ou 

grau equivalente 

G1 Feminino Não respondeu Outro 

H1 Feminino 37 Outro (12.º ano) 

I1 Masculino 30 Licenciatura ou 

grau equivalente 

J1 Feminino 39 Bacharelato ou 

grau equivalente 

L1 Feminino 42 Licenciatura ou 

grau equivalente 

M1 Feminino 26 Outro 
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N1 Feminino 35 Licenciatura ou 

grau equivalente 

Quadro 4 – Dados sobre os encarregados de educação do 1.º CEB 

O inquérito encontra-se no Anexo 8, e as respostas dos pais podem ser consultadas no 

Anexo 9. 

 

Refletindo, novamente, sobre um dos objetivos deste estudo, conhecer as opiniões dos pais 

sobre o processo de transição entre a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino 

Básico, percebemos que a maioria dos pais, no que respeita às funções ou finalidades do 

1.º ciclo do ensino básico, apontam para a “formação das bases do ensino” e referem-se ao 

professor como sendo uma das pessoas mais importantes na formação pessoal e social das 

crianças, atribuindo a este, não só, o papel de formador, como também, de educador. 

 

Os encarregados de educação dizem ter conhecimento das atividades que as crianças 

realizam no 1.º ano através, essencialmente, de conversas com os filhos e da transmissão 

de informações por parte da professora.  

 

De forma a apurar se os encarregados de educação consideram que a educação pré-escolar 

facilitou a entrada do seu educando no 1.º ciclo do ensino básico, os pais foram 

confrontados com esta mesma questão, à qual respondem que sim, concedendo algum 

destaque à questão da iniciação dos conteúdos pedagógicos e à disciplina de regras e 

rotinas. Neste sentido, foi-lhes solicitado que indicassem sugestões ou iniciativas a 

concretizar no sentido de melhorar o processo de transição da educação pré-escolar para o 

1.º ciclo do ensino básico. Assim, os pais destacaram sobretudo a preparação cognitiva, o 

convívio entre as crianças e a “visita de estudo à escola”.  

 

Os encarregados de educação consideram que existe continuidade educativa entre a 

educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, referindo, essencialmente, a existência 

de uma ligação próxima entre os dois níveis de ensino, através dos temas/competências e 

da iniciação às regras. Na sua perspetiva, a grande diferença entre a educação pré-escolar e 

o 1.º ano de escolaridade tem a ver com o facto de o 1.º CEB se centrar no 

desenvolvimento das aprendizagens a nível cognitivo, contrariamente à educação pré-
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escolar, uma vez que se referem a esta etapa como sendo o tempo para brincar. Com efeito, 

consideram que o 1.º CEB exige da criança uma maior responsabilidade ao nível do 

comportamento, do cumprimento de regras, do saber estar e do saber ouvir. 

 

Os pais dizem ter conversado com os seus educandos sobre como seria o 1.º ano de 

escolaridade, referindo que seria uma etapa importante na sua vida, uma etapa de 

mudanças, de maior responsabilização e de novas aprendizagens. Além disso, despertaram 

o entusiasmo das crianças para esta nova realidade e asseguraram o seu apoio e contributo 

dando conselhos adequados.  

 

No que respeita aos comportamentos problemáticos ou dificuldades na transição e entrada 

na escola, os pais identificam, sobretudo, a não adaptação às regras, a quebra das relações 

afetuosas entre crianças-crianças e crianças-adulto e o surgimento de sentimentos menos 

positivos, como a saudade, a angústia e o isolamento. 

 

Por fim, questionados sobre a adaptação da criança ao 1.º ciclo do ensino básico, na 

generalidade, os pais referem que as suas crianças fizeram uma boa adaptação ao novo 

contexto. Outros consideraram que a adaptação dos seus filhos no início foi um pouco 

difícil, porém, no presente (1.º período do ano letivo, mês de outubro), as crianças já 

evidenciam estar adaptadas a este nível da educação básica.  
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2.2.3 Entrevistas às crianças do 1.º CEB 

 

Junto das crianças da nossa turma de 1.º CEB, também desenvolvemos uma atividade em 

torno da leitura da obra “O primeiro dia de escola” de António Mota, estabelecendo 

relação com a recente experiência vivida pelas crianças da entrada na escola. Esta atividade 

foi implementada no dia 13 de outubro, a meio do 1.º período do ano letivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste contexto, solicitámos às crianças que, em grupo e se desejassem fazê-lo, relatassem a 

sua experiência sobre o seu primeiro dia de escola. Após a concretização desta atividade e 

com o intuito de compreender e registar a experiência das crianças para posterior análise, 

propusemos fazer entrevistas com caraterísticas informais às crianças. Eu e a minha colega 

de estágio assumimos os papéis de jornalistas, munidas de gravador e microfone e, ao 

longo de alguns dias, fomos entrevistando as crianças, num clima amigável e lúdico.  

 

Com as entrevistas às crianças do 1.º ano do 1.º CEB, da nossa turma, procurámos 

conhecer de forma mais individualizada a perspetiva das crianças em relação à sua 

experiência de transição e entrada na escola. Nesta nossa intervenção, das vinte e cinco 

crianças que constituíam o grupo, apenas dezoito foram entrevistadas. Além disso, das 

dezoito crianças entrevistadas, nem todas foram questionadas com as mesmas questões. 

 

De uma forma geral, as crianças referiram não ter sentido medo no seu primeiro dia de 

escola, embora algumas o indicassem quando se referiam ao nervosismo e à tristeza que 

sentiram no primeiro dia de aulas. Realçando que estes sentimentos ocorreram devido ao 

facto de não conhecerem o novo contexto nem as pessoas que o integram. Por outro lado, 

Figura 9: Leitura da obra “O 

primeiro dia de escola” 
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algumas crianças referem-se ao primeiro dia de escola como sendo um dia feliz, bom e 

alegre. As crianças mencionam ter sido acompanhadas no seu primeiro dia de escola pelos 

encarregados de educação. 

 

Questionadas acerca do conhecimento que tinham sobre o novo contexto, se a educadora 

de infância ou os respetivos encarregados de educação lhes tinham dado a oportunidade de 

conhecer a escola do 1.º CEB, uma minoria de crianças refere ter obtido informação 

através dos familiares. Uma criança relata ter recebido informação da educadora de 

infância, que realçava a importância de na escola estarem em silêncio, o “estar caladinhos”. 

As crianças que não tinham frequentado a educação pré-escolar no mesmo espaço escolar 

da atual escola do 1.º CEB relatam não terem tido conhecimento prévio da nova realidade.  

É de salientar ainda que, inesperadamente, três crianças que frequentaram a educação pré-

escolar no mesmo espaço escolar, relatam não terem conhecimento do novo espaço, muito 

menos, do funcionamento deste.  

 

Questionadas sobre se “já conhecias algum amigo(a)?”, a grande maioria das crianças 

respondeu que sim. No que respeita à questão sobre o gostar de frequentar a escola do 1.º 

CEB, a resposta das crianças a quem a realizámos foi positiva, todas afirmaram gostar de 

frequentar a escola do 1.º CEB. Relativamente à preferência do contexto educativo 

(educação pré-escolar e escola do 1.º ciclo) apenas duas crianças foram questionadas e 

ambas referiram ter preferência pela escola do 1.º CEB.  

 

Em relação a diferenças ao nível do espaço, materiais e equipamentos, na educação pré-

escolar e na escola do 1.º CEB, das crianças entrevistadas, duas referem não existir 

nenhuma diferença entre a pré-escola e a escola atual. As restantes enumeram diversas 

diferenças, dando destaque à diversidade de brinquedos, à disposição da sala, às cores das 

mesas, ao espaço e aos armários e quadros de ambos os contextos.  

 

Para finalizar esta análise e interpretação, pensamos ser importante salientar uma última 

questão da entrevista, nomeadamente, se as crianças, naquele momento, se sentiam bem na 

escola. Importa ressaltar que nem todas as crianças foram questionadas com a mesma, no 

entanto, as que foram questionadas, referem sentir-se bem na escola do 1.º CEB.  
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2.2.4 O caso de uma criança com dificuldades de integração  

 

De entre os meninos da turma do 1º ano, o Tiago (nome fictício) suscitou-nos alguma 

preocupação quanto à forma como estava a viver a sua estadia na escola. Esta nossa 

preocupação surgiu através das observações realizadas no decorrer do nosso período de 

estágio, setembro a dezembro de 2014, 1.º período do ano letivo. Como tal, esta criança foi 

alvo de particular atenção e apoio da nossa parte.  

 

Alguns dados familiares 

O Tiago vive com os pais. O pai tem 48 anos, é de nacionalidade portuguesa, possui uma 

licenciatura e é assistente comercial. A mãe do Tiago tem 37 anos, é de nacionalidade 

portuguesa, a sua profissão é assistente comercial e tem como habilitações literárias o 12.º 

ano. O Tiago não tem nenhum irmão.  

Os pais prestavam algum apoio ao Tiago, acompanhando-o nos trabalhos de casa e 

interessavam-se pela sua vida escolar, conversando amiúde com a professora. 

Quando entrevistada, a criança referiu que até ao seu primeiro dia de escola não conhecia o 

novo contexto, nem lhe tinham dado qualquer tipo de informação sobre a escola. 

 

Características comportamentais na sala de aula 

No dia a dia, a criança evidenciava sinais de algum desconforto emocional, caraterizando-

se como sendo uma criança tensa, com pouca vitalidade, muito isolada e com dificuldades 

em estabelecer relações significativas com as restantes crianças. O Tiago não tomava a 

iniciativa de intervir e explorar. A criança, perante situações novas ou diferentes, 

demonstrava alguma perturbação o que dificultava a sua adaptação e o desfrutar positivo 

dessas novas experiências. As situações-problema ou frustrações constrangiam a criança e, 

como consequência, esta revelava alguma dificuldade na procura de alternativas e 

soluções. A criança não parecia sentir confiança suficiente para enfrentar e arriscar. Na 

maioria das vezes, perante situações difíceis, reagia chorando e gemendo.  

Os seus níveis de envolvimento nas atividades da aula eram pouco intensos.  

 

Eram atitudes e comportamentos muito comuns do Tiago o sonhar acordado, evidenciando 

implicação não na atividade em causa, mas sim no mundo da lua. O Tiago era uma criança 
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vagarosa, os seus movimentos e tempo de reação eram lentos, facilmente se distraía, tudo o 

que este tinha na mão servia como um brinquedo e uma simples linha descosida da roupa 

era motivo de distração. Pareceu-nos que o Tiago ainda sentiria uma grande necessidade de 

brincar, até porque na maior parte do tempo dentro da sala de aula, estava sempre a brincar 

com qualquer tipo de material, revelando, assim, alguma imaturidade. 

 

Gostava, contudo, de desenhar e de pintar, bem como de números. Para esta criança, 

atividades com números eram bastante aliciantes, revelando, deste modo, que as suas 

dificuldades na adaptação à escola não se prendiam com as capacidades/competências 

cognitivas. 

 

Relações interpessoais 

A relação que o Tiago estabeleceu com os adultos era bastante positiva, caracterizando-se 

por ser afetuosa, calorosa, de confiança e de entreajuda. 

Com as crianças da turma, na maioria das vezes, o Tiago não partilhava os seus brinquedos 

e não retirava prazer da relação estabelecida com as crianças. Observando-o durante o 

intervalo, víamos que o Tiago passava a maior parte do intervalo sozinho, andando sem 

qualquer rumo pelo espaço exterior, evidenciando pouca energia e vitalidade, refugiando-

se no seu mundo da lua, fazendo gestos e falando sozinho. Quando questionado sobre a 

que é que estava a brincar, o Tiago respondia estar a “brincar a nada” e, após alguma 

insistência, diz estar a “brincar aos bonecos que gosto”. Apenas fugazmente se observou 

contacto com outro colega. 

De uma forma geral, o Tiago na relação com as outras crianças, é tímido, pouco 

espontâneo e muito inseguro. A presença do Tiago quase que passava despercebida para as 

restantes crianças. Assim sendo, a criança parece não estar integrada no grupo e não 

aparenta desfrutar com prazer das interações e comunicações com as outras crianças. 

 

Aspetos considerados da nossa intervenção 

Em função do que percebemos desta criança procurámos ajudá-la, no sentido de esta vir a 

retirar mais prazer do brincar com os colegas, organizando jogos que favorecessem a 

interação entre todos. Em pequenos grupos, procurámos favorecer atividades de 

entreajuda, de conhecimento do outro, de respeito e atenção aos outros. No sentido de 
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melhor favorecer os níveis de implicação da criança nas atividades escolares, procurámos 

apresentar, com alguma frequência, propostas de trabalho que fossem ao encontro dos seus 

interesses (nomeadamente, atividades plásticas e atividades numéricas), reforçando sempre 

de forma positiva e construtiva os seus desempenhos. 

Implementada no sentido de apoiar o Tiago, considerámos que a nossa intervenção 

contribuiu para a integração da criança no grupo, permitindo-lhe retirar mais prazer das 

vivências com os colegas, tornando-se, assim, uma criança cada vez mais sociável. Isto 

porque, no final das nossas intervenções pedagógicas, ou seja, dezembro de 2014, 

verificámos que o Tiago adotou uma atitude mais positiva face às capacidades de interação 

com as restantes crianças, nomeadamente de entreajuda, de partilha e de respeito. Deste 

modo, julgámos que as atividades desenvolvidas em prol do bem-estar emocional do Tiago 

e da socialização com as crianças permitiram a este uma maior implicação no contexto 

educativo, evidenciando-se, deste modo, uma evolução significativa no seu nível de bem-

estar. Esta evolução no seu nível de bem-estar emocional foi sentida em diferentes 

indicadores de bem-estar emocional, nomeadamente na recetividade ao contexto e às 

atividades, na sua autoconfiança e autoestima, na vitalidade e na assertividade para com as 

outras crianças e para com o grupo em geral. Sucintamente, o Tiago evidenciou uma maior 

alegria e um maior prazer na sua estadia à escola do 1.º CEB. 
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Conclusão e considerações finais 

Com o nosso estudo pretendíamos compreender e refletir sobre o processo de transição 

entre a educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino básico e o modo como esta 

problemática era perspetivada pelas crianças, pelos profissionais de educação de ambos os 

níveis de ensino e pelos encarregados de educação.  

Deste modo, definimos alguns objetivos de cariz investigativo que retomamos: 

Conhecer a importância que a Educadora de Infância atribui à Educação Pré-

Escolar e ao seu papel como profissional de educação; 

 Conhecer a importância que a Professora atribui ao 1.º Ciclo do Ensino Básico 

e ao seu papel como profissional de educação; 

 Observar e identificar as práticas de transição e articulação no Jardim de 

Infância e na escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

 Conhecer as opiniões dos pais sobre o processo de transição entre a Educação 

Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

 Compreender qual o significado e importância que os profissionais das duas 

primeiras etapas da Educação Básica atribuem à transição entre estes dois níveis e às 

práticas de colaboração e articulação educativa; 

 Explorar formas de apoiar e contribuir para uma feliz transição e entrada no 

1.º CEB. 

 

Atendendo ao objetivo, conhecer a importância que a Educadora de Infância atribui à 

Educação Pré-Escolar e ao seu papel como profissional de educação, percebemos que a 

educadora de infância valoriza o seu papel na promoção da autonomia e livre-iniciativa da 

criança, proporcionando aprendizagens significativas através da experimentação e atribui-

se o papel, essencialmente, de “guia”. Ao analisar e interpretar minuciosamente as palavras 

referidas pela educadora no decorrer da entrevista, refletindo em simultâneo sobre o 

objetivo, compreender qual o significado e importância que os profissionais das duas 

primeiras etapas da Educação Básica atribuem à transição entre estes dois níveis e às 

práticas de colaboração e articulação educativa, percebemos que a transição entre a 

educação pré-escolar e o 1.º ciclo parece ser um assunto “tabu”. A opinião expressa pela 

educadora remete para um pensamento contraditório, uma vez que defende que a educação 

pré-escolar deve basear-se, sobretudo, na exploração e no brincar livre, no entanto, cede à 
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pressão, concretizando na sua prática pedagógica a realização de fichas de matemática e 

português, assumindo que a preparação para o 1.º CEB se faz desta forma. Face ao 

exposto, parece-nos não ser claro o que é entendido como preparação para o 1.º CEB, 

atendendo, nomeadamente ao que é descrito nas OCEPE a este respeito. Outro aspeto 

bastante pertinente prende-se com o facto de a educadora afirmar que desconhece o 

programa em vigor do 1.º ciclo do ensino básico. Na nossa perspetiva, tal facto revela-se 

como um entrave a práticas de articulação e continuidade educativa entre os dois níveis de 

escolaridade. Pensámos que um profissional de educação que não tenha conhecimento do 

programa que antecede ou segue o seu nível de ensino não poderá contribuir para uma 

transição harmoniosa entre os dois níveis educativos. Tendo em conta um outro objetivo do 

estudo, observar e identificar as práticas de transição e articulação no Jardim de Infância 

e na escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico, podemos afirmar que, o pensamento e a prática 

pedagógica da profissional de educação relativamente à preparação para o 1.º CEB, 

remetia, quase em exclusivo, para uma preparação através da implementação de atividades 

de cariz cognitivo, ou seja, a planificação de fichas de literacia e matemáticas. Além disso, 

podemos inferir que a educadora não atribui uma importância relevante a esta transição na 

vida das crianças.  

Refletindo sobre outro objetivo deste estudo, conhecer a importância que a Professora 

atribui ao 1.º Ciclo do Ensino Básico e ao seu papel como profissional de educação, em 

simbiose com o objetivo, observar e identificar as práticas de transição e articulação no 

Jardim de Infância e na escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico, percebemos que a linha de 

pensamento da professora relativamente à função do 1.º CEB remete, especialmente, para o 

cumprimento do programa e das metas curriculares. No entanto, considera fundamental a 

formação pessoal e social das crianças, devendo o professor assumir, não só o papel de 

transmissor de conteúdos como, também, de educador de valores e princípios. A professora 

pensa que é importante um trabalho específico de apoio às crianças que acabaram de 

transitar para o 1.º CEB, porém, afirma que não sabe que tipo de estratégias deveria adotar 

com vista a contribuir para uma feliz adaptação das crianças ao novo contexto. 

Sendo clara a preocupação da professora com o cumprimento do programa, interrogámo-

nos “como poderão as crianças aprender os conteúdos programáticos se estas não se 

sentirem integradas e felizes no novo contexto de ensino?”. Na nossa perspetiva, se as 

crianças não evidenciarem bons níveis de implicação e bem-estar emocional, o 
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cumprimento do programa não irá fazer sentido para estas nem para o seu sucesso 

educativo. No decorrer da entrevista inquietou-nos uma outra questão que se prende com a 

comunicação entre o profissional de educação e os pais das crianças. Na nossa opinião, o 

desempenho da professora poderia ter-se centrado mais sobre o importante contributo dos 

pais no processo de transição e adaptação ao 1.º CEB, uma vez que estes são vistos como o 

vínculo mais favorável para que se concretize a desejada continuidade entre os dois níveis 

de ensino. Pensámos, ainda, que seria fundamental que a professora procurasse conversar 

com os encarregados de educação sobre as suas expectativas pois, julgámos que estas não 

implicariam apenas o saber ler, escrever e contar, mas também, o bem-estar emocional das 

crianças e a sua implicação nas atividades.  

Questionada sobre as suas principais preocupações e ações relativamente à transição e 

adaptação, a professora fez referência, principalmente, ao cumprimento das regras 

estabelecidas. Em nenhum momento se refere à preocupação de conhecer as vivências das 

crianças na educação pré-escolar, destacando-se, por exemplo, quais as aprendizagens que 

as crianças já realizaram, nem de atender ao que as crianças sentem, desejam e o que as 

preocupa.  

Destacou-se o facto de a professora não parecer saber como se trabalha na educação pré-

escolar e de conhecer muito superficialmente as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar.  

Refletindo sobre as palavras mencionadas pela professora e tendo em consideração as 

observações concretizadas iniciadas na segunda semana do ano letivo, parece-nos que esta 

não presta especial atenção a esta etapa da vida das crianças. A prática pedagógica que 

implementou não evidenciou uma preocupação relativamente ao processo de adaptação das 

crianças. 

 

Atendendo ao objetivo, conhecer as opiniões dos pais sobre o processo de transição entre 

a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico, primeiramente, sobre a opinião 

dos encarregados de educação do primeiro nível educativo, parece-nos que os pais não 

estão verdadeiramente informados ou preocupados com este processo, encarando-o com 

naturalidade, nem equacionam claramente a importância de um trabalho colaborativo entre 

jardim de infância, escola e pais. Um dos encarregados de educação afirmou não ter 
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experiência nesta questão da transição para o 1.º CEB e, como tal, pensa que está a ser 

desenvolvido o que é importante, confiando nas profissionais de educação.  

Questionado sobre sugestões ou iniciativas para melhorar este processo, um encarregado 

de educação apontou atividades no formato “sala de aula do 1.º CEB”.  

A grande maioria dos pais destacou da conversa com as suas crianças sobre o 1.º ano, a 

questão das aprendizagens cognitivas. Defendemos que estas referências são fundamentais, 

contudo, por si só não são suficientes, uma vez que a mudança drástica entre os dois níveis 

de ensino não se baseia apenas na aprendizagem dos conteúdos, envolve muitos outros 

aspetos, salientando, por exemplo, o ambiente/organização e a relação entre adulto-criança.  

No que respeita à opinião dos encarregados de educação do 1.º ciclo do ensino básico 

torna-se pertinente destacar que apenas um referiu a importância da continuidade entre a 

educação pré-escolar e o 1.º CEB. Questionados sobre se pensam que a educação pré-

escolar de que o seu filho usufruiu facilitou a sua transição para o 1.º CEB, os pais 

referiram que sim. Todavia, analisando e interpretando as suas opiniões, surge a seguinte 

questão: “será que os encarregados de educação estão inteirados sobre este processo?”. 

Pensámos que, efetivamente, os pais não estão muito preocupados com esta problemática, 

visto que o que enunciam, regras e temas abordados, não parece ser suficiente para facilitar 

a transição entre os dois primeiros níveis educativos. Neste sentido, percebe-se que os pais 

apresentem ter alguma dificuldade em apontar sugestões ou iniciativas para facilitar a 

transição. De facto a opinião de um encarregado de educação sustenta este nosso 

pensamento, pois frisa que a preparação na educação pré-escolar é muito boa e que não há 

nada a ser apontado para melhorar.  

Por fim, destacámos as opiniões dos pais acerca da adaptação do seu filho(a) ao 1.º ciclo 

do ensino básico, uma vez que estes afirmam que as crianças fizeram uma boa adaptação 

ao novo contexto, não registando problemas ou dificuldades significativas.  

 

Centrando-nos agora no último objetivo desta investigação, explorar formas de apoiar e 

contribuir para uma feliz transição e entrada no 1.º CEB, podemos referir que as nossas 

intervenções no contexto de educação pré-escolar, bem como as relações que 

estabelecemos com as crianças, foram relevantes para uma facilitação do processo de 

transição para o 1.º ano de escolaridade. Desta nossa prática pedagógica, destacámos a 

forma como planificámos as atividades ao longo do estágio, dando relevância aos 
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interesses das crianças. Destacámos também, a visita a uma escola do 1.º CEB, onde as 

crianças tiveram a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas e receios e partilhar 

momentos lúdicos com as crianças do 1.º ano.  

Refletindo agora sobre o nosso apoio e contributo junto das crianças do 1.º ano, 

consideramos que as nossas intervenções pedagógicas foram uma mais-valia para a sua 

integração no novo contexto educativo, visto procurarmos responder bem às necessidades 

das crianças, valorizando abordagens de cariz mais lúdico e individualizadas, sempre que 

possível. Para além disso, em pequenos grupos, procurámos favorecer atividades de 

socialização, de cooperação, de respeito e atenção aos outros. Considerámos, ainda, que a 

relação de proximidade, empatia, confiança e afeto que estabelecemos com as crianças, 

permitiu que estas se sentissem apoiadas e compreendidas no novo contexto educativo.  

 

A realização deste relatório final teve em nós um impacto muito importante, uma vez que 

nos possibilitou constantes interrogações e reflexões e permitiu-nos alargar os nossos 

conhecimentos sobre a transição e adaptação das crianças ao novo contexto educativo. De 

facto, ao refletirmos sobre a temática sentimo-nos estimuladas para na nossa futura prática 

pedagógica desenvolvermos uma intervenção/atitude voltada para esta problemática. 

No entanto, identificámos alguns aspetos que, na nossa perspetiva, poderão ser 

apresentados como limitações. 

A primeira limitação diz respeito ao reduzido período de tempo que interviemos em ambos 

os contextos de estágio, sendo que no 1.º CEB havia sempre a preocupação com o 

cumprimento do programa. Deste modo, julgámos que, se o período de prática pedagógica, 

seja na educação pré-escolar, seja no 1.º CEB, fosse alargado, poderíamos desenvolver 

mais iniciativas de preparação e apoio às crianças para a transição e entrada num novo 

contexto educativo, bem como apreciar de forma mais aprofundada a evolução das 

crianças e, assim, retirar conclusões mais fidedignas.  

Pensámos que seria bastante pertinente para o nosso estudo, observar e acompanhar uma 

ou mais crianças na educação pré-escolar e, posteriormente, observar e acompanhar as 

mesmas crianças no seu processo de adaptação ao novo contexto de ensino. Isso permitir-

nos-ia obter uma visão mais alargada do processo vivido pelas crianças, perceber melhor as 

transições ecológicas em curso e ter reflexões mais completas.  
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Concluímos esta etapa do nosso estudo cientes de que a realização deste trabalho foi uma 

oportunidade muito significativa para a nossa formação profissional e pessoal, permitindo 

consciencializarmo-nos sobre a importância do papel do educador de infância, do professor 

do 1.º ciclo do ensino básico e dos encarregados de educação, para a desejada transição e 

adaptação das crianças ao novo contexto educativo.    
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Anexo 1: Guião da Entrevista à Educadora de Infância 

 

1. Idade: 

 

2. Habilitações Académicas:  

Bacharelato ou grau equivalente                              Mestrado 

Licenciatura ou grau equivalente                             Doutoramento 

Pós-Graduação                                                         Outro 

3. Tempo de serviço 

Menos de 5 anos 

De 6 a 10 anos 

De 11 a 15 anos 

De 16 a 20 anos 

Mais de 21 anos  

 

Questões: 

1. Na sua opinião, quais são as principais funções da Educação Pré-Escolar 

e, qual o papel da educadora de infância nesse processo?  

2. Tendo em conta a sua experiência profissional, pensa que é importante 

um trabalho específico de apoio às crianças que se preparam para vivenciar a transição 

do JI para o 1º CEB? Porquê? Que vantagens, que desvantagens ou dificuldades?  

3. Conhece as expetativas dos pais em relação à educação pré-escolar? 

4. Quais as suas principais preocupações no trabalho de preparação das 

crianças para a transição para o 1º CEB? Que tipo de ações costuma realizar? 

5. Têm sido desenvolvidos projetos educativos e curriculares comuns a 

outros grupos de jardim de infância, envolvendo colaboração entre 

educadoras de diferentes grupos e professores/as, com vista à preparação 

para a transição do JI para o 1º CEB? Se sim, que tipo de ações têm sido 

realizadas? 
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6. Considera que existe continuidade e harmonia relativamente aos 

objetivos educacionais dos dois níveis? Até que ponto diferencia o papel 

do educador/a do papel do professor/a do 1º ano? 

7. Conhece o programa em vigor para o 1º ano do 1º CEB? 

8. Já conversou com as suas crianças de 5 anos sobre como vai ser o 1º 

ano? O que lhes diz sobre o 1º ano de escolaridade obrigatória? 
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Anexo 2: Entrevista à Educadora de Infância 

 

 Idade: 56 anos 

 Habilitações académicas: Licenciatura ou grau equivalente 

 Tempo de serviço: 37 anos 

Questão 1: Na sua opinião, quais são as principais funções da educação pré-escolar 

e, qual o papel da educadora de infância nesse processo? 

Educadora de Infância: Eu penso que a educadora de infância deve sobretudo 

proporcionar momentos e espaços e contextos de enriquecimento para as crianças. Não 

devem ser coisas estanques devem ser coisas que à partida tenham ligação umas com as 

outras porque isso vai fazer com que eles, vão dando sentido de continuidade às coisas, 

e isso também é importante para eles. Quando damos qualquer coisa como adquirido, 

qualquer aprendizagem como adquirida, essa aprendizagem será adquirida conforme ela 

for sendo utilizada em diferentes contextos. E portanto, eu penso que nós somos 

sobretudo um guia, mas que devemos dar o mais possível espaço para que as crianças 

tomem eles a iniciativa. Acho que é muito importante a livre iniciativa, acho que é 

muito importante dar espaço para a autonomia, sem ser com ideias rígidas (…). Pronto, 

é a minha forma de ver as coisas. De maneira que, eu penso que é sobretudo a função do 

educador, que é sobretudo ser um guia, que acredite nas suas ideias, que as questione e 

que não faça disso uma doutrina. Penso que deve estar sempre aberta e questionar-se a 

si própria. 

Questão 2: Então, tendo em conta a sua experiência profissional, pensa que é 

importante um trabalho específico de apoio às crianças que se preparam para 

vivenciar a transição do jardim-de-infância para o 1.º ciclo? 

Educadora de Infância: Pois, eu até há bem pouco tempo achava que não, achava que 

a educadora de infância deve proporcionar atividades que lhes vão dando bases e não 

literacia. O que eu agora me confronto muitas vezes é que realmente começa a entrar 

um bocadinho nas atividades de pré, aquela necessidade de quase de resposta aos pais, 

às pessoas que estão à nossa volta de que as crianças vão muito bem preparadas para a 

escola. Eu penso que eles sobretudo, devem estar preparados ao nível do 

desenvolvimento pessoal e social, que saibam resolver os seus conflitos, que saibam 

chegar lá e não entrarem em choque e que saibam cumprir regras (…). Quando dizemos 
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assim, uma criança deve estar num nível de bem-estar e implicação, isso tem tudo a ver 

com o seu nível de desenvolvimento pessoal e social, e é a partir daí quando me passam 

para a ideia de que as crianças já devem levar as letras todas sabidas, que já devem eu 

estou-me a tentar adaptar, e pronto e faço um esforço porque vejo que realmente que a 

pressão que está a ser agora muito mais, mas tem-me custado um bocadito a ter que dar 

esse pulo. A minha forma era sempre uma forma lúdica (…). 

Nós: E acha que isso trás vantagens para o processo de transição das crianças? 

Educadora de Infância: Trazem, desde que as crianças não se vejam massacradas com 

isso, e quando digo massacradas é porque às vezes vejo as pessoas a insistir como sendo 

um objetivo que tem de já levar…Uma cartilha não é? Uma cartilha já adquirida, mas 

(…) penso que isso não deve ser (…) como uma obrigação, porque se não eles vão 

começar muito mais cedo a dizer “eu não sou capaz”, “eu não consigo”, porque se 

calhar há maturidades que se vão adquirindo aos cinco anos, há crianças que no início 

dos cinco anos já têm uma destreza a nível de grafismos e isso tudo, mas há crianças 

que só ali a meio, é que se começa a ver que se começa a desenvolver realmente isso. 

Também vejo quando a criança é obrigada a partir dos três anos aos três anos 

desenvolve-se tudo, e portanto, fica neste dilema. 

Nós: E será que é bom ou mau… 

Educadora de Infância: Agora também o que eu vejo, é que as crianças que vão assim, 

dizem “ai mais fichas não”, “ai não, outra, eu já estou cansada da minha mão”, “quando 

é que vamos brincar?”, “quando é que eu posso fazer isto ou aquilo?”, gostaria mais que 

fosse um pré-escolar mais vivenciado com experiências.  

Questão 3 – Conhece as expectativas dos pais em relação à educação pré-escolar? 

Educadora de Infância – (…) Eu tento normalmente nas reuniões sensibilizar os pais 

para a ideia de que o pré-escolar deve (…) essa ideia de vivências, de experiências, de 

deixá-los, captar-lhes a curiosidade, e não tanto a aprendizagem. Não tenho tido 

problemas em relação aos pais, porque nenhum nunca me questionou que gostava que o 

filho saísse daqui a ler ou a saber as letras, ou isso tudo…E as coisas têm surgido de 

uma forma muito natural, e portanto eu tenho uma criança que na sala lê, porque passa a 

vida a olhar para as letras e depois as outras crianças acabam por achar piada a ela estar 

a juntar, e depois acabamos por fazer jogos (…) mas não é nada que seja imposto ou 
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que tenha sido de uma forma que o dissesse “eu quero que vocês aprendam a ler”, e 

portanto, só vão as crianças que realmente estão minimamente sensibilizadas para esse 

tipo de atividades. 

Questão 4: Então, quais são as suas principais preocupações no trabalho de 

preparação das crianças para a transição para o 1.º ciclo? Ou e ainda que tipo de 

ações pode realizar ou costuma realizar com essas crianças? 

Educadora de Infância: Eu penso que elas devem ser preparadas para ter momentos de 

maior concentração (…). Uma das coisas que se queixam muitas professoras primárias é 

que eles não sabem estar sentados, porque a maior parte do tempo que passam no jardim 

de infância, realmente não é para estarem sentados, segundo a minha maneira de ver não 

é? E depois realmente o contraste é terrível, porque eles vão para lá (…) e têm que estar 

sentados. (…) Eu tento equilibrar as coisas, portanto, vou-lhes dando momentos em que 

eles vão estando sentados e vão-lhes dando momentos em que eles podem explorar à 

vontade todos os cantos da sala (…). Preocupa-me por exemplo que eles saibam 

resolver questões entre eles sozinhos, sem intervenção do adulto, portanto, o pedido de 

desculpa, o saber ao certo, o ter a conceção de que o certo e o errado, (…) ou resolver 

situações entre eles próprios, para mim é a fase mais importante para depois então 

estarem mais predispostos para a aprendizagem (…). Para mim é muito importante que 

a parte da socialização vá minimamente preparada ou muito bem preparada, porque 

depois lá é tudo muito mais virado para a aprendizagem, e a aprendizagem não dá 

espaço, portanto para a socialização não é? Porque dá muito mais para, ultimamente, a 

competição. 

Questão 5: Têm sido desenvolvidos projetos educativos e curriculares comuns a 

outros grupos de jardim-de-infância, envolvendo colaboração entre educadoras de 

diferentes grupos e professores, com vista à preparação para a transição do 

jardim-de-infância para o 1.º ciclo? Se sim, que tipo de ações têm sido realizadas? 

Educadora de Infância: (…) Não têm sido realizadas, e também não há na instituição 

uma linha de pensamento comum, o que me faz muita pena, porque eu acho que todas 

as instituições, pelo menos, deviam ter uma filosofia própria de trabalho em que as 

coisas se debatessem e fossem discutidas (…) falta-nos aqui esse tipo de diálogo entre 

nós, porque trabalhamos muito centradas em nós próprias, e não tanto em sentido de 

comunidade, e muito menos em sentido de comunidade de partilha com outras colegas 
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de fora daqui da instituição, e também muito menos em contexto com os professores do 

ensino básico (…). E, o que eu vejo aqui uma aposta surge mais na preparação a nível 

de trabalho direto, com lápis, com borracha, com, apesar de haver muita exploração 

também de dinheiro e essa coisa toda, mas muito vocacionada para a preparação para o 

1.º ciclo.   

Questão 6: Então, assim sendo, considera que existe continuidade e harmonia 

relativamente aos objetivos educacionais dos dois níveis? Até que ponto diferencia 

o papel do educador do papel professor do 1.º ano?   

Educadora de Infância: Eu acho que, cada vez mais o professor quer que a criança vá 

o mais preparada possível, com as bases de iniciação ao que é o ensino básico, e não sei 

se todas as pessoas estão a fazer isso. O que eu acho é que há crianças que viveram uma 

infância feliz no jardim de infância e sentem uma enorme frustração, porque chegam lá 

e afinal não são capazes de fazer coisas, como por exemplo, já ler, e algumas crianças já 

vão a ler, e algumas crianças já vão a escrever, e portanto, essa criança fica 

desanimadíssima (…). Eu tenho um estudo presente de uma criança que foi para a 

escola, e ela assim: “eu sempre fui muito boa a fazer as coisas”, e depois quando chegou 

lá, era repreendida pela professora, “tu não estás a fazer isto, tu sabes fazer isto”, e 

portanto, ela dizia “mas eu não aprendi isso”, mas estava a competir com crianças, é a 

tal competição, e é isto que eu tenho medo que realmente aconteça muito, é que comece 

a haver essa competição. Era fantástico que as pessoas conseguissem chegar a um 

consenso, entre o que é um jardim de infância, até onde é que podem ir, mas isto 

também tem muito a ver com os meios. De certeza que num meio rural, as coisas não 

são como são aqui, não são como são noutros sítios (…). E eu tenho pena, porque aquilo 

que eu vejo é que não se aceitam essas diferenças culturais (…). 

Questão 7: Conhece o programa em vigor para o 1.º ano do 1.º ciclo? 

Educadora de Infância: Não. 

Questão 8: E já conversou com as suas crianças de cinco anos sobre como é que 

será o 1.º ano? O que é que lhe diz sobre o 1.º ano de escolaridade obrigatória? 

Educadora de Infância: Eu ainda não conversei com eles a sério (…). O que eu já 

convidei foi uma criança do primeiro ciclo, uma criança não, são três, que normalmente 

nas feriazitas estão aqui no ATL e vão lá para a sala (…) então elas vão-nos contando 
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do primeiro ciclo e vão suavizando as coisas, porque a ideia primeira que eles têm de 

que vão para a escola primária, que a coisa vai ser dura, que a coisa vai ser má, e eu não 

queria que eles tivessem assim esse ideia, porque eu tenho crianças desde já com já uma 

lagrimazinha ao conto do olho quando lhes falam na escola. Mesmo no caso do (…) ele 

está super sensível, porque está a ficar apreensivo com a entrada na escola não é, e então 

anda sempre com aquele nervosito. Se lhe tocam nesse assunto, ele fica logo agitado 

(…) e portanto, eu não queria de maneira nenhuma estar a assustá-lo, portanto, quero 

que ele vá e que ele viva o mais possível (…). 

Nós: Estará assustado… 

Educadora de Infância: Pode estar assustado com “n” situações. Há outras crianças 

que é pelas irmãs, que têm irmãos, com, ou na escola, dizem assim ”eu não quero ir a 

escola”, e eu pergunto “ mas então porquê?”, “ai tanto trabalho que eles têm”, e portanto 

é outra imagem e portanto é…Eu estou naquela expetativa assim falo ou não falo, deixo 

que eles…Porque tem muita haver com a professora que eles vão encontrar, tem muito 

haver com o ambiente, com o contexto que eles vão ter, tem muito haver até com as 

auxiliares com quem vão ter que conviver e com os outros adultos com que vão ter que 

conviver. Portanto, não vale a pena nem estar a antecipar…Agora, eles sabem que vão 

para a escola e que vão aprender (…) e que vão estar mais tempo sentados, e que têm 

que se convencer que na escola tem que ser assim, porque que a escola é diferente, mas 

eles também já são mais crescidos e já conseguem. (…) Portanto não quero criar nem 

expetativas nem de que “vocês agora na escola, vocês vão ver o que vos vai acontecer”, 

não quero estar a influenciá-los nesse aspeto, nem a pôr-lhes as coisas como sendo “não, 

não se preocupem”, e depois chegarem lá e a coisa ser mesmo de preocupar. Portanto, 

se tiverem de preocupar, eles quando lá chegarem eles preocupam-se, porque os 

primeiros dias não vão ser fáceis não é, (…) mas aquilo é uma questão de depois se 

adaptarem. E lá está, se eles forem minimamente preparados para lidar com o conflito 

(…) a coisa até pode ser bem resolvida, para que os seus sentimentos, se eles souberem 

avaliar os seus próprios sentimentos, se souberem lidar, se souberem falar, ir à procura 

do adulto para falar, ajuda muito, porque é isto que às vezes parece que eles estão todos 

ali ao molho e fé em Deus, mas o que eu quero muito é que eles tenham qualquer coisa 

e que venham ter connosco, e que nós os atendámos, e que nós os respondemos, e que 

nós lhe dizemos “olha mas tu também tens razão”, se não tiver, mas também se tem 
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razão tem razão e pronto, e que eles saibam abrir-se aos sentimentos e não fechar-se 

porque têm medo (…). 
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Anexo 3: Guião do Inquérito aos Encarregados de Educação da Educação Pré-

Escolar 

 

Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sexo: Masculino              Feminino  

 

5. Idade: 

 

6. Habilitações Académicas:  

Bacharelato ou grau equivalente                              Mestrado 

Licenciatura ou grau equivalente                              Doutoramento 

Pós-Graduação                                                          Outro 

 

7. Questões: 

1. Na sua opinião, quais são as funções ou finalidades da educação pré-

escolar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Enquanto estudantes e estagiárias do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º 

Ciclo do Ensino Básico, da Universidade de Aveiro, vimos solicitar a sua colaboração na 

resposta ao presente questionário. Este insere-se num estudo sobre o processo de 

transição entre a Educação Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico. 

A sua colaboração é fundamental.  

Por favor, exprima a sua opinião em relação às perguntas no espaço próprio mas, se for 

necessário, utilize o verso da página. Desde já, agradecemos toda a sua disponibilidade. 

O questionário é anónimo e as suas respostas serão absolutamente confidenciais. 
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2. Na sua opinião, qual o papel de um(a) educador(a)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.Acompanha ou tem conhecimento das atividades que o seu filho(a) realiza 

no contexto de educação pré-escolar? De que modo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.Considera que a educação pré-escolar de que o seu filho(a) usufrui facilita 

a sua transição para o 1º CEB? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.Que sugestões ou iniciativas aponta para melhorar o processo de transição 

do pré-escolar para o 1º CEB? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.Na sua opinião em que é que o 1º ano de escolaridade obrigatória vai ser 

diferente do período pré-escolar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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7. Já falou com o seu filho sobre como vai ser o 1º ano? O que lhe disse? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. Considera que existe continuidade educativa entre a educação pré-escolar 

e o 1º Ciclo do Ensino Básico? Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

Tânia Batista e Daniela Couto 
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Anexo 4: Inquérito aos Encarregados de Educação da Educação Pré-Escolar 

 

Questão 1 – Na sua opinião, quais são as funções ou finalidades da educação pré-escolar? 

Encarregado A – Desenvolver a criança para estímulos externos, para noções gerais, 

“societais”, ambientais, históricas 

Encarregado B – Trabalhar a relação da criança com os outros e o mundo (sociedade e 

ambiente), trabalhar e construir autoestima e competências sociais. Apoiar e compensar, de 

certo modo, a ausência dos pais durante o dia. 

Encarregado C – Em minha opinião a função da educação pré-escolar será introduzir vários 

conceitos sejam eles de educação, partilha, regras, ou conceitos educativos/ensino, como 

sejam os primeiros desenhos, pintura, escrita etc. tudo isto brincando que é brincando que tudo 

se apreende. 

Encarregado de educação D – Complementar os pais na educação dos filhos e ensiná-los a 

aprender, preparando-os assim para o 1.º ciclo. Uma vez que as crianças passam uma parte 

importante do seu dia no pré-escolar é também importante que recebam carinho. 

Encarregado de educação E – Começar a preparar as crianças para o 1.º ciclo do ensino 

básico, através das atividades que são desenvolvidas em sala, como pinturas, recortes, contar, 

algumas letras, escrever o nome. 

Encarregado F – Implementar conteúdos nas crianças de forma a potenciar o seu 

desenvolvimento, tanto a nível pessoal como a nível pedagógico. 

Encarregado de educação G – Preparar a criança para o 1.º ano do ensino básico, suavizar 

essa transição fazendo com que a criança não sinta uma mudança abrupta mas sim uma 

continuidade. 
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Questão 2 – Na sua opinião, qual o papel de um(a) educador(a)? 

Encarregado A – Estimular as crianças para novas aprendizagens, para novas atividades. 

Encarregado de educação B – Ser o elemento integrador entre a criança e o espaço não 

familiar. Neste contexto deve valorizar a individualidade e a autonomia e o desenvolvimento 

de relações com os outros e o mundo. 

Encarregado C – A função do educador é orientar a brincadeira, no sentido de transmitir 

algo. 

Encarregado D – São os protagonistas das funções e finalidades do pré-escolar, quem deve 

assim zelar pelo cumprimento da resposta a pergunta n.º 1. 

Encarregado E – Educar, orientar, aconselhar. 

Encarregado F – Transmitir e desenvolver confiança na sua relação com o educador. 

Capacidade para potenciar e desenvolver todo o processo de aprendizagem do educando a 

nível pedagógico e a nível de competências pessoais e individuais. 

Encarregado de educação G – Hoje em dia o papel da educadora é, cada vez mais 

importante visto a criança possuir mais tempo com a educadora do que com os pais durante os 

dias da semana, assumindo assim um sentido mais lato que passa por orientar, fornecer 

“ferramentas” à criança para seu desenvolvimento global (emocional e cognitivo). 

 

Questão 3 – Acompanha ou tem conhecimento das atividades que o seu filho(a) realiza 

no contexto de educação pré-escolar? De que modo? 

Encarregado A – Sim. Inicialmente pelas exposições feitas pela educadora e auxiliar 

(fotografias/paneis), e agora pela minha filha. 

Encarregado de educação B – Acompanhamos e temos conhecimento das atividades. Somos 

informados formalmente pela educadora e auxiliares e também há essa informação transmitida 

no decurso de conversa informal. Também temos conhecimento das atividades pela filha, 

espontaneamente ou colocando questões sobre as atividades do dia. 

Encarregado C – Acompanho assistindo às reuniões e conversando com a educadora e 

auxiliares. 
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Encarregado de educação D – Sim. Lendo os resumos das atividades que a educadora 

publica diariamente (incluindo as fotografias), perguntando aos meus filhos, conversando com 

a educadora e participando nas reuniões de pais. 

Encarregado E – Sim, através da educadora e das conversas diárias com as minhas filhas. 

Encarregado F – Em conversa com ele, com a coordenadora da sala, com a informação que a 

coordenadora transmite aos pais nas reuniões que proporciona e obviamente em todo o 

processo de desenvolvimento da criança. 

Encarregado de educação G – Sim, 1) conversando com ele todos os dias ao fim do dia 

sobre o seu dia: perguntando quais as atividades realizadas, se ele aprendeu algo novo, se o dia 

foi divertido, se ele gostou do seu dia. 2) as trocas de informações com a educadora são 

sempre muito importantes. 3) trabalhos afixados, informações e fotografias afixadas… 

 

Questão 4 – Considera que a educação pré-escolar que o seu filho(a) usufrui facilita a sua 

transição para o 1.ºCEB? 

Encarregado A – Sim, porque tem estimulado a vontade de aprender. 

Encarregado de educação B – Não tendo outra experiência para o 1.º CEB, considero que 

está a ser feito o mais importante: desenvolver segurança, autoconfiança, estabilidade 

emocional na criança. 

Encarregado de educação C – Sim, no caso do CIAQ sim. As educadoras têm a 

preocupação/objetivo de transmitir vários conhecimentos que serão uma primeira abordagem 

de vários conceitos abordados no 1.º ciclo. 

Encarregado D – Sim. 

Encarregado de educação E – Sim, porque adquirem conhecimentos, e algumas rotinas que 

vão facilitar a transição para o 1.º CEB. 

Encarregado F – Sim, penso que sim. 

Encarregado G – Sem dúvida que sim. 
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Questão 5 – Que sugestões ou iniciativas aponta para melhorar o processo de transição 

do pré-escolar para o 1.º CEB? 

Encarregado de educação A – Embora não tenha muita noção do que vai acontecer no 1.º 

CEB, talvez o estímulo para ficarem sentados no mesmo sítio durante algum tempo seja 

benéfico, embora muitas vezes considere que… cada coisa a seu tempo. 

Encarregado de educação B – Não consigo apontar nenhuma sugestão ou iniciativa em 

particular. No geral, acho que diversificar experiências e tentar satisfazer a curiosidade das 

crianças (ao ritmo delas) contribuem para criar indivíduos seguros, confiantes com boa 

autoestima, muito importantes para um processo de transição. Melhorar a autonomia da 

criança. 

Encarregado C – Não respondeu. 

Encarregado D – No caso da sala da educadora Celeste Sarabando nenhumas.  

Encarregado E – Não respondeu. 

Encarregado de educação F – Potenciar atividades/temas devidamente adaptadas para o pré-

escolar com temas de aprendizagem para o 1.º CEB. 

Encarregado de educação G – Algumas atividades realizadas no formato “sala de aula do 1.º 

CEB” no ano anterior à entrada para o 1.º CEB. Visitar uma escola do 1.º CEB     

 

 

Questão 6 – Na sua opinião em que é que o 1.º ano de escolaridade obrigatória vai ser 

diferente do período pré-escolar? 

Encarregado de educação A – Diminuição do tempo para brincar vs tempo sentado, 

“manetenção” da concentração durante períodos mais longos. 

Encarregado de educação B – Acredito que o 1.º ano de escolaridade (e restantes) será um 

período escolar mais rígido e competitivo. O acompanhamento, apoio e incentivos individuais 

serão reduzidos. Maior responsabilização. 

Encarregado de educação C – O 1.º ano e o 1.º ciclo em geral são ciclos em que a parte 

lúdica da aprendizagem se vai diluindo. 

Encarregado de educação D – No 1.º ano aprende-se. Até lá, aprende-se a aprender, a 
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brincar e a socializar. 

Encarregado de educação E – Em tudo. A responsabilidade é maior e os objetivos são 

totalmente diferentes no pré-escolar o objetivo é brincar aprendendo no 1.º ano o objetivo é 

aprender sem brincar. 

Encarregado F – No conteúdo do sistema de aprendizagem. 

Encarregado G – Maior necessidade de concentração da criança; maior acompanhamento dos 

pais; maior responsabilidade das crianças (pontualidade, avaliação, etc…) 

 

 

Questão 7 – Já falou com o seu filho sobre como vai ser o 1.º ano? O que lhe disse? 

Encarregado de educação A – Sim, disse-lhe que vai ser muito bom, porque vai começar por 

aprender muitas coisas novas, vai aprender a ler e a fazer contas, o que tem recebido muito 

entusiasmo. 

Encarregado B – Ainda não falamos sobre isso. Ainda tem 4 anos e achamos cedo para 

qualquer tipo de abordagem. 

Encarregado de educação C – Não falei, ainda falta um ano. Mas também é minha opinião 

que não vale a pena criar muitas expectativas, cada criança reage de maneira diferente e o que 

importa é dizer e mostrar que estamos disponíveis para ouvir e ajudar. 

Encarregado de educação D – Não em grande detalhe pois ele vai constatando a realidade da 

irmã mais velha que está no 1.º ano. Em todo o caso ele está muito interessado em aprender a 

ler e a escrever. 

Encarregado E – Ainda não, porque considero que aos 4 anos ainda é muito cedo. 

Encarregado F – Não, ainda é muito cedo e algo que ele ainda não vai compreender. 

Encarregado de educação G – Sim, foi-lhe dito que ia aprender cada vez mais coisas, e que 

ia ser uma verdadeira aventura; que ia estar mais tempo sentado e concentrado, que ia ter 

trabalhos de casa, que ia aprender a ler e a escrever… 
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Questão 8 – Considera que existe continuidade educativa entre a educação pré-escolar e 

o 1.º ciclo do ensino básico? Porquê? 

Encarregado A – Só quando for para o 1.º ciclo é que vou ter capacidade de comparação. 

Encarregado de educação B – São níveis diferentes de aprendizagem e em ambientes 

distintos, daí achar que não há continuidade educativa. Posso não ter entendido corretamente 

esta pergunta! 

Encarregado de educação C – Continuidade, julgo que não, mas também julgo que não será 

esse o objetivo. É claro que são introduzidos conceitos no pré-escolar que depois serão 

trabalhados no 1.º ciclo. Julgo que são momentos diferentes com objetivos diferentes. 

Encarregado de educação D – Sim, porque as crianças levam já as bases que lhes permitem 

adquirir conhecimentos com mais facilidade (por exemplo estar com as fichas da “pré” como 

lhe chama o meu filho). 

Encarregado E – Não, porque as linhas de orientação são totalmente diferentes. No 1.º ciclo, 

principalmente no início do ano as professoras acham os meninos muito imaturos e 

irrequietos. 

Encarregado de educação F – Acho que sim, penso que a aprendizagem e educação são 

sempre contínuas e andam sempre em sintonia, ou pelo menos deveriam andar. Considero que 

os conteúdos do pré-escolar serve de suporte para o desenvolvimento do ensino básico. 

Encarregado de educação G – Sim, apesar de achar que no último do pré-escolar, a criança 

deveria ter mais atividades no formato “sala de aula” semelhante ao do 1.º ano de escolaridade 

obrigatória. 
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Anexo 5: Guião da dramatização “O primeiro dia de escola” 

 

Narrador – Hoje, mais uma vez, as nossas estagiárias preparam-nos uma surpresa. Desta 

vez, será um teatro… um teatro sobre o primeiro dia na escola primária. Estão 

preparados? Vou pedir à senhora professora para entrar. 

(Entra a professora e senta-se na sua secretária) 

- Bom dia crianças! Hoje vocês vão ter o prazer de assistir a uma aula do primeiro ano. 

Já viram a vossa sorte? Vai ser maravilhoso… tenho a certeza… (pista o olho) ah, e não 

se esqueçam de estarem atentos e participarem… 

(entretanto ouve-se um bater na porta… é uma aluna que chegou um pouco atrasada) 

P (Tânia Batista) – Muito bom dia, Francisca! 

F (Daniela Couto) – Ooolá senhora professora! Posso entrar? 

P- Claro que sim… mas para a próxima tenta não chegar atrasada, pois é muito 

importante é chegar sempre a horas! Como a escola é uma diversão, para entrares terás 

de responder-me a uma adivinha. Estás preparada? 

F- Siiiiim, senhora professora! (demonstrando um pouco de receio). 

P- Qual é coisa qual é ela, que é pequenina e amarela?  

F- Oh senhora professora eu acho que é… que é… que é… o winnie de pooh? 

P- Boa Francisca! Já viste que bela forma de começar o dia na escola! 

P- Bem, ainda tens um lugar vago ao pé dos teus colegas. Vai-te lá sentar…! 

P- Que acham de fazermos um jogo para nos conhecermos? 

F- Siiiiiim, senhora professora. Qual é o jogo? 

P- Este é o jogo “e eu quem sou?” (a professora mostra o novelo) 

F- Como é que se joga esse jogo? 
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P- Este jogo é muuuito giro! Eu tenho este novelo e vou atirá-lo para a Francisca mas 

antes de o atirar vou dizer o meu nome, a minha idade e de onde venho. Vamos começar 

o jogo? 

F- Siiiiiim! 

(entretanto a professora apresenta-se a passa o novela à Francisca) 

F- Oláááá, eu sou a Francisca, tenho 6 anos e vivo ao pé do “shopping” Glicínias. 

(entretanto a Francisca passa ao novelo às restantes crianças. O jogo termina quando 

todas as crianças se apresentarem). 

P- Como devem imaginar a escola é muito divertida… vamos fazer novos amigos… 

aprender coisas diferentes e bem engraçadas…!  

F- Que fantástico! A minha mãe disse que eu ia adorar a escola! E ainda me disse que 

era importante eu estar atenta e portar-me bem todos os dias…!  

P- Pois é, tens toda a razão, Francisca! Aqui na escola temos algumas regras que devem 

ser cumpridas. Conhecem alguma? 

F- A minha mãe disse que na minha nova escola, tínhamos de estar sempre sentados e 

atentos ao que a professora nos vai ensinar! 

P- Isso não é bem assim, Francisca! É importante estarmos sempre atentos, mas também 

vamos ter muito tempo para brincar, tanto aqui dentro como lá fora no recreio! 

F- ah, assim eu fico mais descansada, senhora professora. Eu adoro brincar e estar ao pé 

dos meus amigos! 

P- Sabem crianças, nesta escola nós trabalhamos em grupo e assim têm a oportunidade 

de estarem perto dos vossos amigos. Em algumas escolas isso pode não acontecer e 

cada criança está na sua mesa, mas aqui… bem, aqui nós trabalhamos sempre em 

conjunto! 

F- E posso-me levantar do lugar sempre que quiser aguçar/afiar o bico de um lápis? 
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P- Muito bem, Francisca! Essa é outra regra muito importante! Sempre que quiserem 

levantar para afiarem o lápis ou irem à casa de banho, devem-me perguntar! Tens mais 

alguma dúvida, Francisca? 

F- Hummmmmm, sim. 

P- Então diz la! 

F- Ahhhh, oh professora, a minha irmã disse-me que nesta escola nova eu não ia poder 

estar sempre a falar com as minhas amigas. Porquê? 

P- Porque para aprendermos coisas divertidas e fantásticas é necessário estarmos muito 

atentos! E já pensaram que se falarmos todos ao mesmo tempo, vocês não vão conseguir 

ouvir o que eu vos quero ensinar? Ia ser uma desgraça…! 

(Francisca e professora riem-se) 

P- Vocês têm mais alguma dúvida? 

(dar algum tempo para ouvir as opiniões das restantes crianças) 

P- Bem, como eu vos disse, na escola primária fazemos coisas muito divertidas! Hoje 

vamos fazer uma experiência de magia… e é um pega-monstro. 

(a professora mostra um exemplar) 

F- Eiiiiiii professora, que giro. Vamos fazer? Estou ansiosa para brincar com o meu 

pega monstro! 

P- Então não vamos perder mais tempo, crianças! 
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Anexo 6: Guião da Entrevista à Professora do 1.º CEB 

 

 

8. Idade: 

 

9. Habilitações Académicas:  

Bacharelato ou grau equivalente                              Mestrado 

Licenciatura ou grau equivalente                              Doutoramento 

Pós-Graduação                                                          Outro 

10.Tempo de serviço 

Menos de 5 anos 

De 6 a 10 anos 

De 11 a 15 anos 

De 16 a 20 anos 

Mais de 21 anos  

 

Questões: 

9. Na sua opinião, quais são as principais funções do 1.º CEB e, qual o 

papel da professora?  

10. Tendo em conta a sua experiência profissional, pensa que é importante 

um trabalho específico de apoio às crianças que acabaram de transitar para o 1º CEB? 

Porquê? Que vantagens, que desvantagens ou dificuldades?  

11. Conhece as expetativas dos pais em relação ao 1.º ano de escolaridade? 

12. Quais as suas principais preocupações relativamente à transição e 

adaptação? Que tipo de ações costuma realizar? 

13. Foram desenvolvidos projetos educativos e curriculares comuns, 

envolvendo colaboração entre educadoras de diferentes grupos e 

professores/as, com vista à preparação para a transição e adaptação ao 1º 

CEB? Se sim, que tipo de ações foram realizadas? 
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14. Considera importante que exista continuidade e harmonia relativamente 

aos objetivos educacionais entre os dois níveis? Até que ponto diferencia 

o papel do educador/a do papel do professor/a do 1.º ano? 

15. Conhece as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(OCEPE)? 

16. Conversou com as suas crianças sobre como vai ser o 1º ano? Se sim, o 

que lhes foi dito? 

17. Que tipo de comportamentos identifica como problemáticos ao nível do 

processo de transição e entrada na escola? Porquê? 
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Anexo 7: Entrevista à Professora do 1.º CEB 

 

 Idade: 43 anos 

 Habilitações académicas: Mestrado 

 Tempo de serviço: 37 anos 

Questão 1: Professora (…), na sua opinião, quais são as principais funções do 1.º 

ciclo e qual é que é que deve ser o papel da professora? 

Professora do 1.º CEB: Ai são tantas. Mas as principais são aquelas que estão 

estabelecidas nos programas, não é? Nas (…) Metas Curriculares…É assim, apesar de 

eu agora estar a falar mais da questão de conteúdos, objetivos que temos de cumprir, há 

também outras funções que dizem respeito ao 1.º ciclo que eu acho muito importantes 

que é a questão da formação pessoal dos alunos, é a questão da formação em valores, 

princípios, atitudes, sei lá. 

Nós: Relacionado com isso… 

Professora do 1.º CEB: Sim, eu penso que é aqui, no fundo é aqui que se ensinam as 

bases, as bases em termos de aprendizagem depois de conteúdos e as bases em termos 

de construção da personalidade dos alunos. Nós não estamos aqui só para transmitir 

conhecimentos, que isso é importante, e depois é pedido também, mas não é só, também 

temos a função de formar a personalidade dos alunos e de ser o exemplo, (…) de ser 

exemplares para eles (…). 

Questão 2: Professora, tendo em conta a sua experiência profissional, pensa que é 

importante um trabalho específico de apoio às crianças que acabaram de transitar 

para o 1.º ciclo? Porquê? Que vantagens, que desvantagens ou dificuldades? 

Professora do 1.º CEB: Bem, é importante (…). Não se faz é assim muito e não sei que 

tipo de apoio é que se podia dar…Mas penso que sim, que é importante um trabalho 

específico de apoio às crianças que acabaram de transitar para o 1.º ciclo. Sim, eu 

penso, mas nós não temos orientações nesse sentido. É quase como que, eles acabam 

aquele período, chegam ao outro e nós apanhamos aqui e queremos é fazer o trabalho 

que nos compete, que nos pedem, o que é que nós temos de cumprir? Os programas, não 

é? Por vezes se calhar não estamos muito preocupados com o que se passou antes. Não 

é preocupados, eu tenho alguma preocupação, sim, com o que se passou antes, claro, 
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não é bem isso…Quando eles chegam a minha preocupação é começar a fazer o 

trabalho que, agora… 

Nós: Se houvesse algum trabalho específico, a professora acha que havia vantagens? 

Professora do 1.º CEB: Eu penso que havia vantagens (…). Quer um trabalho aqui, 

quer um trabalho aqui no princípio, quer um trabalho lá no fim, porque, para haver 

alguma continuidade. Isso não sei, nem sempre é fácil, não é? Porque as crianças são 

oriundas de várias instituições e vários contextos, mas aqui neste caso, de várias (…) 

instituições diferentes. Se houvesse alguma continuidade dentro de uma instituição, 

imaginem que os alunos que frequentaram aqui a pré e depois viessem para o 1.º ciclo 

todos, o que não acontece, não é? Eles vêm de vários, por isso…Não sei se isso seria 

muito viável, mas pronto. Devia haver sim, algum…Acho que havia vantagens, sim, na 

adaptação.  

Nós: Que desvantagens ou dificuldades? 

Professora do 1.º CEB: Ah pois… 

Nós: Se havia desvantagens ou podia ser uma dificuldade? 

Professora do 1.º CEB: Dificuldades são nestas questões. Imaginem que eu tenho, 

temos aqui o (…) que veio de Taboeira, temos a (…) que veio de Verdemilho (…). 

Pronto, e isso seria uma dificuldade, não é? Porque os… 

Nós: Os contextos são diferentes. 

Professora do 1.º CEB: Não só o contexto, a distância. A distância não é muita 

distância, mas tinha de haver uma articulação (…) entre os vários sítios, não é? 

Entendem? Em termos de projeção de vários, lá está, de vários sítios (…). Não é longe, 

mas Verdemilho não é muito longe daqui, mas acaba por ser, há alguma distância, não 

é? As dificuldades estou a vê-las mais por essa parte. Agora, desvantagens, 

desvantagens não estou a ver muitas desvantagens. Desvantagens não, dificuldades sim, 

pode haver estas, sim. 

Questão 3: Em termos dos encarregados de educação, a professora conhece as 

expectativas dos mesmos, em relação ao 1.º ano de escolaridade? 
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Professora do 1.º CEB: Quer dizer, eu nunca lhes perguntei diretamente, sei um pouco 

indiretamente, não é? Penso que todos os pais têm expetativas dos alunos que se calhar, 

no princípio, o que eles esperam principalmente é que eles aprendam a ler e a escrever e 

a contar e a fazer as operações e assim…Será mais isso, sei isso um pouco 

intuitivamente, porque nunca perguntei aos pais o que é que eles esperam. 

Nós: Em reuniões ou assim, nunca surgiu essa oportunidade? 

Professora do 1.º CEB: Não, na reunião do princípio do ano não perguntei aos pais 

quais eram as expetativas. Perguntei sim aos alunos (…), aos pais não perguntei quais 

eram as expetativas em relação ao 1.º ano, porque nós temos um programa a cumprir e à 

partida serão aquelas as expetativas que os pais terão em relação aquilo que é definido 

para o 1.º ano.  

Questão 4: Quais são as suas principais preocupações, relativamente à transição e 

adaptação? Que tipo de ações costuma realizar?  

Professora do 1.º CEB: As principais preocupações são que as crianças se sintam bem, 

que consigam cumprir as regras, aqui poderão ser um bocadinho diferentes das regras 

estabelecidas na pré, consigam estar sentadas, porque eles não estão, não sei se é 

habituados e também não têm de estar habituados a estar sentados, não tinham de estar 

na pré habituados a estarem sentados o mesmo tempo que aqui estão, não é? Mas, 

preocupa-me essa questão de não estar sentado, o ouvir, o saber ouvir, o saber estar 

atento…É principalmente isso. Agora, que ações é que costumo realizar? O que eu 

costumo fazer? É complicado. Se calhar faço, sem muita (…) consciência que o faço. É 

assim, quando eles chegam há a preocupação de lhes dar conhecimento dos espaços, das 

pessoas que aqui trabalham. No início o que é que eu fiz? Fui com eles ver a escola, ver 

o edifício, passar por algumas salas. Lá em baixo, quando passamos pelas assistentes 

operacionais apresenta-las, ver quem é que limpa a sala e esse tipo de coisas. Mas se 

calhar devia haver um trabalho mais, se calhar ainda mais, mais aprofundado, não sei, 

em relação a isso. Depois claro, apresentar os colegas, apresentar-me a mim, falámos do 

que eles esperam que aconteça no 1.º ano, no fundo as expetativas deles, isso é falado 

nas expetativas deles para, para o 1.º ano, o que é que eles esperam e assim. E eles 

esperam trabalhar muito, é o que eles querem muito, mas depois quando chegam, 

pronto, já é diferente. (…) Em relação às ações que eu costumo realizar, nós temos as 

reuniões com as educadoras e há a preocupação de tentar conhecer as crianças (…) quer 
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através das educadoras quer através dos pais, se há questões específicas que os pais 

possam querer dizer, para nós termos mais atenção a um aluno ou outro, (…) a ficha 

biográfica que é preenchida também é nesse sentido, para nós podermos conhecer as 

famílias, os contextos familiares, uma preocupação minha também conhecer os 

contextos familiares, situações, sei lá, de saúde ou de alguma dificuldade que os alunos 

possam ter, sim, tenho essa preocupação. Não é consciente, se calhar, não é? Quer dizer, 

eu agora estou a pensar nisso, porque vocês (…) me estão a perguntar. Porque se calhar 

não é assim muito consciente (…).  

Questão 5: Então, a professora considera que existe ligação com as educadoras, ou 

seja, se foram desenvolvidos alguns projetos educativos e curriculares comuns, 

envolvendo a colaboração entre educadoras dos diferentes grupos, com vista à 

preparação para a transição e adaptação ao 1.º ciclo? 

Professora do 1.º CEB: Não, isso não. Não foram desenvolvidos projetos educativos e 

curriculares comuns. (…) A única coisa que houve foi reuniões com as educadoras, para 

nos darem a conhecer as caraterísticas dos alunos. Foi mais nesse sentido. Aqui, 

projetos educativos e curriculares comuns? Há, quando nós fazemos alguma coisa, por 

exemplo na altura do Magusto, isso é comum (…), mas não estamos a articular. Quer 

dizer, há articulação, mas é assim, não é, não estamos ali muito próximos dos alunos. 

Porque todas as iniciativas que nós fazemos aqui, com o 1.º ciclo, envolvem também a 

pré, a pré está sempre envolvida, porque estamos na mesma escola (…). Agora, não há 

assim tanta comunicação. Há às vezes também, quando eles expõem trabalho ali no hall 

de entrada ou assim, mas não há assim muito mais. 

Questão 6: Considera importante que exista continuidade e harmonia, 

relativamente aos objetivos educacionais entre os dois níveis? Até que ponto 

diferencia o papel do educador do papel do professor do 1.º ano? 

Professora do 1.º CEB: É assim, claro que é importante sim haver continuidade e 

harmonia em relação aos objetivos educacionais entre os dois níveis, claro que sim, pois 

não podia ser de outra forma, não é? Agora, e depois qual o papel do educador e do 

professor? 

Nós: Até que ponto diferencia o papel do educador e o papel do professor?  

Professora do 1.º CEB: Pois, nunca pensei muito nisso… pois não… 
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Nós: Mas na sua opinião, considera que o educador, qual é o principal… 

Professora do 1.º CEB: É assim, o papel. Os papéis não são assim muito diferentes. Eu 

acho que não são assim tão diferentes (…). Temos é de trabalhar com crianças com 

idades diferentes, objetivos diferentes em relação, principalmente, se calhar, a 

conteúdos, mas em relação a objetivos educacionais, à formação da personalidade, ao 

cumprimento de regras não serão assim tão diferentes. Eu penso que, é assim, a pré, a 

exigência na pré não é, também não pode ser (…) atendendo ao nível etário dos alunos, 

tão exigente como no 1.º ciclo. Se calhar nós, que apanhamos os alunos no 1.º ciclo no 

1.º ano, esquecemos um bocadinho da exigência (…), chegamos aqui, exigimos, temos 

um grau de exigência que, se calhar, o grau lá, é um grau muito inferior ou não, não sei. 

Mas se calhar depende. O que acontece é que se houvesse alguma articulação e 

preparação para o 1.º ano, em algumas áreas, não digo em todas, porque em algumas, eu 

penso que, principalmente a Matemática, considero que os alunos até vêm com alguma 

preparação. Já a Português, isso não acontece tanto (…). Sim, são diferentes, mas não 

assim tão diferentes. Cada um claro tem depois de cumprir, o que no nosso caso, os 

programas, no caso dos educadores, as orientações não é? 

Nós: Acha que o professor do 1.º ano, assume uma posição de maior exigência, é 

necessário um maior trabalho em relação ao educador?  

Professora do 1.º CEB: Eu dá-me a ideia que sim! Tenho essa ideia, pode ser uma 

ideia pré-concebida mas eu tenho, tenho a ideia que sim. Mas não é mais exigente não é 

(…) em termos de aprendizagens, de conteúdos, se calhar em relação ao cumprimento 

de regras será, não digo que será semelhante, mas também não pode ser semelhante não 

é? Nós não podemos, se calhar, pedir a crianças da pré, que se portem como crianças 

depois mais velhas, (…) não se pode (…) exigir isso (…). A pré não tem de ser uma 

escolaridade ali seguida (…) seguida tem de ser, mas as crianças tem de ser, tem que ter 

ali espaço para também terem alguma liberdade (…). 

Nós: E no 1.º ciclo considera que os alunos já não devem ter essa liberdade? 

Professora do 1.º CEB: É, não é. Poderiam ter alguma, se nós a pudéssemos ter. Se o 

professor do 1.º ciclo a pudesse ter (…) porque depois é aqui, (…) nós temos de lhes 

ensinar as matérias e para isso, eles só conseguem aprender se houver regras, se eles 

conseguirem fazer o trabalho que nós pretendemos, não há outra maneira. 
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Nós: Acha que se fosse possível adotar outro tipo de organização do 1.º ciclo, a 

professora apoiava uma diferente organização desta, em estarem todos sentados, 

fazerem as atividades todas ao mesmo tempo (…). 

Professora do 1.º CEB: (…) Apoiava, mas com o número de alunos que nós temos por 

turma, não é fácil gerir isso tudo, e com um professor só, não é fácil…Humanamente 

não é possível, era o ideal não era? Era o ideal (…) respeitar os ritmos (…) mas não é 

assim tão viável, humanamente não é viável, então com vinte…Vocês veem percebem, 

com vinte e seis alunos, dar atenção a todos, e dar atenção aos que mais precisam, (…) 

se eles já estiverem em sintonia com todos, para nós já é muito bom. 

 

Questão 7: Então, e conhece as Orientações Curriculares para a Educação Pré-

Escolar? 

Professora do 1.º CEB: Não conheço, profundamente não (…). 

Nós: Não sabe então o currículo da Educação Pré-Escolar não está familiarizada? 

Professora do 1.º CEB: Eu já o vi, mas não tenho de memória, quer dizer, sei por alto, 

não posso dizer que o sei profundamente, mas se calhar se me perguntarem se no 1.º 

ano, 1.º ciclo, também sei, também tenho de ir ver, tenho de ir ver os documentos, mas 

tenho algumas ideias, alguma noção sim. 

Análise e interpretação – Tal como é constatado nesta resposta, mais uma vez, “como 

poderá um profissional de educação concretizar uma intervenção de qualidade neste 

processo de transição, adaptação, receção e articulação ao 1.º CEB se não é do seu 

conhecimento as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar?”. 

A professora frisa, também, que sente a necessidade de recorrer ao programa do 1.º 

CEB, o que nos parece que recorre a esta afirmação como uma desculpa para o seu 

desconhecimento das OCEPE, no entanto, sabemos que uma professora do 1.º CEB tem 

que estar inteirada do programa, visto que, este não sofre constantes alterações. 

 

Questão 8: Conversou com as suas crianças sobre como vai ser o 1.º ano? Se sim, o 

que é que lhes foi dito? 
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Professora do 1.º CEB: Isso sim (…). O que que lhes disse sobre o 1.º ano? É o que 

lhes digo, é o que vou dizendo…Não lhes disse logo, só no início (…). 

Nós: Eles, por exemplo, no primeiro dia de aulas eles perguntaram como é que seriam 

as suas aulas? 

Professora do 1.º CEB: Não, eles não perguntaram (…). 

Nós: A professora disse-lhes o trabalho que ia ser feito, como é que ia ser feito, porquê 

que eles estavam… neste caso, como é que ia ser este ano, o que que eles iam fazer, 

como… 

Professora do 1.º CEB: Sim… 

Nós: (…) E porquê não é? Porque eles estão aqui por alguma razão…Por várias neste 

caso… 

Professora do 1.º CEB: Sim (…). Pois, eu não me lembro o que é que exatamente lhes 

disse…Mas é assim, devo-lhes ter dito, devo, habitualmente digo (…) e quando eles 

falam das expectativas do aprender a ler e a escrever, eles muitos deles queriam, 

começavam a perguntar se podiam trabalhar com plasticina, por exemplo…No princípio 

eu disse que sim, que íamos trabalhar, mas que não era já de caminho, íamos depois 

trabalhando e assim, e que íamos aprender a ler e a escrever, e a importância do ler e do 

escrever, o aprender a calcular e assim, (…) foi um pouco à volta disso…Agora como, 

as regras também, que aqui tinham de ser cumpridas algumas regras, impliquei-os na 

elaboração da regras (…). 

Nós: Fez alguma comparação com o pré-escolar? Por exemplo no pré-escolar vocês 

faziam assim, trabalhavam assim, agora vai ser um pouquinho diferente… 

Professora do 1.º CEB: Não, (…) isso não. (…) Não até porque nem tenho a noção 

bem, eu tenho alguma noção de como é que se trabalha no pré-escolar mas não tenho a 

noção completa de como se trabalha. E além disso, se calhar, cada educadora trabalha 

da sua forma não é? E até cada professor, também, mas pronto, mas… 

Nós: (…) A professora sentiu no primeiro dia, ou na primeira fase de adaptação das 

crianças sentiu algum medo por parte deles? 
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Professora do 1.º CEB: Deles medo? Não, não senti medo em relação a isso não. Senti 

medo, mas, é assim, houve crianças que choraram, fizeram até pedido a chorar pelas 

mães, isso sim, que depois foi sendo ultrapassado. Isso aconteceu na primeira semana, 

segunda semana, e depois foi ultrapassado. Mas sim, esse medo, não sei se se chama 

medo, (…) mas sim esse sentir, esse chorar, no início se calhar o custo da adaptação não 

é? Penso que sim, aconteceu com algumas não com todas, (…) mas senti com alguns 

(…) que depois foram ultrapassando. 

Nós: Como é que a professora acha que isso pode ser ultrapassado? Esses medos, esses 

receios… 

Professora do 1.º CEB: É assim, (…) o nosso papel é muito importante não é? Tentar 

dar-lhes alguma proteção, alguma segurança, explicar-lhes, por exemplo, aqui é um 

bocadinho confuso e no início mais ainda porque eles, alguns vão almoçar à cantina 

(…), outros vão almoçar ao ATL (…) algumas crianças nem sabem bem para onde vão, 

nem que têm de levar cartão. Este tipo de questões que às vezes não pensamos (…). 

Acontece aqui, e isto tem de ser gerido, temos de lhes dar alguma tranquilidade, (…). 

Temos de saber isso, logo nos primeiros dias para os orientarmos, se não os miúdos 

sentem-se perdidos…Esse tipo de atitudes e de apoio tem de ser dado, tem de ser dado 

logo no início, para eles não se sentirem desorientados, porque se não eles sentem, e nós 

também porque, é preciso gerir isto tudo (…). Eu (…) na reunião dos pais tinha 

perguntado e assim quem é que ia almoçar aqui, quem é que ia ao ATL, a que ATL é 

que iam, pronto, esse tipo de coisas. Quem é que ficava nas atividades e quem é que 

saía. (…). Isto é preciso ser, assim, gerido e atentado, nós temos de estar atentas a isso, 

porque se não os miúdos perdem-se, porque se eles logo no início perdem a confiança 

em quem está com eles, e na escola. (…). Pronto, é mais nesse aspeto (…). 
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Anexo 8: Guião do Inquérito aos Encarregados de Educação do 1.º CEB 

 

Questionário 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sexo: Masculino               Feminino  

 

2. Idade: 

 

3. Habilitações Académicas:  

Bacharelato ou grau equivalente                                Mestrado 

Licenciatura ou grau equivalente                               Doutoramento 

Pós-Graduação                                                           Outro 

 

4. Questões: 

9. Na sua opinião, quais são as funções ou finalidades do 1º Ciclo do 

Ensino Básico? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Na sua opinião, qual o papel de um(a) professor (a)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Enquanto estudantes e estagiárias do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, da Universidade de Aveiro, vimos solicitar a sua colaboração na 

resposta ao presente questionário. Este, insere-se num estudo sobre o processo de 

transição entre a Educação Pré-Escolar e o 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

A sua colaboração é fundamental.  

Por favor, exprima a sua opinião em relação às perguntas no espaço próprio mas, se for 

necessário, utilize o verso da página. Desde já, agradecemos toda a sua disponibilidade. 

O questionário é anónimo e as suas respostas serão absolutamente confidenciais. 
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11.Acompanha ou tem conhecimento das atividades que o seu filho(a) 

realiza no 1.º ano? De que modo? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12.(Responder a esta questão só se o seu filho(a) tiver frequentado a 

educação pré-escolar). Considera que a educação pré-escolar de que o seu filho(a) 

usufruiu facilitou a sua transição para o 1º Ciclo do Ensino Básico? De que forma? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.Que sugestões ou iniciativas aponta para melhorar o processo de transição 

da educação pré-escolar para o 1º Ciclo do Ensino Básico? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14.Na sua opinião em que é que o 1º ano de escolaridade é diferente do 

período da educação pré-escolar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15.Antes da entrada do seu filho(a) para o 1.º ano, falou-lhe sobre como seria 

esse mesmo ano? O que lhe disse? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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16.Considera que existe continuidade educativa entre a educação pré-escolar 

e o 1º Ciclo do Ensino Básico? Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

17. Que tipo de comportamentos identifica como problemáticos ao nível do 

processo de transição e entrada na escola? Porquê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

18.Acha que o seu filho(a) tem feito uma boa adaptação ao 1.º Ciclo do 

Ensino Básico? Porquê?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

Tânia Batista e Daniela Couto 
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Anexo 9: Inquéritos aos Encarregados de Educação do 1.º CEB 

 

Questão 1 – Na sua opinião, quais são as funções ou finalidades do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico? 

Encarregado de educação A1 – Integrar a criança no ambiente escola; ensinar as bases para 

que seja mais fácil no futuro, a criança receber novos ensinamentos! 

Encarregado de educação B1 – o 1.º Ciclo do Ensino Básico tem como função ensinar e 

solidificar as primeiras bases do ensino, ou seja, ler, escrever, direitos cívicos, iniciação nas 

ciências e ensino de regras de matemática. 

Encarregado de educação C1 – Ensinar; transmitir valores. 

Encarregado de educação D1 – Penso que deve ser o momento em que as crianças aprendem 

a ter mais responsabilidade e que devem ser ensinadas as coisas essenciais para que no futuro 

tenham boas bases e estejam preparadas. 

Encarregado de educação E1 – “Absorver” todo o básico do 1.º Ciclo, que no meu ver é 

fundamental para o futuro, pois ler e escrever é o principal p/ não se viver de uma (ignorância) 

que vai meter em causa futuramente a “personalidade” do ser humano c/a falta do 

conhecimento básico. 

Encarregado de educação F1 – 1) Dar continuidade à aprendizagem da Educação pré-

escolar; 2) Pôr a base do ensino escolar e ensinar os direitos e deveres do aluno. 

Encarregado de educação G1 – As finalidades são aprender a ler a escrever e saberem estar 

e ser. 

Encarregado de educação H1 – O 1.º Ciclo do Ensino Básico é na minha opinião um dos 

anos mais importantes para uma criança, é o ano da ajuda na adaptação a novas regras, e a 

iniciação à aprendizagem. 

Encarregado de educação I1 – Transmitir competências para que o aluno possa chegar ao 2.º 

Ciclo com bases para poder adquirir novos e mais complexos conhecimentos. 

Encarregado de educação J1 – O 1.º Ciclo do Ensino Básico, no meu entendimento tem 

como função o desenvolvimento das diversas capacidades da criança nas diferentes áreas. 

Encarregado de educação L1 – O 1.º Ciclo funciona como um pilar na formação de uma 

criança. É a base de todo o percurso social, profissional e académico de cada um. 

Encarregado de educação M1 – Na minha opinião as funções ou finalidades do 1.º Ciclo do 
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Ensino Básico é que com estas o meu educando possa adquirir mais conhecimento e valores 

para a sua preparação futura. 

Encarregado de Educação N1 – A função é dotar o aluno com as ferramentas básicas para 

que possa avançar para aprendizagens mais complexas, ensinar o aluno a aprender e motivá-lo 

para essa aprendizagem. Esta aprendizagem deve estender-se à formação Cívica e pessoal. 

 

Questão 2 – Na sua opinião, qual o papel de um(a) professor (a)? 

Encarregado de educação A1 – Ensinar e orientar. 

Encarregado de educação B1 – O papel do professor é ensinar, educar e motivar o aluno 

para a vida académica futura. 

Encarregado de educação C1 – Além de professora o principal papel é sobretudo de 

educadora. Que consegue transmitir certos valores aos nossos filhos. 

Encarregado de educação D1 – Um professor tem um papel fundamental pois acaba por 

também educar além de ensinar. 

Encarregado de educação E1 – Ajudar no conhecimento básico (ler e escrever) c/ também 

na educação para a atualidade e p/ um futuro próximo. Contudo, é a “principal” fornecedora 

das boas bases do 1.º Ciclo p/ um futuro próximo. 

Encarregado de educação F1 – É como se fosse um segundo pai ou a segunda mãe, tendo 

em conta que a maior parte do tempo o aluno passa na escola. 

Encarregado de educação G1 – Ensinar às nossas crianças os valores do estudo e as 

vantagens que têm para o futuro delas. 

Encarregado de educação H1 – o professor(a) na minha opinião e no que transmito à minha 

filha diariamente, é das pessoas mais importantes na vida de uma criança. É quem nos 

transmite as bases necessárias para nos tornarmos bons profissionais, pessoas civilizadas aptas 

a adquirir qualquer tipo de conhecimento ao longo da nossa vida. 

Encarregado de educação I1 – Ensinar – transmitir conhecimentos. 

Encarregado de educação J1 – O papel do professor, além de ensinar, será o “motor” da 

motivação da criança, será aquele que conseguirá ou não a total atenção por parte da criança, 

será o seu exemplo na sala de aula. 

Encarregado de educação L1 – O professor é um dos elementos fundamentais que contribui 
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para a formação pedagógica e social da criança. 

Encarregado de educação M1 – O papel de um professor na minha opinião é ensinar e 

educar a criança para que esta adquira valores e conhecimentos para o seu futuro. Na minha 

opinião é uma figura de respeito que contribui muito no desenvolvimento da criança. 

Encarregado de Educação N1 – É um tutor, um orientador; deve ensinar e orientar. Ensinar 

o grupo e orientar individualmente cada aluno, potenciando as suas forças e ajudando a 

controlar as dificuldades. É um tutor e um amigo a nível de formação pessoal. 

 

Questão 3 – Acompanha ou tem conhecimento das atividades que o seu filho(a) realiza 

no 1.º ano? De que modo? 

Encarregado de educação A1 – Sim acompanho, perguntando o que ele aprendeu no dia e 

também vou ver os livros. 

Encarregado de educação B1 – Sim, acompanho diariamente perguntando o que aprendeu de 

novo, o que correu bem e o que correu mal no seu dia. Acompanho também quando faz os 

trabalhos de casa. 

Encarregado de educação C1 – Sim; Libertando todos os dias algum tempo para ajudar ou 

verificar os trabalhos de casa. 

Encarregado de educação D1 – Sim, estou atenta aos recados que trás da escola, acompanho 

os TPC e ainda efetuamos alguns exercícios extra em casa. 

Encarregado de educação E1 – Sim; todos os dias pergunto ao meu educando c/ foi o dia; o 

que aprendeu; o que alcançou; c/ quem brincou; etc… 

Encarregado de educação F1 – Sim, tenho conhecimento, tanto das conversas com a nossa 

filha como também com a professora ou das informações afixadas. 

Encarregado de educação G1 – Tenho. Tento sempre saber como ele está nas aulas, quais as 

suas dificuldades se as tiver e verificar sempre a mochila para ver se está tudo bem. 

Encarregado de educação H1 – Acompanho visualizando todos os dias os cadernos da 

minha filha. Todos os dias lhe pergunto como correu o seu dia na escola e o que esta fez, que 

atividades, que brincadeiras e o que aprendeu de novo. 

Encarregado de educação I1 – Sim. Diariamente converso c/ o meu filho e verifico os T.P.C. 

Encarregado de educação J1 – Sim, através do acompanhamento dos trabalhos de casa e 

questionando o que se passou o que se fez o que aprendeu no dia na escola. 
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Encarregado de educação L1 – Sim, acompanho de uma forma bastante assídua através do 

meu educando e do contacto que vou mantendo com a professora. 

Encarregado de educação M1 – Sim, acompanho através do diálogo perguntando todos os 

dias o que faz, como correu o dia, como e ao que brincou, o que comeu e também sempre 

ajudando nos trabalhos de casa. Quando necessito de saber mais procuro a professora. 

Encarregado de Educação N1 – Sim, mas não tanto como queria, Ajudo a realizar e/ou 

verifico os trabalhos que fez e verifico a caderneta diariamente. Também procuro questionar 

de modo informal (conversa) acerca do que se passa na escola. 

 

Questão 4 - (Responder a esta questão só se o seu filho(a) tiver frequentado a Educação 

Pré-escolar). Considera que a educação pré-escolar de que o seu filho(a) usufruiu 

facilitou a sua transição para o 1.º Ciclo do Ensino Básico? De que forma? 

Encarregado de educação A1 – Sim, pois proporciona rotinas que vão facilitar a integração 

no 1.º ano. 

Encarregado de educação B1 – Sim, pois a minha filha já trazia algumas bases que 

ajudaram-na no início da escola. 

Encarregado de educação C1 – Sim foi bom devido à professora que teve e que conseguiu o 

disciplinar para enfrentar o 1.º ano do ciclo básico. 

Encarregado de educação D1 – Sim, o trabalho das educadoras de infância e das auxiliares 

facilita um pouco o processo. 

Encarregado de educação E1 – O meu filho andou na pré-escola; mas infelizmente onde 

frequentou não houve muita aprendizagem nesse sentido p/ que (entra-se) para o ensino básico 

minimamente preparado. 

Encarregado de educação F1 – Não frequentou. 

Encarregado de educação G1 – Sim. Já vêm mais adaptados e com consciência de que estão 

a crescer e a tornarem-se um pouco mais responsáveis.  

Encarregado de educação H1 – Sim, porque já tinha algumas regras semelhantes, tal como o 

não dormir de tarde, ter os primeiros conhecimentos dos números, bem como as vogais, saber 

quando era hora para brincar e hora para trabalhar nas suas tarefas. 

Encarregado de educação I1 – Sim. Melhor adaptação ao espaço físico, “espaço” humano 

(professores e auxiliares). 

Encarregado de educação J1 – Penso que sim, levava com ele uma “sede” de aprender 
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coisas novas que lhe foi incutido pela educadora, o estar numa sala com outra criança com 

alguma disciplina. 

Encarregado de educação L1 – Considero que foi bastante positiva, uma vez que o ajudou a 

“crescer” e lhe forneceu alguns conhecimentos e valores que lhe facilitam a frequência no 1.º 

Ciclo.   

Encarregado de educação M1 – Sim, facilitou muito porque a criança foi preparada para o 

1.º Ciclo. Na minha situação a minha filha só frequentou 1 ano e nota-se que se tivesse 

frequentado mais tempo teria uma melhor preparação pois mesmo assim sinto que ela ainda 

tem dificuldades. 

Encarregado de Educação N1 – Sim. O meu filho teve um apoio no pré-escolar onde foi 

valorizado o respeito pelos outros e o saber estar. Como não estava, com 5 anos, preparado a 

nível de maturidade para avançar para o ensino escolar, ficou mais um ano no pré-escolar. 

Ganhou maturidade e capacidade de trabalho neste último ano. 
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Questão 5 - Que sugestões ou iniciativas aponta para melhorar o processo de transição 

da educação pré-escolar para o 1.º Ciclo do Ensino Básico? 

Encarregado de educação A1 – Não respondeu. 

Encarregado de educação B1 – A única sugestão que encontro é que as crianças deveriam 

estar já juntas desde o pré-escolar pois facilita na transição. 

Encarregado de educação C1 – Acho que no ultimo ano de pré-escolar deveríamos começar 

a iniciar a aprendizagem das letras; preparar os miúdos para os trabalhos de casa durante o 

ultimo ano de pré não faziam muitos. 

Encarregado de educação D1 – Penso que deveriam começar mais cedo a motivar as 

crianças para elas conseguirem uma melhor adaptação pois no pré-escolar ainda brincam 

muito o que é bom mas poderiam “mentalizá-los” que irá ser diferente no 1.º Ciclo. 

Encarregado de educação E1 – Aprendendo as letras do abecedário; os números, e até saber 

escrever o seu próprio nome; pois no caso do meu filho ele não esteve na pré-escola este 

conhecimento. O que aprendeu foi c/ a minha ajuda (encarregado de educação). 

Encarregado de educação F1 – Não tenho conhecimento dos métodos da educação pré-

escolar. 

Encarregado de educação G1 – Da parte do meu filho não tenho razões para apontar pois 

gostei de tudo o que ele aprendeu na pré-escola.  

Encarregado de educação H1 – Conforme experiência tida com ambos os meus filhos, penso 

que os 1os dias não devem ser muito rigorosos a nível de estudo e de aula em si, para que as 

crianças se adaptem com facilidade e aprendam a gostar da escola, aconteceu com os meus 

filhos e resultou. 

Encarregado de educação I1 – De repente nada me ocorre. 

Encarregado de educação J1 – O meu filho andou numa IPSS, penso no caso em que os 

meninos não andam na pré da própria escola, seria benéfico uma “visita de estudo” à escola no 

decorrer do ano anterior, evitando alguma ansiedade. 

Encarregado de educação L1 – Fazer uma abordagem dos assuntos tratados relacionados 

com uma forma mais lúdica - pedagógica.  

Encarregado de educação M1 – Eu acho que na minha opinião a preparação do pré-escolar 

tem sido muito boa para o 1.º Ciclo acho que não vejo onde possa melhorar. 

Encarregado de Educação N1 – Um ano “zero” no pré-escolar, ou seja, um ano em que se 
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realizam mais fichas de trabalho e se trabalha a concentração. 

 

 

Questão 6 – Na sua opinião em que é que o 1.º ano de escolaridade é diferente do período 

de educação pré-escolar? 

Encarregado de educação A1 – São diferentes, o 1.º ano tem muito mais conteúdo. 

Encarregado de educação B1 – As matérias são expostas com uma ordem pré-definida de 

forma a que o aluno aprenda melhorar e com mais facilidade, e a forma estruturada também 

ajuda a estruturar as “ideias”. 

Encarregado de educação C1 – Tudo é diferente. 

Encarregado de educação D1 – Tal como referi antes o pré-escolar é mais “brincadeira” e 

muitas vezes (como é o caso da “Eva”) tem dificuldade a adaptarem-se a situações mais sérias 

e sobretudo a ouvir e estar quietos. 

Encarregado de educação E1 – No meu ver, pela experiência que vi no meu educando, só 

agora é que está a ter o conhecimento do básico; do que é importante para o seu 

conhecimento, sendo assim uma mudança mt “radical” que pela qual está a ultrapassar. 

Encarregado de educação F1 – Não respondeu. 

Encarregado de educação G1 – Começam a aprender coisas novas e importantes para o seu 

crescimento. 

Encarregado de educação H1 – No 1.º ano existem alterações até ao nível comportamental, 

aparecem dúvidas e questões novas, porque a informação adquirida é muita e nova, um 

simples ir à casa de banho, trazer deveres para fazer em casa, manter-se com um 

comportamento mais atento e durante mais tempo num só dia. 

Encarregado de educação I1 – Espaço físico – cadeiras e mesas (posicionamento na sala 

aula). 1.º ciclo - maior exigência no respeito pelas regras na sala de aula. 

Encarregado de educação J1 – Penso que é a entrada num mundo novo, mais próximo da 

realidade, as crianças ficam mais expostas a novas medidas, novas linguagens, novos 

comportamentos. 

Encarregado de educação l1 – A dinâmica na sala de aula da educação pré-escolar é bastante 

diferente da do 1.º ano, tendo esta ultima um papel fundamental na formação de uma criança. 

Encarregado de educação M1 – Na minha opinião no 1.º ano de escolaridade a criança 
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cresce muito mais a nível de valores e conhecimentos, é aqui que aprende a ler, a escrever e 

aprender a tornar-se numa boa cidadã. 

Encarregado de Educação N1 – Na carga horária, nas tarefas, na necessidade de 

concentração, na postura do aluno na sala, na responsabilização pelos seus materiais escolares, 

na realização de trabalhos de casa, na liberdade nos intervalos. 

 

Questão 7 – Antes da entrada do seu filho (a) para o 1.º ano, falou-lhe sobre como seria 

esse mesmo ano? O que lhe disse? 

Encarregado de educação A1 – Disse-lhe que ele ia para a escola dos meninos “grandes” que 

ia aprender a ler e a escrever. 

Encarregado de educação B1 – Sim. Disse-lhe que iria aprender coisas novas, aprender a ler 

e a escrever. 

Encarregado de educação C1 – Sim. Tentei-lhe incutir e explicar que agora acaba um 

bocado a brincadeira e que começa o verdadeiro ensino. 

Encarregado de educação D1 – Sim, falamos bastante para que ela se começasse a preparar 

que seria diferente pois é uma criança muito “cabeça no ar”. 

Encarregado de educação E1 – Sim; pelo menos tentei prepará-lo para uma realidade c/ mais 

responsabilidade, e que todo o seu esforço e empenho que ia depositar nesta aprendizagem do 

1.º ano escolar, que é “tudo” o que ele precisa para um dia poder ter ex: (trabalho) (…). É 

ainda outro exp.: poder ser também uma excelente pessoa c/ princípios exemplares na parte da 

educação, sendo assim um cidadão no futuro c/ bons princípios e que pode servir c/ bom 

exemplo para a própria sociedade. 

Encarregado de educação F1 – Já tivemos experiência com o nosso filho e soubemos dar as 

dicas necessárias para facilitar o impacto que poderia ter a nossa filha no primeiro contacto 

com a escola. 

Encarregado de educação G1 – Sim. Que ia ser um ano de mudanças e que ele ia aprender 

coisas novas, que ele estava a tornar-se uma criança com uma profissão de estudante e para 

aproveitar tudo o que lhe ensinarem, pois é para o seu futuro. 

Encarregado de educação H1 – Sim, falei bastante com a minha filha, transmiti-lhe quais as 

principais mudanças que iriam acontecer, tais como, manter-se atenta para que lhe fosse mais 

fácil de aprender, disse-lhe que teria de respeitar a professora porque esta iria ser uma das 
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pessoas mais importantes na vida dela, iria ser a professor que lhe iria dar a conhecer as bases 

para aprender a ler e a fazer contas. Que teria de ter horários para brincar, para fazer as suas 

tarefas e até para ir à casa de banho, que para falar teria de colocar o dedo no ar mas acima de 

tudo respeitar as pessoas que trabalham na escola. 

Encarregado de educação I1 – Sim. Essencialmente no respeito pelo professor e todas as 

regras inerentes ao mesmo. Respeito pelos colegas e as regras na sala aula. 

Encarregado de educação J1 – Sim, no entanto, tentando não criar muita ansiedade, disse-

lhe que era a oportunidade de aprender coisas novas, aprender a ler e a escrever. 

Encarregado de educação L1 – Sim, falei. Nomeadamente comecei a incutir-lhe que este 

seria um ano muito importante na sua vida, pois iria aprender as “ferramentas” para poder ter 

sucesso no seu futuro. Disse-lhe, também, que tinha que ser ainda mais responsável e 

empenhar-se em todos os trabalhos que fizesse. 

Encarregado de educação M1 – Sim, disse-lhe que ia aprender a escrever a ler e começar o 

futuro dela. Expliquei-lhe que ia começar uma etapa muito importante na sua vida, que era o 

seu futuro, aquilo que ela ia ser um dia. Pedi que respeitasse a professora, os amigos e as 

regras que lhe fossem impostas porque tudo na vida tem regras e a escola é uma delas, é a 

regra da vida. 

Encarregado de Educação N1 – Sim. Falei-lhe na necessidade de estar concentrado e na 

responsabilidade com os seus materiais, no facto de ir aprender muitas coisas, como a leitura, 

que depois lhe abriria portas para mais aprendizagens, como aprender mais acerca do Egipto. 

Valorizámos a aprendizagem. 

 

Questão 8 – Considera que existe continuidade educativa entre a educação pré-escolar e 

o 1.º Ciclo do Ensino Básico? Porquê? 

Encarregado de educação A1 – Não respondeu. 

Encarregado de educação B1 – Nem sempre, nem todas as crianças aprendem os básicos tais 

como os tracejados, ondinhas e curvas que ajudam a saber escrever melhor.   

Encarregado de educação C1 – Este continuidade existe devido ao facto de o nosso filho 

também tenha frequentado o centro social de esgueira. 

Encarregado de educação D1 – Sim, é todo um processo em que as crianças se preparam 

para a vida adulta e são muitos os factos de relevância para tal. 
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Encarregado de educação E1 – Sim; pois nesse aspeto ele teve alguma preparação na ponte 

educativa, na pré-escola; achando eu que deve ter continuidade no ensino básico, para que um 

dia seja um cidadão c/ bons princípios a nível moral e cívico. 

Encarregado de educação F1 – Penso que sim, até porque pela informação que tenho há uma 

ligação muito próxima entre a educação pré-escolar e o 1.º Ciclo. 

Encarregado de educação G1 – Sim. Nós continuamos todos os dias a aprender coisas 

novas, até eu já voltei a estudar novamente e sinto-me bem e sinto que os meus filhos estão 

orgulhosos pela decisão da mãe. 

Encarregado de educação H1 – Sim, acho que a pré-escola é o ano de iniciação para as 

regras que as crianças vão ter no 1.º ciclo, sem o mesmo rigor mas de muita ajuda para a 

adaptação. 

Encarregado de educação I1 – Sim. Embora não tenha conhecimento sem dúvida que deve 

haver pois existem currículos para a educação pré-escolar e o 1.º Ciclo. Neles há aquisição e 

competências. 

Encarregado de educação J1 – Sim, pela experiência que tive com o meu filho a educadora 

fez abordagem a alguns temas que agora vejo a serem novamente abordados com mais 

profundidade, noutra perspetiva. 

Encarregado de educação L1 – Penso que é positivo se houvesse sempre continuidade 

educativa entre estes dois níveis de ensino, pois a educação pré-escolar deve contribuir, 

também, para a formação de cada criança e, não ser vista, apenas, como um tema lúdico. 

Encarregado de educação M1 – Sim, como disse à pouco a criança vem preparada do pré-

escolar para o ensino básico a nível de regras, de valores e de conhecimento. 

Encarregado de Educação N1 – Pouca. Apesar de no pré-escolar se procurar introduzir a 

curiosidade acerca das letras, dos números e do estudo do meio.  
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Questão 9 – Que tipo de comportamentos identifica como problemáticos a nível do 

processo de transição e entrada na escola? Porquê? 

Encarregado de educação A1 – Não respondeu 

Encarregado de educação B1 – O choque das regras e a mudança de professor e ambiente 

escolar. 

Encarregado de educação C1 – Falta de preparação para a carga adicional de trabalho que 

trazem para casa; sorte a nossa é que frequenta o ATL e que tem algum seguimento; falta de 

atividade desportiva no seio da escola. 

Encarregado de educação D1 – A falta de atenção, a dificuldade em respeitar mais regras o 

facto de ser usual apenas um(a) professor(a) na sala enquanto que na “creche” são sempre 2 

pessoas, e sobretudo a falta de brincar tanto. 

Encarregado de educação E1 – No caso do meu filho tenho conhecimento que por vezes 

(agride) os próprios colegas e também usa a mentira c/ uma maneira de se distinguir dos 

outros, (penso eu?); contudo não consigo justificar este tipo de comportamento até porque é 

uma criança c/ alguma timidez e que devido à sua educação que tem em casa, mt sinceramente 

não consigo encontrar justificação para tal comportamento. Tem sido repreendido e até 

castigado, na intenção de mudar esse tipo de comportamentos, para que seja visto c/ uma 

criança exemplar tanto dentro c/ fora da sala de aula. 

Encarregado de educação F1 – Muitos pais não prestam a atenção necessária aos seus filhos 

e não ensinam a diferença entre os direitos e os deveres. 

Encarregado de educação G1 – Eu graças a deus nunca senti isso dos meus filhos. 

Encarregado de educação H1 – No meu caso específico acho que é a saudade dos amigos da 

pré-escola e da professora (educadora) que se transforma em angústia e um pouco de 

isolamento, levando ao não convívio com as outras crianças e para o qual nós pais temos de 

ter atenção e ajudarmos os nossos filhos a ultrapassar a fase inicial. 

Encarregado de educação I1 – Até ao momento nada a referir. 

Encarregado de educação J1 - Não adaptação às novas regras do comportamento, de saber 

estar em sala, a ansiedade de não fazer/ aprender, o contato com nova linguagem por vezes 

com falta de educação (…) 

Encarregado de educação L1 – Um dos problemas que se verifica, hoje em dia, é a 

imaturidade das crianças e a falta de responsabilidade, talvez devido à proteção excessiva dos 



 

136 
 

pais. 

Encarregado de educação M1 – Não respondeu. 

Encarregado de Educação N1 – A incapacidade (no caso do meu filho) de concentração. 

 

Questão 10 – Acha que o seu filho(a) tem feito uma boa adaptação ao 1.º Ciclo do Ensino 

Básico? Porquê? 

Encarregado de educação A1 – Sim tem feito uma boa adaptação. Ele gosta de ir para a 

escola e demonstra que está aprender o que lhe é ensinado. 

Encarregado de educação B1 – Sim pois é uma criança que se sente feliz e orgulhosa de 

estar na escola. 

Encarregado de educação C1 – Acho que se adaptou bem; tivemos só que conversar muito 

sobre o fato de se aplicar mais no trabalho de casa. 

Encarregado de educação D1 – A “Eva” tem tido uma adaptação “mais ou menos” difícil, é 

muito faladora, muito distraída, gosta de atenção, perde-se com “uma mosca” e não gosta de 

estar sentada. 

Encarregado de educação E1 – No início do ano escolar e no mês de outubro, não. Mas 

nestas últimas 3 semanas sim. Penso que a esta questão; respondi no (ponto 9). Mas como 

disse nas últimas 3 semanas já vejo o meu filho mais interessado e sito ex: qd chega a casa dp 

horário-escolar, vejo-o interessado em fazer os trabalhos de casa, o que no início ele mostrava 

total desinteresse. 

Encarregado de educação F1 – Sim porque apoiamos e acompanhamos de perto toda essa 

fase da vida. 

Encarregado de educação G1 – Sim. Os meus filhos são crianças que se adaptam com muita 

facilidade e tenho muita sorte tê-los. 

Encarregado de educação H1 – No início (1º mês) senti alguma dificuldade ou mesmo 

preocupação, porque como referi na pergunta anterior houve alguma dificuldade no convívio 

com as outras crianças, mas com a ajuda da Professora e posteriormente das 2 Professoras, 

essa dificuldade foi ultrapassada e agora ou melhor, ultrapassado o 1º mês a minha filha 

demonstra um gosto e uma felicidade extraordinários no ir para a Escola, fala com muito 

carinho das Professoras e das colaboradoras da Escola. Aproveito, para mais uma vez, deixar 

mesmo em anonimato o meu agradecimento a todas. 
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Encarregado de educação I1 – Sim. Gosta de ir para a escola. Em casa conversa acerca dos 

novos amigos que fez. 

Encarregado de educação J1 – Tirando a 1 semana penso que sim, mostra entusiasmo, diz 

que a professora é a melhor da escola, tem gosto em fazer os trabalhos de casa bem, diz o que 

já aprendeu. 

Encarregado de educação L1 – Sim, considero que ele fez uma adaptação bastante positiva, 

pois é uma criança que se sente feliz na escola e fala do seu dia-a-dia escolar demonstrando 

muita satisfação naquilo que faz. 

Encarregado de educação M1 – Sim, conseguiu inserir-se no ambiente, conseguiu fazer 

amigos, respeitar as regras da sala e tem conseguido adquirir o conhecimento necessário 

apesar de sentir que ainda tem um pouco de dificuldade nesta última parte. 

Encarregado de Educação N1 – Sim. O facto de ter criado empatia com a professora e de 

conhecer alguns amigos na escola foi determinante para essa adaptação. 
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Anexo 10: Entrevistas às crianças do 1.º CEB 

 

Entrevista ao Tiago:  

Nós – Tiago! Queres participar neste nosso jogo?  

T- Sim  

Nós – Então vá lá! Tiago, tu vieste de alguma escola? 

T- Sim 

Nós – E conhecias alguém? Que andasse contigo na escola? Algum destes meninos 

andava contigo na escola? 

T – O Paulo e a Eva. 

Nós – O Paulo e a Eva… E tu já conhecias esta nova escola? 

T – E o Vasco 

Nós – E também o Vasco… 

T – E o Diogo e o outro Daniel. 

Nós – Já é muita gente… Então e já conhecias esta escola? 

T – [Hum] não… 

Nós – Nunca ninguém te tinha falado dela? 

T – Não, a minha mãe ainda nem me disse… 

Nós – Não! Nem vieste aqui visitar com os amigos? 

T – [Hummm] não! 

Nós – Não. Então e no primeiro dia… 

T – O Paulo também é da minha escola 

Nós – Então, o que é que tu achas desta escola? No primeiro dia sentiste algum medo? 

T – Não! 
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Nós – Tu já conhecias os outros meninos quando chegaste cá… O primeiro dia como é 

que foi? 

T – Bem… Muito fixe! 

Nós – Gostaste de encontrar os amigos que já conhecias? Ou era indiferente se tu não os 

conhecesses?  

T – Eu não conhecia nenhum quando eu cheguei. 

Nós – Não conhecias o Samuel, mas conhecias outros meninos… 

T – Sim. 

Nós – Então e o que que achas daqui da escola? 

T – Fixe! 

Nós – Fixe? Achas que é igual à outra escola? 

Nós – Achas que é exatamente igual? 

T – Sim 

Nós – É igualzinha à outra escola então? 

T – É mais ou menos… 

Nós – É mais ou menos? O que que é diferente? Conta-me lá 

T – É que… é que… é que há brinquedos. 

Nós – Aqui na escola há brinquedos? 

T – Não… Na outra é que há. 

Nós – Na outra escola havia mais brinquedos, é isso? 

T – Havia muitos brinquedos, e também existiam uns chapéus… 

Nós – E chapéus! Então e nesta escola o que é que gostas mais? 

T – Brincar na rua… 

Nós – Brincar na rua? Tu brincas na rua ou lá fora no recreio? 
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T – No recreio… 

Nós – No recreio… Então pronto. 

 

Entrevista ao Vasco: 

Nós – Agora é que vai ser… Então vá Vasco, conta-me lá… O que é que tu achas… 

V – No dia de anos, quando estava quase, sempre, sempre quando era hora de banho, 

aprendíamos um bocado de expressão… 

Nós – Quando? Onde? Na outra escola?  

V – Não, em casa, com o pai. Quando eu vinha da escola da pré... Na hora do banho, 

nós íamos para o banho e depois começávamos por aprender um pouco, um pouco, das 

palavras pequenas. 

Nós – Boa! Então e aqui na escola? 

V – Aprendemos muito disso. E depois fizemos muitos trabalhos manuais e depois 

começaram as coisas que eu já sabia… Palavras de dois, de duas letras… 

Nós – Isso foi o que tu aprendeste na outra escola? 

V – Não! 

Nós – Então onde é que aprendeste isso? Foi no banho com o pai? 

V – Aprendi isso tudo sozinho 

Nós – Uauu!  

V – Aprendi isso dos sons… Imagina eu já sabia as letras… Depois, depois pensava 

assim, o “o”, e pensava assim “deixa-me juntar o “u” com o “o” é “uo”. 

Nós – Boa! Então já estás capaz de nos ensinar a nós! 

V – Um “e” e um “o” é “eo”… 

Nós – “eo”… Então, e quando chegaste aqui no primeiro dia? O que é que sentiste? 
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V – Tava um bocado amuado e triste, e depois, mas depois descobri que era bom. 

Nós – A sério? E porquê que estavas triste e amuado? 

V – Porque não conhecia nada, nem ninguém… 

Nós – Hum, então não vieste com nenhum menino de outra escola? 

V – Não! 

Nós – Não… 

V – Sim! Vim com o Diogo, deixa cá ver, vim com a Eva, só que já foi muito 

antigamente, depois vim com o Diogo… 

Nós – Então já conhecias aqui alguns meninos… E então o que é que tu achavas que era 

aqui a escola? 

V – [Hum]… O que é que eu achava que era a escola?  

Nós – Sim, já conhecias esta escola? 

V – Não! 

Nós – Não… 

V – Só a via da parte de fora, da parte de dentro nunca fui… Mas imagina, olha o pai, 

estava num dia, era assim, o meu pai disse… Era sábado, o pai levou-nos para casa da 

avó e depois à noite o avô deixou-me ir com a avó à escola e fomos à parte de dentro… 

A funcionária abriu-nos a porta e depois houve muitas notícias boas que o pai me 

contou… Até me contou, até me contou, que andou nesta escola… Contou-me que 

agora ando na mesma sala que ele. 

Nós – Isso é bom! 

V – Sim! 

Nós – Então e o que é que tu achas desta escola? Gostas? Achas que é boa? 

V – Sim! 
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Nós – Sim! E achas que existem diferenças desta escola para a outra? Ou achas que é 

igual? 

V – Não! Não! 

Nós – É muito diferente? 

V – [Hum] 

Nós – Ou é igual à outra escola? 

V – [Hum] acho que em diferença… 

Nós – Tem muitas diferenças? 

V – Sim! 

Nós – E quais são essas diferenças? 

V – Na outra escola tinha brinquedos para os intervalos, para os intervalos, algumas 

vezes nós não brincávamos, outras vezes brincávamos com eles… E sempre que era 

para ir para a sala de manhã, nós fazíamos trabalhos, e à tarde nós íamos para o 

recreio… Se tivesse a chover, nós não íamos, e íamos para a sala da frente brincar, 

íamos para uma sala cheia de brinquedos brincar. 

Nós – Então, e tens saudades de alguma coisa? 

V – [Hum] não! Sim, tenho de um, [hum]… Da professora. 

Nós – Da professora? Gostavas muito da professora? Ela era muito tua amiga? Tens que 

ir visitar a professora… 

V – Sim! 

Nós – As professoras depois de deixarem de ser professoras são nossas amigas na 

mesma… 

V – Um dia quando estava andar de carro com o pai, e, e, e, encontrei-me com a, com 

ela… 

Nós – E que tal? Gostaste de te encontrar com a tua professora da outra escola? 
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V – Sim! 

Nós – Boa! 

 

Entrevista ao Cristiano: 

Nós – Olá, Cristiano. Então? Tu estás aqui na escola? Tu vieste de onde? 

C – De Aveiro. 

Nós – Vieste de alguma escola? 

C – Sim. 

Nós – Qual era a escola? Lembras-te? 

C – Acho que sim. 

Nós – E quando vieste aqui para o primeiro dia de aulas, tinhas algum medo? Já 

conhecias aqui a escola? 

C – Sim. 

Nós – Mas quem é que te trouxe aqui a visitar? Lembras-te? 

C – [Humm]  

Nós – Tu conhecias a escola porquê? 

C – Porque…  

Nós – Tinhas cá algum amigo ou familiar? Que te tinha apresentado a escola? Que te 

tinha dito como é que funciona? 

C – [Humm]… Não. 

Nós – Então como é que conhecias aqui a nossa escola? 

C – O Ângelo. 

Nós – O Ângelo da nossa escola disse-te como é que era? 

C – [Humm] 
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Nós – Olha pensa lá como é que foi. 

C – Foi… Correu bem… Correu bem. 

Nós – Tinhas algum medo? 

C – Não. 

Nós – Não? Sentiste-te bem no primeiro dia em que vieste aqui à escola? 

C – Sim. 

Nós – Então e agora, como é que tu te sentes? 

C – Bem. 

Nós – Achas que aqui a escola corresponde ao que tu pensavas? 

C – [Humm]… Não. 

Nós – Então como é que tu achavas que era a escola? 

C – Era assim um bocadito… 

Nós – Um bocadito? Um bocadinho o quê? 

C – Tipo mais… E… 

Nós – Achas que há diferenças da outra escola para esta? 

C – Não. 

Nós - Não há diferenças, é tudo igual aqui. 

C – É. 

Nós – E gostas de andar cá na escola? 

C – Sim. 

Nós – Boa. Então agora vamos passar para outra pessoa. 
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Entrevista à Iolanda:  

Nós – Iolanda, queres nos contar o teu primeiro dia aqui na escola? 

I – Foi bom. 

Nós – Foi bom? O que é que sentiste? 

I – [Ahh] 

Nós – Sentiste alegria, tristeza…? 

I – Alegria. 

Nós – Alegria? Porquê alegria? 

I – Porque o primeiro dia… Foi bom. 

Nós – Tu querias vir para esta escola? 

I – (Acena com a cabeça - sim). 

Nós – E conhecias algum menino aqui? 

I – [Ahh]… não. 

Nós – Não conhecias nenhum. Então e na tua escola, no jardim de infância, onde tu 

andaste antes desta escola? 

I – Não andei no jardim de infância. 

Nós – Não andaste? 

I – Não. 

Nós – Então e já alguém te tinha contado como é que era esta escola? 

I – [Ahh] não. 

Nós – Não. Nem tinhas nenhuma ideia de como é que poderia ser? 

I – [Ahh] 

Nós – O que é que tu achavas que era a escola primária? 
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I – [Ahh]  

Nós – O que é que tu achavas que ias encontrar aqui na escola? 

I – Os amigos. 

Nós – Os teus amigos?  

I – Sim. 

Nós – E encontraste algum amigo que tu conhecias? 

I – Sim. 

Nós – E que tal? 

I – A Núria. 

Nós – A Núria… E onde é que conheceste a Núria? 

I – Ah, aqui na escola. 

Nós – Foi aqui na escola… E tinhas algum medo? Quando chegaste aqui no primeiro 

dia, sentiste algum medo? 

I – Não. 

Nós – Não foi tudo muito bom? Então pronto. 

 

Entrevista à Mariana: 

Nós – Então vá Mariana. O que é que tu achaste do teu primeiro dia de escola? 

M – Bem. 

Nós – Achaste bem? Tu vinhas já com o Vasco e mais alguns meninos ou não? 

M – Não. Só conhecia o Mateus. 

Nós – E já andavas há muito tempo na outra escola ou não? 

M – Não. 
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Nós – Então isto aqui foi novo para ti. Tu já tinhas vindo cá visitar a escola? Já sabias 

como é que funcionava? 

M – Sim. 

Nós – Quem é que te tinha contado? 

M – A minha avó. 

Nós – A sério? A tua avó andou aqui a estudar também ou não? 

M – Andou. E ela ainda está aqui. 

Nós – Ainda trabalha aqui a tua avó? E o que é que ela te contou desta nova escola? 

M – Contou quando nós fomos andar a pé… Ela contou que… Eu perguntei se havia 

aqui alguma pré e ela disse que sim. 

Nós – Que sim. E daqui da nossa escola, ela disse alguma coisa daqui de dentro? Como 

é que funcionavam as aulas? Ela disse-te assim mais alguma coisa? 

M – Não. 

Nós – Não, só te disse isso. Então e o que é que tu achas aqui da escola? Gostas de 

andar cá ou nem por isso? 

M – Gosto. 

Nós – Gostas. E achas que há alguma diferença desta escola para a outra?  

M – Sim. 

Nós – E qual é que será a diferença? 

M – Lá tinha brinquedos… Tinha lá muitos brinquedos… E… Não tinha assim as 

mesas. 

Nós – Não tinha assim estas mesas grandes? 

M – Eram deste tamanho, mas estavam em diferenças. Era uma roda dentro e onde 

lanchávamos era assim em fila. 

Nós – Era um sítio diferente. Então e quando chegaste aqui tinhas algum medo? 
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M – Não.  

Nós – Não, porque tu já conhecias que a avó já te tinha falado não era? 

M – (Acena com a cabeça - sim). 

Nós – Boa. E gostas de andar aqui na escola? 

M – Sim. 

Nós – Boa. E o que tu gostas mais aqui da escola, conta-me lá? 

M – Gosto de estar aqui. 

Nós – E de aprender, com as professoras estagiárias não é? Pois… 

 

Entrevista à Eva: 

Nós – Eva, tu vieste de alguma escola? 

E – Sim. 

Nós – Vinhas com o Vasco… 

E – E com o Tiago e com o Daniel e com o Diogo e com o Vasco… 

Nós – Eram muitos meninos já.  

E – Sim. 

Nós – E já conhecias esta escola? 

E – Não. 

Nós – Não. E já alguém te tinha falado dela? 

E – Não. 

Nós – Não conhecias nada desta escola? 

E – Não. 

Nós – Mas tinhas alguma ideia de como é que seria? 
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E – Sim. 

Nós – O que é que tu achavas? 

E – Achava que ia ser divertido e que ia ter muitas mais coisas para nós brincarmos e 

que não fosse com muitas árvores. 

Nós – E achas que é como tu pensavas que ia ser? 

E – [Hummm] não. 

Nós – Então, porque é que não? 

E – Porque… Há muitas árvores e… 

Nós – Vocês achavam que tinha aqui uma casinha era isso? 

E – E baloiços… Mas não tem baloiços nem casinha. 

Nós – Pronto. E a vossa educadora, ela disse-vos alguma coisa de como seria esta 

escola? Ela trouxe-vos cá? 

E – Não. 

Nós – Não. Não te contou nada sobre a escola? 

E – Sim. 

Nós – O que ela te contou?  

E – Para eu me portar bem e estar concentrada nas coisas e estar com muita atenção. 

Nós – E tu estás a cumprir isso? 

E – Não. 

Nós – Então o que é que tu achas que tens de fazer? 

E – [Ah]… Tenho de me portar bem e estar mais atenta nas aulas. 

Nós – Pronto, então ficámos à espera disso, obrigada. 
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Entrevista ao Ângelo: 

Nós – Então conta lá Ângelo, como é que foi o teu primeiro dia aqui na escola? 

A – Bem… 

Nós – Foi bom? O que é que tu sentiste quando chegaste aqui? 

A – Alegria. 

Nós – Sentiste alegria… E vieste com alguém? Alguém te trouxe aqui à escola? Até 

aqui dentro à sala ou ficaram lá fora, como é que foi, conta-me lá… 

A – Agora? 

Nós – O primeiro dia… 

A – O meu pai trouxe-me… 

Nós – E trouxe-te até onde? Até ali ao portão ou veio mesmo aqui até à sala? 

A – Até aqui à sala. 

Nós – E como é que tu te sentiste? 

A – Bem. 

Nós – Tinhas algum medo, aqui da escola? 

A – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – Porque é que não tinhas medo? Já alguém te tinha contado como é que 

funcionava? Já conhecias a escola? 

A – Não. 

Nós – Não, nada. 

A – Mas andava ao pé aqui… 

Nós – Ah, já conhecias de vista, passavas aqui na estrada se calhar e vias a escola? 

A – Não, eu estava ali, nesta também. Eu estava nesta pré… 

Nós – Ah, já andavas aqui na pré… Já conhecias… 
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A – Mas dentro não conhecia… 

Nós – Mas nunca tinhas vindo dentro das salas… 

A – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – E como é que tu achas? O que é que tu achas desta sala? 

A – É boa. 

Nós – É boa. E achas que há alguma diferença daqui para a outra sala? 

A – Sim. 

Nós – Quais são as diferenças? 

A – Os armários. 

Nós – Ah, os armários é que são diferentes. E será só esta a diferença? 

A – Não, os quadros. 

Nós – Os quadros… 

A – E… [Humm] 

Nós – Então e não tinhas nenhum medo quando cá vieste, já andavas cá não é? Já 

conhecias… 

A – E também é diferente ali… 

Nós – O que é que é diferente? 

A – Aquela parte ali…  

Nós – O lavatório? Não tinha na outra sala? 

A – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – E sentes-te bem em andar aqui na escola? 

A – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – E a tua educadora, ela falou-te de alguma coisa de como é que funcionava a 

escola? 
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A – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – Nada? 

A – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – E tu nunca lhe perguntaste? Nunca tiveste curiosidade e foste lá e perguntaste?  

A – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – Não. Pronto, obrigada.  

 

Entrevista ao Mateus: 

Nós – Então conta-me lá Mateus, como é que foi o teu primeiro dia aqui na escola?  

M – Bom. 

Nós – Foi bom? Tu sentiste-te bem? 

M – Sim. 

Nós – Andavas na outra escola? 

M – Sim, aqui na pré, com o Ângelo. 

Nós – Ah, então também já conhecias. 

M – E também com a Joana, com a Bianca, com o Samuel, com o Telmo… 

Nós – Então conta-me lá, tu já vinhas da outra escola aqui com mais amigos… 

M – Com o Paulo, com a Bianca, com a Joana, com o Samuel, com o Telmo… 

Nós – Com muitos amigos… Então e nunca vieram aqui espreitar à sala? Como é que 

funcionava? Nunca perguntaste à educadora como é que funcionava? 

M – Não. 

Nós – Não. E o que é que tu achavas que era isto aqui? 

M – Bom. 
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Nós – Achavas que era igual à sala da outra escola? De quando andavas com o Ângelo e 

assim? 

M – Um bocadinho diferente. 

Nós – Qual era a diferença? Conta-me lá… 

M – Tinha brinquedos… Tinha bibliotecas… 

Nós – Aqui também temos uma biblioteca… 

M – Não, mas era uma biblioteca diferente… Tem um sofá… 

Nós – Ah, a outra biblioteca tem um sofá… Esta aqui acho que não tem, ou tem? E tu 

costumavas ir a essa biblioteca? Esse cantinho da leitura? 

M – Sim. 

Nós – Boa. E o que é que tu quando vieste aqui no primeiro dia como é que te sentiste? 

M – Bem. 

Nós – Feliz? 

M – Sim. 

Nós – E sentias algum medo? 

M – Não. 

Nós – Nenhum? Eu no primeiro dia tive um bocadinho de medo… Mas depois 

encontrei lá muitos amigos, já fiquei toda contente e sem medos… Já deixei de ter 

medos… Então e agora, o que é que tu achas da escola? 

M – Boa. 

Nós – Sentes-te bem em andar aqui? 

M – Sim. 

Nós – O que é que tu gostas mais de fazer aqui da escola? 

M – Brincar e fazer as estrelas. 
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Nós – E sentes saudades de alguma coisa? 

M – Sim. 

Nós – De quê? 

M – Da minha irmã. 

Nós – Da tua irmã? Porquê? 

M – E da minha família. 

Nós – Porquê? 

M – Porque elas são muito importantes para mim. 

Nós – Ah, ainda bem. A nossa família é muito importante para nós. Obrigada. 

 

Entrevista ao Matias: 

Nós – Então conta lá Matias, tu vieste de alguma escola? 

M – Vim. 

Nós – Qual escola? Lembraste? 

M – Taboeira. 

Nós – E vinhas com algum amiguinho ou não conhecias ninguém? 

M – Não conhecia ninguém. 

Nós – E como é que tu achavas que era esta escola? 

M – [Humm] 

Nós – Já alguém te tinha falado de como é que funcionava? Já tinhas vindo cá visitá-la? 

M – Não. 

Nós – Nada? E tinhas alguma ideia de como é que podia ser? 

M – Não. 
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Nós – Então e agora que vieste cá… Quando cá chegaste o que é que sentiste? 

M – Um bocadinho de medo. 

Nós – Medo? Porquê medo? 

M – Porque é o primeiro dia e ainda não conhecia… 

Nós – Ainda não conhecias nada nem ninguém, não é? É normal que se sinta um 

bocadinho de medo. Então e agora como é que tu te sentes? 

M – Já me sinto bem.  

Nós – Porquê? 

M – Porque já conheço bem a escola e já tenho muitos amigos. 

Nós – Claro, depois de conhecer melhor a escola e ter amigos já nos sentimos bem. 

Então e aqui dentro da sala, o que é que tu gostas mais de fazer? 

M – Brincar. 

Nós – Brincar… Achas que se brinca muito aqui dentro da sala? 

M – Não. 

Nós – Não… 

M – Mas há jogos… 

Nós – Mas fazes jogos giros… E achas que há mais diferenças da nossa escola para 

onde tu andavas? 

M – Sim. 

Nós – Quais são as diferenças? 

M – Porque tinha brinquedos e tinha uma cozinha para brincarmos. 

Nós – O que é que tu gostavas mais de brincar na outra escola? 

M – Tinha um computador para brincarmos. 

Nós – Uau. E o que é que tu brincavas mais na outra escola? Conta-me lá… 
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M – A jogar computador. 

Nós – Tu gostavas de jogar computador na outra escola? 

M – (Acena com a cabeça- sim). 

Nós – Uau. E então gostas de andar aqui na escola? 

M – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – Boa, ainda bem. 

 

Entrevista à Matilde: 

Nós – Então conta-me lá Matilde, tu vieste de alguma escola aqui perto? Ou nunca 

tinhas andado na escola? 

M – Eu tinha andado numa escola, mas já não me lembro em que sítio era. 

Nós – Já não te lembras em que sítio era mas conhecias algum menino aqui da sala? 

M – Sim, o Pedro César. 

Nós – O Pedro César. E ele portava-se bem na outra escola? 

M – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – Não. Não mudou muito, ai meu deus… Então e tu já conhecias esta escola? 

M – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – Não? E alguém te tinha falado de como é que funcionava? 

M – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – Mas tinhas alguma ideia de como seria cá dentro… 

M – [Humm] 

Nós – Achavas que era igual à outra escola ou que era muito diferente? 

M – Diferente. 
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Nós – E comprova-se? É muito diferente? 

M – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – E porque é que é diferente, conta-me lá… 

M – Na escola tinha mesas às cores e tinha livros e tinha um sítio para os carros e nós 

cantarmos e sentarmos e também tinha muitos… Às vezes fazíamos trabalhos nas 

mesas... Eram os desenhos que nós quiséssemos. 

Nós – Vocês faziam quase o que queriam é isso? 

M – Sim. 

Nós – Sim. Então e aqui nesta escola o que é que tu achas? Gostas de andar cá? 

M – Eu na outra escola tinha brinquedos lá fora.  

Nós – E aqui, nesta escola? 

M – Temos um… 

Nós – Tem muitos ou poucos brinquedos lá fora?  

M – Poucos. 

Nós – Tem poucos. 

M – E tinha muitos… Eram muitos. 

Nós – Então e conta-me lá, o que é que tens mais saudades da outra escola? 

M – Do meu irmão. 

Nós – Do teu irmão. Porquê do teu irmão? Ele andava lá na escola? 

M – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – E que idade tem o teu irmão? 

M – Dois. 

Nós – E tu tomavas conta dele? 
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M – Quando nós todos estávamos cá em baixo, eu ia sempre para o pé dele para ele não 

chorar. 

Nós – Então agora quando o teu irmão vier para a escola primária vais-lhe contar como 

é que funciona, está bem? 

M – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – Boa. 

 

Entrevista ao Gabriel: 

Nós – O que é que tu achas da escola? 

G – Bem. 

Nós – Achas bem? Vieste de alguma escola? 

G – Vim, mas não sei como é que se chama. 

Nós – Era muito longe daqui ou era aqui na escola já? 

G – Era perto. 

Nós – Era perto daqui. Então e já conhecias esta escola? 

G – Sim. 

Nós – Sim. E quem é que te apresentou esta escola? Vieste cá vê-la ou conhecias só de 

lá de fora? 

G – Conhecia só de lá de fora. 

Nós – E nunca vieste cá ver como funcionava? 

G – Não. 

Nós – A tua educadora disse-te alguma coisa de como funcionava a escola? Tu alguma 

vez perguntaste? Conta-me lá como é que foi… Tu perguntaste alguma vez à educadora 

como é que funcionava a escola primária? 
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G – Não. 

Nós – E ela chegou-te a dizer alguma coisa? 

G – Não. 

Nós – Também não. Então e quando vieste cá no primeiro dia, o que é que tu sentiste? 

G – Senti-me bem. 

Nós – Sentiste-te bem. Tinhas medo? 

G – Não. 

Nós – O que é que tu achavas que havia aqui na escola? Achavas que ia ser igual à outra 

escola ou um bocadinho diferente? 

G – Um bocadinho diferente. 

Nós – E o que é que tem de diferente da outra escola? 

G – Ah… Aqui… 

Nós – O que é que tem aqui de diferente? É tudo igual? Esta escola é igual à outra? 

G – Não. 

Nós – Em que é que é diferente? O que tem nesta escola que não tem na outra? 

G – Não sei. 

Nós – É tudo igual? As salas eram assim com estas mesas grandes…? 

G – Não. 

Nós – Então, como é que era? 

G – Só haviam pufs e sentávamos lá. 

Nós – Nos pufs? Não havia mesas? 

G – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – Então e agora nesta escola aqui, gostas de cá andar? 
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G – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – Fizeste muitos amigos? 

G – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – Boa. E aprendes muito aqui? 

G – Sim. 

Nós – E na outra escola também aprendias? 

G – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – Gostas mais desta escola ou da outra? 

G – Da outra… Desta… 

Nós – Gostas mais desta ou da outra? Conta-me lá… 

G – Desta. 

Nós – Desta. Porquê? 

G – Porque gosto de fazer trabalhos de casa. 

Nós – Gostas de fazer os trabalhos de casa? Muito bem, que trabalhador… 

 

Entrevista à Luana: 

Nós – Então Luana, tu andavas nesta escola? 

L – Não. 

Nós – Não andavas nesta escola? 

L – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – E conhecias algum menino? 

L – A Liliana, a Eva, o Diogo e o Daniel… 
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Nós – E já te tinham dito alguma coisa sobre como é que funcionava esta escola ou não 

sabias nada? 

L – Só me disseram que tínhamos de estar caladinhos na sala de aula. 

Nós – Quem é que te disse isso? 

L – A professora. 

Nós – Da outra escola? 

L – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – E ela disse-te mais alguma coisa como é que funcionava a escola? 

L – Não. 

Nós – E tu nunca lhe perguntaste? 

L – Não. 

Nós – E já mais alguém te tinha contado como é que funciona a escola? Como é que é 

por dentro, o que é que se costuma lá fazer…? 

L – O meu mano já. 

Nós – O teu mano? Que idade tem o teu mano? 

L – Oito. 

Nós – Tem oito anos. E o que ele te contou sobre esta escola? 

L – Muita coisa. 

Nós – Ah, então conta-me. Podes nos contar algumas coisas? Então conta-nos… 

L – Ah, ele disse-me que tínhamos de estar caladinhos na sala de aula e que tínhamos 

de fazer as coisas que a professora mandava e não podíamos fazer as coisas que as 

professoras não mandavam. 

Nós – Então e no primeiro dia como é que te sentiste? 

L – Um bocadinho enervada, mas depois passou. 
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Nós – Nervosa? E porquê nervosa? 

L – Porque ainda não sabia bem como é que era a escola. 

Nós – E como é que tu achavas que era a escola? 

L – Diferente. 

Nós – Diferente? Como? O que é que achavas que tinha de diferente? 

L – Não tinha quadros, também não tinha destas mesas grandes… Tinha mesas grandes, 

mas tinha mesas com o tampo da mesa era amarelo, azul… 

Nós – Era diferente não era? Então e agora como é que achas que é a escola? 

L – É boa. 

Nós – É boa. O que é que tu gostas mais de fazer aqui na escola? 

L – Fazer trabalhos de casa…  

Nós – Ah, boa. Obrigada Luana. 

 

Entrevista ao Pedro: 

Nós – Pedro, diz-me lá… Tu andavas aqui na escola? 

P – Não. 

Nós – Andavas numa outra escola? 

P – Sim 

Nós – Conhecias alguém, certo? 

P – Conhecia o Samuel. 

Nós – Conhecias o Samuel... Tu andavas aqui na escola daqui não era?  

Nós – Tu andavas na escola aqui ou noutra? 

P – Noutra. 
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Nós – E como é que funcionava? O que é que tinha lá? 

P – Brinquedos para brincar. 

Nós – Muitos brinquedos… Então já conhecias alguém daqui… O Samuel… 

P – (Acena com a cabeça – sim). 

(de fundo, outra criança nega tal facto) 

Nós – Não? Então como é que é Pedro? Conhecias ou não conhecias? Conta-me lá… 

(de fundo, outra criança explica a situação) 

Nós – Então conhecias alguém daqui da escola ou não conhecias? 

P – Taboeria. 

Nós – E já conhecias esta escola aqui? 

P – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – Não conhecias esta escola. Mas tinhas alguma ideia de como é que funcionava? 

P – Não. 

Nós – Não? E já alguém te tinha contado como é que funciona a escola primária? 

P – Não. 

Nós – Não? Então e tu gostas de andar aqui? 

P – Sim… 

Nós – Sim… 

P – E já arranjei mais amigos do que… 

Nós – Mais amigos? E no primeiro dia, como é que te sentiste? Sentiste-te bem? 

P – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – O que é que gostas mais de fazer aqui na escola? 

P – [Hummm]… A minha parte preferida é ir para a cantina.  
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Nós – O que tu gostas mais de fazer é ir para a cantina? 

P – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – Porquê? 

P – Porque a comida lá é boa. 

Nós – Gostas da comida da cantina? E tu costumas comer aqui ou costumas ir a casa? 

P – Comer aqui. 

Nós – Costumas comer aqui sempre? 

P – Sim. 

Nós – Boa. E sentiste algumas diferenças daqui para a outra escola? 

P – Não.  

Nós – Não, é tudo igual. Da outra escola para esta é tudo igual? 

P – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – É? Pronto, obrigada. 

 

Entrevista ao Telmo: 

Nós – Então agora nós Telmo… Então conta-me lá, tu vieste de alguma escola com 

algum amigo? 

T – Sim. 

Nós – Sim… Muitos ou poucos amigos? 

T – Muitos. 

Nós – Já conhecias muita gente aqui na escola? 

T – Sim. 

Nós – Sim… E já te tinham contado como é que funciona aqui a escola primária? 
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T – Não. 

Nós – E tinhas alguma ideia? O que é que tu achavas que era a escola primária? 

T – Nada. 

Nós – Não tinhas nenhuma ideia? Não pensavas como é que podia ser a escola 

primária? Se era grande, se era pequena, se tinha muitos meninos, brinquedos… 

T – Eu já andava ali, por isso já sabia que a escola era grande. 

Nós – Ah, tu já andavas ali ao lado já conhecias… Então e no teu primeiro dia de 

escola, como é que te sentiste? 

T – Fixe. 

Nós – Sentiste-te fixe? 

T – Fixe fixe. 

Nós – E os pais trouxeram-te aqui à escola? 

T – Sim. 

Nós – Mas ficaram no portão ou entraram aqui para a sala?  

T – Entraram para a sala… 

Nós – E tu gostaste? Como é que te sentiste? 

T – Já disse que fixe fixe. 

Nós – Gostaste muito então… Muito bem, obrigada. 

 

Entrevista ao Pedro C: 

Nós – Então conta-me lá… Pedro César… Então tu já andavas aqui na escola? 

PC – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – Não? 

PC – Andava com a Matilde. 
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Nós – Quem é a Matilde? 

PC – A Matilde. 

Nós – Ah, a Matilde. E tu gostavas de andar na outra escola? 

PC – Não. 

Nós – Não gostavas de andar na outra escola? Porquê? Porquê é que tu não gostavas de 

andar na outra escola? 

PC – Eu gosto… 

Nós – Nesta? Gostas de andar nesta? 

PC – Sim. 

Nós – E na outra? 

PC – Na outra não. 

Nós – Porquê? 

PC – Só tem brincadeiras parvas… 

Nós – Na outra escola só tinha brincadeiras parvas? Porquê? 

PC – Estavam sempre à luta. 

Nós – Sempre à luta… e tu não gostas de andar à luta pois não? 

PC – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – Então e quando vieste a primeira vez aqui para a escola, como é que te sentiste? 

PC – Bem. 

Nós – Já conhecias a escola? 

PC – Não. 

Nós – Mas já te tinham contado como é que funciona? 

PC – (Acena com a cabeça – não). 
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Nós – Nadinha… Então e agora que cá andas… Gostas de cá andar já percebi… E o que 

é que gostas mais de fazer aqui na escola? 

PC – Escrever… 

Nós – Escrever… e tens muitos amigos, cá na escola? 

PC – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – Boa, ainda bem. Obrigada. 

Entrevista à Bianca: 

Nós – Olá, então queres nos contar como foi o teu primeiro dia de escola? 

B – Sim. 

Nós – Como é que foi o teu primeiro dia de escola? 

B – Foi bom. 

Nós – Foi bom… Tu já andavas na escola antes de vires para aqui? 

B – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – Sim… E conhecias algum amigo? 

B – [Ah] 

Nós – Daqui da escola ou daqui da sala? 

B – Conhecia. 

Nós – Quem é que tu conhecias? 

B – Ah, a Eva… 

Nós – O Vasco, conhecias? 

B – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – O Samuel, conhecias? 

B – O Samuel, conhecia… E conhecia o Paulo. 
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Nós – E o Paulo… Então já conhecias muita gente… E já alguma vez te tinham falado 

como era a escola primária? 

B – Não. 

Nós – E tu tinhas alguma ideia de como é que isto seria cá dentro, como é que 

funcionava… 

B – Não. 

Nós – A tua professora ou os teus pais nunca falaram de como é que era a escola 

primária? 

B – [Hummm] 

Nós – Não tens nenhuma ideia se eles te disseram alguma coisa? 

B – Não. 

Nós – Se aqui havia meninos grandes, pequenos, se trabalhavas muito, se não… Se 

contavam histórias, se íamos para os pufs, não te disseram nada, assim? 

B – Sim. 

Nós – O que é que eles te disseram? 

B – Disseram que…  

Nós – Que a escola era… Um sítio muito fixe para estar… E que se aprendia muito… 

Ou não? 

B – Sim. 

Nós – E o que é que eles te disseram mais? Foram os pais que disseram ou foi a 

educadora? 

B – Foi os pais. 

Nós – Foram os pais… E o que é que os pais te contaram sobre a escola? Eles já 

andaram aqui ou não? 

B – O meu pai só andava naquela escola aqui… 
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Nós – Na outra… 

B – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – E ele conhecia esta escola? Já te tinha falado como é que era ou não? 

B – Sim. 

Nós – E o que ele te contou? Queres-nos dizer?  

B – Sim. 

Nós – Diz lá… 

B – Ele disse que tínhamos de estar em silêncio, tínhamos de trabalhar muito… 

Nós – E disse mais alguma coisa sobre a escola? 

B – Não me lembro… 

Nós – Não te lembras… Então e quando tu vieste aqui no primeiro dia, tu vieste sozinha 

ou com os teus pais? 

B – Com os meus pais. 

Nós – E eles entraram aqui na escola ou ficaram ali no portão? Eles deixaram-te ali no 

portão e foram embora ou vieram até aqui à sala? 

B – Vieram até aqui à sala. 

Nós – Vieram-te acompanhar então. E o que é que tu sentiste? 

B – Senti-me bem. 

Nós – Sentiste-te bem…Estavas com medo de vir aqui para a escola? 

B – (Acena com a cabeça – não). 

Nós – Não? 

B – Não.  

Nós – E sentiste-te bem então por andar cá… O que é que achas agora daqui da escola? 

Achas que é o que tu esperavas ou nem por isso? 
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B – Era o que eu esperava. 

Nós – Era o que tu esperavas? Gostas de andar aqui? 

B – Sim.  

Nós – O que é que tu gostas mais daqui da sala? 

B – Gosto… Gosto de ouvir histórias… 

Nós – Gostas de ouvir histórias? 

B – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – E o que é que gostas menos aqui? 

B – [Hum] 

Nós – Aqui dentro da sala o que é que gostas menos? 

B – [Humm]… Do barulho. 

Nós – É muito triste este barulho que fazem na sala não? 

B – É. 

Nós – Pronto Bianca, obrigada. 

 

Entrevista ao Diogo: 

Nós – Então diz-me lá Diogo… Tu já andavas na escola? 

D – Sim. 

Nós – E na escola que tu andavas o que tinha lá? 

D – Tinha escorregas… Tinha legos para brincar na sala… 

Nós – Tinha mesas na sala? Lá dentro da sala? 

D – Tinha, tinha… 

Nós – E o que é que tinha lá mais dentro da sala? 
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D – Tinha caixas de legos grandes, tinha animais, tinha uma casa… 

Nós – A sério? Uma casa? 

D – Sim, mas era pequenina. 

Nós – E o que é que gostavas lá mais na escola? 

D – Andar nos escorregas. 

Nós – De andar nos escorregas… Então e tu já tinhas vindo aqui à escola visitar? 

D – Não. 

Nós – Não conhecias? 

D – Não. 

Nós – E já alguém te tinha falado de como é que funcionava? 

D – Não, o meu pai só me disse que ia ser esta a minha escola, quando eu estava a andar 

num parque… Num parque. 

Nós – Foste dar uma voltinha ao parque e o pai disse que era aqui a escola. É isso? 

D – Sim. 

Nós – Boa. Então e a educadora, nunca te disse nada? Nunca te contou como 

funcionava a escola? 

D – Não.  

Nós – Não? O pai andou aqui na escola ou não? 

D – Não. 

Nós – Nem a mãe? 

D – Não. 

Nós – E conheces alguém que tenha andado cá na escola? 

D – [Humm] não. 
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Nós – Também não. Então e tu no primeiro dia de escola, quando cá chegaste o que é 

que sentiste? 

D – Feliz. 

Nós – Feliz… E porquê feliz? 

D – Porque era o meu primeiro dia de aulas e… De aulas. 

Nós – E tu não tinhas medo do que poderias esperar cá na escola? 

D – Não. 

Nós – Não. Então tu sentiste-te bem. Então e agora, como é que te sentes aqui na 

escola? 

D – Também bem.  

Nós – Também te sentes bem… Gostas de cá andar? 

D – Sim. 

Nós – O que é que gostas mais daqui da escola? 

D – Gosto…  

Nós – Há assim alguma coisa que tu gostes mesmo daqui da escola? Ou aqui na sala ou 

lá fora… Conta-nos lá… 

D – Gosto de andar às voltas na escola. 

Nós – Gostas de andar às voltas? E aqui dentro da sala o que é que gostas mais? 

D – Gosto de… Aprender. 

Nós – Aprender? E gostas de mais alguma coisa?  

Nós – Então e costumas visitar a tua educadora? Tu ainda te lembras quem é? 

D – Sim, às vezes. 

Nós – Às vezes? 

D – Sim. 
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Nós – E tu costumas ir lá à escola onde tu andavas? 

D – Eu vou. 

Nós – Vais? Continuas a ir lá? 

D – Sim, quando é para comer e lanchar vou lá. 

Nós – E sentes saudade de alguma coisa lá da escola? 

D – Não. 

Nós – Não… Se pudesses escolher, ficavas naquela escola ou vinhas para esta? O que é 

que tu preferias? 

D – Não sei. 

Nós – Porquê que não sabes? 

D – Porque para mim tanto faz. 

Nós – Para ti tanto faz? Mas gostas mais de como é na escola primária ou gostas mais 

de como é na outra escola? 

D – Gosto mais da escola primária. 

Nós – Porquê? O que é que tem de diferente da outra? 

D – Tem caixa de areia, tem os pneus, tem mais espaço e…  

Nós – E gostavas mais da sala na outra escola ou gostas mais desta sala? Com estas 

mesas, cadeiras… o que é que tu preferes? 

D – [Humm] 

Nós – Se tu pudesses escolher, tu preferias estar na sala da outra escola ou nesta sala? 

D – Nesta sala. 

Nós – Nesta sala? Porquê? 

D – Porque sim. 

Nós – Porque gostas mais de andar cá? 
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D – (Acena com a cabeça – sim). 

Nós – Está bem, obrigada. 

 

Entrevista ao Samuel: 

Nós – Então o que é que tu nos tens a dizer sobre esta escola? 

S – Que gosto muito. 

Nós – Gostas muito? Tu já andavas em alguma escola? 

S – Sim. 

Nós – Qual era? 

S – Era esta aqui ao lado. 

Nós – Que era aqui dentro desta escola? 

S – Não. Era aqui no infantário. 

Nós – E já andavas aqui com mais meninos ou não? 

S – Sim. 

Nós – Com quem é que tu andavas aqui na escola? 

S – Era com o Ângelo, só que ele era da outra sala… 

Nós – Pensa lá… Havia mais alguém? 

S – Havia… A Bianca, o Paulo que andava na minha sala e a Bianca andava na mesma 

com o Ângelo, só que era na outra e… 

Nós – Então tu já conhecias aqui a escola… 

S – Sim. 

Nós – Já andavas aqui há muito tempo? 

S – Sim. 
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Nós – E já tinhas vindo aqui visitar a parte da escola primária? 

S – Não. 

Nós – Mas já alguém te tinha falado de como funcionava, o que tinha aqui… 

S – Não. 

Nós – Não? Nada? E tu nunca vieste cá espreitar? 

S – Não. 

Nós – Nem pediste à educadora para vir cá espreitar? 

S – Não. 

Nós – Nada? E a educadora alguma vez te falou de como funcionava aqui a escola? 

S – Não. 

Nós – Então e os pais? Alguma vez te disseram como era a escola primária? 

S – Não. 

Nós – Não? Eles andaram na escola? Se calhar… Andaram? 

S – Não. 

Nós – Não andaram na escola? Tens de perguntar aos pais se andaram na escola. Se 

calhar já não se lembram… 

Nós – Olha, e aqui na escola como é que te sentes? Gostas de andar aqui ou não gostas? 

S – Sim. 

Nós – Gostas? O que é que gostas mais de ver e de fazer aqui na escola? O que gostas 

mais daqui da escola? Conta lá… 

S – [Ahhh] brincar lá fora… 

Nós – Brincar lá fora? Tu brincas lá fora a quê Samuel? 

S – Não sei, qualquer coisa. 
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Nós – Qualquer coisa? O Samuel brinca lá fora a qualquer coisa… E costumas brincar 

com os teus amigos ou sozinho? 

S – Às vezes com os meus amigos e às vezes sozinho. 

Nós – E a quê que tu brincas lá fora? 

Nós – Às corridas? 

S – Não. 

Nós – Futebol? 

S – Algum jogo. 

Nós – Ai, algum jogo. Qual é o jogo? 

S – Não sei. 

Nós – Pronto, está bem. Então e aqui na escola dentro da sala. Tu gostas de cá andar, já 

ouvi dizer. E gostas de aprender? 

S – [Humm] 

Nós – Gostas de aprender Samuel? Aqui na sala? 

S – Sim. 

Nós – E o que gostas mais de aprender aqui na escola? 

S – Tudo. 

Nós – E gostas das professoras? 

S – Tudo. 

Nós – Gostas das professoras ou não gostas? Diz-me lá… Conta lá a verdade… 

S – Sim. 

Nós – Gostas? Ainda bem. E achas que te portas bem? 

S – Sim. 

Nós – Sim, sim, sim… É tudo sim? 
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Nós – Então e tu no primeiro dia que cá chegaste como é que te sentiste? Ficaste cheio 

de medo? Choraste ou não? 

S – Não. 

Nós – Não? Sentiste-te bem? 

S – Sim, não chorei. 

Nós – Não choraste? De certeza? Nem um bocadinho? Nem uma lagrimazinha? 

S – Não. 

Nós – Nada, então estavas contente. 

S – Sim. 

Nós – Esta bem. Tens mais alguma coisa a dizer-nos? 

S – Não, adeusinho. 

Nós – Obrigada. 
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