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RESUMO 

 

O presente estudo assenta em dois objectivos estruturantes: implementar a Escala 

Observacional do Desenvolvimento da Criança (EOD) de Francisco Secadas na educação 

pré-escolar portuguesa, e elaborar um programa de intervenção psicopedagógica educativa 

e familiar (PIPEF) que permitisse a pais e educadores dar resposta a situações menos 

consentâneas com os esperados níveis de desenvolvimento, detetados através do 

diagnóstico da EOD. Após uma fundamentação teórica através das principais teorias 

desenvolvimentistas, do jogo e da importância das escalas de avaliação, procedeu-se à 

análise dos dados do questionário EOD, feito a 311 crianças em idade pré-escolar no Norte 

de Portugal, das reflexões e entrevistas dos educadores do ambiente educativo da amostra, 

e de um questionário aos pais daquelas crianças. Os resultados foram de encontro aos 

objetivos, às vertentes do problema e à hipótese teórica do estudo. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento, programa de Intervenção, Perfil Evolutivo, EOD 
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RESUMO 

 

O presente estudo, baséase en dous obxectivos fundamentais: aplicar a Escala 

Observacional do Desenvolvemento dos procesos evolutivos do neno (EOD) de Francisco 

Secadas na educación preescolar portuguesa, e elaborar un Programa de Intervención 

Psicopedagógica Educativa e Familiar (PIPEF). O cal, permite aos pais e educadores 

conseguir abordar situacións en menor consonancia cos niveis de desenvolvemento do 

neno , detectados polo cuestionario diagnóstico desa escala. Despois dunha 

fundamentación teórica a través das principais teorías do desenvolvemento, do xogo e da 

importancia das escalas da  avaliación, procedeuse á análise dos datos do cuestionario 

EOD en 311 nenos, en idades de preescolar do Norte de Portugal, das reflexións e 

entrevistas aos  educadores no ambiente educativo dos mesmos nenos, e ben como dunha 

enquisa aos seus pais. Os resultados foron contra os obxectivos, os aspectos do problema e 

á hipótese teórica do estudo. 

 

Palabras crave: desenvolvemento, programa de intervención de perfilevolutivo, EOD 
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RESÚMEN 

 

El presente estudio, se basa en dos objetivos fundamentales: aplicar la Escala 

Observacional del Desarrollo de los procesos evolutivos del niño (EOD) de Francisco 

Secadas en la educación preescolar portuguesa, y elaborar un Programa de Intervención 

Psicopedagógica Educativa y Familiar (PIPEF), lo cual, permite a los padres y educadores 

conseguir abordar situaciones  en menor consonancia con los niveles de desarrollo del niño 

, detectados por el cuestionario diagnóstico de esta escala. Después de una fundamentación 

teórica a través de las principales teorías del desarrollo, del juego y de la importancia de las 

escalas de avaluación, se procedió a la análisis de los datos del cuestionario EOD a 311 

niños en el preescolar del Norte de Portugal, de las reflexiones y entrevistas a educadores  

en el ambiente educativo de los mismos niños, y bien cómo de una encuesta a sus padres. 

Los resultados fueran contra los objetivos, los aspectos del problema y a la hipótesis 

teórica del estudio. 

 

Palabras clave: desarrollo, programa de intervención de perfil evolutivo, EOD, 
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ABSTRACT 

 

This study was based on two structural objectives: implementation of the 

Observational Development Scale (EOD), developed by Francisco Secadas, in the 

Portuguese pre-school education system; and elaboration of an educational and familiar 

psycho-pedagogical intervention program (PIPEF) that would allow parents and 

kindergarten teachers to respond to some situations less adequate of the levels of 

development, detected by the diagnosis using the mentioned scale questionnaire. The study 

was theoretically grounded the principles on the theories of child development, the role of 

the game, as a development factor, and the role of scales in the process evaluation. 

Empirically was consolidated with the data resulting from the EOD questionnaire, of 331 

children, through the questionnaire oriented to the parents who participated in the 

implementation of the scale; the semi-structured interview to the Kindergarten teachers 

who are part of the sample; the reflection of the Kindergarten teachers during training 

sessions. The results highlighted the objectives, the study problematic and the theorical 

hipotesis. 

 

Key-words – Development, Evolutionary Profile, EOD, Intervention Program 
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INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento humano é um processo complexo, alicerçado em rasgos filo e 

ontogenéticos que o meio contextualiza, individualiza. Assim, cada um de nós, cada 

criança constrói-se progressiva e evolutivamente, com uma herança fisiológica, social e 

cultural construída ao longo dos séculos e que individualmente atualiza numa interação 

com os outros e com o meio, sendo por este influenciada, ao mesmo tempo que contribui 

igualmente para o seu desenvolvimento. 

Tal processo, porque complexo, necessita, sobretudo nos primeiros anos de 

educação e socialização, de instrumentos rigorosos, que ancorem o respetivo 

entendimento, que sustentem corretamente a sua leitura. 

A educação pré-escolar apresenta-se como um contexto onde tais procedimentos 

assumem cabal propriedade, onde o recurso a instrumentos de observação e diagnóstico 

fiáveis e rigorosos se apresenta como indispensável, como sustentáculo de um 

desenvolvimento curricular flexível, colaborativo, partilhado com a família, principal 

agente educativo da criança. 

O presente estudo apresenta dois objetivos transversais e, ao mesmo tempo, 

concomitantes: por um lado, procura verificar até que ponto os educadores de infância são 

recetivos à implementação de uma escala de observação do desenvolvimento, 

nomeadamente a Escala Observacional de Desenvolvimento de Francisco Secadas (1995), 

com o objetivo de diagnosticar o estado evolutivo e de desenvolvimento da criança face ao 

seu perfil desenvolvimental; por outro, e face aos resultados de tal entendimento, 

desenvolver um programa de intervenção que ajude pais e educadores de infância a 

elaborar estratégias conducentes à minimização dos efeitos de possíveis desvios face aos 

parâmetros evolutivos normais.  

Tendo, como se referiu, como objetivo final do estudo a construção de um 

programa de intervenção com base na adaptação e aplicação da Escala de Observação do 

Desenvolvimento (EOD), de modo a verificar a possibilidade da sua adequação ao 

contexto pré-escolar português, os procedimentos metodológicos englobaram um conjunto 

de passos e estratégias estruturalmente centrados em quatro domínios: 1). Fundamentação 

teórica; 2). Tradução e adaptação para português da Escala de Observação do 

Desenvolvimento; 3). Aplicação da mesma num conjunto de Jardins de Infância do Norte 

de Portugal e 4). Elaboração de um Programa de Intervenção. 

Na consecução dos objetivos inerentes à fundamentação teórica, procedeu-se a 

uma análise da bibliografia específica, de modo a poder dar adequado fundamento 

epistemológico ao estudo. As dimensões sobre as quais se centrou esta análise foram de 

encontro às principais vertentes decorrentes do construto e processo de desenvolvimento, 

procedendo-se à delimitação concetual daquele construto. Para tal, no primeiro capítulo 
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fundamentaram-se algumas das vertentes delimitadoras desse conceito, sendo que, num 

segundo momento, tais vertentes foram enquadradas nas teorias desenvolvimentistas, 

nomeadamente cogntivista de Piaget, socioconstrutivista de Vygotsky e ecológica de 

Bronfenbrenner. 

Porque a família é um microssistema onde a criança desenvolve as primeiras 

interações socializadoras e de desenvolvimento, importava analisar o seu contributo neste 

processo. Acresce a tal importância educativa e socializadora o facto de a família constituir 

uma das vertentes do curso de doutoramento que frequentamos, razão que veio consolidar 

ainda mais a inclusão de uma reflexão sobre o seu papel neste processo de 

desenvolvimento da criança, o que acabou por constituir a terceira dimensão deste primeiro 

capítulo. 

A criança vive brincando, vive jogando e é através do jogo que se desenvolve, que 

se relaciona com os outros e com os instrumentos simbólicos e reais, que desenvolve a sua 

afetividade e cognição. Daí a importância de fundamentar algumas das vertentes que 

relacionam o jogo com o desenvolvimento da criança, nomeadamente na perspetiva das 

teorias desenvolvimentistas e na sua ‘função supressora’ referida por Secadas (1995), 

análise que foi o objeto do segundo capítulo. 

Mas porque a EOD é uma escala observacional do desenvolvimento que pode ser 

usada como instrumento de avaliação diagnóstica, importante se tornava analisar o 

processo de avaliação no contexto da educação pré-escolar portuguesa, a fim de melhor 

enquadrar tal processo no âmbito da escala em questão, objetivo que constituiu o terceiro 

capítulo. 

Finalmente, o quarto capítulo da fundamentação teórica centrou-se na 

problemática das escalas de avaliação, nomeadamente na EOD, com a análise dos 

respetivos fundamentos pedagógicos e psicológicos e que abriram portas para a 

fundamentação teórica do programa de intervenção, posteriormente elaborado.  

A segunda parte do estudo, de cariz empírico, assentou em duas vertentes: os 

procedimentos inerentes ao conhecimento e distribuição da EOD e a elaboração de um 

programa de intervenção, face aos resultados alcançados. Foi uma parte do estudo que 

assentou num conjunto diversificado de procedimentos, que foram desde a tradução e 

adapatação da escala, até à realização de duas ações de formação destinadas a proceder ao 

respetivo conhecimento por parte dos educadores de infância do estudo, e à passagem de 

um pequeno questionário aos pais, culminando o processo com a elaboração de um 

programa de intervenção.  

Dado que a EOD era um instrumento desconhecido da totalidade dos educadores 

que participaram na sua aplicação, importante se tornou proceder a um conhecimento 

prévio. Para tal, foi efetuada uma sessão de esclarecimento a nível de todo o Agrupamento 

de Escolas onde o trabalho empírico se desenvolveu, o Agrupamento de Escolas Rosa 

Ramalho de Barcelos, sessão a cargo do professor catedrático da Universidade de Santiago 
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de Compostela Agustín Dosil. Posteriormente e apenas para as educadoras de infância 

daquele agrupamento de escolas, que iam implementar a EOD, desenvolveu-se uma ação 

de formação de quinze horas, por nós própria orientada. 

A parte empírica do estudo consistiu na análise do perfil evolutivo das crianças 

dos Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, num total de 311 

crianças, e cujos resultados foram estatisticamente analisados. O estudo comportou ainda 

uma vertente de análise qualitativa ou de conteúdo, que versou sobre dois documentos: a 

reflexão que os 13 educadores de infância que frequentaram a anteriormente referida ação 

de formação desenvolveram, bem como uma entrevista semi-estruturada dirigida aos 

mesmos elementos. Os dados destes dois instrumentos foram analisados dentro do modelo 

de análise de conteúdo de Fairclough (1989), procedendo-se, numa análise final, à 

respetiva triangulação de dados. Elaborou-se ainda um pequeno inquérito aos pais das 311 

crianças, que passaram o questionário e cuja opinião, mesmo que sumária e global, 

importava analisar. 

Os resultados obtidos evidenciaram que os educadores de infância que 

participaram no estudo foram recetivos à EOD, que consideraram útil, pertinente e de fácil 

aplicação. Na sua opinião a EOD pauta-se como um instrumento propiciador de um bom 

diagnóstico do processo evolutivo da criança, conduz a uma avaliação contextualizada, 

propicia a reflexão na e sobre a ação e sustenta a reorganização do ambiente educativo, no 

sentido de uma práxis curricular orientada para um processo de desenvolvimento 

consciente e commumente partilhado com a família, cuja relação com o Jardim de Infância 

desenvolve e consolida. Foram, por isso recetivos à respetiva utilização no processo de 

avaliação da educação pré-escolar. Quanto aos pais, houve uma aceitação generalizada do 

instrumento de observação e da perceção da utilidade de um programa de intervenção que 

servisse de suporte à elaboração de uma intervenção contextualizada. 

A elaboração do programa de intervenção consistiu num conjunto de propostas de 

atividades que vão de encontro às capacidades evolutivas da EOD, às dimensões em que as 

mesmas se expressam e aos itens através das quais se operacionalizam. 

O estudo revelou que a implementação da EOD no contexto de avaliação da 

educação pré-escolar portuguesa pode ser altamente proveitosa, sendo que o programa que, 

como corolário do estudo, se elaborou nos parece pertinente e, sobretudo ir de encontro ao 

entendimento dos educadores e pais da amostra, que manifestram desejo de um programa 

flexível, amplo e concordante com os parâmetros da EOD, o que, em nossa opinião é 

respeitado pelo guião apresentado. 

Deste modo, os objetivos a que o estudo se propôs foram globalmente alcançados, 

sendo a elaboração do programa um marco que importa realçar, dado que genuino, original 

e dentro dos parâmetros que regem e orientam a EOD de Secadas. 
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1. Contextualização do Estudo 

 

O desenvolvimento da criança é um processo complexo a envolver um conjunto 

diversificado de fatores e variáveis. Podendo, na perspetiva de Bronfenbrenner (1989), ser 

encarado como “a acomodação progressiva e mútua entre um ser vivo ativo em 

crescimento e as propriedades dos sistemas imediatos que envolvem o indivíduo” 

(Bronfenbrenner, 1989, p.21), o desenvolvimento humano apresenta-se desde logo como 

uma interação, onde as estruturas naturais e sociais do indivíduo se conjugam 

dialeticamente com as do meio, numa influência múltipla. 

Tal processo, quando contextualizado no cenário educativo da educação pré-

escolar assume caraterísticas específicas, estrutura-se em torno de variáveis e fatores 

diversificados e caraterísticos. Efetivamente, a criança em idade pré-escolar encontra no 

contexto socio educativo do Jardim de Infância o seu primeiro microssistema de 

desenvolvimento, após a família. E se naquela o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento surge enquadrado por um ambiente socialmente mais restrito, que não 

necessariamente menos significativo e securizante, no Jardim de Infância as possibilidades 

de aprendizagem, de passagem dos conhecimentos reais aos potencialmente desenvolvíveis 

são bem mais numerosos, dada a maior diversidade de interações, o maior número de 

solicitações socio educativamente estruturadas. 

Porque mais diversificada, numerosa e estruturada, tal riqueza, acaba, no entanto, 

por tornar mais complexo o processo, nomeadamente na necessidade da sua monitorização 

e avaliação. A criança, ao chegar ao Jardim de Infância é já detentora de um vasto conjunto 

de conhecimentos, que na mediação do ambiente familiar adquiriu e que lhe permitem o 

uso de instrumentos simbólicos, como a linguagem, com os quais interage com os outros e 

desenvolve as suas funções psíquicas superiores.Tal capital de desenvolvimento humano 

tem de ser devidamente avaliado, diagnosticado ao entrar na educação pré-escolar, de 

modo a melhor adequar as solicitações deste microssistema socio educativo ao 

desenvolvimento da criança, numa potencialização máxima da distância que medeia o que 

ela sozinha já sabe e é capaz de fazer e o que pode vir a fazer com o contributo dos pares, 

numa maximização da sua zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky, 2003). Esta 

monitorização e diagnóstico constituem, por outro lado, aspetos de um processo mais 

amplo de avaliação, que importa metodologicamente sustentar, pedagógica e didaticamente 

alicerçar. 

A educação pré-escolar, em Portugal, importa recordar, é o primeiro momento de 

uma educação ao longo da vida (Lei 46/86), não apresentando carater escolarizante, antes 

assumindo uma dimensão essencialmente educativa, de desenvolvimento das capacidades e 

conhecimentos de cidadania, que estruturem e potencializem as indispensáveis 

competências e saberes que possibilitem uma continuidade educativa equilibrada no 

mundo escolar. Neste contexto, a avaliação da educação pré-escolar em Portugal é uma 
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avaliação de caráter eminentemente formativo, descritiva e alicerçada na observação dos 

comportamentos das crianças. Não tendo qualquer caráter classificativo, tal avaliação 

procura essencialmente detetar as necessidades e capacidades da criança e do grupo, o seu 

índice de desenvolvimento, para além de avaliar também a adequabilidade das estratégias 

gizadas pelo educador. 

Esta avaliação, no entanto, porque levada a cabo com crianças cujas caraterísticas 

de desenvolvimento não permitem o recurso a instrumentos caraterísticos de outros níveis 

educativos (competências reduzidas no plano verbal e emocional, egocentrismo, 

dificuldade na compreensão de instruções e no estabelecimento de juízos/inferências 

acerca de si mesmo…) (Major & Seabra-Santos, 2013), tem de assentar em instrumentos 

rigorosos que, face a tais idiossincrasias, permitam delinear o perfil de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança com rigor e numa perspetiva holística. Deste modo, a 

observação das condutas da criança em contexto da educação pré-escolar apresenta-se 

como verdadeira charneira do processo de avaliação e compreensão do seu 

desenvolvimento. Todavia, a observação não pode remeter-se à redutora perspetiva 

subjetivista do educador de infância, antes tem de estribar-se em instrumentos e estratégias 

criteriosos, pedagógica e psicologicamente fiáveis e fidedignos. O registo rigoroso das 

condutas, da evolução e desenvolvimento comportamental da criança permitirá não só uma 

maior objetividade na recolha das evidências e comportamentos observados, como 

posteriores comparações e consultas por demais agentes educativos. 

Em Portugal, na Educação Pré-Escolar poucos são os instrumentos de registo 

sistémico. A maior parte dos instrumentos de observação e registo ou são elaborados pelos 

próprios educadores, ou pelos departamentos curriculares, ou ainda por publicações de 

fundamentação científica muitas vezes duvidosa. Se excetuarmos a escala de observação 

COR (Cildren Observation Record), que foi implementada no Norte do país na década de 

90, pelo Instituto da Criança da Universidade do Minho, aquando da implementação do 

modelo High-Scoope, e a Escala SAC (Sistema de Acompanhamento da Criança) de 

Gabriela Portugal e Laevers (2010) mais nenhuma escala oficial, de observação 

comportamental, se conhece. 

Mas, como se afirmou, a criança desenvolve-se nos microssistemas em que se 

insere, o que inclui, nesta idade e predominantemente, a família e o Jardim de Infância, 

trazendo, por isso desde logo à colação, a necessidade de procurar um instrumento de 

observação desenvolvimental que se não feche ao restrito ambiente educativo do Jardim-

de-Infância, antes procure a compreensão comportamental da criança nos seus diversos 

contextos vivenciais, nomeadamente na família. Como referem Fleer e Richardson (2004), 

as observações devem focalizar-se no que a criança faz e como o faz, incluindo também o 

contexto social e cultural em que a criança está envolvida, o que alerta para a necessidade 

da cooperação da família no processo de observação do desenvolvimento da criança, já que 

é no seu seio que se desenvolve grande parte da socialização, que se adquirem grande parte 

das aprendizagens e desenvolvimento e que, muitas vezes, se apresentam como efetivo 

‘desenvolvimento oculto’ aos olhos do educador ou do responsável educativo. 



7 

Tendo tomado conhecimento, aquando da frequência do DEA em Psicologia 

Evolutiva e da Educação, da Escala Observacional de Desenvolvimento (EOD) de 

Secadas, que vem sendo utilizada em Espanha desde finais da década de 80 do século XX, 

desde logo despertou o desafio da sua adaptação e implementação no contexto da 

Educação Pré-Escolar em Portugal. Efetivamente, esta escala ao alicerçar a sua estrutura 

em unidades de tempo, permite evidenciar “a relação da conduta com acontecimentos que, 

ao requerer tempo para que ocorram, têm necessariamente alguma relação com a idade” 

(Bijou & Baer, 2005, p. 8). Assim sendo, fundamenta então a perspetiva de que “a divisão 

do ciclo vital em unidades de idade cronológica proporciona uma escala de medida ao 

longo da qual se podem ancorar as fases reconhecidas de desenvolvimento” (Uzgiris & 

Hunt, 1975), evidenciando assim a presença ou ausência de caraterísticas fundamentadoras 

do perfil do estado de desenvolvimento alcançado pela criança. 

Ao ser realizada pelo Jardim de Infância e pela família, o processo observacional 

e de diagnóstico com a EOD permite uma leitura mais completa do desenvolvimento da 

criança, já que conjuga a observação dos dois principais contextos educativos e de 

desenvolvimento da criança, numa perspetiva estruturante, unificadora e sincrética, numa 

dinâmica que, sendo inicialmente retrospetiva, aponta necessariamente para uma praxis 

prospetiva. 

 Por outro lado, ao permitir delinear o perfil de desenvolvimento das crianças, o 

diagnóstico propiciado pela EOD de Secadas (1995) vai possibilitar situar possíveis 

desajustes no processo desenvolvimental da criança, chamando assim a atenção para as 

indispensáveis correções ou ajustes. 

Foi, pois, a consciencialização da importância de um instrumento rigoroso e 

sistemático de registo de observação e diagnóstico do processo de desenvolvimento 

comportamental, aliada ao facto da sua prática inexistência nos domínios da educação pré-

escolar portuguesa, quem despoletou o desejo de abraçar o projeto da sua adaptação e 

implementação, de que o presente estudo é reflexo. 

Acresce ainda que a deteção desses possíveis desajustes ao estádio cronológico de 

desenvolvimento da criança permitiu, através da respetiva escala, a consciencialização da 

imperiosa necessidade da elaboração de um programa que ajude a colmatar, ou minimizar 

tais situações por parte do Jardim de Infância e da família, pois que corrigir possíveis 

desajustes é tão importante quanto deles tomar consciência. É neste contexto socio 

educativo e pedagógico que se enquadra o desenvolvimento do presente estudo, cujo 

objetivo final consiste, reitera-se na implementação da EOD de Secadas e na elaboração de 

um programa de intervenção, no âmbito dos diagnósticos evolutivos da mesma, que sirva 

de efetivo ‘andamiaje’ educativo e desenvolvimental a famílias e educadores. 
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2. Da Problemática ao Problema do Estudo 

 

Como se verá ao longo do estudo, não existe uma teoria unitária acerca do 

desenvolvimento humano. Tal facto explica, em grande parte, a reconhecida dificuldade 

em explicar a influência do meio em que o ser humano se insere, em equacionar as 

variáveis sustentadoras da relação entre o desenvolvimento e a educação ou socialização 

do indivíduo (Coll, Palacios & Marchesi, 1995). Se é certo que nos primeiros tempos de 

vida de uma criança “o seu desenvolvimento está intimamente ligado à maturação do seu 

organismo” (Idem, p. 327), não será menos certo que, à medida que cresce, a influência da 

família e da escola se tornam cada vez mais preponderantes no seu processo de 

desenvolvimento, abrem novas janelas às propostas no código genético. 

Significa isso que o ambiente em que a criança se insere, nomeadamente a família 

e o Jardim de Infância, se apresentam como os microssistemas em que a mesma interage, 

desenvolve as suas capacidades e funções psíquicas, se afirma efetivamente como ser 

humano, ultrapassando assim as reduroras e ‘fechadas’ dimensões do código genético, 

sublinhando-se assim a importância da interação entre a natureza e o meio como base do 

desenvolvimento. A ontogénese, como refere Vygotsky, não encontra a sua explicação 

apenas na linha natural do desenvolvimento, antes se sustenta também no contributo do 

ambiente social e cultural, onde a capacidade de utilização de símbolos, de 

desenvolvimento dos processos psicológicos superiores e da capacidade de aprender com 

os outros se apresentam como variáveis fundamentais do desenvolvimento humano (Coll, 

Palacios & Marchesi, 1995, p. 329). Por isso, se a nível natural o desenvolvimento humano 

se encontra intimamente ligado aos processos de maturação biológica, a nível social, é no 

ambiente educativo em que o indivíduo se insere, nomeadamente na família e na escola, 

que tal sustentáculo se encontra. 

Assim sendo, desde logo transparece a importância de um efetivo ‘continuum 

educativo’ entre a família e o Jardim de Infância, no sentido de melhor congregar as 

sinergias destes ambientes educativos na potencialização das aprendizagens e 

desenvolvimento da criança. Uma das missões fundamentais da ação familiar sobre a 

criança vai consistir em considerar o ‘aprendiz de pessoa’ que ela é, consideração que a 

escola/Jardim de Infância deve equacionar, no sentido de lhes assegurar que “adquiram a 

experiência social historicamente acumulada e culturalmente organizada” (Coll, Palacios 

& Marchesi, 1995, p. 333). 

Conclui-se assim que uma das principais funções da educação deve ser a 

promoção, orientação e fundamentação do desenvolvimento do indivíduo, proporcionando-

lhe as experiências e os reptos indispensáveis para que adquira novas aprendizagens, 

desenvolva novas capacidades, partindo sempre do momento de desenvolvimento em que a 

criança se encontra, para alcançar novos momentos e processos de superação. Estes 

ambientes, quando interelacionados apresentar-se-ão como efetiva ‘andaimaria’ 
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(Wood,1980) de um proceso de desenvolvimento equilibrado, estruturante e estruturado, 

no pressuposto de que o desenvolvimento “é um processo social e culturalmente mediado, 

e a função da educação consiste precisamente em realizar esse trabalho de mediação 

entre o indivíduo e o seu grupo cultural” (Idem, 1995, p. 334). 

Referimos já que a educação pré-escolar em Portugal não tem caráter 

escolarizante, antes pauta os seus objetivos numa perspetiva de desenvolvimento das 

capacidades e competências da criança, num processo de ligação íntima com a família. Tal 

interação, no entanto, não deve pautar-se tanto pela quantidade de interações, quanto pela 

sua qualidade, já que devem conter em si mesmas “um ‘poder e arrasto”, uma ‘capacidade 

de puxar’ pelo desenvolvimento” (Ibidem), num processo contínuo, de efetiva interação 

entre os diversos microssistemas em que a criança interage. 

Esta continuidade e indispensável interação implicam necessariamente família e 

Jardim de Infância no processo de desenvolvimento da criança (M.E./DEB, 1997), na 

procura conjunta do seu estado de desenvolvimento e das aprendizagens ‘arrastadoras’ 

para a ‘zona de desenvolvimento proximal’, num processo que, para além de colaboração 

exige igualmente recursos adequados, como é o caso da necessidade de instrumentos de 

diagnóstico psicológica e pedagogicamente abalizados. Ou seja, e de uma maneira simples, 

para que família e Jardim de Infância cooperem efetiva e eficazmente no desenvolvimento 

da criança precisam, antes de mais de diagnosticar o seu estado de desenvolvimento, 

lacunas ou superações, com o recurso a instrumentos fiáveis e fidedignos de diagnóstico e 

avaliação, de fácil manejo, utilização e disponibilidade. 

Na verdade e independentemente de a família, como agente educador, ser quem 

melhor conhece e acompanha o desenvolvimento dos seus filhos, fá-lo geralmente com 

base numa observação naturalista, casuística, quase nunca dotada de qualquer rigor ou 

sustentáculo epistemológico ou técnico. Por sua vez o Jardim de Infância alicerça os seus 

conhecimentos sobre o processo de desenvolvimento da criança, a maior parte das vezes 

também em observações do educador, a maior parte das vezes sobre a ação, mas quase 

nunca registadas ou sustentadas pelo indispensável rigor técnico, psicológico e pedagógico. 

Os instrumentos de observação a que geralmente o educador de infância em Portugal 

recorre ou são fruto de elaboração própria, ou de pares que os elaboraram para outros 

jardins e outras crianças, mas que vão passando de mão em mão, ou então ainda por fichas 

estandardizadas, sem qualquer tipo de rigor e qualidade pedagógicas e que vão 

proliferando em manuais que as editoras se preocupam principalmente em vender, sem a 

maior parte das vezes olharem à respetiva qualidade (Vasconcelos, 2010).  

Tal situação faz desde logo aflorar uma das vertentes da problemática do estudo, 

que questiona não só a necessidade de um instrumento de diagnóstico do desenvolvimento 

da criança, que possa facilmente ser aplicado em conjunto pela família e pelo Jardim de 

Infância, no sentido de melhor se adequarem estratégias de aprendizagem despoletadoras 

das zonas de desenvolvimento proximal da criança. Para tal, propõe-se como instrumento 

de avaliação diagnóstica A Escala Observacional de Desenvolvimento de Francisco 
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Secadas (1995), cuja introdução na educação pré-escolar portuguesa se preconiza, após as 

necessárias e indispensáveis adaptações, como o caso epecífico da respetiva tradução. 

A Escala Observacional de Desenvolvimento (EOD) é um instrumento de 

observação das condutas, cuja finalidade é de diagnóstico e intervenção, construído na base 

de inúmeras investigações levadas a cabo em Espanha e nos países Ibero-Americanos ao 

longo dos últimos trinta anos e cujas linhas-mestras poderão com proveito, cremos, ser 

aplicadas na educação pré-escolar em Portugal, favorecendo e sustentando cientificamente 

uma colaboração interativa entre o Jardim-de-Infância e a família, já que tem como 

objetivo ajudar os pais e educadores a melhor conhecer o desenvolvimento das crianças, 

para assim melhorar o seu processo educativo. 

Efetivamente, a implementação deste instrumento de observação comportamental 

permitiria: 1) estabelecer um diagnóstico fidedigno do estado de desenvolvimento da 

criança no momento em que se inicia a sua aplicação; 2) servir de base de intervenção 

educativa destinado a recuperar os aspetos de conduta em que as crianças se apresentem 

menos desenvolvidas; 3) evidenciar os processos e sequências temporais das principais 

áreas do desenvolvimento, aspeto de importância capital para quem acompanha e promove 

o desenvolvimento das capacidades e competências das crianças no contexto educativo do 

Jardim de Infância (J.I.). (Secadas, 1995).  

Por outro lado, a EOD pode constituir o anteriormente referido sustentáculo de 

continuidade estrutural do processo educativo da criança em idade pré-escolar, ao 

possibilitar que as famílias sejam dotadas de uma ferramenta que lhes permita encarar, de 

modo mais sistémico, o desenvolvimento dos seus filhos, e ao permitir, por outro lado, que 

o educador de infância conheça com maior propriedade as interações de aprendizagem e 

desenvolvimento que a criança operacionaliza nouros contextos educativos, de 

aprendizagem e desenvolvimento, como é o caso da família, podendo assim adequar com 

maior propriedade as suas estratégias educativas. 

É óbvio que a aplicação da EOD no presente estudo, implicou uma aturada tarefa, 

quer junto das famílias, quer dos educadores de infância do âmbito do estudo. Uns e outros 

desconheciam-na, pelo que foi necessário proceder à respetiva divulgação, através de 

processos que na metodologia se especificam e que possibilitaram que a mesma fosse 

circunstancialmente implementada. 

Esta implementação e análise dos dados obtidos fizeram assomar uma outra 

vertente da problemática, que alertava para a necessidade de uma adequada intervenção no 

domínio das lacunas ou ‘desvios’ do normal desenvolvimento específico do padrão etário 

da criança, intervenção essa a necessitar de um suporte instrumental específico que não 

existe.  

O equacionar de estratégias de intervenção, a cooperação com técnicos 

específicos, o diálogo com pessoas que estiveram no processo inicial de construção da 

EOD, bem como a consulta de bibliografia específica, foram outros tantos contributos no 
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delinear das variáveis emergentes desta complexa problemática referente à implementação 

da EOD na educação pré-escolar portuguesa e de cuja análise podemos equacionar as 

principais vertentes que enquadram o problema do estudo, nomeadamente: 

 

. Em que medida a EOD se apresenta como instrumento válido e de qualidade 

educativa e pedagógica para a observação do processo de desenvolvimento da criança em 

idade pré-escolar, em Portugal? 

. Em que medida pais e educadores estão recetivos à introdução da EOD no 

âmbito da avaliação de diagnóstico do desenvolvimento das crianças da educação pré-

escolar, em Portugal? 

 

. Será que a introdução desta Escala de avaliação diagnóstica se adequa aos 

objetivos da educação pré-escolar em Portugal, na perspetiva de ajudar a gizar 

estratégias consolidadoras de um desenvolvimento, enquanto processo contínuo ao longo 

a vida? 

 

. Que medidas tomar face a possíveis desajustes manifestos no perfil de 

desenvolvimento das crianças? 

 

. Em que medida a elaboração de um programa poderá servir de sustentáculo a 

pais e educadores para a elaboração de estratégias conducentes à minimização dos 

desajustes evolutivos manifestos nos ‘perfis de desenvolvimento’? 
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Capítulo 1. - O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

 

O presente capítulo alicerça-se em dois objetivos fundamentais: por um lado, na 

delimitação das vertentes do conceito de desenvolvimento humano e, por outro, na análise 

das linhas estruturantes das teorias psicológicas que alicerçam a Escala Observacional do 

Desenvolvimento (EOD), de Secadas (1995), cuja implementação na educação pré-escolar 

portuguesa constitui o objeto último do estudo.  

A escala em referência surge teoricamente fundamentada pelas teorias 

psicológicas do cognitivismo de Piaget (1923), pelo sócio construtivismo de Vygotsky 

(1926), e pela teoria ecológica de Bronfenbrenner (1989) e bioecológica de 

Brobfenbrenner e Morris (1998).  

Porque constituem os andaimes teóricos daquele instrumento de observação 

desenvolvimental, que constitui o eixo central deste estudo, serão elas o alvo de análise no 

presente capítulo. Tal preferência, no entanto, longe de relegar para plano secundário 

outras perspetivas, igualmente importantes no domínio do estudo do desenvolvimento do 

ser humano em geral, e da criança em particular, como é o caso das teorias propostas por 

Wallon e Bruner, entre outras, apenas acentua uma vertente mais contextualizada nos 

fundamentos da EOD, cujas possibilidades de implementação se procuram analisar no 

contexto específico da educação pré-escolar em Portugal. 

Centrar, por isso, a fundamentação teórica das perspetivas desenvolvimentais da 

criança nestes três paradigmas teóricos mais não representa do que procurar ir de encontro 

à ancoragem (‘andamiaje’) que as mesmas representam no referido instrumento de 

observação, explicitar os alicerces em que teórica e epistemologicamente assenta a referida 

Escala de Observação Desenvolvimental, reiterar todo um conjunto de perspetivas teóricas 

que, ao longo das últimas décadas têm constituído as principais referências 

epistemológicas e psicológicas neste domínio do desenvolvimento humano e da criança em 

especial. 
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1. Desenvolvimento Humano: de uma ótica individualista, a uma 

perspetiva interacionista e contextualista. 

 

Como a maioria dos conceitos em Ciências da Educação, também o conceito de 

desenvolvimento se apresenta complexo e polissémico, a exigir, por isso, uma delimitação 

contextual que precise não só os seus contornos de abrangência epistémica, como também 

os fundamentos teóricos que o enquadram. Na verdade, como refere Loureiro (2001, p.16), 

“quando se evoca este ou aquele quadro concetual, faz-se mais uma alusão a um 

movimento de teorização do que a uma teoria implantada com os seus axiomas e as suas 

hipóteses claramente delimitados”. Será nesta ótica que, mais do que nos prendermos nesta 

ou naquela teoria explicativa do conceito, procurando, sobretudo, os movimentos teóricos 

que o parametrizaram, que o procuraram enquadrar. Movimentos contextualizados por 

teorias, mas alicerçados igualmente por uma diversidade de domínios que alargam os 

horizontes do conceito, aumentam a sua complexidade e polissemia. 

Efetivamente, uma das primeiras constatações que se apresentam a quem procura 

delimitar o conceito de desenvolvimento humano é a diversidade dos ramos 

epistemológicos que o fundamentam e explicam, o que, para Mota (2005), pode 

representar o cerne da complexidade do conceito em análise. Com efeito e de acordo ainda 

com este autor, o desenvolvimento humano envolve o estudo de“variáveis afetivas, 

cognitivas, sociais e biológicas em todo o ciclo da vida. Desta forma faz interface com 

diversas áreas do conhecimento como a biologia, a antropologia, a sociologia, a educação 

e a medicina, entre outras” (Mota, 2005, p. 106). Estas dimensões explicaram, na verdade, 

a evolução epistémica do conceito do desenvolvimento humano, que encontrou naquela 

diversidade de domínios a ancoragem teórica e epistemológica que o determinam e 

explicam e que abrangem dimensões diversas, que vão desde os domínios da afetividade 

(Cairns, 1983; De Roist & Bushnell, 1996), à cognição (Bruner, 1996; Piaget, 1975), ao 

domínio social (Erikson, 1950; Vygotsky, 2003) e às vertentes biológicas (Gottlieb, 1996; 

Turkheimer, 2000; Papalia & Olds, 2001). 

Seja, no entanto, qual for a vertente predominante na clarificação do conceito de 

desenvolvimento humano, parece consensual que há dimensões que o ancoram e 

vertebralmente alicerçam, já que pode considerar-se que ele engloba  



18 

habitualmente três dimensões diferentes: o desenvolvimento físico integrando as 

capacidades sensoriais (questões de anatomia e fisiologia); o desenvolvimento cognitivo que diz 

respeito à inteligência ou cognição, memória, criatividade ou, por exemplo, motivação. E ainda o 

desenvolvimento psicossocial que integra a personalidade (o modo individual e único, 

relativamente constante como cada um reage e atua face ao mundo) bem como as relações com os 

outros (Xavier, 2012). 

É na linha da interação entre estes três níveis ou domínios que Lerner e Busch-

Rossnagel (1981) encaram o desenvolvimento humano como um processo onde são 

fundamentais as ideias de plasticidade e natureza interativa, sendo os indivíduos atores e 

autores do seu próprio desenvolvimento na interação com a cultura. Partindo do princípio 

básico de que o indivíduo é o produtor do seu próprio desenvolvimento, aqueles autores 

alicerçam o processo em dois pressupostos: 1) a existência de níveis distintos de 

organização contextual e em mudança constante; 2) a integração de cada nível nos demais. 

Ou seja, o processo de desenvolvimento humano é obra do próprio homem e, como tal, 

apresenta-se como um processo singular, longe da uniformidade, numa expressão de 

plasticidade individual, e numa interligação entre os níveis de organização. Deste modo, 

qualquer mudança, para ser cabalmente compreendida, tem necessariamente de ser 

equacionada "no quadro de outras mudanças com as quais se possa articular" (Fonseca, 

2007, p., 281). 

Da predominância de uma ou outra vertente surgiram as tónicas concetuais do 

desenvolvimento humano, desde os finais do século XIX até aos nossos dias, num processo 

de consolidação concetual que perpassou por diversas interpretações paradigmáticas, 

variando de acordo com as dimensões centrais de cada modelo ou paradigma, indo desde 

uma visão de carácter inatista (Eysenk, 1957; McDougall, 1909) até uma ecológica 

(Bronfenbrenner, 1990), passando ainda por outras perspetivas, tais como a ambientalista 

(Helmoltz, 1995; Skinner, 1978), a construtivista (Piaget, 1975), a socioconstrutivista 

(Vygotsky, 1996), a psicanalista (Winnicott, 1990; Mahler, 1997) a bioecológica 

(Bronfenbrenner & Morris, 1998) e a do ciclo vital (Aspesi, Dessen & Chagas, 2005; 

Munakata & McClelland, 2003; Zimmerman, 2000), cada uma delas a colocar a tónica no 

desenvolvimento, de acordo com as vertentes teóricas do respetivo paradigma 

epistemológico.  

Esta evolução na tónica concetual do desenvolvimento humano prende-se, em 

grande parte, com os contributos das suas principais fontes de investigação e alimentação, 

tais como a biologia, a psicologia, a sociologia e a neurobiologia. Os avanços nestes 
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domínios acabam por influenciar o modo de encarar a relação do homem com o meio, a 

influência deste no respetivo desenvolvimento e o objeto central da focagem do próprio 

conceito. 

É nessa ótica que parece curial encarar-se a evolução do conceito, que nos inícios 

do século passado se centrava essencialmente na criança e no adolescente, para nos meados 

do mesmo século se centrar mais na infância enquanto período particular do 

desenvolvimento, graças sobretudo aos estudos de Bruner (1988), Piaget (1959), Vygotsky 

(1996), Wallon (1909), e centrados essencialmente na criança e nos fatores determinantes 

do seu desenvolvimento (Munakata & McClelland, 2003). 

Assiste-se assim a uma evolução no conceito que se não prende já a domínios ou 

etapas específicas da vida do indivíduo, antes procura as variáveis que influenciam as suas 

condutas ao longo da sua vida. Esta evolução tem levado mesmo alguns autores (Dessen e 

Costa, 2006), a equacionarem a criação de uma Ciência do Desenvolvimento Humano, 

num acentuar cada vez mais predominante do estudo deste fenómeno enquanto processo de 

construção contínua ao longo do ciclo vital do indivíduo, encarando-se, por outro lado, tal 

processo como fruto de uma “organização complexa e hierarquizada que envolve desde os 

componentes intra-orgânicos até às relações sociais e à ação humana” (Sifuentes, Dessen 

& Oliveira, 2007, p. 379). 

A psicologia desenvolvimental do ciclo de vida preocupa-se, de acordo com 

Baltes, Reese e Lipsitt (1980, p. 66), "com a descrição, explicação e modificação 

(otimização) dos processos desenvolvimentais no decurso da vida humana, da conceção à 

morte". Assim sendo, o desenvolvimento humano pode ser encarado como o resultado de 

uma efetiva interação entre os domínios biológico, histórico e cultural, anteriormente 

referidos, sendo que o desenvolvimento individual acaba por ser reflexo das relações 

dinâmicas que estes fatores estabelecem entre si e da evolução ao longo do tempo 

(Fonseca, 2007). Tal entendimento, desde logo afasta a possibilidade de limitar o conceito 

do desenvolvimento ao longo do ciclo de vida ao mero e redutor domínio da idade 

cronológica, o que conduziria a uma perspetiva meramente organicista. 

O estudo do desenvolvimento humano começa assim a centrar-se nas mudanças 

que ocorrem ao longo do ciclo vital dos indivíduos, o que faz com que diversos autores 
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encarem o desenvolvimento humano como “o estudo científico de como as pessoas mudam 

ou ficam iguais desde a conceção até à morte” (Papalia & Olds, 2001, p. 25). 

Esta perspetiva de encarar o desenvolvimento como um processo ao longo do 

ciclo vital tem merecido alguns reparos, sobretudo porque ao afirmar-se tal princípio nem 

sempre se tem em consideração o que muda, como muda e quando muda. São questões 

fundamentais para poder esclarecer o conceito de desenvolvimento, já que o tempo ao 

longo do qual se processa o desenvolvimento mais não é do que uma escala e não 

propriamente uma variável psicológica. O que importa esclarecer, e a anterior conceção 

não o faz cabalmente, é como as condições internas e externas ao indivíduo afetam e 

promovem as mudanças, que no processo de desenvolvimento do indivíduo são 

adaptativas, sistemáticas e organizadas, e refletem as situações internas e externas ao 

indivíduo que tem de se adaptar a um mundo em que as mudanças são constantes (Papalia 

& Olds, 2001). Conjugam-se assim na essência do entendimento do conceito as variáveis 

inerentes ao próprio indivíduo, variáveis internas, e as que mais diretamente se relacionam 

com o ambiente, as variáveis externas, numa interação contextual, onde se realça “o 

momento histórico em que o indivíduo se desenvolve” (Mota, 2005, p. 107). 

Alargam-se assim os horizontes concetuais do desenvolvimento humano, num 

ampliado estudo das variáveis que conduzem a mudanças de comportamento em períodos 

de transição rápida (infância, adolescência, envelhecimento), para a ocorrência dessas 

alterações ao longo de toda a vida e não só naquelas fases específicas.  

É nesta perspetiva que se encara atualmente o conceito em análise, como 

abrangendo o contexto sócio-histórico, onde múltiplas variáveis, sejam elas cognitivas, 

afetivas, biológicas ou sociais, internas e externas ao indivíduo, afetam as mudanças 

comportamentais ao longo do seu processo vital. Acentua-se a importância do contexto 

enquanto ‘mediador’ entre a interação das variáveis internas do indivíduo com as externas 

do ambiente, num paradigma de contextualismodesenvolvimental (Dixon & Lerner, 1992), 

que parte do princípio de que não existe uma causa única e singular para explicar o 

desenvolvimento individual. Para estes autores, nem mesmo o recurso "a variáveis 

internas (biológicas ou psicológicas), interpessoais (relações face-a-face ou em grupo de 

pares), ou variáveis externas (ambientais ou institucionais), é capaz, só por si, de explicar 

as mudanças desenvolvimentais" (Fonseca, 2007, p. 281), pelo que só seremos capazes de 
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compreender com propriedade o processo do desenvolvimento e as mudanças que nele se 

operacionalizam se o enquadrarmos numa articulação entre o domínio interno e o domínio 

interpessoal e externo, já que é a "estrutura ou padrão de relações entre estes níveis de 

análise quem produz o comportamento do indivíduo, e são as mudanças na forma 

(configurações) de tais relações quem produz mudança desenvolvimental" (Dixon & 

Lerner, 1992, p. 37). 

Conceito prolixo e polissémico, já que alimentado em fontes diversificadas, o 

conceito de desenvolvimento humano evoluiu ao longo dos últimos tempos, indo de uma 

ótica inicial, que acentuava predominantemente a dimensão biológica, individual e 

cognitiva, até horizontes mais vastos, que relevam uma perspetiva interativa do indivíduo 

com o meio, num processo que percorre toda a existência do indivíduo. 

Esta constatação da evolução do conceito, no entanto, não deixa de evidenciar, 

por outro lado que, independentemente da tónica predominante na análise das variáveis, há 

vertentes que permanecem comuns, já que a interação do indivíduo com o meio, por 

exemplo, está presente tanto nas teorias construtivistas, como nas socioconstrutivistas ou 

mesmo ecológicas e do ciclo vital. O que efetivamente diverge é a focagem das variáveis, 

nomeadamente da interação, o que acaba por determinar modos paradigmáticos de encarar 

o conceito. Seja, no entanto, qual for a focagem mais evidenciada pelos modelos, há pontos 

comuns e essenciais que nos permitem encarar o desenvolvimento humano como um 

conjunto de "mudanças de comportamentos e habilidades relacionadas com a idade e que 

ocorrem durante toda a vida, da conceção à morte" (Huffman, Vernoy & Vernoy, 2003, p. 

313). Mudanças que refletem qualitativamente uma maior capacidade de interação com o 

meio, pois que, como referem Tavares, Pereira, Monteiro e Gomes (2011, p. 34), o 

desenvolvimento pode essencialmente considerar-se como um processo onde 

as mudanças vão ocorrendo ao longo da vida do indivíduo na sua estrutura, no seu 

pensamento ou no seu comportamento como resultado da interação entre fatores 

biológicos e contextuais. Estas mudanças são progressivas, cumulativas e resultam de 

uma crescente reorganização interna.” 

Tais mudanças e consequente reorganização refletem-se numa diferenciação e 

num processo progressivo de crescimento, numa interação do equipamento genético e dos 

fatores do meio (Gleittman, Fridlund & Reisberg, 2007), o que pode permitir encarar o 

desenvolvimento como o processo global de mudanças que ocorrem na vida do indivíduo, 
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"de como as pessoas mudam ou como elas ficam iguais, desde a conceção até à morte" 

(Papalia & Olds, 2001, p. 25). São mudanças que "são adaptativas, sistemáticas e 

organizadas e refletem essas situações internas e externas ao indivíduo que tem de se 

adaptar a um mundo em que as mudanças são constantes" (Mota, 2005, p.106), num 

processo de interação entre o próprio indivíduo e o meio. Interação que sustenta as bases 

conceptuais do desenvolvimento humano e que é acentuada pelas teorias que 

fundamentaram a Escala Observacional de Desenvolvimento (EOD) de Secadas (1995), 

cuja implementação constitui o objeto último de análise. A teoria construtivista cognitivista 

de Piaget, a teoria socioconstrutivista de Vygotsky e a ecológica de Bronfenbrenner 

constituem a ancoragem teórica daquele instrumento observacional do desenvolvimento, 

razão pela qual serão alvo de uma análise específica, se bem que, necessariamente, 

sintética e global.  
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2. Olhares diversos sobre um processo: As teorias de Piaget, 

Vygotsky e Bronfenbrenner sobre o Desenvolvimento 

 

O estudo do desenvolvimento humano apresenta-se, no domínio da psicologia, 

como uma das áreas “cujas proposições nucleares se concentram no esforço de 

compreender o homem em todos os seus aspetos, englobando fases desde o nascimento até 

ao seu mais completo grau de maturidade e estabilidade” (Terra, 2013, p. 1). Três dos 

principais paradigmas que envolveram no século passado a análise das variáveis do 

desenvolvimento humano tiveram a sua expressão nas teorias psicológicas de Piaget, 

Vygotsky e Bronfenbrenner. Foram teorias que influenciaram decisivamente o modo de 

encarar o desenvolvimento do indivíduo, e, consequentemente, acabaram por repercutir 

tais influências nos domínios da educação e das teorias pedagógicas.   

 Secadas (1995), ao desenvolver a sua Escala de Observação do Desenvolvimento, 

teve em conta as linhas mestras destas mesmas teorias. Se o contributo da teoria de Piaget 

se torna evidente na introdução da observação por estádios de desenvolvimento, o de 

Vygotsky transparece, desde logo, no conceito de ‘mediação’, de ‘zona de 

desenvolvimento proximal’ e na importância do meio sócio-cultural. A importância dada 

pela EOD à família é, só por si, manifesto suficiente da importância da socialização no 

desenvolvimento da criança, da importância da interação na mediação e internalização. 

Interação que implica influências e alterações mútuas, o que se evidencia com 

maior acuidade na teorização da influência interativa e mútua entre o meio e o indivíduo, 

expressa no contributo da teoria ecológica de Bronfenbrenner, posteriormente revista para 

a conceção bioecológica, onde a contextualização temporal surge igualmente como 

elemento processual do desenvolvimento. Equaciona-se assim o desenvolvimento como 

um processo que se operacionaliza em contextos específicos e temporalmente concretos, 

alicerçado numa herança secular cujas dinâmicas são atualizadas por cada um em cada 

instante existencial. 
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2.1. O Desenvolvimento no Construtivismo de Piaget 

Ao desenvolver a sua teoria de desenvolvimento, Piaget (1923) procurou 

fundamentalmente evidenciar as mudanças qualitativas porque passa o indivíduo, desde o 

seu nascimento até à estruturação do pensamento formal lógico-dedutivo, que tem início na 

adolescência. 

Procurando ultrapassar o reducionismo implícito nas perspetivas cognitivistas do 

idealismo e empirismo, Piaget vai optar por uma ótica que filosoficamente poderíamos 

classificar de empírico-racionalista, onde o conhecimento surge como produto de uma 

interação entre sujeito e objeto, sendo que neste processo aquele se apresenta como agente 

ativo do mesmo. 

Detentor de uma formação ligada à biologia, Piaget alicerçou os princípios de 

base do seu trabalho no conceito da adaptação biológica. Partindo desse conceito pré 

existente o psicólogo suíço aplica-o ao desenvolvimento da inteligência, da infância até a 

vida adulta, partindo do axioma de que a atividade intelectual jamais pode ser encarada 

fora do funcionamento “total” do organismo. A sua preocupação fundamental vai ser 

procurar entender como nasce a inteligência na criança, no pressuposto que a inteligência é 

algo que se modifica, ou seja, que a criança vai gradativamente desenvolvendo a sua 

inteligência para se adaptar ao meio. 

Nesta ótica, o processo da construção e desenvolvimento cognitivo não pode 

reduzir-se a um entendimento de algo meramente construído apenas pelas estruturas 

internas do sujeito, ou tão pouco pelas caraterísticas idiossincráticas do objeto. Tais 

estruturas, por um lado, surgem como produto de uma construção contínua, enquanto as 

caraterísticas do objeto são apreendidas pela mediação dessas mesmas estruturas, por 

outro, numa efetiva relação sujeito-objeto e da qual surge sempre a elaboração de um novo 

elemento. Deste modo, o conhecimento surge como uma construção que vai sendo 

elaborada a partir da infância nesta interação do sujeito com o objeto, num 

desenvolvimento cada vez mais qualitativo e onde surgem estruturas cognitivas 

fundamentais, como a assimilação, a acomodação e os esquemas, que sofrem 

transformações face à maturação biológica, às vivências, às interações e às próprias 

influências culturais. 
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Face ao ‘desequilíbrio’ efetuado por novas situações ou objetos, que o sujeito 

’assimila’ processa-se a ‘acomodação’ que restabelece a ‘equilibração’, processo através 

do qual o pensamento se vai tornando progressivamente mais abrangente e mais complexo, 

estabelecendo interações com objetos do conhecimento cada vez mais diferenciados e 

abstratos, num processo de equilibração progressiva, que decorre por quatro estádios, cada 

um deles responsável por construções caraterizadamente específicas, por formas diferentes 

de organização mental que potencializam as diferentes maneiras do indivíduo se relacionar 

com o meio (Coll & Gillièron, 1987).  

O processo de ‘equilibração’ reflete assim, na perspetiva piagetiana, a marcha do 

organismo em busca do pensamento lógico, expressa as fases do desenvolvimento humano 

desde o momento da sua umbicação à sensório-motricidade até ao pensamento abstrato, ao 

pensamento lógico. 

 

2.1.1 – O Desenvolvimento Cognitivo: Um processo Equilibrante. 

Vimos que o papel central do modelo de desenvolvimento humano proposto por 

Piaget se centra no ‘sujeito epistémico’, já que o cerne da sua conceção teórica reside 

precisamente na preocupação em desvendar os mecanismos processuais do pensamento 

humano.  

Neste sentido, para Piaget, “a compreensão dos mecanismos de constituição do 

conhecimento, equivale à compreensão dos mecanismos envolvidos na formação do 

pensamento lógico, matemático” (Terra, 2013, p. 3), já que a lógica, para o psicólogo 

suíço, representa “a forma final do equilíbrio das ações” (La Taille, 1992, p. 17). Ou seja, 

compreender o processo de desenvolvimento na ótica piagetiana resume-se, no fundo, em 

compreender os mecanismos que sustentam e organizam a construção do conhecimento 

pelo indivíduo. 

Para Piaget, como se viu, a génese do conhecimento reside no próprio sujeito, ou 

seja, o pensamento lógico é fruto da interação do sujeito com o objeto, num empírico-

racionalismo onde o desenvolvimento da filogenia humana se dá através de um ‘kit’ de 

condições biológicas, consequentemente inatas, ativado pela e na interação do organismo 

com o meio (Rapport, 1981). 
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Está implícito nessa ótica de Piaget  que o homem é possuidor de uma estrutura biológica 

que o possibilita desenvolver o mental, no entanto, esse fato per se não assegura o 

desencadeamento de fatores que propiciarão o seu desenvolvimento. […] Este só 

acontecerá a partir da interação do sujeito com o objeto a conhecer. Por sua vez, a relação 

com o objeto, embora essencial, da mesma forma também não é uma condição suficiente ao 

desenvolvimento cognitivo humano, uma vez que para tanto é preciso, ainda, o exercício do 

raciocínio. Por assim dizer, a elaboração do pensamento lógico demanda um processo 

interno de reflexão. Tais aspetos deixam à mostra que, ao tentar descrever a origem da 

constituição do pensamento lógico, Piaget focaliza o processo interno dessa construção 

(Terra, 2013, p. 4). 

 

Esse processo, como se referiu já, é a ‘equilibração’, estrutura que apresenta, na 

sua essência, um caráter universal, já que existe em todos os indivíduos, embora possa ser 

alvo de alterações e face ao meio em que cada um se insere. A consolidar a equilibração 

Piaget considera a existência de dois elementos básicos: os fatores invariantes e os fatores 

variantes, sendo que os primeiros se referem a um conjunto de estruturas biológicas, 

sensoriais e neurológicas, que permanecem constantes ao longo da vida e predispõem o 

surgimento de certas estruturas mentais, tais como a tendência natural à organização e 

adaptação. Quanto aos fatores variantes encontram-se implícitos no conceito piagetiano de 

‘esquema’, que “constitui a unidade básica de pensamento e ação estrutural do modelo 

piagetiano, sendo um elemento que se transforma no processo de interação com o meio, 

visando à adaptação do indivíduo ao real que o circunda” (Terra, 2013, p. 5), o que acaba 

por evidenciar que na ótica piagetiana a inteligência é fruto de uma construção e 

desenvolvimento do sujeito na sua interação com o meio. 

Tal construção processa-se numa permanente tendência para a equilibração, numa 

adaptação constante do organismo ao ambiente, através de dois mecanismos já 

anteriormente referidos, a assimilação e a acomodação. Através do primeiro destes 

mecanismos o indivíduo procura integrar os novos aspetos vivenciais nos esquemas 

previamente estruturados, ou seja, o sujeito procura retirar do objeto com que contata e 

conhece as informações que lhe interessam e se apresentam como indispensáveis para o 

restabelecimento da equilibração (La Taille, 2003). Já a acomodação expressa a 

capacidade, representa “o momento do sujeito sobre o objeto” (Freitas, 2000, p. 65), pois 

que apresenta a capacidade da estrutura mental antiga dominar um novo objeto do 

conhecimento. Na acomodação, o sujeito apropria-se do objeto, que agora é o objeto 

conhecido pelo sujeito e o sujeito é também ele enriquecido pelo objeto, numa interação de 

transformação cognitiva mútua. Tomemos como exemplo um charco para dentro do qual 
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atiramos uma pedra. O charco simboliza o sujeito que assimila uma nova realidade, a 

pedra. Neste processo de assimilação dá-se uma ‘desequilibração’: a água agita-se, pode 

mesmo transbordar do charco e a pedra, por sua vez adquire novas propriedades, já que 

fica molhada e imersa na água. Passado algum tempo tudo está calmo: o charco e a pedra 

acomodaram-se à nova realidade, que é ‘diversa’ da inicial. O charco ficou enriquecido e 

‘alterado’ pela pedra e esta foi integrada no charco constituindo agora uma nova realidade 

(Costa, 2014).  

Por conseguinte e nesta ótica pode afirmar-se que toda a experiência é assimilada 

a uma estrutura de ideias já existentes (esquemas), podendo provocar uma transformação 

nesses esquemas através da acomodação (La Taille, 2003), num processo tendente ao 

equilíbrio, propriedade intrínseca e constitutiva da vida orgânica e mental e, nesse sentido, 

estruturante do processo de desenvolvimento. 

Esclarecendo os conceitos em análise poderemos, com Piaget (1986, p. 18) dizer 

que a acomodação consiste em “toda a modificação dos esquemas de assimilação sob a 

influência de situações exteriores (meio) aos quais se aplicam”. Nitzke et al. (1997) 

referem, a propósito, que a acomodação existe quando a criança não consegue assimilar 

um novo estímulo, ou seja, quando já não existe uma estrutura cognitiva capaz de assimilar 

a nova informação em função das particularidades desse novo estímulo, o que exige ou que 

se crie um novo esquema ou se modifique o existente, o que, qualquer que seja a solução, 

acaba por originar uma mudança na estrutura cognitiva. Processada a acomodação, a 

criança pode então assimilar novamente o estímulo, que será prontamente assimilado, face 

à modificação da estrutura cognitiva (Argento, 2006). Processa-se assim o crescimento e o 

desenvolvimento cognitivos, já que, como refere Wadsworth (1996, p. 7), a “acomodação 

explica o desenvolvimento (uma mudança qualitativa) e a assimilação explica o 

crescimento (uma mudança quantitativa); juntos explicam a adaptação intelectual e o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas”. 

Este processo dialético entre a assimilação e a acomodação, enquanto estruturas 

da equilibração geradora do equilíbrio e que a figura 1 explicita, é interativo entre ambas as 

estruturas, já que, como afirma Piaget (1996) não há assimilação sem acomodações 

(anteriores ou atuais), assim como não existem acomodações sem assimilação, interação 
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dinâmica que surge como a essência do funcionamento intelectual e biológico da teoria 

piagetiana.  

Deste modo, e neste processo, o indivíduo modifica o meio e é também por ele 

modificado, sendo a adaptação inteletual um efetivo “equilíbrio progressivo entre um 

mecanismo assimilador e uma acomodação complementar” (Piaget, 2011, p. 89). 

Equilíbrio que leva Piaget (1996, p. 18) a falar de ‘acomodação de esquemas de 

assimilação’, já que se não há acomodação sem assimilação pode-se concluir que os 

esquemas cognitivos não admitem o começo absoluto (Idem, 1996), já que derivam 

sempre, por derivações sucessivas, de esquemas anteriores. Esse será, aliás, o processo 

pelo qual os esquemas se desenvolvem, por crescentes equilibrações e auto-regulações. 

 

 

Fig. 1. Processo de Equilibração conducente ao desenvolvimento do indivíduo 
(Fonte: Produção própria) 

 

Realça-se assim no esquema da figura 1 o desenvolvimento cognitivo da criança 

que, na sua interação com o meio vai desenvolvendo a sua inteligência, através de 

adaptações sucessivas num processo que procura o equilíbrio entre as necessidades 

internas e as novas situações externas, a fim de garantir assim a adaptação, como aliás 

esclarece o próprio Piaget (2011, p. 89), quando refere que 
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entre os fatores internos e externos ou, mais em geral, entre a assimilação e a 

acomodação Levando em conta, então, esta interação fundamental entre fatores internos 

e externos, toda conduta é uma assimilação do dado a esquemas anteriores (assimilação 

a esquemas hereditários em graus diversos de profundidade) e toda conduta é, ao 

mesmo tempo, acomodação destes esquemas a situação atual. Daí resulta que a teoria do 

desenvolvimento apela, necessariamente, para a noção de equilíbrio.  

 

A inteligência surge assim não como algo de inato, mas como uma construção 

contínua e progressiva de hábitos e reflexos inatos do indivíduo com as experiências 

adquiridas na interação com o meio. O conhecimento não é algo de acabado e estável, mas 

uma construção permanente do sujeito na sua adaptação ao meio, numa organização e 

permanente adaptação às situações, através das estruturas invariantes da assimilação e da 

acomodação.  

Assim como a acomodação, atividade centrífuga dos esquemas progressivamente se 

diferencia, a assimilação coordena e unifica a atividade do sujeito. Dessa progressiva 

complementaridade, Piaget conclui que a experiência, longe de emancipar-se da 

atividade intelectual, só progride na medida em que é organizada e animada pela própria 

inteligência (Becker, 2010, p.31). 

 

Ou seja, a inteligência não é algo de inato, mas fruto de uma construção 

permanente do indivíduo na sua interação com o meio. Só na medida em que age, em que 

interatua o indivíduo desenvolve a sua inteligência, adquire novos conhecimentos, num 

processo helicoidal, continuado, processado por estádios, onde cada um se ancora nas 

caraterísticas do estádio anterior. Assim, pode dizer-se com Piaget (1986) que 

A inteligência não aparece, de modo algum, num dado momento do desenvolvimento 

mental, como um mecanismo completamente montado e radicalmente diferente dos que 

o precederam. Apresenta, pelo contrário uma continuidade admirável com os processos 

adquiridos ou mesmo inatos respeitantes à associação habitual e ao reflexo, processos 

sobre os quais ela se baseia, ao mesmo tempo que os utiliza (Piaget, 1986, p. 23). 

 

Assente nos reflexos e nos hábitos adquiridos, a inteligência alicerça-se nos 

processos invariantes de assimilação e acomodação, que possibilitam a adaptação ao meio 

e a interiorização dos objetos desse mesmo ambiente envolvente, numa afirmação de que a 

inteligência e o conhecimento provêm da ação, da interação da criança com o meio. Este 

princípio apresenta-se como um dos axiomas estruturantes da teoria piagetiana, pois que, 

como o próprio autor refere, “o ponto essencial da nossa teoria é o de que o conhecimento 
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resulta de interações entre sujeito e objeto que são mais ricas do que aquilo que os objetos 

podem oferecer por eles mesmos” (Piaget, 1986, p. 87). 

Assim, a adaptação apresenta-se como um processo contínuo e dinâmico, através 

do qual a estrutura hereditária do organismo procura formas de equilibração 

qualitativamente superiores, até chegar ao equilíbrio do organismo com o meio. Estas 

equilibrações podem, de acordo com Piaget (1986), assumir três aspetos: uma equilibração 

em função da interação fundamental de início entre sujeito e objeto; uma equilibração que 

assegura as interações entre os esquemas, subsistema/subsistema e, finalmente, uma 

equilibração que assegura as interações entre os esquemas e a totalidade, ou seja entre o 

subsistema e a totalidade. Ao interagir com o meio, a criança recorre a símbolos, expressos 

de modo mais evidente no jogo simbólico, através do qual a criança representa e vivencia 

situações, ações. Na verdade, a criança 

tem necessidade de outro sistema de significantes, mais individual e mais motivado: os 

símbolos, cujas formas mais corrente na criança pequena se encontram no jogo 

simbólico ou de imaginação..., o jogo simbólico aparece mais ou menos ao mesmo 

tempo da linguagem.. (Piaget, 2011, p. 77).  

 

Ao desenvolvermos o capítulo do jogo, abordaremos a importância e caraterísticas 

dos símbolos no desenvolvimento cognitivo da criança, na aquisição e desenvolvimento 

desse elemento fundamental na interação com os outros, a linguagem. De qualquer modo 

importa desde já deixar clara a sua importância no desenvolvimento cognitivo, já que é 

graças ao seu contributo que a criança pode, progressivamente,  

aplicar as operações aos objetos, ou melhor, de executar, em pensamento, ações 

possíveis sobre esses objetos, mas de refletir estas operações independente dos objetos e 

de substituí-las por simples proposições...o pensamento concreto é a representação de 

uma ação possível, e o formal é a representação de uma representação de ações 

possíveis (Idem, 2011, p. 56-57).  

 

Esta evolução do pensamento, expressa o desenvolvimento cognitivo numa 

perspetiva helicoidal, por estádios, onde as estruturas de cada um alicerçam a dos 

seguintes, aos quais se passa após a indispensável maturação orgânica, a experiência e a 

interação social, num processo inteligente, já que tendencialmente equilibrante. Assim, a 

inteligência surge, para Piaget como um mecanismo de adaptação do organismo a uma 

nova situação, exigindo, como tal, a construção contínua de novas estruturas, dotando o 

indivíduo de uma série de instrumentos para conhecer a realidade e relacionar-se, partindo 
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de uma aproximação espontânea que permite os modelos e representações intuitivas 

(Argento, 2006). O desenvolvimento cognitivo do indivíduo é explicado, neste contexto, a 

partir dos exercícios e estímulos fornecidos pelo meio, o que traduz, por outro lado, a 

propriedade da inteligência poder ser desenvolvida, aperfeiçoada, num processo evolutivo 

que vai desde o nível mais elementar até ao nível das trocas simbólicas. Efetivamente, 

O conhecimento mostra-se como resultado de uma construção onde é importante a 

maturação e a experiência do indivíduo, reguladas por um mecanismo interno, a que Piaget 

dá o nome de equilibração, que atua como processo auto-regulador, para compensar as 

perturbações exteriores que rompem o equilíbrio interno. O resultado de cada 

reequilibração não é a volta ao equilíbrio anterior, e sim a um novo estado qualitativo 

diferente. (Merchán, 2000, p. 53) 

 

Deste modo, o desenvolvimento cognitivo no paradigma piagetiano é um processo 

que procura sempre formas de equilíbrio sucessivas, qualitativamente superiores, que 

tende, em última análise para a aquisição e desenvolvimento do pensamento formal. 

Em síntese e de uma forma global, podemos dizer que a teoria de 

desenvolvimento cognitivo de Piaget é construtivista, na medida em que é o próprio sujeito 

quem constrói os seus conhecimentos. É um paradigma que assenta no desenvolvimento 

biológico, já que a inteligência é construída sobre um equipamento biológico inato e 

desenvolve-se de acordo com uma sequência pré-determinada e é, por outro lado uma 

teoria que sustenta um processo ativo e interativo, já que construído pelo sujeito em 

interação contínua com o meio. Neste processo, a inteligência vai mudando 

qualitativamente; o sujeito transita de períodos de reorganização profunda, para outros de 

reintegração, atingindo um novo estádio e assimilando as mudanças operadas. Este 

desenvolvimento processa-se por fases ou estádios, onde cada um apresenta 

especificidades cognitivas, que determinam o funcionamento do sujeito e onde cada 

estádio se estrutura no anterior e prepara as estruturas do estádio seguinte. Piaget considera 

4 estádios: o sensório-motor (0 – 2 anos), o pré operatório (2 – 7 anos), o das operações 

concretas (7 – 11 anos) e o das operações formais (11-15 anos). 

Para que o processo de desenvolvimento cognitivo alcance o almejado equilíbrio, 

indispensável se torna a conjugação de um conjunto de fatores desenvolvimentais, de entre 

os quais podemos destacar a maturação orgânica, a experiência, as interações e 

transmissões sociais, a equilibração. 
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2.2. O desenvolvimento na ótica socioconstrutivista de Vygotsky 

Partindo do pressuposto de que o ser humano se constitui e desenvolve na 

interação com os outros, Vygotsky (1896-1934) vai elaborar a sua teoria de 

desenvolvimento numa tónica fundamentalmente social, onde a cultura se torna parte 

integrante da natureza humana, num processo histórico que, ao longo do desenvolvimento 

da espécie e do indivíduo, acaba por moldar o funcionamento psicológico do homem. 

Enquanto Piaget encarou o desenvolvimento humano numa dimensão 

essencialmente cognitiva, de desenvolvimento da inteligência, assente essencialmente na 

interação com o meio, na maturação, na experiência e na hereditariedade, Vygotsky vai 

preocupar-se sobretudo com o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, que 

fundamenta na interação social, na cultura e na herança histórica. 

Assim, as proposições teóricas do psicólogo soviético contemplam a dupla 

natureza do ser humano: um ser que é membro de uma espécie biológica que só se 

desenvolve no interior de um grupo cultural e, consequente e eminentemente social. 

Formulando uma teoria sócio-histórica, Vygotsky lança as bases do socioconstrutivismo, 

onde o desenvolvimento psicológico se processa na apropriação de formas culturais 

maduras de atividade. 

Ao preconizar que o sujeito constitui as suas formas de ação em atividades e a sua 

consciência nas relações sociais, Vygotsky abre os caminhos que alicerçam a superação da 

dicotomia social/individual, já que a ação do sujeito só o é a partir da interação com os 

outros e o sujeito só o é, enquanto tal, se enquadrado no contexto social, o que faz com que 

o psicológico só possa ser compreendido nas suas dimensões social, cultural e individual 

(Pereira, 2008). Deste modo, a génese do desenvolvimento psicológico do indivíduo pode 

ser evidenciada através da identificação dos mecanismos através dos quais o plano 

intersubjetivo permite elevar as formas de ação individual (Idem, 2008). 

Na medida em que encara as ações humanas enquanto formas de relação do 

sujeito com o mundo, dirigidas por motivos, por fins a alcançar, Vygotsky (2003) está a 

colocar a interação social e a cultura como base do desenvolvimento psicológico. 

Deste modo, para o psicólogo soviético o processo de desenvolvimento do 

indivíduo em geral e da criança, em particular, encontra essencialmente a sua ancoragem 
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“na interação com os adultos, especialmente em casa, (cabendo a estes) direcionar e 

organizar a aprendizagem da criança antes desta a poder dominar e internalizar” 

(Papalia, Olds & Feldman, 2001, p. 36), num processo de ancoragem que faculta e 

potencializa a internalização por parte da criança. De acordo com Papalia et al. (2001, p. 

36), o principal contributo da perspetiva desenvolvimental de Vygotsky tem assentado no 

“reconhecimento atribuído à componente social do desenvolvimento cognitivo e no 

desenvolvimento psicossocial”, numa mudança do foco de atenção do indivíduo para 

unidades mais abrangentes, interacionais (pais, irmãos, pares), a par da chamada de 

atenção para as especificidades que os contextos socio-culturais desempenham no 

desenvolvimento individual, que o pode diferenciar de outros indivíduos na mesma idade, 

mas em contextos culturais diferentes. 

De facto e de acordo com Vygotsky (1984) o desenvolvimento psicológico 

processa-se na apropriação de formas culturais por parte do indivíduo. Esta ideia de que o 

ser humano, se constitui, enquanto tal, na interação com o outro, apresenta-se como a 

espinha dorsal do paradigma teórico de Vygotsky, para quem “a cultura humana se torna 

parte da natureza humana num processo que, ao longo do desenvolvimento da espécie e 

do indivíduo, molda o funcionamento psicológico do homem” (Oliveira, 2009, p. 25). Aliás 

é a própria herança socio-cultural quem fundamenta a construção das funções psicológicas 

superiores, pois que na sua interação com o meio o homem, ancorado nos instrumentos e 

símbolos culturalmente desenvolvidos cria formas de ação que o distinguem dos outros 

animais, realiza a sua identidade de humanidade. Não há, por isso, funções mentais fixas e 

imutáveis, mas antes um cérebro dotado de grande plasticidade, aberto e cujas estruturas 

são moldadas ao longo da história da espécie e do desenvolvimento de cada um. O 

desenvolvimento, ao contrário de Piaget para quem há uma prioridade do desenvolvimento 

(endógeno) sobre a aprendizagem (exógena), processa-se com a aprendizagem, já que a 

criança articula um desenvolvimento finalizado e aprendizagens contextualizadas e 

enquadradas num ‘mecanismo psicológico’, a ‘zona de desenvolvimento proximal’ (ZDP), 

a evidenciar que a aprendizagem está em relação com o nível de desenvolvimento da 

criança, pois este é potencializado por aquela e só há desenvolvimento quando houve 

aprendizagem. Na verdade, se é certo que “o processo de desenvolvimento não coincide 

com o da aprendizagem, não é menos certo que estas dão muitas vezes origem à zona de 

desenvolvimento proximal” (Broncart & Schneuwly, 1990, p. 117). 
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Fig. 2. O Socioconstrutivismo de Vygotsky 
(Fonte: Lemire, 2004 – Tradução e adaptação próprias) 

 

A zona de desenvolvimento proximal implica uma interação, acarreta o processo 

da ‘mediação’, a evidenciar que a influência das interações sociais no desenvolvimento é 

um axioma fundamental da teoria socioconstrutivista de Vygotsky. Enquanto Piaget encara 

a criança como “um investigador que, pela sua exploração e ação aprende a conhecer o 

mundo e desenvolve as capacidades e as estratégias necessárias para a resolução de 

problemas” (Dumora & Boy, 2008, p. 350), Vygotsky perspetiva-a sobretudo como um 

aprendiz. A criança de Vygotsky “adquire conhecimentos e capacidades por intermédio 

das suas interações com os que com ele interagem, mais conhecedores do que ele” 

(Ibidem). De facto, para Vygotsky os conhecimentos constroem-se a partir da dialética 



35 

entre a criança e os que a rodeiam. “Neste contexto, educadores e meio cultural e 

linguístico, no qual as crianças se desenvolvem, desempenham um papel de capital 

importância no domínio do desenvolvimento da criança” (Dumora & Boy, 2008, p. 358). 

Vygotsky encara, por isso, o desenvolvimento como “um processo ininterrupto de auto-

movimento, (ou seja), um processo resultante da interação conflitual entre as fontes 

psicológicas já disponíveis no aprendiz e os novos recursos que lhe são propostos pelo 

meio cultural” (Idem, p. 239). 

Porque aprendendo no contexto social, vamos centrar a análise do pensamento de 

Vygotsky em três pontos: no aspeto social da aprendizagem, nos instrumentos de mediação 

e na zona de desenvolvimento proximal. Analisam-se assim, sumariamente como importa, 

os principais aspetos teóricos de Vygotsky, que esquematicamente surgiram na figura 2, 

num enquandramento do paradigma socioconstrutivista do psicólogo soviético 

 

2.2.1. - O desenvolvimento fruto da interação social 

A perspetiva teórica de Vygotsky, como se tem referido, assenta no princípio de 

que desenvolvimento individual, a par do da própria espécie só pode ser entendido se 

enquadrado numa ótica de desenvolvimento ontogenético e filogenético, num processo 

socio-histórico, onde instrumentos e símbolos construídos socialmente acabam por 

determinar o desenvolvimento individual, definindo igualmente “quais das inúmeras 

possibilidades do funcionamento cerebral serão efetivamente concretizadas ao longo do 

desenvolvimento e mobilizadas na realização das diferentes tarefas” (Oliveira, 2009, p. 

26). Todavia, a evolução e desenvolvimento do ser humano e do indivíduo não pode ser 

encarada apenas sob a dimensão social, pese embora a tónica nela colocada. Na verdade,  

as postulações de Vygotsky sobre os fatores biológicos e sociais do desenvolvimento 

psicológico apontam para dois caminhos complementares de investigação: de um lado o 

conhecimento do cérebro como substrato material da atividade psicológica e, de outro, a 

cultura como parte essencial da constituição do ser humano, num processo em que o 

biológico se transforma no socio-histórico (Oliveira, 2009, p. 35) 

 

Ou seja, o indivíduo é efetivamente fruto da sua interação com a sua cultura, com 

o meio em que vive. É nesse meio, na interação com o outro, sobretudo com os mais 

capazes, que o indivíduo aprende e, consequentemente se desenvolve. De facto, a 
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aprendizagem é fundamentalmente a transmissão socializada de um saber, pelo que a 

criança não pode aprender isoladamente, mas sempre na relação com outro, que é quem lhe 

permite aprender o que jamais conseguiria sozinho. Esta aprendizagem, no entanto, deve 

estar localizada numa área que vá para além das suas capacidades atuais, situando-se, 

todavia, numa área de proximidade tal, que a ajuda do tutor lhe possibilite progredir sem 

que a aprendizagem visada não fique demasiado longe dos seus conhecimentos atuais, 

numa zona que Vygotsky denominará, como se referiu já de ZDP. 

Esta aprendizagem será posteriormente transformada num saber socialmente 

construído, num saber pessoal, numa fonte de desenvolvimento individual, numa passagem 

do conhecimento interpessoal para o intrapessoal (Vygotsky, 1978). Estamos perante a 

noção de ‘aprendizagem por imitação’, onde se evidencia a necessidade de uma 

compreensão para que se processe a aprendizagem e não uma imitação simples ou reflexo 

como em qualquer animal. É uma ação que se efetua com o auxílio do outro, numa 

cooperação que vai permitir ao aprendiz resolver problemas que estão para além das suas 

capacidades atuais; uma aprendizagem que não pode desenvolver sozinho, mas que 

consegue com o auxílio do ‘outro’. 

No momento em que é capaz de sozinho resolver a situação ou o problema, sem 

necessidade de qualquer outro auxílio, evidenciando como sua a nova capacidade, fonte de 

desenvolvimento pessoal, o indivíduo passou da função ‘inter-psíquica’ à ‘intra-psíquica’. 

Importa realçar desde já, o crucial papel da interação com o ‘outro’, na sua função 

mediadora, num processo de ‘internalização’ da conduta, onde este papel de ‘mediação’, 

que possibilita a aquisição do novo saber, se apresenta como efetivo catalisador da 

passagem da fase de interpsíquiquismo à de intrapsiquismo, onde o outro tem também de 

assumir como ‘seus’ os novos conhecimentos, para assim os poder transmitir ao aprendiz. 

É, pois, um processo dialético onde não só o aprendiz sai enriquecido com os novos 

saberes e capacidades potencializadores de desenvolvimento, como também o ‘outro’ se 

enriquece, se valoriza (Connac, 2009), num processo aparentemente paradoxal, já que “é o 

tutor quem mais beneficia do tutorado, já que é obrigado a operacionalizar esta 

articulação entre pensamento e linguagem” (Idem, p. 55). 

Esta relação dialética entre o aprendiz e o ‘outro’ é realçada por Chaiklin (2009), 

quando encara o processo de desenvolvimento na teoria vigotskiana como 
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um processo caraterizado pela união dos aspetos mentais e materiais, de processos de 

ordem social e pessoal, enquanto a criança supera as sucessivas etapas do 

desenvolvimento. […] Estas duas vertentes materiais/mental e social/pessoal expressam 

uma outra maneira de exprimir a mesma ideia e de sublinhar as estruturas psicológicas da 

criança. (Chaiklin, 2009, p. 42). 

 

Na mediação surge como deveras importante o recurso ao utensílio, ao 

instrumento, que tanto pode ser material, como psíquico. Vygotsky (2008) acentua a 

importância dos instrumentos no desenvolvimento da espécie, na relação dos primeiros 

homens com o ambiente. A relação com o instrumento continua, todavia, relevante na 

aprendizagem do indivíduo, sendo mesmo aqueloutro considerado por Vygotsky como a 

afetiva alavanca do desenvolvimento. No que se refere especificamente aos ‘instrumentos 

psicológicos’ Vygotsky considera-os elaborações artificiais, de origem social, como 

acentua Vergnaud (2000).  

Na verdade, os instrumentos, representam uma alavanca do desenvolvimento, na 

medida em que o seu recurso implica desde logo uma antecipação da própria ação. Quando 

o indivíduo decide recorrer a um determinado instrumento, previu já o seu possível efeito, 

fez uma antecipação prévia da ação, o que no caso do recurso à linguagem, por exemplo, 

se expressará no que Vygotsky (2003) denominará de linguagem egocêntrica. Recorde-se, 

a propósito que para o psicólogo soviético a linguagem apresenta-se como instrumento 

fundamental da socialização e do desenvolvimento do indivíduo. De facto e partindo do 

princípio anteriormente exposto, de que a aprendizagem é essencialmente social, 

mediatizada pelo instrumento, na interação com o ‘outro’, a linguagem apresenta-se como 

instrumento ancorador da aprendizagem e, consequentemente do desenvolvimento. De 

acordo com o próprio Vygotsky, 

Tomar consciência duma ação, é com efeito passá-la do plano de ação ao da linguagem, e 

reinventá-la na imaginação para a poder imprimir na palavra […] a consciencialização da 

semelhança exige a formalização duma generalização ou dum conceito primário, 

englobando os objetos que entram nesta relação (Vygotsky, 2003, p. 303). 

 

Realça-se assim o papel da linguagem em todo o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento do indivíduo, já que “a mediação semiótica modifica profundamente os 

processos psicológicos e estes podem ser sensivelmente diferentes em função dos sistemas 

semióticos próprios de cada cultura” (Buekenhoudt, 2011, p. 16). 
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Encarando a linguagem como o instrumento que possibilita expressar o 

pensamento, Vygotsky (2003), numa linha muito próxima do pensamento de Spinoza irá 

ancorar as raízes deste instrumento de socialização e desenvolvimento na emoção, na 

afetividade, pois que a linguagem traduz “as relações entre a palavra e o pensamento” 

sendo que “o próprio movimento que vai da ideia à palavra é desenvolvimento” 

(Vygotsky, 2003, p. 428). Deste modo, a linguagem não só serve de suporte à formação de 

conceitos, como se apresenta, acima de tudo, como instrumento de realização do próprio 

pensamento, numa ligação entre o intelecto e a afetividade. 

A primeira questão que se coloca, quando se fala da relação do pensamento e da 

linguagem com os outros aspetos da consciência, é a da ligação entre o intelecto e o afeto. 

Como se sabe, a separação do aspeto intelectual da nossa consciência do seu aspeto 

afetivo, é uma das principais falhas da psicologia tradicional. […] Do mesmo modo quem 

separou o pensamento do afeto tornou desde logo impossível o estudo da influência do 

pensamento sobre o caráter afetivo, volitivo da vida psíquica, porque a atribuição 

determinista da vida psíquica impede que se atribua ao pensamento aquela força mágica 

que o torna capaz de definir o comportamento humano, transformando o pensamento num 

apêndice inútil do comportamento, na sua sombra impotente e vã (Vygotsky, 2003, p. 61).  

 

Encara-se assim a linguagem como a expressão de um pensamento já constituído 

e cuja interação será inequívoco fator de desenvolvimento do indivíduo. Assente em 

símbolos, a linguagem tem como principal função o intercâmbio social, precisando de um 

pensamento generalizante que possibilite uma comunicação efetiva, o que se torna possível 

graças aos signos. 

Começando com trajetórias diferentes, pensamento e linguagem acabam por se 

encontrar através do processo de socialização, que confere ao homem a possibilidade de 

um funcionamento psicológico mais elaborado, mediado pelo sistema simbólico da 

linguagem. Deste modo, a linguagem surge como um sistema simbólico essencial para a 

mediação entre sujeito e objeto, ancorando o intercâmbio, por um lado, e o pensamento 

generalizante, por outro. Servindo de meio de comunicação entre os indivíduos, a 

linguagem fundamenta também a simplificação e generalização da experiência, 

“ordenando as instâncias do mundo real em categorias concetuais cujo significado é 

compartilhado pelos usurários dessa linguagem” (Oliveira, 2009, p.26). 

O desenvolvimento da linguagem, como aliás o de todas as funções psicológicas 

superiores, é um processo ao mesmo tempo pessoal e social, numa permanente relação 

com o pensamento, que incorpora, em si mesma, transformações cognitivas que originam 
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alterações nas funções psicológicas superiores, alicerçando, por outro lado, novas formas 

de pensar e conceber a realidade, bem como agir sobre ela, num processo de permanente 

internalização, que Vygotsky (1984) define como a 

reconstrução interna de uma operação externa. [...] Entretanto elas (funções) somente 

adquirem o caráter de processos internos como resultado de um desenvolvimento 

prolongado. [...] A internalização de formas culturais de comportamento envolve a 

reconstrução da atividade psicológica tendo como base as operações com signos. [...] A 

internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente desenvolvidas 

constitui o aspeto caraterístico da psicologia humana (Vygotsky, 1984, p. 63-65). 

 

Ou seja, as funções psicológicas superiores constituem-se e desenvolvem-se na 

socialização, na inter-relação, sendo internalizadas, após o que se constituem em 

‘processos internos’, num processo de progressiva auto-regulação, fundamento de ato 

voluntário e, consequentemente, base da passagem do intersubjetivo para o intrasubjetivo 

ou individual. 

Esta passagem do intersubjetivo para o intrasubjetivo constitui um dos aspetos do 

desenvolvimento pessoal, já que significa a apropriação de novas capacidades e saberes 

que sozinhos não poderiam ser constituídos e marcam a já referida ‘zona de 

desenvolvimento proximal’, a possibilidade de efetivo desenvolvimento pessoal e social do 

indivíduo e que sumariamente se abordará de seguida. 

 

2.2.2. – A Zona de Desenvolvimento Proximal, espaço privilegiado do Desenvolvimento 

O pressuposto de que é a aprendizagem quem torna possível o despertar de 

processos internos no indivíduo, faz com que o desenvolvimento de cada um esteja 

intimamente relacionado com a sua relação com o meio, com a sua inter-ação, no princípio 

de que cada um, enquanto organismo apenas se desenvolve com o suporte do outro. Esta 

constatação de que cada um de nós só por si é incapaz de realizar um conjunto de tarefas, 

de alcançar todo um conjunto de saberes, de desenvolver capacidades, faz com que 

Vygotsky engendre o conceito de zona de desenvolvimento proximal, ou zona de 

aprendizagem possível. De acordo com Fino (2001), o que terá levado Vygotsky (1978) à 

introdução deste conceito terá sido a necessidade de conjugar duas questões práticas da 
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psicologia educacional: por um lado, a avaliação das habilidades cognitivas das crianças; 

por outro a avaliação das práticas de instrução. 

No primeiro caso para verificar o nível de desempenho individual da criança (nível atual 

de desenvolvimento) e o nível de que seriam capazes de chegar funcionando 

interpsicologicamente (nível potencial de desenvolvimento). No segundo caso para a 

avaliação da instrução, uma vez que Vygotsky defendia que o funcionamento 

intrapsicológico cresce a partir do funcionamento interpsicológico. Sobre este segundo 

caso, o argumento de Vygotsky consiste na afirmação de que a instrução só é boa quando 

faz prosseguir o desenvolvimento, isto é, quando desperta e põe em marcha funções que 

estão em processo de maturação ou na ZDP (Fino, 2001, p. 276). 

 

Traduzida comummente em português como ‘zona de desenvolvimento proximal’ 

(ZDP), numa aproximação ao termo inglês ‘zone of proximal development’, este conceito 

encerra desde logo uma certa complexidade etimológica, já que entendemos, com Frenay 

(2011) que seria muito mais adequada a denominação de ‘zona próxima de 

desenvolvimento’, expressão que nos parece refletir com maior propriedade as 

caraterísticas de desenvolvimento propostas por Vygotsky. 

De qualquer modo, pode encarar-se a ZDP como um espaço de aprendizagens 

novas em mediação com alguém mais capaz, seja este alguém uma pessoa ou outro 

instrumento (livro, filme, manual…).  

Conceito prolixo, o conceito da ZDP é encarado por Clot, (2002) numa dupla 

perspetiva: 1) numa ótica que considera mais comum ou corrente e que é a que entende 

este conceito como enquadrado por um limite inferior (o que a criança é capaz de fazer 

sozinha) e um limite superior (o que a criança já é capaz de fazer após a interação com 

outro, numa ligação ao espaço temporal que medeia a aprendizagem inter-psíquica para a 

intra-psíquica; 2) numa transferência de um saber socializado para um saber 

individualizado. É um processo que implica idiossincraticamente tensões, contradições e 

recuperações. Podemos assim com Vygotsky (1987) encarar o desenvolvimento atual 

enquanto caraterizador retrospetivo do desenvolvimento e a ZDP como específica do 

desenvolvimento mental numa ótica prospetiva, já que dialética, transformável no decurso 

da aprendizagem, passando de uma forma interpsicológica a uma forma psicológica. 

É neste sentido que a ZDP pode ser entendida como uma preciosa ferramenta para 

educadores e psicólogos, pois que permite compreender o curso interno do 

desenvolvimento e cujo uso pode permitir considerar quer os ciclos e processos de 
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maturação já alcançados e aqueloutros que se encontram ainda em formação e que podem 

ser potencializados. Deste modo, A ZDP permite delinear o futuro imediato da criança e o 

seu estado dinâmico de desenvolvimento (Vygotsky, 1987).  

Assim sendo, e como refere Fino (2001, p. 276) a ZDP apresenta-se como efetiva 

‘janela de aprendizagem’, pois que representa a diferença entre o que o aprendiz pode 

fazer individualmente e o que consegue na interação com outros mais capazes, chamando 

igualmente a atenção para o facto de tal aprendizagem necessitar do princípio de prontidão 

por parte do aprendiz. Para que a aprendizagem se concretize necessário se torna que o 

aprendiz tenha alcançado um determinado estado de aptidão para aprender determinado 

material cognitivo. Por outro lado, esta ‘janela de aprendizagem’, sugerida pelo conceito 

da ZDP em cada momento do desenvolvimento cognitivo do aprendiz, pode ser estreita e 

num grupo existirão tantas janelas quantos aprendizes, o que traz desde logo à colação a 

necessidade de adequar os contextos de aprendizagem às caraterísticas de cada aprendiz, 

de sustentar a aprendizagem cooperativa, numa potencialização da aprendizagem 

individual. 

O conceito da ZDP implica também a necessidade de reavaliar o papel da 

imitação na aprendizagem. Como afirma Vygotsky, “uma pessoa só é capaz de imitar o 

que está ao alcance do seu nível atual de desenvolvimento”, aspeto deveras importante se 

tivermos em linha de conta o nosso objeto de estudo. Não menos importante, e enquadrado 

nesta dinâmica desenvolvimental da ZDP, é o facto de esta nos permitir ver o estado da 

criança e as suas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. Tal facto desde logo 

faz com que se procurem situações novas, desafiantes, pois que “a aprendizagem seria 

completamente desnecessária se simplesmente utilizasse o que já amadureceu no processo 

de desenvolvimento, se não fosse ela mesma uma fonte de desenvolvimento”, (Vygotsky, 

1987, p. 212). Como refere o próprio Vygotsky (Ibidem) “A aprendizagem é útil quando se 

move à frente do desenvolvimento. Ao fazê-lo ela impele ou desperta toda uma série de 

funções que estão em fase de maturação repousando na zona de desenvolvimento 

proximal”, pois que “a área de desenvolvimento potencial permite-nos determinar os 

futuros passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento e examinar não só o que o 

desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no processo de maturação" 

(Vygotsky, 1987, p. 113). A ZDP ativa, assim, processos de desenvolvimento que 
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funcionam quando a criança interage no seu ambiente, internalizando valores, significados, 

regras, enfim o conhecimento disponível em seu contexto social. 

Os estádios de Piaget apontam para que cada criança possa atingir determinado 

nível de desenvolvimento, caso tenha adquirido determinado grau de maturação orgânica e 

os estímulos adequados. Vygotsky defende que a criança sozinha apresenta um nível 

diferente de resolução de problemas do que aquele que consegue com a ajuda de outros. 

Assim, dá o exemplo de duas crianças com a idade mental de 7 anos, mas uma convivendo 

com crianças de 9 anos e outra com crianças de 7 anos e meio, concluindo que o 

desenvolvimento mental destas duas crianças será o mesmo do ponto de vista da sua 

atividade autónoma, mas não do ponto de vista da sua capacidade de desenvolvimento 

potencial. A ZDP surge assim delimitada pelo que a criança é capaz de realizar com a 

ajuda dos outros, pois que “o que a criança é capaz de fazer hoje com a ajuda dos adultos 

será capaz de o fazer sozinha amanhã” (Vygotsky, 1987, p.60).  

Pode assim concluir-se, que para Vygotsky o processo de desenvolvimento se 

apresenta como um esforço ativo, encaminhado para a adaptação, onde a criança atua sobre 

a realidade (cultural e social) para se adaptar a ela, transformando-a e transformando-se a 

si própria através de mediadores, de entre os quais se referem as ferramentas ou 

instrumentos e os signos que vão permitir à criança passar da zona de desenvolvimento real 

à zona de desenvolvimento proximal num processo onde a mediação se torna efetiva 

ancoragem da internalização, do desenvolvimento pessoal e social do indivíduo, como se 

depreende da figura 3. 

 

 

Fig. 3. Esquema do processo de desenvolvimento de Vygotsky 
(Fonte: Produção Própria) 
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2.3. O Desenvolvimento Humano na perspetiva Ecológica e Bioecológica. 

Procurando um modelo de desenvolvimento alternativo ao tradicional, que 

assentava fundamentalmente nas caraterísticas fisiológicas e psicológicas do indivíduo, 

Bronfenbrenner apresentou em 1979 o modelo ecológico do desenvolvimento, 

considerando a Ecologia do Desenvolvimento Humano como “o estudo científico da 

acomodação progressiva e mútua entre um ser vivo ativo em crescimento e as 

propriedades dos cenários imediatos que envolvem o indivíduo” (Bronfenbrenner, 1989, 

p.21). 

O modo de encarar e teorizar o desenvolvimento humano foi evoluindo ao longo 

de cerca de quinze anos de uma perspetiva ecológica até uma mais interativa, a 

bioecológica. Assim, Bronfenbrenner começou por teorizar a ecologia do desenvolvimento 

humano (1979), procedendo depois à teorização dos sistemas ecológicos (1992), para em 

conjunto com Ceci (1994) e com Morris (1998) definir as linhas estruturantes do modelo 

bioecológico, consolidando, a partir daí a teoria bioecológica do desenvolvimento humano 

(Almeida, (2011).   

A teoria ecológica proposta por Bronfenbrenner (1979) apresenta, na opinião de 

Villalba Quesada (2003) influências de um conjunto diversificado de autores, tais como 

Freud (1938), Lewin (1975), Mead (1972,1996), Otto Rank (1939), Piaget e Fisher (1986) 

e Vigotsky (1926), se bem que tenha sido a sua própria experiência que o levou a dar 

primazia à influência do ambiente e da fenomenologia no conceito do desenvolvimento. 

"As suas investigações interculturais fizeram-no refletir sobre a capacidade do ser 

humano na adaptação, tolerância e criação de ecologias em que vive e se desenvolve" 

(Villalba Quesada, 2003, p. 8). 

Na ótica ecológica, o desenvolvimento humano resulta de um conjunto “de 

processos de interação entre as propriedades da pessoa e as propriedades do meio, que se 

traduzem em diferentes graus de estabilidade ou de mudanças nas suas caraterísticas, ao 

longo do curso do seu desenvolvimento” (Grande, 2010, p. 37). Nesta perspetiva, falar do 

desenvolvimento do indivíduo significa defini-lo como pessoa em desenvolvimento e no 

contexto. A teoria ecológica permite assim enfatizar as particularidades do 

desenvolvimento vivenciadas pelo homem, que cresce num contexto definido, deixando de 
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lado os déficits encontrados em função da comparação com outros seres humanos em 

desenvolvimento em contextos culturalmente diferentes. 

Na verdade, a teoria ecológica radica na convicção de que o desenvolvimento e 

comportamento humanos só têm verdadeira explicação quando contextualizados, na 

interação do indivíduo com o meio. Deste modo,  

a abordagem ecológica do desenvolvimento humano apresenta como principal novidade 

nas suas conceções de indivíduo, de ambiente e, sobretudo, da interação entre ambos, o 

reforço da tendência para se olhar simultaneamente no sentido do indivíduo e para além 

do indivíduo, isto é, para o ambiente ecológico que o rodeia, feito de contextos e 

relações (Fonseca, 2007, p. 280). 

 

A perspetiva ecológica do desenvolvimento humano, apresenta-se assim como um 

modelo teórico-metodológico que, assente no estudo contextual do desenvolvimento, 

coloca a tónica deste processo na relação entre o indivíduo e o contexto ou meio em que se 

insere, "no conteúdo do que é percebido, desejado, temido, pensado ou adquirido como 

conhecimento pela pessoa, e como a natureza desse material psicológico muda em função 

da exposição e interação da mesma com o meio" (De Antoni, 2000, p. 11). 

Assim sendo, curial se torna que Bronfenbrenner (1996) defina o 

desenvolvimento humano como "um processo de progressiva inter-relação entre uma 

pessoa cambiante e um meio igualmente em mudança" (López, García & Ariza, 2003, p. 

207), e que engloba "estabilizações e mudanças das caraterísticas biopsicológicas de um 

ser humano, não apenas ao longo do ciclo da vida mas, também, através de gerações" 

(Bronfenbrenner, 1977, p. 514).  

O desenvolvimento é, por isso, um processo que ocorre na sequência de 

"mudanças duradouras e estáveis na relação entre a pessoa e o seu meio ambiente, […] 

através de um processo de mútua dependência entre a pessoa e as condições ambientais" 

(Fonseca, 2007, p. 280), numa dialética que implica uma acomodação progressiva e mútua 

ao longo de todo o ciclo vital entre o homem ativo e em desenvolvimento, os contextos 

imediatos em que se insere e em transformação, e onde as interações entre os contextos 

determinam e influenciam o processo de desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1989). 

Esta conceção faz emergir desde logo duas implicações fundamentais: a primeira, 

é a de encarar o sujeito como autor do seu próprio desenvolvimento, como alguém que age 
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e interage, uma entidade dinâmica que se adapta e, por sua vez se reestrutura e não como 

algo de passivo; a segunda é que este processo de desenvolvimento, porque interativo, 

implica não só o indivíduo, como também o grupo em que se insere e com quem interage e 

toda a herança biopsicológica da espécie humana.  

Na teoria ecológica há um princípio básico segundo o qual os ambientes em que a 

pessoa vive são a principal fonte que influencia os seus comportamentos e, 

consequentemente, o seu próprio desenvolvimento (López, García & Ariza, 2003), numa 

dinâmica onde cada ambiente vivencial partilha concentricamente com os outros sistemas, 

pois que o ambiente ecológico de desenvolvimento humano não se limita apenas a um 

ambiente único e imediato, antes deve ser “concebido topologicamente como uma 

organização de estruturas concêntricas, cada uma contida na seguinte” (Idem, p.18).  

Esta interação sistémica alerta-nos para a multiplicidade de influências que 

contribuem para o desenvolvimento humano, muitas delas não imediatamente presentes, 

mas nem por isso menos influentes, o que, por sua vez, chama a atenção para outro 

princípio do desenvolvimento ecológico, segundo o qual a influência do ambiente no 

indivíduo não é direta, mas mediada pelas perceções da própria pessoa, numa aproximação 

fenomenológica, que "constitui uma característica fundamental da psicologia ecológica" 

(López, García & Ariza, 2003, p. 208).  

Deste modo, a ecologia do desenvolvimento humano envolve o estudo da 

acomodação progressiva e mútua do ser humano (ativo e em desenvolvimento) com as 

propriedades, em mutação, dos ambientes em que este se move e dos contextos mais 

amplos em que tais ambientes se inserem (Bronfenbrenner, 1996). Por outras palavras, 

podemos dizer que o autor concebe o desenvolvimento em termos de uma hierarquia de 

sistemas, de progressiva complexidade (Grande, 2010). São quatro sistemas que, quais 

'matrioskas' russas, se imbricam e interpenetram uns nos outros, influenciando-se mútua e 

concentricamente:  

 o microssistema, que é "o cenário imediato que contém a pessoa em 

desenvolvimento, caracterizado por contextos onde os indivíduos podem facilmente 

envolver-se numa interação face-a-face" (a casa, o grupo de pares, o jardim-de-infância…) 

(Fonseca, 2007, p. 280), onde se processam as experiências interpessoais em ambiente de 

proximidade. É um nível que, segundo Bronfenbrenner (1989) advém do interior do 
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indivíduo, das suas caraterísticas físicas e da distinção de objetos do ambiente imediato, 

que caraterizam a relação face a face. O autor concetualiza-o como 

 ”um padrão de atividades, papéis, relações interpessoais e experiências vividas pelo 

indivíduo em desenvolvimento, num dado cenário, onde estão inseridas outras pessoas 

com caraterísticas distintas a nível de temperamento, de personalidade e de sistema de 

crenças” (Bronfenbrenner, 1989, p. 11). 

 

 O mesosistema, engloba as relações entre os microssistemas em que cada 

pessoa se insere, bem como as relações que entre eles se estabelecem. Refere-se, por isso, aos elos 

e aos processos entre dois ou mais ambientes nos quais o indivíduo se desenvolve, ou seja 

reflete a interação entre os diversos microssistemas. Segundo Bronfenbrenner (1989, p. 11) 

o mesosistema “compreende o desenvolvimento humano em função de ligações e 

processos entre dois ou mais cenários, onde o indivíduo em desenvolvimento está 

inserido”. 

 O exosistema, que "levanta a hipótese de o desenvolvimento individual ser 

afetado por acontecimentos que ocorrem em cenários nos quais a pessoa não está sequer 

presente" (Fonseca, 2007, p. 280), apresenta-se como imprescindível suporte para o 

desenrolar das atividades de outras pessoas que com ele interagem e assim o influenciam. Para 

Bronfenbrenner (1989, p. 12) o exosistema compreende “ligações e processos entre dois ou mais 

cenários, em que, pelo menos num deles, o indivíduo não está inserido, mas onde ocorrem situações 

que influenciam os processos e o cenário onde o indivíduo em desenvolvimento está inserido e atua”. 

Por outras palavras, um exosistema é um sistema de mesosistemas (Bronfenbrenner,  2005). 

 Finalmente, o macrossistema, engloba a sociedade em geral e os seus 

fundamentos axiológicos, bem como as políticas sociais e educativas. Constitui um 

conjunto de fatores sociais mais abrangentes mas que influenciam de igual modo cada um 

dos outros níveis ou subsistemas. Segundo Bronfenbrenner (1989, p. 12) este sistema 

integra “os sistemas anteriores e compreende os padrões de cultura e de sub-cultura 

dominantes, tais como os sistemas económicos, sociais, educacionais, de saúde, jurídicos e 

políticos”. 

Concebendo o ambiente ecológico como um conjunto de estruturas seriadas e 

ancoradas em diferentes níveis, onde cada um contém o outro, (figura 4), Bronfenbrenner 

(1996) esclarece ainda que a capacidade de formação de um sistema depende da existência 
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das interconexões sociais entre esse sistema e outros, o que vem relevar a importância das 

redes sociais. 

Por outro lado, se todos os níveis dependem uns dos outros, então torna-se 

necessário "que se verifique uma participação conjunta dos diferentes contextos e uma 

comunicação entre eles" (Frías-Armenta et al., 2003, p. 16). Esta participação e 

comunicação conjuntas realçam uma das características do modelo ecológico, que é a sua 

intersistematicidade, realçando-se assim que, no modelo ecológico, “a posição e a 

mudança do indivíduo em desenvolvimento são influenciadas por variáveis em diferentes 

níveis e, sobretudo, pelas diferenças existentes entre os sistemas” (Grande, 2010, p. 38).  

Constata-se assim que a perspetiva ecológica do desenvolvimento humano 

considera o indivíduo como uma variável resultante de uma multiplicidade de variáveis, 

onde os processos que interferem no desenvolvimento e comportamento humanos derivam 

de diferentes contextos nos quais o indivíduo participa como elemento ativo e das relações 

que entre eles se estabelecem (Bronfenbrenner, 1989). 

 

Fig.4. Estrutura concêntrica e sistémica da teoria ecológica   
(Adaptação e tradução própria, com base em Kopp e Krakow, 1982). 
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Nos finais da década de noventa, a perspetiva ecológica foi reformulada por 

Bronfenbrenner e Morris (1998), num acentuar da bidirecionalidade da influência do 

ambiente e do indivíduo no processo de desenvolvimento, denominando a nova perspetiva 

de bioecológica. Neste paradigma o desenvolvimento é encarado como fruto de uma 

interação mútua entre o ambiente e o indivíduo, que influencia também o seu próprio 

ambiente quando inicia uma atividade nova, ou quando começa a estabelecer algum tipo de 

vínculo, sendo igualmente influenciado pelos que o rodeiam, sejam pessoas, objetos ou 

símbolos, bem como nos níveis e nas propriedades da pessoa (Bronfenbrenner & Ceci, 

1994; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Neste modelo, o desenvolvimento humano é 

concebido como resultado de quatro núcleos dialeticamente inter-relacionados: o processo, 

a pessoa, o contexto e o tempo (PPCT). 

O que muda essencialmente nesta nova perspetiva é a forma de olhar a pessoa em 

desenvolvimento. No modelo ecológico Bronfenbrenner (1977; 1989) concede "demasiado  

ênfase aos contextos de desenvolvimento deixando a pessoa para segundo plano" (Martins 

& Szysmanski, 2004, p. 64). Neste novo modelo reforça-se o ênfase nas caraterísticas 

biopsicológicas da pessoa em desenvolvimento, apresentando-se ainda um novo construto, 

o dos 'processos proximais', entendido como "formas particulares de interação entre 

organismos que produzem o desenvolvimento humano" (Bronfenbrenner & Morris, 1998, 

p. 994), que operam num “TEMPO e são vistos como mecanismos primários produtores do 

desenvolvimento humano e variam em função das caraterísticas da PESSOA em 

desenvolvimento" (Ibidem). 

Assim, a perspetiva bioecológica coloca maior relevo nas caraterísticas 

genotípicas e fenotípicas dos indivíduos, bem como nas interações com as pessoas e 

situações contextuais que as rodeiam. Para além disso, esta perspetiva introduz mais uma 

dimensão, o tempo. 

Ao realçar-se o papel do indivíduo na sua interação contextualizada com o meio, 

chama-se a atenção para o facto da influência do meio no indivíduo ser mediada pelas suas 

próprias perceções, podendo concluir-se que o que efetivamente influi na sua conduta e 

desenvolvimento são as interpretações que ele faz dos fatores objetivos. Procurar 

interpretar o comportamento do indivíduo com base na informação objetiva, ignorando as 

suas próprias perceções, a sua própria individualidade e subjetividade, pode conduzir a 
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algo de inútil. Assim, no delinear do conceito de desenvolvimento, em vez de dar toda a 

atenção aos processos psicológicos tradicionais, (perceção, motivação, pensamento ou 

aprendizagem), Bronfenbrenner (1996) dá principal relevo ao conteúdo desses processos, 

como são percebidos pela pessoa, importando-se mais em como a natureza desse material 

psicológico pode ser alterada através da interação do ser humano com o seu meio ambiente 

(Martins & Szymanski, 2004). Os mecanismos que fundamentam tal perceção são os 

'processos proximais', que operando num tempo, variam em função da pessoa em 

desenvolvimento.  

Neste novo modelo desenvolvimental, o PROCESSO é considerado como o 

construto central do paradigma e implica a relação concomitante entre o indivíduo e o 

contexto, relação que se efetua em interações denominadas 'processos proximais', que 

englobam interações progressivamente mais complexas da pessoa com objetos e símbolos, 

pelo modo como "interpreta o seu ambiente, isto é, através dos papéis, atividades diárias e 

inter-relações" (De Antoni, 2000, p. 11). Deste modo, o processo envolve formas de 

interação participativa/relações funcionais entre o organismo e o meio/contexto (processos 

proximais e processos distais) que se desenvolvem ao longo do tempo.  

Nesta ótica, o desenvolvimento é encarado como "um fenómeno de continuidade e 

mudança das caraterísticas biopsicológicas dos seres humanos, tanto dos grupos como 

dos indivíduos" (Frías-Armenta, Escobar & Díaz-Mendez, 2003, p. 16), derivando não só 

das caraterísticas das pessoas (incluindo as genéticas), como também do ambiente, quer do 

imediato, quer do remoto e dentro de uma continuidade de mudanças que, através do 

tempo, se processam no ambiente.  

Já o processo é concebido em conexão direta com as ligações entre os diversos 

níveis e é constituído "pelos papéis e atividades diárias da pessoa em desenvolvimento" 

(Martins & Szymanski, 2004, p. 65). Para que haja um efetivo desenvolvimento a pessoa 

precisa de manter uma interação ativa e cada vez mais complexa com pessoas, objetos e 

símbolos no contexto imediato, numa base bastante regular e estendida no tempo, ou seja 

tem de socorrer-se dos 'processos proximais'. 

Quando se referem à PESSOA, Bronfenbrenner e Morris (1998) atentam no 

fenómeno de constâncias e mudanças ao longo da vida de cada indivíduo em 

desenvolvimento. Realçam-se neste domínio, quer as caraterísticas biológicas do 
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indivíduo, quer as psicológicas, sendo que nenhuma caraterística da pessoa pode, 

isoladamente, exercer influência no desenvolvimento. Neste modelo Bronfenbrenner e 

Morris (1998) apontam três caraterísticas da pessoa que moldam o desenvolvimento e 

influenciam os 'processos proximais': as disposições, os recursos bioecológicos e os 

pedidos ou demandas. Estas caraterísticas, que são as que maior probabilidade apresentam 

de influenciar o desenvolvimento são denominadas de 'caraterísticas desenvolvimentais 

instigadoras' e 

são as que se estabelecem ao longo do tempo, que são estáveis e encorajam processos de 

interação entre as pessoas em desenvolvimento e dois aspetos do seu ambiente mais 

próximo: o primeiro, são as pessoas que fazem parte do contexto e o segundo, os aspetos 

físicos e simbólicos do contexto que convidam, permitem ou inibem o envolvimento 

numa interação permanente, progressiva e mais complexa com as atividades desse 

ambiente imediato (Bronfenbrenner & Morris, 1998, p. 11). 

 

As disposições podem ser promotoras ou disruptivas, conforme potencializem ou 

inibam as interações geradoras do desenvolvimento.  

Quanto aos recursos bioecológicos, de capacidade, experiência, competência e 

conhecimento contribuem para o funcionamento dos processos proximais num 

determinado momento do desenvolvimento, apresentando simultaneamente disfunção e 

competência (Bronfenbrenner & Morris, 1998). A disfunção carateriza-se pela manifesta 

dificuldade em manter o controlo e integração do comportamento em diferentes situações e 

domínios do desenvolvimento, enquanto a competência está relacionada com a aquisição e 

progressivo desenvolvimento de conhecimento, aptidões e capacidades, que ajudem a 

orientar o comportamento em tais situações e domínios. 

Os pedidos ou demandas (Bronfenbrenner & Morris, 1998), também denominados 

de qualidade de estímulos pessoais (Bronfenbrenner, 2005), referem-se a qualidades 

pessoais que encorajam ou desencorajam reações do meio social, de modo a interferir, 

promovendo ou inibindo, os 'processos proximais'. 

A especificidade destas três caraterísticas é deveras importante, já que, de acordo 

com Bronfenbrenner e Morris (1998), permite a sua combinação em padrões de estrutura 

da pessoa, o que pode fundamentar as diferenças na direção e na intensidade nos 

'processos proximais' e no desenvolvimento. 
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O CONTEXTO refere-se ao meio ambiente em que o indivíduo está inserido e 

onde se desenvolvem os 'processos proximais'. São construtos de cariz predominantemente 

social, que para além de integrarem elementos de natureza psicológica não espacial, 

acabam também por 'limitar' e influenciar o desenvolvimento e gerar fluxos de influência 

recíproca. O contexto caracteriza-se assim por qualquer evento ou condição fora do 

organismo que pode influenciar ou ser influenciada pela pessoa em desenvolvimento 

...contextos ambientais influenciam os processos proximais e os resultados 

desenvolvimentais não só em termos dos recursos que eles tornam disponíveis, mas 

também na medida em que eles fornecem a estabilidade e a consistência através do 

tempo que os processos proximais precisam para seu funcionamento efetivo. 

(Bronfenbrenner, 1999, p. 23) 

 

Sendo um conceito já existente no modelo ecológico, o conceito de contexto é 

agora alargado, já que são introduzidos novos elementos na definição do micro e 

macrosistemas, sendo igualmente introduzido um novo sistema, o cronosistema.  

No construto de microssistema são incorporadas as caraterísticas da pessoa em 

desenvolvimento, bem como as caraterísticas dos pais, familiares, amigos próximos, 

educadores, ou outros que participem na vida da pessoa em desenvolvimento, numa base 

regular e por um período longo de tempo (Bronfenbrenner & Morris, 1998). A redefinição 

do microssistema, com a inclusão das caraterísticas da pessoa, faz com que tal sistema se 

transforme em centro nevrálgico do modelo bioecológico, como se deduz da afirmação dos 

autores, quando o definem como 

um padrão de atividades, papéis sociais e relações interpessoais experimentados pela 

pessoa em desenvolvimento num determinado contexto imediato, apresentando 

determinadas características físicas, sociais e simbólicas que convidam, permitem ou 

inibem o envolvimento e a atividade em interações sustentadas progressivamente mais 

complexas com, e no ambiente imediato (Bronfenbrenner & Morris, 1998, p. 1013). 

 

Esta reformulação alarga o âmbito do construto, já que, para além de incluir as 

interações da pessoa com outras pessoas e com os símbolos, acresce ainda a inclusão da 

linguagem (Lerner, 2004). 

As caraterísticas da pessoa, tal como foram conceptualizadas no modelo 

bioecológico acabaram por influenciar o construto de macrosistema. A teoria sociocultural 

de Vigotsky (2003) acabou por alicerçar algumas das perspetivas de Bronfenbrenner e 
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Morris (1998) nesta reformulação, já que o sistema axiológico e a respetiva intensidade 

dependem da cultura em que o indivíduo está inserido e flutuam conforme o espaço e as 

épocas. É nesse sentido que vão as palavras de Bronfenbrenner (2005, p. 149), quando 

refere que 

os sistemas de valores existentes no mundo da pessoa em desenvolvimento são essenciais 

para a compreensão da interação entre as forças organísmicas e forças ambientais no 

processo de desenvolvimento. Este sistema de crenças constitui uma caraterística 

desenvolvimental de qualquer macrosistema". 

Esta importância dada ao sistema de valores tem a ver com o facto de 

Bronfenbrenner (2005) considerar que "o conceito de repertório cultural de sistemas de 

crenças equacionar a possibilidade de outros repertórios que podem, também eles, criar 

ou inibir oportunidades de desenvolvimento" (Grande, 2010, p. 42). Assim, a 

reconceptualização do construto do macrosistema faz com que possa agora ser considerado 

como integrando 

o padrão global de caraterísticas de micro, meso e exosistema duma dada cultura, 

subcultura ou de outro contexto social mais alargado, com particular referência aos 

sistemas de crenças desenvolvimentais instigadores, recursos, riscos, estilos de vida, 

estruturas de oportunidades, opções de trajeto de vida e padrões de alternância social que 

estão inseridos em cada um desses sistemas  (Bronfenbrenner, 2005, p. 150). 

 

A reconcetualização e redefinição do micro e macrosistemas estiveram na origem 

da ancoragem da quarta propriedade do modelo bioecológico, o tempo, enquadrado agora 

num novo sistema, o cronosistema.  

O TEMPO pode ser entendido como a ocorrência das mudanças nos 

acontecimentos no decorrer dos tempos devido às pressões sofridas pelas pessoas em 

desenvolvimento. No paradigma bioecológico, o tempo é dimensionado nas dimensões 

múltiplas da temporalidade, que são três: atributos da pessoa, 'processos proximais' e 

parâmetros do contexto. Deste modo, o tempo permite verificar a influência de mudanças e 

continuidade sobre o desenvolvimento, ao longo do ciclo de vida, propriedade que 

Bronfenbrenner e Morris (1998) concetualizam em três níveis: micro, meso e macro. 

Microtempo refere-se à continuidade versus descontinuidade dos episódios que ocorrem 

no âmbito dos processos proximais. Mesotempo é a periocidade destes episódios em 

intervalos de tempo alargados, tais como dias e semanas. Finalmente, o Macrotempo foca 

acontecimentos e expetativas que se alteram na sociedade em geral, entre e ao longo de 

gerações, na medida em que influenciam e são influenciados pelos processos e produtos 

do desenvolvimento humano ao longo do curso de vida (Bronfenbrenner & Morris, 1998, 

p. 995) 
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Fig. 5. Reorganização dos sistemas no modelo bioecológico 
(Fonte: Bowes & Grace, 2009, p. 9 - Adapt.) 

 

 

A concetualização do tempo nestas três dimensões centra a pessoa relativamente 

aos acontecimentos presentes na sua vida, desde os mais próximos aos mais distais. Por 

isso, as mudanças operadas ao longo do tempo, não são apenas produto, mas também 

produtoras de mudança histórica. 

A comparação da figura 4, representativa do modelo ecológico, com a figura 5, 

que representa o modelo bioecológico permite-nos, a título de síntese, evidenciar as 

principais alterações verificadas de um para outro modelos, acentuando-se desde logo a 

inserção de um novo sistema, o cronosistema, bem como o alargamento concetual dos 

micro e macrosistemas, que passam a englobar novos ambientes de interação. 

Por outro lado e no que especificamente diz respeito ao desenvolvimento humano, 

também o seu construto surge ampliado no paradigma bioecológico, onde se apresenta 

como um processo dinâmico, assente numa conceção de ambiente, também ela dinâmica, 

em constante transformação, pleno de 'transições ecológicas' (acontecimentos ou 
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transformações que sofre um sistema e que podem influenciar o desenvolvimento do 

indivíduo), que acabam por ter consequências diversificadas na vida do indivíduo e que 

realçam o papel por este exercido no seu processo de desenvolvimento. Daí que o 

desenvolvimento seja agora encarado como “o processo que se refere à estabilidade e 

mudanças nas características biopsicológicas dos seres humanos durante o curso das suas 

vidas e através das gerações" (Bronfenbrenner & Morris, 1998, p.995). 

Deste modo e tendo em conta o desenvolvimento da criança e o objeto do estudo, 

importa realçar que o modelo PPCT, ao chamar a atenção para o facto de a pessoa 

identificar as mudanças na vida do ser humano, se apresenta como caraterística de um 

processo que as relaciona com os diversos níveis e atividades do quotidiano. Efetivamente, 

o indivíduo desenvolve-se no contexto em que se insere e onde se desenrolam os processos 

de desenvolvimento, que se processa num tempo específico relacionado com o espaço 

temporal em que ocorrem as mudanças, alicerçado numa herança temporal, onde o 

processo de desenvolvimento temporal microgenético se alicerça, em contextos de que a 

família se apresenta como um dos exemplos paradigmáticos. 
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3. A Família e o Desenvolvimento da Criança em Contexto Pré-

Escolar 

 

Acabámos de constatar que o processo de desenvolvimento pode globalmente ser 

encarado como “um processo social e culturalmente mediado, […] entre o indivíduo e o 

seu meio cultural” (Coll, Palacios & Marchesi, 1995, p. 334). Esta mediação, que qualquer 

dos teóricos desenvolvimentistas aceita e acentua nos seus paradigmas teóricos, é, todavia, 

encarada de modo diferente. Assim, enquanto para Wallon (1981) o desenvolvimento se 

processa de forma descontínua, através de ruturas e retrocessos, num processo de 

reformulações, para Piaget (1975) o desenvolvimento é um processo contínuo, de 

tendência permanente para a ‘equilibração’, num processo onde necessário se torna 

apresentar determinado grau de maturação biológica para conseguir dar respostas às 

‘assimilações e acomodações’ que o indivíduo desenvolve na interação com o meio, numa 

sequência padronizada de ‘estádios’ desenvolvimentais, onde cada um se estriba no 

anterior, num suporte de desenvolvimento helicoidal. 

Brofenbrenner (1989), acentua a interação do indivíduo com o meio, num 

processo que decorre ao longo do tempo, numa interação continuada entre o indivíduo e os 

contextos em que se insere, e onde se desenvolvem influências e transformações mútuas, 

através do ciclo vital, onde “o indivíduo em desenvolvimento interage com diferentes 

sistemas que estão eles próprios em evolução” (M.E., 1997, p. 32) 

Vygotsky (2003), como se viu, acentua sobretudo a interação do indivíduo com os 

outros e o processo de mediação, através do qual a criança vai aprendendo a lidar com os 

instrumentos e os símbolos, de entre os quais se destaca a linguagem, acentuando assim a 

influência social na construção do desenvolvimento individual e da espécie. É um processo 

onde, segundo o psicólogo soviético interagem fatores de índole natural e fatores de cariz 

social, e onde o indivíduo vai progressiva e consolidadamente desenvolvendo 

aprendizagens do uso das ferramentas intelectuais, através da interação social com outros 

mais experimentados (Palincsar, Brown & Campione, 1993), nomeadamente da 

linguagem, cujo papel no processo de comunicação, socialização e desenolvimento do 

pensamento, é fundamental.  
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É nesta interação, onde o sujeito é, por todos os teóricos desenvolvimentistas, 

considerado como agente ativo no seu processo de desenvolvimento, que a criança 

aprende. E importará aqui fazer uma pequena reflexão sobre a relação da aprendizagem 

com o desenvolvimento, na medida em que é um dos fatores que mais pode ser 

potencializado pela ação da família, objeto de análise neste ponto. 

A relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento é encarada de maneira 

diversa por cognitivistas e socioconstrutivistas. Efetivamente enquanto para os primeiros, 

de que Piaget (1986) é exemplo, era o desenvolvimento quem fundamentava a 

aprendizagem, para Vygotsky (1984) era precisamente o contrário, ou seja, a aprendizagem 

era fator sustentador do desenvolvimento. 

Esta diversidade de opiniões parece-nos importante, já que espelha não só a própria 

conceção sobre o processo do desenvolvimento, como também da ação dos sistemas do 

meio com os quais a criança interage, como é o caso da família. 

Ao defenderem que a criança precisa de atingir determinado nível de maturação 

para chegar a um estádio de desenvolvimento e, consequentemente ter a capacidade de 

aceder às aprendizagens sustentadas pelos ‘esquemas’ fundamentadores desse mesmo 

estádio, Piaget (1986) e os cognitivistas estão implicitamente a reconhecer que primeiro é 

necessário a criança desenvolver-se, atingir determinado ‘estádio de desenvolvimento’, 

para depois poder aceder às adequadas aprendizagens. 

Recorde-se, a propósito, que em Piaget cada estádio é caraterizado pelo 

desenvolvimento de estruturas cognitivas ou esquemas específicos, sendo que podemos 

caraterizar o ‘esquema’ como “um padrão coordenado do pensamento ou ação, que 

organiza a interação do indivíduo com o meio” (Mc Cormick & Pressley, 1997, p. 154) e 

que progressivamente se vão tornando mais complexos e sofisticados, o que aumenta a 

habilidade para adquirirmos conhecimentos do ambiente. Os ‘estádios’, por sua vez, 

constroem-se uns sobre os outros, constituindo-se cada um deles como imprescindível pré-

requisito para o próximo, sendo que todo o pensamento acabava por ser reflexo das 

competências caraterísticas desse ‘estádio’.  

Apesar desta ‘rigidez’ concetual, Piaget (2007) admitia a possibilidade de nem 

todos apresentarem o mesmo ritmo de desenvolvimento nos estádios, já que podiam 
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percorrer as fases mais rapidamente do que outros, e alguns nem sequer o conseguir e, já 

na parte final da sua teoria, chegar mesmo a admitir a possibilidade de ‘mistura de 

estádios’ (Brainerd, 1978).  

Além do reconhecimento da maturação como fator sustentador do processo do 

desenvolvimento, Piaget admite igualmente a experiência e o meio social. A experiência da 

criança com novas aquisições cognitivas é base de novas aprendizagens, de “aprendizagem 

de importantes regularidades” (Mc Cormick & Pressley, 1997), o que pode ser 

potencializado por um terceiro fator, o meio social, cuja qualidade acaba por influenciar o 

desenvolvimento e as aprendizagens, aspetos importantes no domínio do papel da família 

no desenvolvimento da criança.   

Vygotsky (2003) tem uma perspetiva antagónica à de Piaget na relação 

aprendizagem-desenvolvimento. Efetivamente enquanto para o psicólogo suíço era o 

desenvolvimento quem potencializava as aprendizagens, para o psicólogo soviético são as 

aprendizagens que servem de ‘andamiaje’ ao desenvolvimento, numa interação, onde as 

mediações e as relações com o outro desenvolvem as capacidades naturais num processo 

que o autor, como vimos, denomina de ‘zona de desenvolvimento proximal’. 

Repare-se, todavia, que se Vygotsky (1984) acentua a interação com o ambiente 

como condição de humanização, de desenvolvimento do indivíduo, o mesmo fazem, 

embora de outro modo, Piaget ao relevar a importância da qualidade do meio e 

Bronfenbrenner (1989) ao acentuar a importância dos diversos sistemas no mesmo 

processo desenvolvimental. 

Ora as primeiras e, quiçá, principais interações do indivíduo com o meio 

desenvolvem-se no microssistema familiar, já que é neste contexto que cada pessoa 

interage com o meio (Bronfenbrenner, 1989), potencializa a qualidade das suas solicitações 

(Piaget, 1974) e passa dos conhecimentos e desenvolvimento das capacidades reais às 

potenciais (Vygotsky, 1984). 

Quando se fala aqui de desenvolvimento do indivíduo, e da criança em idade de 

educação pré-escolar em especial, não estamos simplesmente a reportar-nos à dimensão do 

desenvolvimento cognitivo ou mental, mas sim ao desenvolvimento global da criança nas 
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suas dimensões físico-motora, cognitivo-mental e socio-afetiva, numa palavra no seu 

desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto pessoa. 

A família representa para a generalidade dos seres humanos o primeiro núcleo de 

convivência e de atuação, e é nesse ambiente que ele começa a modelar a sua construção 

enquanto pessoa, a partir das relações aí desenvolvidas, na satisfação das suas necessidades 

básicas (Brazelton & Greenspan, 2005). Os pais, por seu lado, são os primeiros agentes de 

socialização, a primeira fonte onde a criança vai buscar os símbolos que mediarão o seu 

processo de desenvolvimento, de interação social, onde vai encontrar a securização 

indispensável à sua interação com o meio, através dos processos de vinculação e apego, 

fundamento do desenvolvimento emocional e afetivo. Esse é, aliás o entendimento, entre 

outros, de Mir, Batle e Hernández, (2009), quando referem que se torna evidente que a 

família desempenha um papel fundamental no processo de desenvolvimento da criança, 

pois que é o contexto onde as crianças estabelecem os seus primeiros vínculos afetivos, 

onde aprendem as primeiras coisas e onde o mundo começa a fazer sentido.   

Cada vez mais se acentua a convicção, alicerçada nos contributos da 

psicopedagogia, da psicologia e da neurologia, que a construção “da estrutura emocional e 

cognitiva se inicia nos primeiros anos de vida da criança, e que a atenção educativa é uma 

condição para o respetivo desenvolvimento” (Mir, Batle e Hernández, p. 50), razão mais 

do que suficiente para relevar a importância do microssistema familiar em todo este 

processo desenvolvimental. 

Tal relevância encontra ainda outra ancoragem no facto da infância constituir  

o período mais apto para a socialização, já que é quando a pessoa adquire a sua identidade 

social e pessoal. A própria identidade é constituída sobre um processo de interação social 

que se processa fundamentalmente no seio da família. Deste modo, as primeiras 

envolvências sociais convertem-se em fortes preditores da incipiente configuração do 

autoconceito e do nível de autoestima da criança […] pelo que os primeiros ambientes 

sociais convertem-se em fortes preditores da incipiente configuração do autoconceito e do 

nível de autoestima da criança (Alonso García & Román Sanchez, 2005, p.78). 

 

Deste modo, a infância encontra no microssistema familiar o ambiente 

privilegiado de interação, aprendizagem e desenvolvimento, pese embora o facto de hoje 

em dia desde os mais tenros meses a criança ir para a creche ou Jardim de Infância. A 

família surge “como primeiro e principal habitat socializante transmitindo e emprestando 
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á criança toda a variedade de conteúdos, hábitos, normas e estruturas sociais” (Diogo, 

1998, p. 41), revelando-se como “espaço privilegiado para a construção social da 

realidade, em que, através das relações entre os seus membros os factos do quotidiano 

individual recebem o seu significado” (Idem, p. 37). 

A família reveste-se assim, neste contexto de desenvolvimento da criança, de 

caraterísticas especiais que fazem dela um espaço educativo por excelência, podendo 

mesmo ser considerada como o “núcleo central do desenvolvimento moral, cognitivo e 

afetivo, no qual se ‘criam’ e ‘educam’ as crianças, ao proporcionar os contextos 

educativos indispensáveis para cimentar a tarefa de construção de uma existência 

própria” (Ibidem). 

Estes contextos, que a família proporciona à criança, na medida em que se 

apresentam como o primeiro contato de socialização são, também, a primeira fonte de 

mediação e início do processo de desenvolvimento pessoal e social, uma vez que “é 

através das interações sociais com adultos significativos, com os seus pares e em grupo 

que a criança vai construindo o seu próprio desenvolvimento e aprendizagem” (M.E., 

1997, p. 49). Tal constatação, consolidadora da importância da família no processo de 

desenvolvimento da criança, traz desde logo consigo uma responsabilidade endógena ao 

próprio microssistema familiar e que se prende com a responsabilidade dos pais serem 

fonte de “proporcionar um ambiente que facilite o desenvolvimento cognitivo e emocional 

das crianças” (Berger, 2001, p. 37), o que implica que a família se assuma como “o 

primeiro e o mais marcante espaço de realização do desenvolvimento e de consolidação 

da personalidade humana, no qual o indivíduo se afirma como pessoa” (Miranda, 2002, p. 

26). 

Sendo a família este primeiro e mais marcante espaço de realização do 

desenvolvimento da criança, e traduzindo-se o desenvolvimento num “processo dinâmico 

de relação com o meio, em que o indivíduo é influenciado, mas também influencia o meio 

em que vive” (M.E., 1997, p. 31) e sendo a “participação da criança determinante como 

causa do seu desenvolvimento” (Magalhães, 2007, p. 22), curial se torna então concluir 

pela importância dos primeiros contextos de envolvimento e interação, numa relação onde 

o microssistema da família se releva como fundamental no processo de desenvolvimento 

da criança (Idem, p. 27), já que permite e potencializa toda uma vasta e complexa gama de 



60 

interações propiciadoras de mediações onde a aquisição e utilização e internalização dos 

instrumentos e símbolos se tornam fundamentais. 

Considerando, com a perspetiva sistémica de Bronfenbrenner (1989), que a 

família se pode concetualizar como um ecossistema integrado noutros mais distantes com 

os quais se interrelaciona e comunga princípios e axiologias, podemos então afirmar que é 

na família, primeiro e principal contexto socializante, que a criança inicia a aquisição de 

instrumentos e símbolos, de entre os quais avulta a linguagem, que sustentam e dinamizam 

o seu desenvolvimento, numa dinâmica entre o que já desenvolveu e o que pode 

desenvolver na interação com os outros e onde permuta também emoções e afetos com os 

que a rodeiam, evidenciando “que o papel da simples comunicação entre pais e filhos se 

constitui como determinante do desenvolvimento emocional” (Mondin, 2005, p. 131). 

Neste domínio das emoções e sentimentos, o apego e a vinculação da criança aos 

progenitores desempenham papel deveras importante. Em estudos desenvolvidos neste 

contexto (Gosselin 2000; Ramires, 2003) acaba por concluir-se que as crianças em idade 

pré-escolar, cujas mães desenvolveram um sentimento de apego mais elevado, acabam por 

manifestar maior securização e maior pertinência nos comportamentos de tarefas e 

estratégias metacognitivas, a par da interação com os pares, o que acaba por consolidar o 

processo de aprendizagem e desenvolvimento. 

as crianças consideradas seguras tendem a ser mais autónomas, menos dependentes, mais 

capazes de desenvolver relacionamentos estáveis com seus pares e menor tendência para 

terem problemas e, quando os têm, apresentam maior persistência em solucioná-los. 

(Gosselin, 2000, p. 132). 

 

Além de evidenciarem mais elevada autoestima e autoresiliência, por parte dessas 

crianças, os estudos em referência chamam igualmente a atenção para a importância da 

expressividade emocional, enquanto aspeto fundamental para o bem-estar da criança.  

A influência da família, nomeada e especificamente dos mais próximos da criança 

é também assinalada por Bowlby (1980) e Ainsworth (1989), que ao estudarem as relações 

de vinculação da criança acabam por concluir que estas fundamentam o respetivo 

desenvolvimento psicossocial, o que atesta a importância da interação familiar no 

desenvolvimento socio-emocional da criança. Acentuando este aspeto, as referidas 

investigações mostram a importância destes processos na “construção de expetativas sobre 
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os outros, no desenvolvimento de estratégias de coping e na representação do self, 

podendo orientar as crenças, sentimentos e comportamentos do sujeito no futuro e noutras 

relações…” (Morgado, Dias & Paixão, 2013, p.131), o que acaba por evidenciar a 

importância da família no desenvolvimento da criança, nomeadamente no desenvolvimento 

emocional e especificamente no processo de vinculação. Efetivamente, as trocas 

emocionais associadas às relações de vinculação na infância 

poderão ter um importante papel nos comportamentos pró-sociais, visto que a atenção, 

cuidado, cooperação e interação social poderão ser generalizados da díade figura de 

vinculação-bebé para diversas outras situações sociais futuras, com que a criança em 

desenvolvimento se irá deparar (Saarni, Campos, Camras, & Witherington, 2008, p. 365). 

 

Este papel no desenvolvimento dos comportamentos pró sociais, que releva a 

importância do contexto familiar no desenvolvimento da criança torna-se tanto mais 

importante, quanto a família for capaz de proporcionar à criança experiências 

diversificadas, contribuindo para o desenvolvimento da sua autoestima e capacidades. 

A autoestima refere-se à capacidade que o indivíduo tem de gostar de si mesmo, condição 

básica para se sentir confiante, amado, respeitado. Tal capacidade, porém, não se instala 

no indivíduo como num passe de mágica, mas faz parte de um longo processo, que tem 

sua origem ainda na infância. Cabe ao adulto ajudar na construção da autoestima infantil, 

fornecendo à criança uma imagem positiva de si mesma, aceitando-a e apoiando-a sempre 

que for preciso (Oliveira, 2003, p. 29). 

 

A securização inerente a uma boa autoestima e auto imagem apresentam-se como 

condições de uma boa interação social, de um pleno e equilibrado desenvolvimento, a 

atestar a importância do contexto familiar neste processo, a relevar o seu papel na 

socialização, e para Vygotsky (1984) humanização da criança. Papel importante que a 

família desempenha igualmente no processo de socialização e desenvolvimento da criança, 

nomeadamente enquanto modelo interativo que a criança imita e segue como paradigma 

comportamental. A psicologia da aprendizagem social (Bandura, 1989) acentua também 

ela a importância da vinculação, enquanto base da construção dos quadros concetuais 

necessários à compreensão do papel da família no processo de desenvolvimento socio-

emocional da criança, já que é nela que a criança depara com os ‘modelos’ indispensáveis a 

um funcionamento social ajustado, às bases de construção “dos seus primeiros esquemas 

socio-afetivos dos quais resultam os protótipos das relações sociais” (Haro, 2000, p. 23). 
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Modelos que, segundo Bandura (1989), servem de aprendizagem social da criança 

e, consequentemente do respetivo desenvolvimento, já que a criança também aprende 

através da observação e da imitação de modelos aos quais acede naturalmente ou por 

mediação. Nesta perspetiva, a criança aprende os comportamentos sociais observando 

figuras de referência (modelos, normalmente os seus pais e, mais tarde, o grupo de pares) e 

desempenhando, nas aprendizagens que realizou, os comportamentos observados quando 

os modelos não estão presentes, numa potencialização de novas aprendizagens alicerçadas 

no contato com os outros, onde é a própria criança quem escolhe os modelos e os 

comportamentos a observar e imitar de acordo com as suas perceções.  

 Ao observar o comportamento e as interações dos elementos da família, 

nomeadamente dos pais, a criança acaba por imitar os respetivos estilos. De acordo com 

Caballo (2001), tanto os comportamentos verbais, como os não-verbais podem ser 

aprendidos por modelação durante a infância. Este processo de modelação é igualmente 

reafirmado por Saldaña, Del Prette e Del Prette (2002, p. 277), quando constatam que “… 

o comportamento dos pais torna mais provável o comportamento dos filhos, mediante a 

aprendizagem observacional, formando-se uma cadeia de transmissão de regras de estilos 

de comportamentos de pais para filhos”. 

 A família apresenta-se assim como um dos ambientes que melhor potencia o 

desenvolvimento da criança, já que, como se referiu anteriormente, constitui o primeiro 

sistema em que a criança se vê normalmente envolvida e onde são geradas e geridas as 

suas primeiras interações com o meio envolvente. Neste processo interativo, desenvolvem-

se efetivamente as diversas estruturas ancoradoras do processo de desenvolvimento do 

indivíduo, quer sejam encaradas na perspetiva cognitivista, quer ecológica, quer socio 

construtivista ou da aprendizagem social. 

 Desenvolvimento de estruturas que assenta em primeira instância na mediação que 

a criança estabelece com o meio, nomeadamente com o meio familiar. Ao preconizar tal 

princípio Vygotsky deixou em aberto uma janela para a individualização 

desenvolvimental, para a especificidade individual, na orgânica relacional entre o natural e 

o social que caraterizam o desenvolvimento humano, processo onde a família tem papel 

relevante. Efetivamente, ao acentuar o contexto sociocultural, no desenvolvimento da 

criança como uma construção histórica e social Vygotsky (1994) coloca desde logo de fora 
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a conceção da infância como algo de homogéneo, deixando patente que a infância é um 

construto socio e culturalmente contextualizado, é uma categoria “construída histórica e 

socialmente, fruto da dinâmica das relações sociais, nas quais a criança exerce papel 

ativo, de ator social, com caraterísticas próprias do contexto onde se insere” (Souza, 

Barbosa & Morais, 2013, p.9).  

 Deste modo a infância passa a ser compreendida como um grupo específico que 

produz e reproduz a vida social, de acordo com padrões com os quais interage, 

nomeadamente no contexto familiar e que tornam “a criança pessoa em desenvolvimento, 

protagonista da sua própria vida, agente e produto da vida social” (Ibidem), numa relação 

muito estreita com o estilo e clima educacionais caraterísticos do meio familiar em que se 

inserem (Forquin, 1995). 

 É neste processo interacional que a criança se desenvolve, através da intervenção de 

um intermediário na sua relação com o ambiente (Oliveira, 2003, p. 33), ou seja, através da 

‘mediação’, onde se destaca o papel dos membros da família. A mediação é o conceito a 

que Vygotsky (1984) recorre para explicar a aquisição do uso de sinais e ferramentas por 

parte do indivíduo, já que enquanto sujeito do conhecimento não tem acesso direto aos 

objetos, mas, apenas, a sistemas simbólicos que representam a realidade e que são criados 

pelas sociedades ao longo da história humana, o que significa, em última análise que a 

internalização dos sistemas de signos produzidos culturalmente provoca transformações 

comportamentais e de desenvolvimento individual, por influência da sociedade e da cultura 

(Fino, 2001, p. 274), nomeadamente da família. Deste modo, a mediação surge como um 

dos conceitos fundamentais da teoria socioconstrutivista de Vygotsky (2004), sustentando 

igualmente o desenvolvimento psicológico do indivíduo, que surge assim contextualizado 

e estruturado pelas circunstâncias culturais em que o indivíduo está inserido e de entre as 

quais avulta o contexto familiar. Neste entendimento, a mediação apresenta-se igualmente 

como fator do próprio desenvolvimento cognitivo do indivíduo, já que este é 

essencialmente uma aquisição cultural (Cole, 1985), pois que, segundo o psicólogo 

soviético, todas as funções cognitivas aparecem duas vezes no desenvolvimento cultural da 

criança: primeiro, no nível social e, mais tarde, no nível individual; primeiro, entre pessoas 

(interpsicologicamente), e depois dentro da criança (intrapsicologicamente), (Vygotsky, 

1978). 
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O papel de relevo por parte da família enquanto elemento mediador evidencia-se na 

aquisição e desenvolvimento da linguagem da criança, que representa o momento mais 

significativo do desenvolvimento cognitivo e se apresenta como motor do próprio 

pensamento, sendo igualmente o instrumento através do qual o indivíduo se apropria do 

mundo externo. 

Acabamos de afirmar que, de acordo com Vygotsky (1984) todas as atividades 

cognitivas básicas do indivíduo ocorrem em consonância com a sua história social e 

acabam por se constituir no produto do desenvolvimento histórico-social da sua 

comunidade, de que a família é parte integrante e específica. Ora um dos ‘legados’ 

simbólicos desta interação é, como se referiu, a linguagem, que, sendo um elemento crucial 

do desenvolvimento permite ainda “a preservação, transmissão e assimilação de 

informações e experiências acumuladas pela humanidade ao longo da história” (Rego, 

1995, p. 54), funcionando assim como sistema de mediação simbólica, como instrumento 

de comunicação, planeamento e autorregulação. 

Efetivamente, a apropriação da cultura e dos instrumentos e símbolos, histórica e 

culturalmente desenvolvidos, só é assimilada pelo indivíduo se este puder recorrer a um 

eficaz processo de mediação, a linguagem, “um dos principais instrumentos de ação e de 

práticas sociais formadora do mundo cultural, pois traz em si a construção e a expressão 

do conhecimento […] a linguagem também faz parte da formação da consciência do 

sujeito” (Alves, 2005, p.1).  

Este sistema de signos comunicativos que constitui a linguagem e que são 

mediados e potencializados na família, apresenta-se como efetivo ‘andamiaje’ da 

consciência e do próprio pensamento, pois que 

[ ...] a linguagem não desempenha apenas o papel de meio de comunicação 

entre os homens, ela é também um meio, uma forma de consciência e do pensamento 

humano, não destacado ainda da produção material. Torna-se a forma e o suporte da 

generalização consciente da realidade. Por isso, quando, posteriormente, a palavra e a 

linguagem separam da atividade prática imediata, as significações verbais são abstraídas 

do objeto real, e só podem, portanto, existir como fatco de consciência, isto é, como 

pensamento (Leontiev, 2004, p.93). 

 

 Efetivo elo de mediação entre o sujeito e o objeto, é a linguagem, na perspetiva de 

Vygotsky (2003), quem permite generalizar as experiências e os processos de 

generalização e abstração. 
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[...] a linguagem humana, sistema simbólico fundamental na medição entre sujeito e 

objeto de conhecimento, tem, para Vygotsky, duas funções básicas: a de intercâmbio 

social e a de pensamento generalizante. Isto é, além de servir ao propósito de 

comunicação entre indivíduos, a linguagem simplifica e generaliza a experiência, 

ordenando as instâncias do mundo real em categorias conceituais cujo significado é 

compartilhado pelos usuários dessa linguagem (Oliveira, 1992, p. 27). 

 

Assim sendo, podemos então concluir pela importância do papel da família no 

desenvolvimento da criança, nomeadamente através da mediação da linguagem, cuja 

apropriação 

constitui a condição mais importante de seu desenvolvimento mental, pois o conteúdo da 

experiência histórica dos homens, da sua prática sócio histórica não se fixa apenas, é 

evidente, sob aforma de coisas materiais; está presente como conceito e reflexo na 

palavra, na linguagem. É sob esta forma que surge à criança a riqueza do saber acumulado 

pela humanidade: os conceitos sobre o mundo que a rodeia (Leontiev, 2004, p. 348), 

 

numa clara afirmação da relevante influência da família no desenvolvimento do papel deste 

instrumento simbólico no pensamento, já que  

Quando a criança assimila a linguagem, fica apta a organizar de nova maneira a perceção 

e a memória; assimila formas mais complexas de reflexão sobre os objetos do mundo 

exterior, adquire a capacidade de tirar conclusões das suas próprias observações, de fazer 

deduções, conquistatodas as potencialidades do pensamento (Luria, 2008, p.110). 

 

Mas a importância da família no processo de desenvolvimento da criança não se 

fica apenas pelo seu importante contributo no desenvolvimento da linguagem. Há todo um 

conjunto de parâmetros, de entre os quais poderíamos ainda destacar a aprendizagem, quer 

por imitação, quer pela interação geradora da zona de desenvolvimento proximal, que 

potencializa as capacidades e conhecimentos reais da criança. Sendo, na verdade, um dos 

aspetos onde a influência do microssistema familiar possivelmente mais se torna visível, a 

aprendizagem processa-se contextualizadamente num determinado grupo cultural através 

da interação dos seus membros. Ao aprender a criança desenvolve-se e ao desenvolver-se 

processa novas aprendizagens e habilidades, num processo de relação mútua, mas também 

de assintonia, onde a aprendizagem precede o desenvolvimento e donde decorre a ZDP 

que, como se viu anteriormente, é essencialmente uma área de dissonância cognitiva que 

corresponde ao potencial do aprendiz (Fino, 2001). 
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Vygotsky (1978), no entanto, não encara a aprendizagem numa ótica retrospetiva, 

mas sim numa visão prospetiva, na medida em que a interação desenvolvida pela criança, 

nomeadamente com a família, não se deve prender tanto no que a criança já sabe, mas no 

que é capaz ainda de vir a aprender, no que está aprendendo, nas potencialidades que pode 

ainda desenvolver, no abrir de par em par essa múltipla ‘janela de aprendizagem’, que traz 

desde logo implícito o conceito de “reavaliação do papel da imitação na aprendizagem” 

(Fino, 2001, p. 291). A aprendizagem desperta processos internos de desenvolvimento que 

ocorrem apenas e só quando o indivíduo interage com outras pessoas ou objetos, como no 

contexto familiar, devendo ser agente ativo do seu próprio processo enquanto aprendiz. 

Assim, é função da família favorecer a aprendizagem, servindo de mediador entre a criança 

e o mundo, já que é nas interações sociais, nas relações com o outro, que a criança terá 

condições de construir as suas próprias estruturas psicológicas (Creche Fiocruz, 2004). Tal 

mediação, no entanto, deve ser devidamente adequada, pois a aprendizagem não é, em si 

mesma, “desenvolvimento, mas uma correta organização da aprendizagem da criança 

conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo um grupo de processos de desenvolvimento” 

(Oliveira, 1995, p. 115), onde a família, como ambiente eminentemente socializador, tem 

papel relevante, diríamos mesmo, insubstituível.  

Não é só, no entanto, no domínio das aprendizagens que a família se revela um 

microsistema privilegiado para o desenvolvimento da criança. A sua personalidade, a sua 

afetividade e educação emocional, não podem ser olvidados, quando se fala da família e do 

seu papel no desenvolvimento dos seus filhos. Domínio transversal a todas as capacidades, 

a afetividade e a emocionalidade apresentam-se como dimensões de efetiva importância a 

chamar a atenção para o papel da família naquela que é uma capacidade fundamental do 

desenvolvimento do self do indivíduo. 

Toda esta pluri dimensionalidade que atravessa o processo e o conceito do 

desenvolvimento fazem-nos, a título de síntese, recordar algumas das trajetórias teóricas 

pelo que o mesmo passou no último século, desde a perspetiva condutista, que 

redutoramente o equacionava numa dimensão mecanicista, baseada na conceção da 

conduta humana enquanto um conjunto de respostas previsíveis a um estímulo externo, 

numa ótica de mera reação a estímulos, até à bioecológica, passando pelos cognitivistas, 

socio-construtiviustas, neopiagetianos, defensores do ciclo vital e dos bioecologistas, tudo 
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foram perspetivas que sumariamente analisamos, como marcas fundamentais na 

concetualização do processo do desenvolvimento da criança. 

Piaget (1974), como se viu, encarou o desenvolvimento como “fruto do esforço da 

criança para entender e atuar sobre o mundo, com o objetivo de conseguir o equilíbrio 

entre os seus esquemas mentais e as suas experiências com a realidade” (Dosil, 2012, p. 

12). Num entendimento em que “a criança toma e interpreta a informação sobre o mundo 

e constrói, de dentro para fora, o seu próprio desenvolvimento”, equaciona as vertentes do 

processo de desenvolvimento numa capacidade inata de que dispomos para nos adaptarmos 

ao ambiente (Ibidem). Vygotsky (2003), por seu lado, prefere encarar o desenvolvimento 

enquanto fruto da interação do indivíduo com o meio e onde os processos sociais se 

apresentam como efetivos guias do desenvolvimento da criança. Na verdade e como 

referimos, a teoria socio-cultural de Vygotsky defende que “as mudanças e o 

desenvolvimento encontram a sua origem na interação com as outras pessoas, e na 

realização de atividades partilhadas com os outros que as crianças internalizam” Dosil, 

2012, p. 12). Deste modo e nesta conceção há como que uma inversão da direção que o 

processo assume, já que ao contrário de Piaget, em Vygotsky o desenvolvimento processa-

se de fora para dentro do indivíduo (Idem), na potencialização do “seu nível de 

desenvolvimento atual (o que pode fazer por si mesma), para o nível de desenvolvimento 

próximo (o que pode fazer com a juda do outro) e que se conhece como a zona de 

desenvolvimento proximal” (Ibidem). 

 Estas correntes que marcaram a primeira metade do século XX, tiveram 

continuidade na era da pós-modernidade, embora assumindo novas ‘nuances’, que vão 

desde a aprendizagem social de Bandura, às tendências neopiagetianas, às teorias 

psicanalíticas e do desenvolvimento moral, até às teorias do ciclo vital e bioecológicas, 

relevando todas elas a interação com o meio e com os outros, destacando, cada uma à sua 

maneira, o relevante papel da família no processo de desenvolvimento da criança. 

Na verdade, se Bandura (1989, 1993), procura superar as lacunas das teorias 

condutistas ao propor a teoria da aprendizagem social ou vicária, num pressuposto básico 

de que “a aprendizagem se realiza através da observação do comportamento de outras 

pessoas que atuam como modelos” (Dosil, 2012, p. 13), acentuando assim o papel do 

outro, nomeadamente da família, os neopiagetianos vão procurar superar as lacunas da 
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teoria de Piaget, acentuando, ora a importância dos princípios do processamento da 

informação no âmbito evolutivo e cognitivo, enquanto Bruner (1988, 1996) ampliará o 

conceito de desenvolvimento da ‘zona proximal’ de Vygotsky, através da introdução do 

‘formato’, assente no ‘scaffolding’, ou ‘andamiaje’. 

A noção de formato de Bruner assenta, por seu lado, sobre as de andamiagem e de 

intersubjetividade, que se refere à capacidade de interpretar o estado subjetivo do outro e 

permite que um adulto e uma criança possam implicar-se mutuamente (Dosil, 2012, p. 

14). 

 

 Realça-se uma vez mais a importância da interação com o outro, enquanto 

sustentáculo do desenvolvimento, relevando-se paralelamente o papel de estruturas como a 

família, enquanto elemento básico da ‘andamiaje’, enquanto fator evolutivo que influencia 

todo o desenvolvimento ao longo do ciclo vital do indivíduo. Ao assentar em princípios 

como o que encara o desenvolvimento como um processo que dura toda a vida, numa 

multidimensionalidade e multidirecionalidade e numa perspetiva dinâmica, com 

influências socio-culturais ao longo da vida (Dosil, 2012), as teorias do ciclo vital (Baltes, 

1997) estão, também elas, a evidenciar o papel da família, como aliás o farão as teorias 

bioecológicas (Bronfenbrenner & Morris, 1998), para quem a família se apresenta como 

microssistema crucial para a interação da pessoa, no contexto e no tempo, ou seja, para o 

desenvolvimento do indivíduo. 
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Capítulo 2. - O JOGO E O DESENVOLVIMENTO 

Quem chamou brincar ao viver do miúdo foi o 

adulto. O miúdo, de tão demasiado ocupado a  

viver, nunca de tais palavras se lembraria” 

(Soares Onofre) 

 

Pode parecer estranho, à primeira vista, colocar o jogo como um dos fundamentos 

possíveis, se não mesmo privilegiados, do desenvolvimento da criança, especificamente no 

contexto da educação pré-escolar. Tal, no entanto, só acontecerá, cremos, se tivermos do 

jogo, da brincadeira e do ludismo uma perspetiva redutora, que o não contemple em toda a 

sua verdadeira dimensão, que não atente no seu papel crucial no domínio da aprendizagem, 

que o não dimensione nos desafios que a criança encontra face ao meio socio-cultural em 

que vive e cujos desafios enfrenta numa dialética entre a Zona de Desenvolvimento Real 

(ZDR) e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP).  

Efetivamente tal estranheza desde logo se dilui se tivermos em conta, o 

entendimento, entre outros, de Secadas (1995), para quem o jogo é um dos fatores 

essenciais da potencialização das capacidades e do desenvolvimento, na medida em que 

este último pode ser entendido “como a acumulação integrada de estruturas de 

habilidades” (Secadas, 1995, p. 19), já que 

a mente remodela a realidade para a adaptar às exigências do momento. Para este autor, 

ao incluir objectos em esquemas de acção em curso, estas operações efetuam um 

processo de assimilação comparável a uma digestão mental da realidade (Secadas, 

2005,p.18). 

 

Idêntico entendimento sobre a importância do jogo no desenvolvimento apresenta 

Vygotsky (1987), para quem o jogo simbólico é uma atividade típica da infância e 

essencial para o processo de adaptação e desenvolvimento da criança e que ocorre a partir 

da aquisição da representação simbólica, impulsionada pela imaginação e imitação, 

conducente à internalização de condutas. O jogo
1
 surge assim como um reforço de 

aprendizagem de habilidades essenciais à vida, como uma forma de adaptação às 

circunstâncias do meio, aos desafios ajudando a criança a adaptar-se às novas 

                                                           
1
Quando se fala de jogo, fala-se de toda a expressão lúdica da criança, desde as brincadeiras aos jogos motores, simbólico 

e de regras. A opção pelo termo jogo é apenas por uma questão prática. 
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circunstâncias, desenvolvendo novas aprendizagens e capacidades, passando da zona real 

de desenvolvimento à zona de desenvolvimento proximal (Vygotsky, 1984). Aliás, este 

psicólogo dá o maior relevo ao papel do jogo, considerando que ele encerra em si, 

independentemente da sua modalidade, três caraterísticas fundamentais: imaginação, 

imitação e regras. 

Também Piaget (1974), realça a importância do jogo, nomeadamente do 

simbólico como um dos fatores de equilibração e estruturação da criança. De acordo com 

este autor, o jogo não pode ser encarado como simples brincadeira “ou forma divertida de 

usar energia, pois que favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e moral” 

(Cró & Pinho, 2011). Na verdade, ao atuar no jogo sobre os objetos, a criança pode 

“estruturar a sua noção de espaço e tempo, desenvolver a noção de acaso, vir para a 

representação para, finalmente, chegar á logica” (Idem). 

A teoria ecológica (Bronfenbrenner, 1989; 1993) encara igualmente o jogo e as 

brincadeiras da criança como um dos fatores fundamentadores da sua interação com os 

microssistemas e destes com a criança, num processo onde a pessoa (criança) estrutura as 

suas vivências, enquadra e alicerça as suas ‘zonas proximais’. 

Bruner (1964), é um dos picólogos socioconstrutivistas a acentuar o papel do jogo 

e das brincadeiras no desenvolvimento da criança, já que o considera efetivo ‘scaffolding’, 

ou suporte das novas competências. Ao interagir com os outros, sobretudo com a mãe, a 

criança brinca, joga, desenvolve-se, pois para a criança viver é brincar, é jogar. É nesta 

perspetiva que Bruner (1964) considera que o jogo é um dos temas a exigir maior estudo 

por parte da psicologia, e cuja importância desde logo minimiza os construtos de qualquer 

psicologia construída de costas voltadas para o jogo, já que esta “seria incompleta e teria 

de sofrer profundas transformações quando o incorporasse” (Secadas, 2005, p. 8). 

Deste modo, a importância da brincadeira e do jogo no desenvolvimento do 

indivíduo vem sendo acentuada nas últimas décadas, de tal modo que o próprio Einstein 

afirmava que ele expressava a mais alta forma de investigação (Cró & Pinho, 2011). 

Foi sobretudo a partir de meados do século passado que as diversas teorias 

psicológicas encararam com maior propriedade e relevância o papel do jogo no 

desenvolvimento da criança, apresentando-o como um dos fatores essenciais de uma 
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aprendizagem e desenvolvimento. Com efeito, o jogo não se reduz ao simples aspeto de 

divertimento. Pelo contrário, como afirma Secadas (2005, p. 8) é “um processo 

radicalmente inteligente, que reforça as aprendizagens complexas, graças ao qual o 

sujeito desatende o que está aprendendo e liberta a atenção para se manter alerta a outros 

estímulos…”. É a função supressora do jogo, aspeto fundamental na consolidação da 

aprendizagem, quem vai permitir libertar energias para passar da zona de desenvolvimento 

real à de desenvolvimento proximal. 

Nos nossos dias o jogo apresenta-se como uma das expressões mais usuais da 

conduta, nomeadamente na infância, constituindo mesmo uma das áreas privilegiadas dos 

investigadores nos domínios do desenvolvimento humano, educação, saúde e intervenção 

social (Neto, 2001). Efetivamente, têm aumentado substancialmente os estudos e 

investigações nas últimas décadas sobre o jogo na infância, nas formações graduadas e 

pós-graduadas, facto que Neto (2001, p. 32) atribui a um conjunto de fatores de entre os 

quais se destacam: 1). a integração dos conhecimentos sobre a influência do jogo no 

desenvolvimento humano; 2). o impacto do jogo na educação e terapia; 3). o 

desenvolvimento de serviços e estruturas comunitárias, escolares e de assistência 

vocacionadas para o a implementação e desenvolvimento do jogo; 4). o desenvolvimento 

das indústrias ligadas ao domínio do ludismo; 5). as mudanças dos estilos de vida das 

famílias e a alteração das rotinas de vida quotidiana dos filhos. 

Estes fatores, entre outros não menos importantes, têm incrementado a 

investigação sobre o jogo no domínio do desenvolvimento humano, em geral e da infância, 

em particular, evidenciando um conjunto de conclusões de que, de acordo com Neto (2001, 

p. 33), podemos destacar: 

a) O jogo promove o desenvolvimento cognitivo em muitos aspetos: descoberta, 

capacidade verbal, produção divergente, habilidades manipulativas, resolução de 

problemas, processos mentais, capacidade de processar informação (Rubin, Fein & 

Vandenberg, 1983); b) Em sequência, o empenhamento no jogo e os níveis de 

complexidade envolvidos, alteram e provocam mudanças na complexidade das operações 

mentais (Levy, 1984); c) A criança aprende a estruturar a linguagem através do jogo, isto 

é, brinca com verbalizações e ao faze-lo, generaliza e adquire novas formas linguísticas 

(Vygotsky, 1987; Garvey, 1977); d) A cultura é passada através do jogo. Esquemas 

lúdicos e formas de jogo passam de geração em geração, adulto para a criança, e de 

criança para criança (Sutton- Smith, 1979); e) Habilidades motoras são formadas e 

desenvolvidas através de situações pedagógicas que utilizam o jogo como meio educativo 

(Neto & Piéron, 1993).  
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Pese embora toda esta panóplia de conclusões oriundas de estudos e 

investigações, o certo é que o comportamento lúdico continua complexo, de difícil 

delimitação concetual, fruto sobretudo da multiplicidade das linhas de investigação e dos 

múltiplos pontos de vista teóricos (Neto, 2001). Tal não impede, no entanto a 

sistematização de algumas variáveis de estudo, como sejam as diferenças individuais, os 

fatores socioculturais, as influências parentais, a estabilidade emocional, a influência socio 

cultural, e a influência do jogo na aprendizagem, variáveis a determinar grande parte das 

linhas de investigação neste domínio. Tais investigações, por outro lado, têm igualmente 

acentuado que o estudo do jogo, em termos de desenvolvimento humano, pode ser visto 

sob uma multíplice vertente, quer seja em relação às manifestações observáveis, quer se 

centre nos fatores que as tornam relevantes, quer incida sobre os mecanismos internos 

subjacentes ao comportamento lúdico, identificando os processos e as dinâmicas de 

natureza energética, morfológica, nervosa ou simbólica, quer ainda, e por último, se centre 

nos fatores relevantes de natureza contextual como sejam os modelos culturais ou as 

caraterísticas do envolvimento físico (Neto, 2001). 

E se grande parte dos estudos e investigações alicerçam as suas conclusões no uso 

de instrumentos de avaliação, outra parte há que estuda o jogo sob uma perspetiva 

sociológica, “procurando explicar através de questionários e entrevistas os diversos 

constrangimentos associados aos quotidianos de vida e as culturas próprias da infância” 

(Idem, p. 34), ótica que, como óbvio se torna é a que mais se adequa ao objeto do nosso 

estudo, já que, como se verá, este se alicerça na análise de um conjunto de indicadores 

constitutivos de uma escala de observação comportamental.  
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2.1. Perspetivas sobre o jogo e a atividade lúdica no desenvolvimento da criança. 

As teorias modernas sobre o jogo, as brincadeiras e as atividades lúdicas ou 

recreativas surgiram com maior impacto nos inícios do século XX, procurando uma 

explicação não só das suas causas e razão de ser, como sobretudo o impacto que poderá ter 

no desenvolvimento da criança. 

Uma das primeiras teorias a surgir no domínio em análise foi a de Bühler (1978), 

para quem o jogo estaria, numa ótica predominantemente biológica, ligado ao 

desenvolvimento sensório-motor da criança. Freud (1976) considera igualmente o jogo 

como fator relevante no desenvolvimento da criança, na medida em que ele é fonte de 

prazer e porque a criança brinca ativa e espontaneamente, procurando alcançar esse mesmo 

prazer (Cró & Pinho, 2011). Por outro lado, para Freud o jogo e a atividade lúdica em geral 

apresenta igualmente um aspeto catártico, já que através dele a criança pode libertar-se de 

sentimentos negativos, dando espaço aos sentimentos positivos. 

 

2.1.1. O Jogo na teoria de Piaget 

Piaget (2008) foi um dos psicólogos que maior importância deu ao jogo, 

nomeadamente ao jogo simbólico. Para o psicólogo suíço, o jogo desempenha um papel 

fundamental no desenvolvimento da criança, de acordo com os respetivos estádios 

desenvolvimentais. Considerando três tipos fundamentais de jogo - de exploração, 

simbólico e de regras – Piaget acentua o seu contributo no processo de assimilação-

acomodação da realidade, na tendência permanente à equilibração, que significa 

desenvolvimento. 

Para Piaget (2008) os jogos de exploração ajudam a consolidar os 

comportamentos adaptativos adquiridos, através da repetição e reorganização. É o sentido 

de controlo sobre si e sobre o meio, que a criança sente nestes jogos, quem lhe confere a 

motivação e o prazer para a sua procura, já que representa um desafio alcançado pela 

criança. Na verdade, “a criança adquire um sentido de competência e confiança, quando 

resolve, domina e controla repetidamente a ação” (Cró & Pinho, 2011, p. 3). 
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No que se refere ao jogo simbólico, um dos aspetos mais desenvolvidos por Piaget 

(2008) no âmbito do jogo ele representa uma vivência sob o cariz do faz-de-conta, já que a 

criança percebe o que a rodeia e procura reproduzir “esta realidade imitando sons, 

movimentos ou gestos significativos. A criança reproduz o imaginário através de ações 

corporais e, embora a fantasia predomine neste período, a criança pode facilmente 

reconhecer a realidade” (Cró & Pinho, 2011, p. 3). No jogo simbólico a criança exercita 

não só as suas competências para pensar (simbolicamente representa as suas próprias 

ações), como também as suas competências físicas. 

De acordo com Piaget (2008), o jogo simbólico é caraterístico do estádio de 

desenvolvimento pré-operatório, mais especificamente entre os 2/3 anos a 5/6anos, 

enquanto o jogo de regras, que aparece por volta dos 4/5 anos, só encontra efetiva adesão 

depois dos 6/7 anos. De acordo com o psicólogo suíço, estes jogos, vividos em estádios 

específicos do desenvolvimento, acabam por ajudar a criança na sua gradual adaptação à 

vida social. 

O que importa, acima de tudo, destacar é que para Piaget o jogo é algo de 

essencial para o desenvolvimento da criança, uma vez que através dele e de acordo com o 

processo de assimilação e acomodação, a criança vai progressivamente integrando o 

conhecimento, já que como referem Cró (2011) e Pessanha (2003), a assimilação tem a ver 

com o processo pelo qual a criança estabelece a sua maneira de pensar o mundo, adquire 

padrões e as informações sobre o meio, enquanto a acomodação se relaciona com o 

processo pelo qual o corpo da criança se adapta às demandas do ambiente e resolve os 

problemas. Ou seja e por outras palavras, o jogo para Piaget, é efetivo motor do 

desenvolvimento da criança, já que potencializa a equilibração, a adaptação da criança às 

novas situações que o meio lhe coloca. 

Para Piaget (2008), o jogo está em sintonia com o desenvolvimento da 

inteligência, relacionando-se com os estágios do desenvolvimento cognitivo, estando assim 

cada tipo de jogo relacionado com os diversos estádios desenvolvimentais (sensório-motor, 

jogo simbólico e jogos de exercícios e de regras). 
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2.1.2. O jogo no socioconstrutivismo de Vygotsky 

Outro psicólogo que deu relevante importância ao jogo, no processo de 

desenvolvimento da criança, foi Vygotsky (2003). Este autor entende que a importância do 

jogo e das brincadeiras da criança é tal que “as maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro se tornarão o seu nível básico de ação 

real e de moralidade” (Vygotsky, 1991, p. 144). Isto porque “no ato do brincar a criança 

vivencia e concretiza situações que, geralmente, já viveu ou ainda vive, seja em seu 

contexto social quotidiano seja em sua fantasia volitiva e desejada”, pois, “na infância, a 

imaginação, a fantasia, o brinquedo não são atividades que podem se caraterizar apenas 

pelo prazer que proporcionam. Para a criança o brinquedo é uma necessidade” (Drago & 

Rodrigues, 2009, p. 51), pois que é “no brinquedo que a criança aprende a agir numa 

esfera cognitiva, ao invés de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e 

tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos objetos”. (Vygotsky, 1991, p. 

109-110). 

Ao transformar simbolicamente o objeto com que brinca em fonte de uma 

diversidade infinda de realidades, o jogo pode transformar-se no “melhor meio de uma 

educação integral que tivesse como eixo norteador o pleno desenvolvimento das funções 

superiores” (Drago & Rodrigues, 2009, p. 51), como é o caso da perceção, da memória, da 

afetividade, da imaginação, da aprendizagem, da linguagem, da atenção e dos interesses. 

Assim sendo, podemos então com Vygotsky (1991, p. 117) encarar o brinquedo e 

o jogo como possível fator de “uma zona de desenvolvimento proximal na criança. No 

brinquedo a criança comporta-se sempre além do comportamento habitual de sua idade, 

além de seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na 

realidade”. Por sua vez, o desenvolvimento das funções superiores, para as quais o jogo 

contribui, acaba por ser fator de desenvolvimento pessoal e social da criança, pois que vai 

permitindo a sua independência face à sua ligação parcial com a motricidade, numa 

interação cada vez mais autónoma dos seus atos com o mundo que o rodeia. 

Mas o jogo, para Vygotsky (1991) tem também uma outra dimensão importante 

em que colabora, que é no desenvolvimento emocional do indivíduo. Ao brincar, ao 

procurar os objetos com os quais vai interagir simbolicamente, a criança está e desenvolver 

o seu mundo emocional. Ora as emoções, para Vygotsky (2001) são um fator determinante 
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no desenvolvimento do indivíduo. Para ele, as emoções são um efetivo regulador interno 

do comportamento e, uma vez associadas aos estímulos externos podem condicionar a 

expressão emocional do indivíduo. Elas são tão importantes que influenciam todo o 

comportamento humano, pois que 

nenhuma forma de comportamento é tão forte quanto aquela ligada a uma emoção. Por 

isso, se quisermos suscitar no aluno as formas de comportamento de que necessitamos 

teremos sempre de nos preocupar com que essas reações deixem um vestígio emocional 

nesse alunado. (Vygotsky, 2001, p. 143). 

 

Ao permitir, como se viu, uma vivência simbólica da realidade, o jogo vai, pela 

imaginação, suscitar novas emoções e desdobramentos mnemónicos, por um lado, a par de 

possibilitar vivências que de outra forma a criança jamais conseguiria, por outro, 

consolidando o papel do jogo na “formação de uma personalidade criadora projetada em 

direção do amanhã, (o que) se faz pela imaginação criadora encarnada no presente” 

(Vygotsky, 1996, p. 108). 

A imaginação, por sua vez pode ser vista como “uma mola propulsora de novos 

sentimentos que associados à memória, ao pensamento e às emoções, contribuem para que 

o homem deixe a sua marca social no mundo, bem como desenvolva as ferramentas 

sociais…” (Drago & Rodrigues, 2009, p. 52). Marca que nos leva para a conquista do 

futuro, para o delinear do provir, para o desenvolvimento, em última análise assente nas 

atividades lúdicas que, como se viu despoletam a imaginação criadora. Efetivamente, “o 

homem haverá de conquistar o seu futuro com a ajuda da sua imaginação criadora; 

orientar no amanhã uma conduta baseada no futuro e partir desse futuro é função básica 

da imaginação…” (Ibidem). 

No contexto do jogo a criança recorre a todas as funções superiores, despoletando 

algo que nela ainda era potencial, mas que existe já através do jogo simbólico levado a 

cabo com os seus pares, num processo de imitação que consolida a internalização. Assim 

no jogo e enquanto imita, a criança está a representar algo que ainda não domina, mas que 

poderá dominar num futuro próximo, caso seja ajudada 

O mérito essencial da imitação na criança consiste em que ela pode imitar ações que vão 

muito além dos limites de suas próprias capacidades, mas estas, não obstante, não são de 

grandeza infinita. Através da imitação na atividade coletiva, orientada pelos adultos a 

criança está em condições de fazer bem mais, e fazer compreendendo com autonomia. 

(Vygotsky, 2001, p. 480) 
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Esta possibilidade da criança, com a ajuda dos outros, no jogo, poder ir mais além 

do atual, refere a possibilidade de desenvolvimento da ZDP, motor do desenvolvimento 

pessoal e social; tal constatação acaba também por conferir ao jogo o estatuto de fator 

nesse processo. 

Vygotsky (1984) chama a atenção para o facto de o prazer nem sempre ser uma 

caraterística do jogo, ao contrário do seu caráter de necessidade. Na verdade e como o 

próprio autor afirma  

enquanto o prazer não pode ser visto como uma caraterística definidora do jogo, parece-

me que as teorias que ignoram o facto de que o jogo preenche necessidades da criança, 

mais não são do que uma inteletualização pedante da atividade de brincar (Vygotsky, 

1984, p. 62). 

 

As necessidades são quem move a criança para a ação, na procura da respetiva 

realização. Todavia, nem todas as necessidades são de realização possível. Uma criança, 

como refere Vygotsky (1984) tem necessidades cuja realização procura de imediato, o que 

nem sempre é possível, podendo então gerar frustrações, que o jogo pode colmatar, 

substituir. 

No início da idade pré-escolar, quando surgem os desejos que não podem ser 

imediatamente satisfeitos ou esquecidos e permanece ainda a caraterística do estágio 

precedente de uma tendência para a satisfação imediata desses desejos, o comportamento 

da criança muda. Para resolver essa tensão, a criança em idade pré-escolar envolve-se 

num mundo ilusório e imaginário onde os desejos não realizáveis podem ser realizados, e 

esse mundo é o que chamamos de jogo (Vygotsky, 1984, p. 62). 

 

Por conseguinte, jogar é desenvolver a imaginação, uma vez que ”nas crianças em 

idade pré-escolar a imaginação é o brinquedo em ação” (Ibidem), ação eivada de 

emoções, uma vez que “no jogo a criança cria uma situação imaginária” (Idem, p. 63), 

sendo que a imaginação passa então a ser uma caraterística definidora do jogo. Mas o jogo, 

mesmo nas situações imaginárias é também fator de socialização, pois implica regras, 

mesmo que meramente implícitas e não formais. Quando uma criança brinca ao papel de 

mãe, por exemplo, ela cumpre as regras do comportamento maternal. 

Deste modo, e como Vygotsky (2004) recorda, ao jogar a criança experimenta a 

subordinação às regras, renunciando a algo que deseja, sendo que a renúncia a agir sob 

impulsos imediatos servirá de mediador no prazer que a criança desfruta no jogo. 
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A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; pelo 

contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições 

situacionais. O primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança opera com um 

significado alienado numa situação real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue 

o caminho do menor esforço – ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está 

unido ao prazer – e ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos mais difíceis, 

subordinando-se a regras e, por conseguinte renunciando ao que ela quer, uma vez que a 

sujeição a regras e a renúncia a ação impulsiva constitui o caminho para o prazer do 

brinquedo. (Vygotsky, 2004, p. 130) 

 

Outro aspeto fundamental na conceção vygotskyana do jogo é a ligação do objeto 

ao significado. Para Vygotsky, na linha das investigações de Lewin (1975), os objetos 

apresentam uma força motivadora e determinam o comportamento da criança. Ou seja, a 

criança tem uma perceção motora, presencial face ao objeto, já que “ a perceção não está 

separada da atividade motivacional e motora” (Vygotsky, 1984, p. 65). No jogo, porém os 

objetos já não têm tal propriedade. No jogo, “a criança vê um objeto, mas age de maneira 

diferente àquilo que vê” (Ibidem), pois que numa situação imaginária, como é a que envolve 

o jogo, a criança dirige o seu comportamento “não somente pela perceção imediata dos 

objetos ou pela situação que a afeta de imediato, mas também pelo significado desse 

objeto” (Ibidem). 

Ou seja, o jogo possibilita que a criança comece a separar os campos do 

significado e da visão, já que o pensamento surge “separado dos objetos e a ação surge 

das ideias e não das coisas” (Vygotsky, 1984, p. 65), fazendo com que no jogo o 

significado se torne o ponto central, sendo os objetos deslocados de uma situação 

dominante para uma posição subordinada. Há assim uma separação entre o objeto e a ação 

a que normalmente está vinculado, pois que, como refere Vygotsky (Idem, p. 66) “No jogo, 

a criança opera com significados desligados dos objetos e ações aos quais estão 

habitualmente vinculados”, evidenciando igualmente a separação entre a ação e o 

significado e mostrando que “a criança é capaz de fazer mais do que ela pode 

compreender” (Vygotsky, 1984, p. 67), aspeto relevante no que concerne ao 

desenvolvimento e à ZDP. 

Por conseguinte a teoria psicológica de Vygotsky concebe o jogo como um fator 

importante no desenvolvimento, pois que não sendo, embora “…o aspeto predominante da 

infância, é um fator importante do desenvolvimento” (Vygotsky, 1984, p. 68). Por outro 

lado e ao contrário da vida real, onde a ação domina o significado, no jogo a ação está 



79 

subordinada ao significado, pois que no “mundo da criança, a lógica dos desejos e o 

ímpeto da satisfação domina, e não a lógica real” (Ibidem). Esta lógica dos desejos não 

invalida, no entanto, que o jogo apresente regras implícitas, “pois as suas ações são, de 

facto, subordinadas aos significados dos objetos, e a criança age de acordo com eles” 

(Idem, p. 69). Deste modo o jogo torna-se fator de desenvolvimento já que permite, por um 

lado, desenvolver o pensamento, pois que “a essência do jogo é a criação de uma nova 

relação entre o campo do significado e o campo da perceção visual – ou seja, entre 

situações no pensamento e situações reais” (Vygotsky, 1984, p. 70), favorecendo, por 

outro, a internalização e a ZDP, pois que, como refere Kishimoto (1999, p. 43), “Ao prover 

uma situação imaginativa por meio da actividade livre, a criança, desenvolve a iniciativa, 

expressa seus desejos e internaliza as regras sociais”, desenvolvendo-se assim afetiva, 

social e cognitivamente. 

 

2.1.3. O jogo na Ótica de Wallon 

Wallon (1981) encara o desenvolvimento como a interação entre os fatores 

orgânicos caraterísticos da espécie e as solicitações do meio, às quais a criança tem de 

responder cabalmente, num processo constante de fluxos e refluxos. Há uma dialética entre 

a criança e o meio cultural em que vive e que lhe diz o que ela precisa de aprender para 

encontrar o desenvolvimento. Por isso, o desenvolvimento é um processo em aberto, onde 

a cada nova exigência do meio se prepara uma resposta orgânica, através do ‘ato motor’, 

que é o recurso privilegiado para a construção do conhecimento e onde as emoções e 

sentimentos desempenham papel determinante. Wallon (1981) considera o jogo como uma 

caraterística da infância, já que para ele jogar é próprio da criança. Sendo o ludismo 

predominante nessa fase, é também nela que expressamos os nossos sentimentos e a nossa 

criatividade de forma mais espontânea, o que acaba por significar que o jogo fundamenta 

aquelas capacidades. Na verdade, para Wallon (1981) o jogo torna-se um efetivo fator de 

desenvolvimento, até porque é através dele que a criança interge com o meio, com o outro, 

para construir a sua própria identidade e desenvolver a sua autonomia, até porque para 

aquele psicólogo “a atividade lúdica é uma forma de exploração, de infracção da situação 

presente”, (Wallon, 1981, p. 68).  
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Recorde-se, a propósito, que para este autor o fator mais importante na formação 

da personalidade e no desenvolvimento do indivíduo é o meio social, onde as emoções e a 

afetividade se interelacionam intimamente com a motricidade, como fatores determinantes 

do desencadear da ação, do seu desenvolvimento e do desenvolvimento psicológico da 

criança. Ora como o jogo está intimamente ligado à motricidade, à relação da criança com 

o meio e com os outros (ação), onde se caldeiam e desenvolvem as emoções e a 

afetividade, significa que o jogo se apresenta como fator ancorador do desenvolvimento da 

criança, como meio crucial para a sua interação com o meio e com os outros. De facto, 

para Wallon (1981) a personalidade humana está em construção progressiva, numa 

interligação idiossincrática de duas funções principais: a afetividade - ligada à 

sensibilidade interna e orientada pelo social, e a inteligência - vinculada às sensibilidades 

externas e orientada para o meio ambiente, para construção do objeto. 

Pelo jogo a criança relaciona-se com o ambiente e com os outros. Fá-lo 

desenvolvendo a motricidade, dimensão determinante no desenvolvimento da criança, pois 

que, para Wallon é pelo corpo e pela sua projeção motora que a criança primeiramente se 

relaciona com o meio (diálogo tónico), sendo esta relação fundamental para a aquisição da 

linguagem. Numa permanente ligação ao domínio das emoções, a motricidade vai permitir 

o aparecimento das representações que, por sua vez, precedem a construção da ação na sua 

relação com o meio. Assim sendo, desde logo se percebe a importância do jogo no 

desenvolvimento da criança, na percetiva walloniana, na certeza de que para aquele 

psicólogo lúdico e infância são sinónimos, são duas faces de uma mesma moeda: a criança.  

Na verdade, para a criança toda a atividade é lúdica, desenrolando-se por si 

mesma, numa perspetiva de liberdade, de espontaneidade e escolha própria; quando tal não 

acontece e é imposta a atividade deixa de ser lúdica e passa a trabalho ou ensino. 

Segundo Wallon, há quatro tipos de jogos: funcionais, de ficção, de aquisição e de 

fabricação. Se os primeiros aparecem naturalmente, quando a criança descobre o prazer de 

produzir sons, movimentos do corpo, gritos e exploração de objetos, entre outros, numa 

identificação com a ‘lei do efeito’, já os jogos de imitação ou de faz-de-conta 

desenvolvem-se em situações imaginárias. Neste tipo de jogos imaginação e imitação estão 

de mãos dadas, sendo que a criança usa os objetos para assumir papéis de pessoas que 
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estão presentes no quotidiano (imitar os pais, os pares ou irmãos, os animais, a casa a 

escola…). 

Nos jogos de aquisição, onde, nas palavras de Wallon a criança é ‘toda olhos e 

ouvidos’, a criança começa por, compreender, conhecer, imitar músicas, gestos, imagens. 

Finalmente, nos jogos de fabricação, a criança já produz combinações e transformações, no 

seguimento dos jogos de ficção, com os quais muitas vezes se confundem. São situações 

lúdicas onde a criança cria e improvisa os brinquedos, transformando a matéria real em 

objetos plenos de vida fictícia. 

Defendendo que é através da imitação que a criança se desenvolve, Wallon (1966) 

realça, todavia, que é a quantidade de atividades lúdicas quem propiciará o progresso, já 

que o jogo implica sempre “uma aprendizagem social. Aprende-se a brincar” (Brougère, 

2004, p. 41), numa interação social, onde o jogo acaba por ser expressão das múltiplas 

experiências vividas pela criança e, como tal, consolidadoras de funções como a memória, 

a enumeração, a socialização, a articulação, o desenvolvimento sensorial, entre outras 

(Wallon, 1981). 

Ao brincar e na opinião de Wallon (1981, p. 79) há como que “uma desintegração 

global da sua atividade face ao real”, uma “infração às disciplinas ou às tarefas práticas" 

(Idem, p. 80), pois que a criança ao brincar desliga-se das atividades práticas como o 

trabalho, para realizar tarefas sem compromisso, lúdicas. A criança sem negar a existência 

das realidades práticas como que as subverte, colocando-as sob as necessidades das ações 

lúdicas. Assim sendo, há então como que uma reconstrução da realidade, da vida prática 

por parte da criança que joga. Há um ganhar de tempo e não uma perca, já que é o 

desenvolvimento que está a processar-se, pois que ao jogar, a criança torna presentes não 

só a motricidade e a imaginação, mas também a sensibilidade, a afetividade e a parte 

emocional, que fazem parte integrante do ludismo da criança. 

 

2.1.4. Bruner a brincadeira e o Jogo 

O jogo, como refere Brougère (2002), define o brincar como um espaço de 

criação cultural por excelência, de socialização. Na verdade e ainda de acordo com aquele 

autor ao brincar a criança constrói o seu mundo, apercebe-se da distância entre o mundo 
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real e o mundo da sua imaginação, o que desde logo nos conduz ao aspeto catártico do 

próprio jogo, ao seu aspeto de fruição, de prazer e bem-estar, oposto ao real, nem sempre 

de acordo com os interesses imediatos da criança. Esta potencial contradição na essência 

do jogo pode encontrar plausível explicação, quer nas interações sociais, quer em 

estruturas inatas, perspetiva que parece ter influenciado o modo como Bruner equacionou o 

papel do jogo no desenvolvimento da criança. 

A conceção de Bruner (1976) sobre o jogo vai ser influenciada pela perspetiva 

linguística de Chomsky (1957; 1965). Assim como para Chomsky a compreensão da 

linguagem assenta na compreensão de que as regras geram sentenças e de que é possível 

criar novas sentenças a partir de outras regras, também para Bruner (1976, 1983) o jogo 

serve de estímulo à criatividade e ao desenvolvimento, “na medida em que conduz à 

descoberta de regras” (Kishimoto, 1999, p. 123). Deste modo, o jogo, no princípio de 

interação de rotina interativa ou cenário, fundamenta essencialmente a ação comunicativa 

entre a criança e o adulto, especialmente com a mãe, “que dá significado aos gestos e que 

permite à criança descodificar os contextos e aprender a falar” (Kishimoto, 1999, p. 123). 

Deste modo é a imitação quem serve de alicerce básico para o desenvolvimento do 

ludismo, onde, na referida interação a aprendizagem da linguagem e das regras se torna 

mais fácil.  

Esta relação com a mãe, passa então a relação de tutela ou atividade interativa, 

onde, numa espécie de ZDP vygotskyana, a influência do adulto possibilita que a criança 

desenvolva as suas capacidades, nomeadamente através da imitação, passando depois pelo 

estabelecimento de uma realidade compartilhada, onde progressivamente se consolidam as 

regras, no terceiro princípio de interação o do ‘scaffolding’, ‘ancoragem ou andamiaje’. 

Deste modo e como refere Kishimoto (1999, p. 124) “ o jogo da criança aparece como um 

processo metafórico relacionado com comportamentos naturais e sociais”. A atribuição 

dos significados através do jogo não surge por isso por processos naturais, adequados a 

estágios desenvolvimentais, como defende Piaget, mas é fruto essencialmente das 

interações sociais, nomeadamente da mãe. 

…não se trata apenas de aplicar um esquema para atribuir significados, como pensa 

Piaget. A atribuição de significados poderá provir de condutas suscitadas pela mãe, 

impulsionadas por ela nas primeiras trocas lúdicas, aparecendo no quadro de trocas de 

comunicação. […] Bruner demonstra que a brincadeira de bebé em parceria com a mãe 

auxilia a aquisição da linguagem, a compreensão de regras e colabora com o seu 
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desenvolvimento cognitivo. […] considera que a brincadeira permite uma flexibilidade 

de conduta e conduz a um comportamento exploratório (contribuindo) para a solução de 

problemas (Kishimoto, 1999, p.45). 

 

Esta interação com o outro, que Bruner concebe em dois princípios de interação –

a rotina interativa ou cenário e a relação de tutela- são alicerçados num terceiro princípio 

de interação, o do ‘scaffolding’ ou ‘ancoragem’. É neste processo interativo que a mãe, em 

princípio o adulto mais próximo e mais presente nas interações e na comunicação com a 

criança, contribui para a imitação, para a aprendizagem de regras e condutas que o jogo 

facilita, desenvolve e consolida.  

O sentido do jogo é o da ação comunicativa que se desenrola nas brincadeiras entre mãe e 

filho, que dá significado aos gestos e que permite à criança descodificar os contextos e 

aprender a falar. A aprendizagem da língua materna é mais rápida quando se inscreve no 

campo lúdico. A mãe, ao interagir com a criança, cria um esquema previsível de 

interação, que serve de microcosmo para a comunicação e o estabelecimento de uma 

realidade compartilhada (Kishimoto, 1994, p. 124).  

 

Deste modo, e na perspetiva de Bruner (1976), o jogo da criança é perspetivado 

como um processo metafórico, desenvolvido e consolidado nas interações da criança com 

o meio, estruturado nos seus comportamentos naturais e sociais e através do qual a criança 

aprende as regras de conduta, as regras de comunicação e interação, de entre as quais, 

como em Vygotsky (2003), se destaca a linguagem. 

Independentemente da perspetiva teórica que o fundamenta, o jogo é uma 

caraterística da criança. É o processo através do qual ela interage com o meio, se socializa 

e desenvolve. Hoje parece inquestionável, seja qual for o paradigma teórico a que se 

recorra, que o jogo é fator inquestionável de desenvolvimento da criança, é a sua base 

socializadora, âncora das suas aprendizagens, da sua autonomia, do seu desenvolvimento 

pessoal e social. 

 

2.1.5. Diferenças entre Piaget, Vygotsky, Bruner e Wallon na Conceção do Jogo 

Os autores cujos princípios acerca da inluência do jogo no desenvolvimento da 

criança acabámos de sumariamente analisar, acentuam, todos eles, a importância da 

brincadeira e do jogo no desenvolvimento social, moral e cognitivo da criança, já que, 
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como relevam, são um contributo para o desenvolvimento da imaginação e da socialização. 

Não deixa de ser paradigmática, em nosso entender, a afirmação de Vygotsky (2008, p. 

27), quando a respeito do papel da brincadeira e do jogo no desenvolvimento da criança 

refere que “A brincadeira em forma condensada contém em si, como na mágica de uma 

lente de aumento, todas as tendências do desenvolvimento; ela parece tentar dar um salto 

acima do seu comportamento comum”. Ou seja, é na brincadeira e no jogo que a criança 

vive, interage e se desenvolve. 

O caminho como entendem o desenvolvimento da imaginação e a interação com 

os outros através da aquisição de regras é que diverge. Enquanto para Piaget (2008) o jogo 

evolui de acordo com os estádios do desenvolvimento (jogos de exercício na fase sensório-

motora, jogo simbólico na fase pré-operatória, jogo de regras na fase das operações 

concretas), para Vygotsky (1991) o desenvolvimento é um processo que se dá ao longo da 

vida, numa construção interativa das estruturas psicológicas superiores. Para o psicólogo 

soviético, como vimos, o jogo surge apenas na idade pré-escolar, ou seja, por volta dos 3 

anos, já que antes desta idade a criança não apresenta ainda capacidade para interiorizar 

símbolos, para representar o real através do imaginário. É neste sentido que para Vygotsky 

(1991) o jogo tem a sua fonte na imaginação, no mundo imaginário, “onde a criança é um 

ser ativo que constrói e cria através das suas interações sociais” (Baranita, 2012, p. 46).  

O jogo, segundo Vygotsky (1991), apresenta três estruturas fundamentais: a 

imaginação, a imitação e as regras, sendo que a preponderância de qualquer delas em 

relação às outras, é fruto das alterações que o jogo vai tendo ao longo do processo de 

desenvolvimento da criança. Alicerçando, como foi dito, a sua teoria no princípio de que o 

desenvolvimento resulta da interação da criança com o meio social, natural se torna que 

também o jogo seja uma expressão desta mesma interação, onde as regras surgem sempre, 

mesmo que implícitas. O jogo constitui, por isso, uma atividade própria da infância, 

através da qual a criança, numa recriação própria faz “As maiores aquisições […], 

aquisições que no futuro se tornarão no seu nível de ação real e moralidade.” (Vygotsky, 

2004; p. 16). Tais aquisições, para Vygotsky (2004) terão um papel relevante na criação de 

uma ZDP, fonte de desenvolvimento do indivíduo, já que entende que “a brincadeira cria 

para as crianças uma zona de desenvolvimento proximal que é a distância entre o nível 

atual de desenvolvimento (o que a criança faz sozinha) e o nível de desenvolvimento 

potencial (o que faz com a ajuda de outro).” (Vygotsky, 2004; p. 33). 
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 Wallon (1981) por seu lado, considera a imitação o mais importante, ao contrário 

de Vygotsky (1989), que privilegia a imaginação. Contrariamente a Vygotsky (2004) e 

Piaget (2008), que relevam o papel da imaginação, enquanto fator mais importante no 

desenvolvimento da brincadeira e do jogo, Wallon (1981) prefere privilegiar a imitação, 

sendo que a imaginação acaba por surgir da própria imitação.  

Bruner (1983), por seu lado vai acentuar o papel da interação e da comunicação 

com o adulto, especificamente com a mãe, como fonte sustentadora da atividade lúdica da 

criança. Acentuando igualmente o papel da imitação, releva a interação como efetivo 

‘scaffolding’, ou ‘andamiaje’, como sistema interativo de ancoragem do desenvolvimento, 

onde o jogo apresenta papel relevante. 

Seja, no entanto, qual for o ponto de partida de cada um destes autores para 

explicar a génese e desenvolvimento da brincadeira e do jogo, um ponto há em que todos 

eles estão de acordo: na afirmação inequívoca da sua importância para o desenvolvimento 

da criança, seja no domínio social, moral ou cognitivo, contribuindo igualmente para o 

desenvolvimento da imaginação, da imitação e da interiorização de regras de condutas 

social. 

Esta importância do jogo surge também ela realçada por Secadas (1995) que 

considera o jogo como um dos fatores de desenvolvimento, na medida em que contribui 

para o despoletar de habilidades e para a indispensável ‘economia’ de energias que 

precisamos para prestar atenção às novas aprendizagens, num processo que o autor da 

EOD (Escala Observacional de Desenvolvimento) vai denominar de função supressora. 
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2.2. A dimensão supressora do jogo fator de desenvolvimento 

Numa linha de pensamento muito próxima de Vygotsky (1984), Secadas (1995) 

vai atribuir ao jogo uma função específica e fundamentadora do desenvolvimento: a função 

de supressão, a que nos referimos já. 

Segundo Secadas (2005) o jogo é fator de aprendizagem, de desenvolvimento de 

novas capacidades. Para o conseguir, no entanto, necessário se torna que a criança se 

abstenha do que já aprendeu e concentre a sua atenção nas novas aprendizagens, que 

acabará por aprender e dominar. Uma vez aprendido e dominado, retira-se da atenção e 

fica automatizado. Por outras palavras, suprimimos, quer de modo positivo, quer de modo 

negativo. 

E deixamos de atender de duas maneiras: uma, conservando-o e passando a executá-lo de 

forma automática, sem prestar-lhe atenção de maior no sucessivo, suprimindo-o 

positivamente (S+); e outra, deixando de lado a atenção dos elementos espúrios e 

impedindo que ocupem a atenção, falando então de supressão negativa (S-). O mais 

importante de tudo isto é que em ambos os casos se suprime ou se retira da atenção: no 

caso do primeiro (S+), acabando por executá-lo de forma automática; no segundo (S-), 

excluindo-o da atenção desde o princípio ou enquanto se adverte a sua inutilidade 

(Secadas, 2005, p.24) 

 

Assim sendo, podemos então concluir que na opinião deste autor o jogo consiste 

formalmente nesse “processo supressor que, nas aprendizagens complexas, deixa livre a 

atenção, enquanto o sujeito segue tentando com prazer e ajustando os seus atos até 

consolidar a habilidade completa, sem o compromisso de prestar contas do resultado “ 

(Secadas, 2005, p. 24). Por conseguinte a habilidade desenvolvida seria o produto final do 

processo, desde o momento do primeiro contato com a inteligência, até à consolidação que 

coloca a destreza aprendida à disposição do sujeito e que determina o desenvolvimento já 

que este, segundo Secadas (1995, p. 19) “é interpretado como uma acumulação integrada 

de estruturas de habilidades”. 

A supressão apresenta-se então como um aspeto fundamental do jogo e de todo o 

desenvolvimento, podendo ser encarada como “o processo pelo qual se acabam de 

consolidar as aquisições da aprendizagem, libertando o foco da atenção e aplicando a 

atividade consciente nas novas experiências” (Idem, p.25), consolidando assim o 

desenvolvimento. 
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Este mecanismo, crucial para se compreender o papel do jogo no 

desenvolvimento, é quem possibilita a aquisição das novas habilidades, da aprendizagem e 

desenvolvimento, pois quando suprimimos, voltamos a atenção para as novas habilidades, 

aprendemos algo de novo, uma vez que aprender significa gerar novas estruturas de 

conduta. Ou seja, a aprendizagem é um processo de “assimilação ascendente ou anabólico, 

por quanto ao aprender se assimila algo e se transforma em substância mental própria, 

como ocorre na comida com as substâncias nutritivas” (Secadas, 2005, p. 26). No entanto, 

este aspeto tem de ser complementado com a vertente catabólica, que permite a depuração 

do que não interessa, consolidando-se apenas o que é estável. Por conseguinte e de uma 

maneira sintética podemos dizer que a supressão positiva (S+) permite desocupar a mente 

do que se vai aprendendo, enquanto se joga a automatizar a parte da habilidade 

conquistada. Por seu lado na supressão negativa (S-) desfaz-se daquilo que não é 

necessário, do inútil. Ao concentrar-se no jogo a criança deixa de lado tudo o que o impede 

de se concentrar no que faz, que é jogar; “suprime os movimentos inúteis que lhe estorvam 

a habilidade e suprime também (negativamente) a vida séria, criando-se um âmbito de 

jogo, onde se sente ‘impunemente pueril’…” (Idem, p.27). 

Um exemplo que nos parece esclarecedor do que é a supressão é dado por este 

autor, que nos recorda que quando escutamos uma conferência, vemos um filme… 

alheamo-nos de tudo ao redor (ruído dos carros na rua, barulho de crianças no recreio…). 

Ou seja suprimimos tudo o que não é fundamental da atenção (S-) para podermos atender 

melhor ao que nos interessa, ao que estamos a atender. Evitamos que essas envolvências 

supérfluas, contextuais, ocupem a nossa atenção, abrindo como que “uma moratória. 

Suprimem-se, além do mais, os movimentos inúteis que embaraçam a habilidade e 

suprime-se (também negativamente) a vida séria, criando-se um clima de jogo […] clima 

espacial e temporal” (Secadas, 2005, p. 27). 

A supressão torna-se assim crucial no desenvolvimento/aquisição de novas 

habilidades, já que através dela “podemos elevar de nível o nosso pensamento e a nossa 

conduta precisamente porque somos capazes de desatender algumas coisas de que 

necessitamos, para realizar outras” (Idem, p.28). Nesse sentido, o jogo pode ser encarado 

como um “esvaziar progressivo da atenção ou processo de supressão, pelo qual a 

aprendizagem se liquida, convertendo-se em habilidade instrumental que faculta ao sujeito 
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a possibilidade de aspirar a outros objetos” (Secadas, 2005, p.29), já que se apresenta 

como 

um processo radicalmente inteligente, reforçador das aprendizagens complexas, graças ao 

qual o sujeito desatende o que está aprendendo, enquanto ajusta com prazer os 

componentes da estrutura até os fundir numa nova habilidade, libertando pontualmente a 

atenção para se manter alerta para outros estímulos (Secadas, 2005, p.30). 

 

Os mecanismos do jogo, acabam assim por consolidar as habilidades em 

aprendizagem, evidenciando o velho aforismo que diz que a criança começa jogando a 

correr, mas depressa joga correndo. Jogar converte-se, deste modo, numa criação de redes 

neuronais estáveis que funcionam autonomamente, libertando os componentes ociosos e 

ajudando assim a construir o conhecimento. Deste modo, a primeira função do jogo seria 

“acabar de aprender, desatendendo. O aprendido em contato com a experiência converte-

se, graças ao jogo, em hábito ou destreza instrumental” (Idem, p. 40). Tal conversão 

permite que, uma vez adquirida a nova habilidade, esta transforma-se em meio de 

aquisição criativa de outras, podendo então encarar-se o jogo como o “fundamento das 

capacidades do homem” (Ibidem), alicerce de todo o processo de desenvolvimento.  

Com a função supressora Secadas (2005, p.41) acaba por transformar o jogo num 

conceito útil e generalizável, assente em quatro componentes essenciais: “1) Prossecução 

latente da aprendizagem, 2) sustida mediante esforço iterativo e com prazer, 3) até 

converter o ato consciente em automático, e instrumentar a nova habilidade, integrando-a 

em outras mais complexas (criatividade)”. São dimensões que se realizam analogamente 

nas tarefas inteletuais, artísticas e até morais, o que permite encarar o jogo como efetivo 

fundamento de toda a atividade humana, de todo o processo de desenvolvimento. 

 Sem a função supressora, e ainda de acordo com o autor citado, dificilmente 

conseguiríamos adquirir novas habilidades. Na verdade, são os saberes instrumentais 

suprimidos, que usamos desatentamente, que constituem as habilidades ou destrezas. “A 

habilidade de somar faculta-nos e ajuda-nos a aprender e multiplicar; a de manejar o 

martelo, a pregar”. (Secadas, 2005, p. 28). A habilidade possui-se, não se pensa; uma vez 

adquirida, dispensa-se gradualmente e conta-se com ela: suprime-se (+). Quando 

adquirimos a habilidade de caminhar, não pensamos no movimento dos pés, quando 
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queremos andar de novo; suspendemos essa capacidade para poder fazer outras coisas, 

embora contemos com ela para andar.  

Se assim é, então a supressão é a base de aquisição de novas condutas, de 

aperfeiçoamento das já adquiridas, de elevação do nível de pensamento. Deixa-se de 

pensar numa coisa para poder pensar-se numa nova. Deste modo, a supressão no jogo é 

essencial para a memória, para a motivação, a inteligência e para o desenvolvimento. 

Seríamos incapazes de memorizar fosse o que fosse, se não fossemos capazes de suprimir. 

Encarar assim a supressão é, concomitantemente, considerar o jogo como um processo 

radicalmente inteligente, que tem como função principal reforçar as aprendizagens de 

modo agradável, prazenteiro, fundindo-as “numa nova habilidade, libertando a atenção 

para poder manter-se alerta a outros estímulos” (Secadas, 2005, p. 30) 
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2.3. O jogo e o desenvolvimento da criança 

Fomos já deixando algumas das perspetivas sobre a influência do jogo no 

processo de desenvolvimento da criança. Ao optarmos pela escolha destes autores tivemos 

em conta a sua ligação aos paradigmas do desenvolvimento, numa relação que nos parece 

crucial já que é na perspetiva do desenvolvimento da criança que o nosso estudo se centra, 

se operacionaliza. Outros autores e vertentes poderiam, certamente, ter sido analisadas, 

mas divergiriam da centralidade do estudo, o que, podendo enriquecer a análise, desviaria a 

sua lógica estrutural. 

Os inúmeros estudos desenvolvidos acerca do papel do jogo no desenvolvimento 

da criança (Brougère, 2004; Bruner, 1983; Cró, 2011; Kishimoto, 1994, 1999; Neto, 1995, 

2001; Piaget, 2008; Retondar, 2007; Santos, 2010; Vygotsky, 1991, 2003; Wallon, 1981) 

acentuam, todos eles, a importância das brincadeiras e do jogo no desenvolvimento da 

criança. Cró e Pinho (2011, p. 3) comungam desta convicção, quando afirmam que “está 

cientificamente comprovado que a atividade recreativa tem um papel fundamental no 

desenvolvimento da criança…” Vygotsky comunga da mesma opinião, reiterando a 

importância das brincadeiras e do jogo no desenvolvimento da criança, ao referir que 

“…do ponto de vista do desenvolvimento, a brincadeira não é uma forma predominante de 

atividade, mas, em certo sentido, é a linha principal do desenvolvimento na idade pré-

escolar” (Vygotsky, 2008, p. 24). 

Independentemente das tónicas colocadas nesta relação, parece que, numa 

perspetiva global, poderíamos afirmar que todos os autores são unânimes em destacar o 

papel do jogo no desenvolvimento da descoberta, da imaginação, do raciocínio e da 

socialização. Todos acentuam que brincar é a maneira típica da criança viver, dela interagir 

e se expressar. Na brincadeira e no jogo, a criança começa a entender as coisas, como 

funcionam e como são feitas. Os jogos, mais não são do que são uma pequena vertente do 

que é brincar. Todavia, os jogos representam, pela sua estrutura, situações em que a criança 

tem inúmeras vezes de enfrentar limites, numa passagem do mundo real, ao mundo 

potencial, numa passagem do ‘sattus quo’ ao desenvolvimento. Alicerçada na imaginação, 

a criança parte para o desenvolvimento cognitivo, já que “do ponto de vista do 

desenvolvimento, a criação de uma situação imaginária pode ser analisada como o 

caminho para o desenvolvimento do pensamento abstrato” (Vygotsky, 2008, p. 36).  
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Mas as brincadeiras e o jogo, referem-no praticamente todos os autores, são, 

acima de tudo, uma fonte privilegiada de socialização. Ao jogar na interação com os 

outros, a criança cria ou modifica as regras, de acordo com as circunstâncias e, muitas 

vezes, com os parceiros, o que acaba por contribuir para o desenvolvimento da sua 

autonomia. Mas a brincadeira e o jogo são, também, fonte de prazer, de bem-estar, de 

superação de situações menos positivas, o que acaba por evidenciar o papel do jogo no 

desenvolvimento afetivo e emocional da criança. De notar, no entanto que o autor chama a 

atenção para o facto do princípio da satisfação nem sempre poder servir de base para o 

conceito de brincadeira, já que tal nem sempre se verifica, pelo que “a definição de 

brincadeira pelo princípio da satisfação, é claro, não pode ser considerada correta” 

(Vygotsky, 2008, p. 24). 

Ao expressar, no jogo e nas brincadeiras as suas fantasias, os seus desejos e 

experiências, os seus receios e interesses, a criança vive, desenvolve-se, aprende, na 

interação com o meio. Mas o jogo, quer só, quer com o outro, implica lalações, diálogos, 

falas interativas, o que contribui também para o desenvolvimento da linguagem, para 

aprendizagem das regras e signos linguísticos, num indiscutível processo de socialização, 

de aprendizagem e desenvolvimento como pessoa, como ser humano, já que, parafraseando 

Vygotsky (2001, p.120) pode dizer-se, sem exagero, que “quase todas as nossas reações 

mais importantes e radicais são criadas e elaboradas no processo de brincadeira infantil”, 

pois que, importa tê-lo presente, “em última instância, a criança é movida por meio da 

atividade de brincar. Somente nesse sentido a brincadeira pode ser denominada de 

atividade principal, ou seja, a que determina o desenvolvimento da criança” (Vygotsky, 

2008, p. 35). 

Um dos primeiros parâmetros que temos de colocar na análise do papel da 

brincadeira e do jogo no desenvolvimento da criança é que para que a brincadeira se 

desenrole é necessário que a criança esteja preparada para compreender a especificidade 

dos próprios impulsos.  

Sem a compreensão da peculiaridade desses impulsos, não é possível imaginar que a 

brincadeira seja um tipo específico de atividade. Na idade pré-escolar, surgem 

necessidades específicas, impulsos específicos que são muito importantes para o 

desenvolvimento da criança e que conduzem diretamente à brincadeira. Isso ocorre 

porque, na criança dessa idade, emerge uma série de tendências irrealizáveis, de desejos 

não-realizáveis imediatamente (Vygotsky, 2008, p. 25).  
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Ou seja, para que haja uma influência do jogo no desenvolvimento é necessário 

que haja uma progressão da zona real para a zona potencial, ou seja, que se desenvolva 

uma zona potencial de desenvolvimento. 

Na primeira infância, a criança manifesta a tendência para a resolução e a satisfação 

imediata de seus desejos. O adiamento da realização de seus desejos é difícil para a 

criança pequena, pode ser possível somente em limites bem estreitos; não se conhece uma 

criança de até três anos que tenha um desejo de fazer algo depois de alguns dias. 

Normalmente, o caminho do impulso para a sua realização mostra-se extremamente curto. 

Parece-me que, se na idade pré-escolar não houvesse o amadurecimento das necessidades 

não-realizáveis imediatamente, então, não existiria a brincadeira (Ibidem). 

 

Tal influência é bem mais ampla do que o domínio inteletual, já que abrange a 

afetividade e as emoções, que despoletam o necessário desejo do jogo, como meio de 

satisfazer as limitações detetadas, como fator de desenvolvimento pessoal e emocional  

Estudos demonstram que a brincadeira não se desenvolve apenas quando o 

desenvolvimento inteletual das crianças é insatisfatório, mas também quando o é a esfera 

afetiva. Do ponto de vista da esfera afetiva, parece-me que a brincadeira organiza-se 

justamente na situação de desenvolvimento em que surgem as tendências irrealizáveis 

(Vygotsky, 2008, p. 25). 

 

E será este processo de ZDP quem permitirá a influência da imaginação, 

inexistente antes da idade pré-escolar, que vai ser um dos elementos cruciais no 

desenvolvimento da criança, base da sua interação com o meio através do jogo, desligando 

progressivamente a imaginação da acção, pois que 

A imaginação é o novo que está ausente na consciência da criança na primeira infância, 

absolutamente ausente nos animais, e representa uma forma especificamente humana de 

atividade da consciência; e, como todas as funções da consciência, forma-se 

originalmente na ação. A velha fórmula segundo a qual a brincadeira da criança é 

imaginação e ação pode ser invertida afirmando-se que a imaginação nos adolescentes e 

escolares é a brincadeira sem ação (Vygotsky, 2008, p. 25). 

 

A imaginação apresenta-se assim como efetivo motor de desenvolvimento, da 

passagem do mundo real ao potencial, o que acontece a partir da idade pré-escolar, num 

desligar progressivo da centração da criança no objeto, da perceção do real para uma 

perceção alicerçada no sentido do objeto. 

Penso que a brincadeira com situação imaginária é algo essencialmente novo, impossível 

para a criança até os três anos; é um novo tipo de comportamento, cuja essência encontra-

se no fato de que a atividade, na situação imaginária, liberta a criança das amarras 

situacionais […] a criança cria a seguinte estrutura sentido/objeto, em que o aspecto 
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semântico, o significado da palavra, o significado do objeto, é dominante e determina seu 

comportamento. Até certo ponto, o significado emancipa-se do objeto a que, antes, estava 

diretamente unido. (Vygotsky, 2008, p. 29). 

É um nítido avanço no desenvolvimento, um desligar-se da necessidade da 

presença do objeto, para, através da imaginação, poder construir a sua realidade. Este 

desvincular-se das amarras situacionais, como a presença do objeto, permite, por um lado 

que a criança opere “com o significado, separadamente, mas numa situação real” (Idem, p. 

31) e, por outro, aprenda a submeter-se às regras, num processo de desenvolvimento da 

socialização, já que “submetendo-se às regras, as crianças recusam aquilo que desejam, 

pois a submissão às regras e a recusa à ação impulsiva imediata, na brincadeira, é o 

caminho para a satisfação máxima” (Vygotsky, 2008, p.32), transformando assim a regra 

em afeto. Deste modo, a brincadeira e o jogo desenvolvem na criança “uma nova forma de 

desejos”, pois que no relacionar o desejo com o ‘eu’ fictício a vão ensinando à regra. Por 

isso, “na brincadeira são possíveis as maiores realizações da criança que, amanhã, se 

transformarão em seu nível médio real, em sua moral” (Idem, p. 34). Em resumo e na ótica 

de Vygotsky, a brincadeira e o jogo são efetiva fonte de potencialização da ZDP e, 

consequentemente do desenvolvimento da criança, como ele próprio reitera, quando afirma 

textualmente que 

a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento iminente na criança. Na brincadeira, a 

criança está sempre acima da média da sua idade, acima de seu comportamento cotidiano; 

na brincadeira, é como se a criança estivesse numa altura equivalente a uma cabeça acima 

da sua própria altura” (Vygotsky, 2008, p. 35). 

 

Fonte de desenvolvimento, onde imaginação, vontade, desejos e afetividade se 

entrecruzam numa vivência específica que só nesse contexto pode entender a brincadeira 

como atividade principal da criança 

A brincadeira é fonte do desenvolvimento e cria a zona de desenvolvimento iminente. A 

ação num campo imaginário, numa situação imaginária, a criação de uma intenção 

voluntária, a formação de um plano de vida, de motivos volitivos - tudo isso surge na 

brincadeira, colocando-a num nível superior de desenvolvimento, elevando-a para a crista 

da onda e fazendo dela a onda decúmana do desenvolvimento na idade pré-escolar, que se 

eleva das águas mais profundas, porém relativamente calmas.Em última instância, a 

criança é movida por meio da atividade de brincar. Somente nesse sentido a brincadeira 

pode ser denominada de atividade principal, ou seja, a que determina o desenvolvimento 

da criança (Vygotsky, 2008, p. 36). 
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Por conseguinte e em síntese, podemos afirmar que a brincadeira e o jogo têm um 

papel determinante no desenvolvimento da criança. Com tais atividades, ela tem 

oportunidade de desenvolver algumas das capacidades fundamentais, tais como a atenção, 

a imitação a memória e a imaginação. Tal desenvolvimento, no entanto, exige que as 

experiências que o contexto oferece sejam adequadas, desafiantes, pois que com os novos 

desafios a criança apresenta níveis mais elevados, do que noutros contextos menos ricos 

(Vygotsky, 1984). Ao desenvolver a imaginação, ao assentar muitas vezes na imitação e na 

interação, a brincadeira e o jogo são também fonte de desenvolvimento social, afetivo, 

emocional e moral. O desenvolvimento da linguagem, a progressiva interiorização de 

regras de conduta em grupo, o domínio das emoções na relação com os pares, a relação de 

apego, são aspetos do desenvolvimento global da criança, potencializados pelo jogo e pelas 

brincadeiras, numa vivência onde jogar faz parte da sua vivência no quotidiano. 
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Capítulo 3. - A AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA E AS ESCALAS EVOLUTIVAS 

 

Falar de avaliação no contexto educativo da educação pré-escolar exige antes de 

tudo a contextualização das finalidades deste subsistema educativo, das suas caraterísticas 

idiossincráticas, para assim se compreender com propriedade a especificidade do seu 

processo de avaliação.  

Sendo parte integrante do Sistema Educativo Português, a educação pré-escolar 

não tem qualquer caráter escolarizante, nem tão pouco pertence ao sistema escolar (Lei, 

46/86). Na verdade, e de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo Português (Lei 

46/86 de 14 Outubro) a educação pré-escolar “é a primeira etapa da educação básica ao 

longo da vida”, razão pela qual está longe dos seus princípios a sua organização “em 

função de uma preparação para a escolaridade obrigatória, mas que se perspetive no 

sentido da educação ao longo da vida, devendo, contudo, a criança ter condições para 

abordar com sucesso a etapa seguinte” (OCEPE, 1997, p. 17). 

 

 

3.1. A Avaliação na Educação Pré-Escolar, um olhar sobre o desenvolvimento da 

Criança 

Em termos normativos, a avaliação na educação pré-escolar portuguesa surge 

enquadrada por cinco instrumentos legais: as Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar (OCEPE, 1997), a Lei-Quadro da Educação pré-Escolar (Lei 5/97 de 2 de 

Fevereiro), o Perfil Específico de Desempenho do Educador (Lei 240/2001 de 30 de 

Agosto), o Ofício Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007, da DGIDC (Gestão do Currículo na 

Educação Pré-escolar) e o Ofício Circular nº4/DGIDC/DSDC/2011, da DGIDC (Avaliação 

na Educação Pré-Escolar). 

Se em qualquer sistema educativo a polissemia é caraterística de referência do 

processo de avaliação, então na educação pré-escolar e face às suas caraterísticas 

específicas, tal polissemia acentua-se, releva-se, traduzindo, por si só toda a complexidade 

intrínseca ao ato de avaliar. As caraterísticas da criança em idade pré-escolar, aliadas a 

uma longa tradição de falta de sistematização do processo de avaliação na educação pré-
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escolar portuguesa tornaram imperiosa a sua sistematização, a sua regulamentação. Tudo 

isto faz com que se torne “óbvio que a avaliação na educação pré-escolar é um 

empreendimento complexo e multifacetado” (Slentz, Early & McKenna, 2008, p. 6), face, 

sobretudo, às próprias caraterísticas e atributos desenvolvimentais das crianças desta idade 

e que dificultam o uso de instrumentos de avaliação usuais noutros subsistemas educativos 

e escolares. Na verdade, a criança em idade pré-escolar apresenta 

…competências reduzidas no plano verbal e emocional, egocentrismo, dificuldade na 

compreensão de instruções e no estabelecimento de juízos/inferências acerca de si 

mesmo, que limitam a possibilidade de recurso a métodos de avaliação que são rotineiros 

em outras faixas etárias (Major & Santos, 2013, p. 102) 

 

Na verdade, neste subsistema educativo só a partir da década de 80 do século 

passado a avaliação começou a ser encarada como indispensável suporte da prática 

educativa no Jardim de Infância. Como refere Parente (2004, p. 33), até aos finais dos anos 

80 a questão da avaliação das crianças pequenas “não fazia parte das crenças educacionais 

das educadoras de infância, que a consideravam desnecessária neste nível de ensino”. 

Com o passar dos anos, a mentalidade da sociedade, dos órgãos de gestão, dos educadores 

de infância e até mesmo dos pais foi-se alterando e modificando, sendo tal alteração 

consolidada pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86) e pela publicação das 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997), que vieram dar uma nova 

visibilidade socioeducativa e organizacional a este subsistema educativo, a exigir uma 

avaliação sistemática e sistémica, como suporte inquestionável de uma prática educativa de 

qualidade. 

As anteriormente referidas caraterísticas desenvolvimentais da criança em idade 

pré-escolar não permitem, como óbvio se torna, a aplicação de instrumentos e processos de 

avaliação caraterísticos dos outros subsistemas educativos e escolares. Por isso, a avaliação 

tem de assentar essencialmente numa observação naturalista e sistemática das suas 

condutas, dos seus desempenhos, enquadrados sempre na configuração dos contextos 

familiares (NAEYC/NAECS-DE, 2003), observação que pode e deve ser sustentada por 

instrumentos de reconhecido rigor científico e pedagógico mais do que sustentar-se nas 

estandardizadas listagens que proliferam em publicações de qualidade educativa muitas 

vezes duvidosa (Vasconcelos, 2010). 
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Há que ter consciência de que o que se avalia não é a criança, mas sim as suas 

condutas, as suas aprendizagens, o seu desenvolvimento (NAEYC, 2005), o que implica 

que para a sua compreensão se tenha em linha de conta todo o ‘currículo oculto’ de que a 

criança é detentora à chegada ao Jardim de Infância, todas as significâncias que 

contextualizou nos microssistemas em que se insere e onde se desenvolve (Costa, 1995).  

Tal consciência exige do educador uma atitude atenta, compreensiva, de 

observação sistemática, com recurso a diversos tipos de instrumentos, que podem ir desde 

a observação, à interpretação dos ‘port folios’, à análise dos trabalhos e participação nas 

atividades e no grupo, no sentido de melhor compreender e apoiar o processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança, finalidade última da avaliação na educação 

pré-escolar (NAEYC, 2005). 

 A criança aprende fazendo, pelo que é na sua interação com os objetos e com os 

outros, no seu desempenho quotidiano que devem alicerçar-se as observações, quer do 

educador, quer da família, uma vez que “na medida do possível os métodos de avaliação 

devem permitir a observação das crianças engajadas nos comportamentos espontâneos do 

Jardim de Infância e nos contextos familiares”, de modo a beneficiar as crianças, os 

programas e as famílias (Slentz, Early & McKenna, 2008, p. 5). 

 Porque o desenvolvimento da criança em idade pré-escolar é complexo e dinâmico, 

importa recorrer a um conjunto diversificado de instrumentos de informação, de modo a 

melhor conhecer os processos e interações condutuais da criança. Dados recolhidos na 

observação naturalista podem ser complementados e consolidados por listas de verificação 

do desenvolvimento, por escalas desenvolvimentais, como a EOD, por portefólios e outros, 

todos eles instrumentos “úteis para a recolha de informações sobre o progresso e as metas 

das aprendizagens e do desenvolvimento da criança” (Slentz, Early & McKenna, 2008, p. 

6). A consciência de que esta recolha deve ser epistemológica, didática e pedagogicamente 

sustentada conduz necessariamente a uma reflexão sobre os alicerces em que deve assentar 

o processo de avaliação, nomeadamente no contexto educativo do Jardim de Infância, de 

modo a que não se quede pela redutora dimensão de uma observação subjetiva, 

momentânea e, muitas vezes, descontextualizada da generalidade das dinâmicas inerentes 

ao processo de desenvolvimento da criança. 
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3.1.1. Avaliar, Observando o Desenvolvimento e as Aprendizagens da Criança 

Por tudo o que acaba de referir-se e independentemente das vertentes que o 

conceito de avaliação possa adquirir nos vários contextos e modalidades em que é 

desenvolvida, podemos, como atitude inicial encarar globalmente a avaliação como “um 

processo de obtenção de informação, de formulação de juízos e de tomadas de decisões, 

seja qual for a perspetiva que adotemos…” (Pacheco, 1996, p. 129). Perspetiva que acaba 

por traduzir-se num conjunto de “juízos de valor sobre a informação considerada 

relevante para tomar decisões e sobre os critérios a utilizar para obter e valorar a 

informação” (Sanches, 2003, p. 112), o que quer dizer então que no processo de avaliação 

e no modelo em que a mesma se estriba, estão implicitamente subjacentes, não só o que se 

avalia, bem como as respetivas finalidades e a relação do que foi valorado com outras 

possíveis variáveis. 

Não tendo, como acabámos de referir a educação pré-escolar um caráter 

escolarizante, o que desde logo afasta uma avaliação classificativa e de promoção das 

crianças, pode naturalmente questionar-se a razão da avaliação neste nível educativo. A 

resposta surge desde logo no entendimento de Bassedas, Huguert e Solé (2000, p. 190), 

para quem a avaliação na educação pré-escolar tem uma justificação de raiz, pois é feita 

“para atuar, para tomar decisões educativas, para observar a evolução e o progresso da 

criança, para interrogar-se se é preciso intervir ou modificar determinadas situações, 

relações ou atividades”. Neste sentido e tendo em conta os procedimentos implícitos nesta 

justificação de Bassedas et al. (2000) pode então dizer-se que nesta etapa a avaliação deve 

essencialmente pautar-se “pelo impulso de recolha de informação que permita 

compreender, orientar e melhorar os projetos e as práticas educativas e a aprendizagem e 

desenvolvimento de cada criança” (Sanches, 2003, p. 112), devendo, para tal “adotar um 

caráter processual e contínuo, numa perspetiva formativa, de natureza qualitativa e 

contextualizada” (Ibidem), assente essencialmente numa observação naturalista, 

acrescentaríamos nós. Tais princípios, aliás, mais não fazem do que ir de encontro ao 

disposto nas OCEPE (1997), que a este respeito referem três princípios básicos: 1). A 

avaliação deve assentar num processo de observação sistemática, que permita conhecer as 

caraterísticas, necessidades e potencialidades de cada criança, do grupo e do seu contexto 

familiar; 2) deve ser base da diferenciação pedagógica; 3) deve ser fonte de reflexão para o 
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educador, na sustentação da intencionalidade educativa e, por isso, das indispensáveis 

reformulações na organização e planificação.  

Observar cada criança e o grupo para conhecer as suas capacidades, interesses e 

dificuldades, recolher as informações sobre o contexto familiar e o meio em que as 

crianças vivem sãopráticas necessárias para compreender melhor as caraterísticas das 

crianças e adequar o processo educativo às suas necessidades. […] A observação 

constitui, deste modo a base do planeamento e da avaliação, servindo de suporte à 

intencionalidade educativa (OCEPE, 1997, p. 25). 

 

Efetivamente, e ainda na linha daquele normativo, a avaliação deve ser fonte de 

reflexão não só sobre os processos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, como 

também das práticas educativas, já que “avaliar o processo e os efeitos, implica tomar 

consciência da ação para adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do 

grupo e à sua evolução” (OCEPE, 1997, p. 27). Ao fazê-lo o educador está implicitamente 

a avaliar também a adequação do desenvolvimento curricular, das estratégias utilizadas, 

apresentando-se assim a avaliação como efetiva “atividade educativa, constituindo também 

uma base de avaliação para o educador”, que ao refletir sobre os efeitos observados tem a 

possibilidade de “estabelecer a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada 

criança. Neste sentido a avaliação é suporte do planeamento” (OCEPE, 1997, p. 27), 

pressupostos que, como posteriormente se constatará fazem parte da perceção dos 

educadores do estudo acerca do papel da EOD no processo de avaliação. 

Efetivamente, a avaliação na educação pré-escolar apresenta, para além das 

caraterísticas processuais, uma caraterística endógena, referente à criança, cujas condutas e 

evidências comportamentais e de desenvolvimento são avaliadas. Na verdade, as 

caraterísticas de comunicação, de expressão e entendimento da criança em idade pré-

escolar não permitem que a avaliação se sustente em técnicas normais e usuais de outros 

subsistemas de ensino. Daí que o processo avaliativo em contexto educativo pré-escolar 

deva assentar essencialmente numa ótica de observação processual e sistemática sobre os 

comportamentos da criança, privilegiando os processos desenvolvidos, face aos resultados 

alcançados. Avaliando os processos, o educador poderá com maior propriedade conhecer 

não só os ritmos e estilos de aprendizagem de cada criança, bem como “as configurações 

de relações, as atitudes, os conhecimentos, as dificuldades e os problemas com que se 

debatem” (Sanches, 2003, p. 113).  
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Na verdade, e de acordo com o que se referiu anteriormente, a avaliação do pré-

escolar não tem qualquer finalidade classificativa, servindo, essencialmente para tomar 

decisões educativas, com base na observação da evolução e  progresso da criança, de modo 

a intervir ou modificar determinadas situações, (Bassedas, Huguet & Solé, 2000). É um 

processo essencialmente formativo 

A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão marcadamente formativa, 

desenvolvendo-se num processo contínuo e interpretativo que procura tornar a criança 

protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já 

conseguiu, das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando. […] é um 

processo integrado que implica o desenvolvimento de estratégias de intervenção 

adequadas às características de cada criança e do grupo, incide preferencialmente sobre os 

processos, entendidos numa perspetiva de construção progressiva das aprendizagens e de 

regulação da ação (M.E., Circular n.º 4/DGICD/DSDC/2001). 

 

Para um adequado e contextualizado desenvolvimento de estratégias, necessário 

se torna uma observação sistémica e sistemática, exercida sobre a ação da criança, que 

fundamente não só o conhecimento do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem, 

como estruture igualmente as adaptações curriculares, como aliás refere a citada Circular, 

quando diz que a avaliação na educação pré-escolar 

assenta na observação contínua dos progressos da criança, indispensável para a recolha de 

informação relevante, como forma de apoiar e sustentar a planificação e o reajustamento 

da ação educativa, tendo em vista a construção de novas aprendizagens(M.E., Circular n.º 

4/DGICD/DSDC/2001). 

 

Daqui se depreende logo que a avaliação na educação pré-escolar deve estribar-se 

numa observação processual, rigorosa e sistemática. É também o entendimento decorrente 

das OCEPE que recomendam que se observe cada criança e o grupo, de modo a conhecer 

as suas capacidades, interesses e dificuldades e recolher informações sobre os contextos 

em que se integram, de modo a adequar o processo educativo às suas necessidades e 

desenvolvimento (OCEPE, 1997). 

Tal conhecimento, base do processo avaliativo, deve, ainda de acordo com aquele 

documento do Ministério da Educação, assentar numa observação contínua, de regulação 

interativa, que permita ao educador a recolha dos elementos indispensáveis à avaliação em 

situação de atividade, colocando questões e problemas que despertem e facilitem o 

conhecimento e estimulem a aprendizagem. 
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Será, por outro lado, a observação sistemática e estruturada quem alicerçará 

igualmente a autoavaliação e a coavaliação, já que, como é referido nas OCEPE “planear e 

avaliar com as crianças, individualmente, em pequenos grupos ou no grande grupo, são 

oportunidades de participação das crianças e meios de desenvolvimento cognitivo e da 

linguagem” (OCEPE, 1997, p. 37). 

Ao falar-se de uma observação sistemática, estruturada e contínua está 

implicitamente a sugerir-se que a mesma se alicerce em instrumentos de observação, como 

é o caso das escalas, nomeadamente da EOD. Só assim se minimizarão os efeitos do 

subjetivismo de quem observa, só assim se conseguirá uma uniformidade de critérios de 

avaliação. É necessariamente uma observação participante e percebida, é também 

essencialmente narrativa, podendo os seus resultados ser tratados qualitativa ou 

quantitativamente. 

Uma avaliação do desenvolvimento da criança, assente na observação, tem de ter 

em conta não só as interações desenvolvidas pela criança no microssistema do contexto do 

Jardim de Infância, como outras não menos importantes desenvolvidas em outros 

microssistemas, nomeadamente no da família. Na verdade, tão importante quanto a 

observação desenvolvida pelo educador no seu contexto educativo é a que pode e deve ser 

desenvolvida pela família, que deve fazer chegar ao educador os resultados da sua 

observação dos comportamentos da criança, pois que há inúmeras situações que se não 

verificam no contexto da sala de atividades ou no Jardim, dificultando assim o 

entendimento das necessidades e capacidades da criança e da sua evolução, aprendizagem 

e desenvolvimento (Fleer & Richardson, 2004). 

Efetivamente, “realizar observações significativas e escutar as crianças torna 

possível aos adultos conhecer e aprender mais sobre cada criança”, podendo assim com 

maior propriedade “estimular e responder aos interesses e necessidades de cada criança e 

da sua família” (Parente, 2014, p. 6). 

Porque desenvolvida sobre a ação da criança, a observação levada a cabo pelo 

educador é uma observação participante, naturalista, que, de acordo com Estrela (1986, p. 

49) é “uma forma de observação sistematizada, realizada em meio natural e utilizada 

desde o século XIX na descrição e quantificação de comportamentos...” É por isso uma 

observação direta que possibilita a captação dos “comportamentos no momento em que eles 
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se produzem e em si mesmos” Quivy e Campenhoudt (1998, p. 197), o que valoriza os 

fenómenos observados, pois que “a recolha do material de análise pelo investigador é 

considerado espontâneo e a autenticidade dos acontecimentos em comparação com as 

palavras e os escritos” (Ibidem), processo que a EOD sustenta, desenvolve e consolida. 

A observação participante permite, para além da recolha contextualizada de 

dados, uma reflexão sobre a ação, como referem Postic e Ketele (2000, p. 17) quando a 

propósito encaram a observação como “ […] um processo cuja função primeira e imediata 

é coletar informação sobre o objeto que se tem em consideração" ou mesmo Máximo-

Esteves (2008, p. 87), para quem a observação “ […] permite o conhecimento direto dos 

fenómenos tal como eles acontecem num determinado contexto”.  

Uma das limitações mais comummente apontadas ao processo da observação é o 

seu caráter de subjetividade. Para obviar tal aspeto, recomenda-se o recurso a instrumentos 

de registo fidedignos e rigorosos, de modo a sistematizar os fenómenos observados. O 

recurso a escalas, como a EOD, ou outros instrumentos de registo, objetiva a observação, 

torna-a compreensível para outras pessoas que a venham a consultar. Na verdade, efetuar 

observações e registos do que se ouve e vê, propicia a recolha de evidências, permite 

comparar comportamentos, avaliar desenvolvimentos. 

Por isso, este aspeto de subjetividade inerente ao sujeito que observa, não limita, 

todavia, o caráter de rigor da observação que, no entender de Dionne e Rousseau (2006, p. 

170) é “uma técnica científica de corpo inteiro, pois que tem em conta o contexto, os 

processos de registo, o tempo de observação e os métodos de recolha e análise dos 

dados”. Daqui se depreende que, ao observar, o educador deve procurar ser rigoroso, 

suportar a sua observação em escalas e grelhas e, sem prejuízo de poder observar outros 

aspetos, deve ter já predefinido o objetivo da sua observação, para assim mais facilmente 

se centrar nos aspetos a focar. De facto se, como referem Cortesão e Torres (1994, p. 170) 

“observar é construir uma representação realista das aprendizagens, das suas condições, 

das suas modalidades, dos seus mecanismos e resultados”, então importa que tal 

representação seja construída com rigor, o que poderá ser facilitado se suportada por 

instrumentos adequados, como é o caso da EOD, objeto do nosso estudo. 

A observação, convém frisar, quando adequada e contextualizadamente utilizada, 

pode tornar-se um precioso meio sustentador da avaliação, como refere Dias e Morais 
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(2004, p. 50), quando diz que “a observação é um“processo fundamental desprovido de 

um fim em si mesmo, mas que, sendo subordinado ao serviço dos sujeitos e dos seus 

processos complexos de inteligibilização do real, fornece os dados empíricos necessários a 

uma análise crítica posterior”. 

Pacheco e Serafini (1990, p. 2) alargam ainda mais as vertentes deste 

entendimento sobre a importância da observação, já que, em sua opinião, ela pode ser 

efetivo sustentáculo do processo de ensinagem e, sobretudo, verdadeira âncora da atitude 

reflexiva, imprescindível em quem analisa posteriormente os dados observados. Conforme 

os referidos autores referem, o educador deve “aprender a observar para aprender a 

ensinar; aprender a observar para aprender a investigar; aprender a observar para 

aprender a ser um professor reflexivo” (Ibidem). Sendo um elemento importante no 

processo de avaliação formativa, a observação exige, no entanto, conhecimentos, 

estratégias, apoios instrumentais, como aliás se depreende das palavras de Pacheco & 

Serafini (1990) que, na linha do pensamento de Postic e De Ketele (2000) alertam que 

Para (…) utilizar a observação, como elemento regulador da tomada de decisões, o 

professor deve conhecer as modalidades de observação, ou seja, debater as seguintes 

questões: observar o quê? Quem observa? Que unidade de observação escolher? Observar 

com que grau de inferência? Como anotar a observação? (…) Como tratar as informações 

recolhidas? (Pacheco & Serafini, 1990, p. 3)  

 

Este conjunto de interrogações que devem servir de norte ao processo de 

observação alicerçam a indispensável práxis reflexiva do educador que, numa atitude de 

retroalimentação deve apoiar-se na ação desenvolvida pela criança, para dela tirar os 

elementos indispensáveis, sobre os quais vai depois refletir para melhorar a sua própria 

ação educativa, figura 6. 

Todo este processo vai de encontro ao que anteriormente foi referido e que 

sumaria e esquematicamente se refere na figura 7, onde se equaciona que a avaliação na 

educação pré-escolar deve procurar essencialmente servir de base a uma interpretação das 

aprendizagens e processo de desenvolvimento da criança, das suas capacidades e 

necessidades. 
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Fig. 6. A observação como base de uma prática reflexiva 
(Fonte: produção Própria) 

 

Será, obviamente uma interpretação feita sobre a ação desenvolvida pela criança, 

nos seus contextos microssistémicos, de modo a melhor ajuizar da consecução dos 

objetivos previstos e da razoabilidade e adequabilidade das estratégias e metodologias 

desenvolvidas. As conclusões permitirão, certamente selecionar a intervenção mais 

adequada a cada criança e grupo, na certeza de que cada um é um mundo específico, 

próprio, com significâncias e estilos de aprendizagem próprios, a exigir um processo de 

avaliação contínuo, formativo, reflexivo e dialogante e que considere não só as 

aprendizagens propostas pela escola, mas também aquelas que o aluno já traz e desenvolve 

fora do contexto escolar e que serão indubitavelmente suporte daqueloutras. 

 

Fig.7. Funções da Avaliação na Educação Pré-escolar  
(Fonte: Produção própria) 
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Assim sendo, e reiterando o pensamento já referido das OCEPE (1997), a 

avaliação na educação pré-escolar deve enquadrar-se numa perspetiva estruturante de uma 

observação e acompanhamento das aprendizagens e desenvolvimento das crianças e do 

grupo e numa monitorização da intervenção educativa do educador, de modo a organizar o 

ambiente educativo e as metodologias na consecução de uma educação de qualidade, capaz 

de ir de encontro às necessidades e caraterísticas de cada criança e grupo. 

A educação pré-escolar é o primeiro momento da educação básica ao longo da 

vida. Assim sendo, no Jardim de Infância devem criar-se todas as condições para: 1). um 

desenvolvimento equilibrado da criança e do grupo, em todas as dimensões da pessoa 

humana; 2.) a aquisição dos conhecimentos básicos que sustentem uma progressão 

securizante para os níveis educativos seguintes; 3). uma formação de cidadania capaz de 

sustentar o perfil de um futuro cidadão reflexivo, crítico e responsável.  

Tal deverá, no entanto, ser feito tendo em conta os processos desenvolvidos, mais 

propriamente do que os resultados alcançados. Pela observação o educador deve ser capaz 

de conhecer não só as aprendizagens adquiridas pela criança, como também o seu ritmo de 

aprendizagem, os seus estilos cognitivos, a configuração das relações, as atitudes, o 

‘currículo oculto’ contextualizante das aprendizagens, as necessidades e lacunas de cada 

criança e do grupo. Só assim será possível ao educador dispor de dados que lhe permitam 

propor “experiências e tarefas adequadas, no sentido de serem capazes de provocar, nas 

crianças, a ocorrência de conflitos cognitivos (Piaget, 1975) que lhe permitam aceder a 

níveis mais elevados de aprendizagem e desenvolvimento” (Sanches, 2003, p. 113), que lhe 

permitam potenciar a sua ‘zona de desenvolvimento proximal’ (Vygotsky, 1984). 

É neste sentido que a avaliação da educação pré-escolar deve, de acordo com as 

OCEPE (1997), consolidar não só um processo de monitorização das aprendizagens e 

desenvolvimento da criança e da adequação curricular, como também fundamentar práticas 

de cidadania, nomeadamente de cooperação, nomeadamente através da autoavaliação e 

coavaliação, pois que, como se viu e de acordo com as OCEPE (M.E., 1997) a planificação 

com as crianças constitui uma oportunidade do seu desenvolvimento cognitivo e de 

linguagem. 

Deste modo e tendo em conta os princípios anteriormente assinalados, bem como 

a vertente construtivista e ecológica que transparece nas OCEPE (1997), a avaliação na 
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educação pré-escolar portuguesa deve ter em conta um conjunto de aspetos inerentes aos 

microcontextos em que a criança se circunscreve e de entre os quais podem destacar-se: 

- uma organização do espaço e dos materiais, que confira uma sensação de 

securização, a par de desenvolver o espírito de manipulação e exploração; 

- atividades variadas, progressivamente complexas e, sobretudo, sustentadoras de 

interações recíprocas que potencializem a ZDP da criança. 

- um clima de interação propiciador do desenvolvimento de competências de 

solidariedade, responsabilidade, reflexão e espírito crítico; 

- uma forma de comunicação adequada a cada um dos intervenientes, de modo a 

consolidar uma efetiva empatia e colaboração; 

- instrumentos de avaliação/observação rigorosos, pedagógica e didaticamente 

comprovados, de modo a permitir uma efetiva compreensão dos processos de 

aprendizagem e desenvolvimento de cada criança e grupo; 

- uma interação com a família, de modo a melhor conhecer os contextos 

microssistémicos de aprendizagem e desenvolvimento da criança.  

 Todo este conjunto de procedimentos, intrínsecos às práticas pedagógicas do 

contexto educativo do Jardim de Infância acabam por emcontrar efetiva ancoragem no 

diagnóstico propiciado pela EOD que, como se verá, surge na perceção dos educadores do 

estudo como instrumento facilitador de uma reflexão sobre todo este processo de 

reconstrução e desenvolvimento curricular. 

 

3.1.2. Modalidades e Tipos de Avaliação na Educação Pré-Escolar 

Sendo de cariz essencialmente observacional e formativo, o processo de avaliação 

da educação pré-escolar contempla as diversas modalidades, ou seja, de diagnóstico, 

formativa e sumativa. 

A avaliação numa dimensão diagnóstica é um dos processos avaliativos mais 

importantes na educação pré-escolar e um dos que mais diretamente se atém ao nosso 

objeto de estudo. Efetivamente, uma das principais finalidades da educação pré-escolar, de 
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acordo com o disposto na ‘Lei de Bases do Sistema Educativo’ (Lei 46/86) e na Lei-

Quadro da educação pré-escolar (Lei 5/97) é a de despistar e prevenir dificuldades de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança, na tentativa de “proceder à despistagem de 

inadaptações, deficiências ou precocidades” e assim “estimular o desenvolvimento global 

de cada criança, no respeito pelas suas caraterísticas individuais, incutindo 

comportamentos que favoreçam aprendizagens diversas e significativas” (Lei 5/97, art.º 

10.º). 

Ora, para estimular o desenvolvimento global de cada criança necessário se torna 

conhecê-la; ter consciência das suas caraterísticas, interesses, capacidades, necessidades no 

contexto educativo. Só assim poderá efetuar-se uma educação individualizada, curricular e 

sistemicamente contextualizada. Efetivamente,  

Para promover a progressão e diferenciação de situações de aprendizagem que 

possibilitem a todas e a cada uma progredir, pressupõe mobilizar saberes no âmbito do 

desenvolvimento e da aprendizagem da criança e do desenvolvimento do currículo 

(Sanches, 2003, p. 115). 

 

Sendo um tipo de avaliação que possibilita conhecer o ‘status quo’ de cada 

criança acerca da nova etapa educativa ou curricular iniciada, permitindo obter informação 

acerca dos seus conhecimentos ou estado de desenvolvimento naquela etapa, este tipo de 

avaliação, que fundamenta a finalidade última da Escala de Observação de 

Desenvolvimento (EOD), pode ser implementado não só no início do ano letivo, como 

também no início de cada etapa, já que possibilita que o educador identifique os pré-

requisitos necessários para o desenvolvimento e aquisição progressiva de novas 

capacidades e competências. A avaliação diagnóstica assume ainda maior relevância se, 

como refere Sanches (2003, p. 115) “considerarmos que, quanto mais cedo as dificuldades 

forem identificadas, mais probabilidades existem de serem superadas pelas crianças”. 

Sendo a avaliação diagnóstica “uma avaliação completa e abrangente, para 

efeitos específicos de identificação dos processos de aprendizagem e desenvolvimento…”, 

(Slentz, Early & McKenna, 2008, p. 16), natural se torna que seja um dos tipos a 

privilegiar na educação pré-escolar. Na verdade e ainda de acordo com os referidos 

autores, a identificação dos estados de aprendizagem e desenvolvimento das crianças pela 

avaliação diagnóstica, possibilita igualmente consciencializar necessidades, défices ou 

atrasos nesses mesmos processos, de modo a escolher as medidas de intervenção 
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adequadas. Óbvio que a aplicação de medidas compensatórias ou de correção que indiciem 

sintomas mais delicados terá de ser da competência de especialistas, cabendo ao educador 

apenas alertar para os dados que a avaliação de diagnóstico patenteou. 

Sendo um dos tipos de avaliação mais importantes, face às suas funções 

específicas, a avaliação diagnóstica deve suportar-se numa combinação diversificada de 

métodos e fontes de informação, tais como listas de verificação do desenvolvimento, 

avaliação por escalas, como é o caso da EOD, portfolios, entre outros métodos que 

possibilitem “a recolha de informações sobre o progresso em direção às metas de 

desenvolvimento” (Slent, Early & McKenna, 2008, p. 16). Estes autores alertam para o 

facto de as avaliações de diagnóstico deverem contar sempre com a colaboração dos pais, 

facto que a EOD contempla e privilegia, relevando, por outro lado, uma das funções 

primordiais da avaliação pré-escolar, que é a sua função formativa.  

De facto, esta função alicerça todo o processo de avaliação, sendo mesmo um dos 

principais esteios avaliativos na educação pré-escolar pois que é um tipo de avaliação cuja 

finalidade é essencialmente pedagógica, já que contribui “para melhorar as aprendizagens 

em curso, informando o educador sobre as condições em que está a decorrer essa 

aprendizagem e instruindo o aprendente sobre o seu próprio percurso, os seus êxitos e as 

suas dificuldades” (Hadji, 1994, p. 63). 

Sendo sistemática, descritiva e essencialmente assente na observação sobre a 

ação, este tipo de avaliação permite que o educador acompanhe a par e passo o 

desenvolvimento e aprendizagem da criança, proporcionando-lhe adequadamente todo o 

apoio necessário. “Nesta perspetiva, a avaliação não pode situar-se apenas no que as 

crianças sabem e são capazes de fazer sozinhas, mas no que podem fazer com a ajuda ou 

em situação de interação” (Sanches, 2003, p. 115-116), no desenvolvimento do que 

Vygotsky (1984) denomina de desenvolvimento potencial. 

A análise das condutas das crianças devem ser preferencialmente e, sempre que 

possível transmitidas de forma positiva, de forma a incentivar as crianças, a estimular-lhes 

a autoestima e o autoconceito, numa atitude de estimulação, que se apresenta como uma 

das principais caraterísticas desta modalidade de avaliação.  
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Assente num processo onde o feedback se apresenta como estratégia privilegiada 

e de reflexão sobre a ação, a avaliação formativa permite que o educador, à medida que 

recolhe informações sobre as aprendizagens e desenvolvimento das crianças, possa ajustar 

estratégias e intervenções, de modo a regular a sua ação em função das tarefas e exigências 

detetadas, numa partilha de projetos e objetivos que devem ser fruto de uma interação e 

uma construção conjuntas. 

Quanto à modalidade de avaliação sumativa, que na educação pré-escolar assume 

expressão narrativa, realiza-se no final de um determinado período formativo tendo como 

finalidade “sistematizar e interpretar a informação obtida, ao longo do processo, e 

ponderar sobre os progressos realizados” (Sanches, 2003, p. 116). Apresenta um caráter 

informativo global, e expressa uma função reguladora, já que permite uma reformulação de 

estratégias e planificações, após uma reflexão na e sobre a ação. 

Deste modo, e como revela a figura 8, na educação pré-escolar a avaliação é 

essencialmente formativa, descritiva, sistemática e contínua, numa atitude de reflexão 

sobre as atividades das crianças, sobre as suas atitudes, aprendizagens e desenvolvimento, 

de modo a, numa práxis reflexiva, poder reformular, adequar, adaptar às crianças, às 

circunstâncias e aos contextos a prática educativa, a organização do ambiente educativo, a 

planificação e estruturação conjunta de projetos. 

Na educação pré-escolar a avaliação deve ser um instrumento “ao serviço da 

criança, de modo a permitir-lhe tomar consciência das suas aprendizagens de lhe conferir 

um espírito crítico e de suportar os desafios à sua medida” (Gauthier, Labrecque & 

Richard, 2010, p. 2). Isto porque a avaliação faz parte integrante de todas as situações de 

aprendizagem vividas pela criança, permitindo a todos os intervenientes no processo 

educativo caldear as informações, analisá-las, a fim de julgar com propriedade o 

desenvolvimento da criança e das suas competências. Ela será igualmente a luz que 

ilumina o educador nas alterações curriculares e educativas indispensáveis a uma 

intervenção educativa de qualidade. A avaliação, importa referi-lo, implica uma ação 

metacognitiva por parte da criança que, ao longo do seu percurso educativo 

coloca um olhar sobre a maneira pessoal de aprender, permite-lhe tomar consciência do 

percurso desenvolvido, numa atitude de autoavaliação. Ela desenvolve assim a sua 

autonomia e aprende a comprometer-se ativamente no processo de aprendizagem e 

avaliação, sendo o seu ator principal (Gauthier, Labrecque & Richard, 2010, p. 3). 
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Fig. 8. O processo da avaliação na educação pré-escolar.  

(Fonte: produção própria). 

 

Neste contexto, a avaliação na educação pré-escolar evidencia a sua função de 

ajudar a acompanhar a aprendizagem e conhecer o estado de desenvolvimento das 

competências da criança, para além de permitir o conhecimento do desenvolvimento atento 

por parte da criança das competências fundamentais. 

 

3.1.3. O Envolvimento da Família na Avaliação 

Uma outra idiossincrasia da avaliação na educação pré-escolar é o envolvimento 

da família no processo, aspeto devidamente contemplado pelo instrumento fundamentador 

do presente estudo, a EOD, já que, como se verá, assenta também na avaliação por parte 

dos pais no processo de desenvolvimento da criança, na avaliação das evidências 

comportamentais contempladas na escala. 

Se tivermos em conta o que foi dito anteriormente, nomeadamente nas teorias 

socioconstrutivistas e ecológicas sobre o desenvolvimento da criança, desde logo nos 

apercebemos da importância da família em todo este processo, enquanto microssistema 

onde a criança contextualiza e desenvolve grande parte das suas aprendizagens, cria as suas 

significâncias, estabelece as primeiras interações desenvolvimentais. 
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De facto, e como se referiu anteriormente, não podemos esquecer que quando uma 

criança chega ao Jardim de Infância é já portadora de todo um conjunto de conhecimentos 

e interações com o meio, de processo de assimilação e acomodação equilibrantes. Como a 

propósito refere Sanches (2003) 

muitos dos conteúdos explorados na educação pré-escolar fazem parte das experiências 

proporcionadas pela família, naturalmente com níveis diferentes de planificação e 

sistematização, nomeadamente no domínio da linguagem oral e da emergência da escrita; 

na aquisição de hábitos de autonomia; na orientação no espaço e no tempo, etc… 

(Sanches, 2003, p. 117) 

 

Na verdade, a família é o primeiro microssistema de socialização e 

desenvolvimento da criança, surgindo, por isso, como “o primeiro e principal habitat 

socializante, transmitindo e emprestando à criança toda a variedade de conteúdos, 

hábitos, normas e estruturas racionais” (Diogo, 1998, p. 41). A família torna-se assim o 

espaço educativo por excelência, sendo comummente considerada o “núcleo central do 

desenvolvimento moral, cognitivo e afetivo, no qual se ‘criam’ e ‘educam’ as crianças ao 

proporcionar os contextos educativos indispensáveis para cimentar a tarefa de construção 

de uma existência própria” (Idem, p. 37). 

Assim sendo, não se torna difícil entender que a família é uma preciosa fonte de 

informação sobre a criança, que importa aproveitar, numa interação conjunta. Neste 

sentido a EOD surge como instrumento privilegiado, já que a informação do educador é 

complementada pela da família, num processo cooperativo. O educador deve fazer da 

família o parceiro preferencial para a troca de informações, para a análise do processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança. Um dos obstáculos que muitas vezes surge 

neste processo comunicativo é as expetativas dos pais, nem sempre condicentes com as do 

educador. Os pais olham muitas vezes os filhos com olhos que se recusam a analisar a 

realidade, contextualizando o processo de aprendizagem e desenvolvimento de acordo com 

as suas expetativas. A EOD é um instrumento ideal para o educador, com tato e 

sensibilidade ser capaz de despertar os pais para a realidade, para a consciência conjunta 

das capacidades e necessidades da criança, procurando, de modo positivo ir de encontro à 

realidade. Convém não esquecer que 

As apreciações que o educador faz sobre as crianças despertam expetativas dos pais, 

sobre o desempenho e êxito posterior dos seus filhos, pelo que a forma como estas são 

efetuadas é um aspeto a merecer particular atenção e a dever apresentar-se como 

positivo (Sanches, 2003, p. 117). 
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Esta forma de apresentar os factos é deveras importante, pois não há pai nenhum 

que goste de ver minimizadas as capacidades dos filhos, pelo que o importante é relativizar 

situações menos positivas, salvo quando está em causa a necessidade de uma intervenção 

específica e especializada. Aqui há que ter o bom sendo de saber comunicar, de modo a 

não influir negativamente no próprio autoconceito da criança. Para tal, necessário se torna 

“evitar construir representações demasiado rígidas e estáticas das crianças e refletir 

sobre o que podemos fazer para tentar modificar e melhorar as suas atitudes, 

comportamentos ou saberes” (Ibidem). Esta dificuldade é também comungada pelas 

próprias Orientações Curriculares (1997), quando relevam a importância e mesmo 

necessidade de comunicação com os pais, dada a especificidade etária e de 

desenvolvimento das crianças e a própria sensibilidade social, face aos objetivos da 

educação pré-escolar  

a necessidade de comunicação com os pais ou encarregados de educação tem 

caraterísticas muito próprias na educação pré-escolar, dada a idade das crianças e a 

dificuldade por parte da sociedade em compreender as finalidades, funções e benefícios 

educativos da educação pré-escolar (M.E. 1997, p. 42-43). 

 

Sendo a avaliação um dos aspetos estruturantes da perceção do desenvolvimento 

da criança, necessário se torna o diálogo com a família, pois que esta, juntamente com o 

Jardim de Infância constituem os principais microssistemas em que se processa o seu 

desenvolvimento já que “A família e a instituição de educação pré-escolar são dois 

contextos sociais que contribuem para a educação da mesma criança; importa por isso, 

que haja uma relação entre estes dois sistemas” (M.E. 1997, p. 43). 

Apresentando-se a avaliação na educação pré-escolar como um processo holístico, 

com intenções essencialmente formativas e reguladoras do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento da criança e da organização do microssistema envolvente ao ambiente 

educativo, natural se torna que os pais sejam parceiros interessados e cooperantes em tal 

processo. Na verdade e porque “os pais são os principais responsáveis pela educação das 

crianças têm também o direito de conhecer, escolher e contribuir pra a resposta educativa 

que desejam para os seus filhos” (Ibidem), nomeadamente no que concerne ao estruturante 

processo avaliativo, na certeza de que “ a colaboração dos pais […], o contributo dos seus 

saberes e competências para o trabalho educativo a desenvolver com as crianças, é um 

meio de alargar e enriquecer as situações de aprendizagem” (M.E. 1997, p. 45). 
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Deduz-se de tudo isto que a importância da colaboração dos pais no processo de 

avaliação da criança em contexto pré-escolar é deveras relevante, não só devido às 

caraterísticas etárias das crianças, como ao facto de o Jardim de Infância ser o primeiro 

contexto educativo a seguir à família, o que constituindo uma dimensão de continuidade 

assume, por outro lado, uma outra vertente de desenvolvimento e consolidação das 

capacidades e competências iniciadas no microssistema familiar. 

Dialogar com a família sobre os aspetos que observam nos seus filhos a nível de 

interação com o meio, referenciar evidências comportamentais e de desenvolvimento e 

servir-se delas como ‘andamiaje’ do processo educativo do Jardim de Infância, numa 

interação permanente com a família, é uma ótica que nos parece não só aconselhável, 

como, sobretudo, indispensável para um desenvolvimento equilibrado, consistente e 

estruturado da criança. A família, importa recordá-lo é o efetivo “núcleo central do 

desenvolvimento moral, cognitivo e afetivo, no qual se ‘criam’ e ‘educam’ as crianças ao 

proporcionar os contextos educativos indispensáveis para cimentar a tarefa de construção 

de uma existência própria" (Diogo, 1998, p. 37). 

Ao apresentar-se como microssistema nuclear do desenvolvimento socio-afetivo 

da criança, a família é uma peça fundamental num processo que se apresenta como 

fundamentalmente formativo, onde “devem estar envolvidos todos os que conhecem a 

criança. Os pais devem desempenhar um papel ativo no processo avaliativo e o educador 

deve aprender com eles, em vez de se ‘limitar a informá-los’ “ (Fisher, 2004, p. 25). 

Família e educador são os agentes diretamente implicados no processo de análise 

e desenvolvimento da criança, pois que “avaliar o desenvolvimento de uma criança não se 

pode limitar a inventariar capacidades adquiridas, em vias de aquisição ou inexistentes” 

(Portugal & Laevers, 2010, p. 10). Na verdade, esse tipo de avaliação “fica aquém de uma 

avaliação dinâmica, contextualizada, ao serviço do desenvolvimento e da educabilidade 

das pessoas” (Ibidem). Dinâmica suportada por uma observação sistemática, em parceria, 

num processo de avaliação que olha criticamente a ação da criança, para melhor recolher 

fundamentada informação, elaborar os indispensáveis juízos, fazer as necessárias 

interpretações, para depois poder adequar as planificações, regular as decisões na e sobre a 

ação. 
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3.2. A Avaliação do Desenvolvimento da Criança e as Escalas Evolutivas 

Vimos que a avaliação na educação pré-escolar deve assentar num processo onde 

a observação sistemática das condutas e respetivas evidências seja o indicador privilegiado 

das aprendizagens e desenvolvimento da criança, numa ótica formativa, onde o estímulo e 

a emulação devem ser um dos fatores envolventes a todo o contexto educativo. Referiu-se 

igualmente que também a avaliação diagnóstica era importante, sobretudo no despiste de 

situações menos consentâneas com os padrões considerados de desenvolvimento e 

aprendizagem normais, devendo, por princípio ser aplicada sempre no início de cada etapa 

educativa, no início de unidades ou metas educativas e sempre que se projetem 

possibilidade de existência de problemas ou défices, indo assim de encontro a uma das 

finalidades da educação pré-escolar, expressamente veiculadas na Lei de Bases do Sistema 

Educativo Português (Lei 46/86), nomeadamente no seu artigo 5, ponto 1. Alínea h, onde 

se refere como objetivo da educação pré-escolar “Proceder à despistagem de 

inadaptações, deficiências, ou precocidades e promover a melhor orientação e 

encaminhamento da criança”.  

Um dos princípios também anteriormente reiterados foi que a avaliação diagnóstica 

deveria assentar num conjunto diversificado de instrumentos de avaliação, nomeadamente 

em escalas observacionais. Ora, como tivemos já oportunidade de referenciar, o 

instrumento de suporte experimental do estudo é precisamente uma escala observacional 

de desenvolvimento, nomeadamente a EOD de Secadas (1995), o que significa, desde logo, 

que a mesma se enquadra numa dimensão observacional e diagnóstica. 

A importância deste tipo de avaliação e respetivos instrumentos de suporte 

recomenda uma breve análise do estado da arte, especificamente em Portugal, de modo a 

melhor compreendermos a importância da divulgação, adaptação e implementação de um 

instrumento deste jaez. 

 

3.2.1. Escalas de Observação Desenvolvimental em Idade Pré-escolar 

Foi sobretudo a partir da década de 80 do século passado, que a investigação 

sobre a avaliação psicológica das crianças em idade pré-escolar, com a consequente 

produção de escalas de avaliação e questionários, maior incremento alcançou. A influência 
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das teorias desenvolvimentistas nos paradigmas pedagógicos, os ideais da escola da pós-

modernidade com a progressiva participação dos pais na vida das escolas e dos processos 

educativos dos filhos, os contributos pioneiros da psicologia, nomeadamente através dos 

trabalhos de Galton (Major, 2011) e Slentz, Early & McKenna, (2008) foram, a par de 

outras circunstâncias, fatores que contribuíram para tal incremento. 

Em Portugal tais fatores foram ainda consolidados pela visibilidade 

socioeducativa que a educação pré-escolar alcançou a partir dos anos 80, sobretudo após a 

publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86) e das Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar (M.E., 1997), que acabaram definitivamente com 

o isolamento socio educativo daquele subsistema educativo. 

A partir de então, novos paradigmas educativos foram influenciando a formação 

inicial dos educadores de infância e as práticas curriculares da educação pré-escolar, 

destacando-se, entre outros, O High Scope e O MEM (Movimento da Escola Moderna), 

cujas influências têm de ser devidamente acentuadas, já que o primeiro dominou sobretudo 

no Norte do país, graças à influência do Instituto da Criança da Universidade do Minho, 

enquanto o segundo se impôs com maior peso no Centro e Sul do país. Estes e outros 

modelos (João de Deus, Montessori, Régio Emilia, Metodologia dos Projetos) acabaram 

por envolver as práticas curriculares da educação pré-escolar em Portugal (Costa, 1995), 

levando a uma consequente necessidade de sistematização de processos, nomeadamente no 

que concerne à observação do desenvolvimento das crianças. 

Conforme se constatou na fundamentação teórica, nomeadamente quando se 

abordou a temática da avaliação na educação pré-escolar, não é fácil avaliar neste 

subsistema educativo. As caraterísticas inerentes ao estádio etário e de desenvolvimento 

das crianças não facilitam o uso de instrumentos de outros subsistemas educacionais. A 

capacidade expressiva e de comunicação destas crianças está longe da de outros níveis de 

ensino, razão pela qual o recurso às escalas de avaliação 

pelas características que lhes são inerentes, assumam um lugar de destaque nesse contexto 

(Fonseca, Simões, Rebelo, Ferreira, & Cardoso, 1994; Frick, Barry, & Kamphaus, 2010; Konold, 

Walthall, & Pianta, 2004; Martin, 1991; Merrell, 1996), ao facultarem uma vasta gama de 

informações sobre múltiplos aspetos do comportamento da criança, numa panóplia de situações e 

segundo a perspetiva de pais, educadores ou outros prestadores de cuidados (Major, 2011, p. 39).  
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Sendo, como refere a própria Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86), a 

educação pré-escolar o primeiro momento de uma educação ao longo da vida, onde 

procuram não só desenvolver-se competências, como também despistar-se possíveis 

distúrbios e necessidades educativas, necessário se tornava desenvolver linhas de 

investigação que consolidassem instrumentos fundamentadores de atitudes críticas e 

epistemologicamente fundadas, no sentido da consecução de tais objetivos. 

A investigação que se foi desenvolvendo nos últimos anos torna bem patente a 

necessidade urgente de desenvolver instrumentos de avaliação e estratégias interventivas 

especificamente destinadas às crianças em idade pré-escolar, dado que, se este é um 

período de emergência de problemas de comportamento, é também um momento propício 

para a intervenção (Major. 2011, p. 40). 

 

Se, por um lado, a importância da educação pré-escolar exigiria naturalmente o 

desenvolvimento destes instrumentos sustentadores de uma avaliação rigorosa, de uma 

observação sistemática, o que se constata, de facto, pelo menos em Portugal, é que tal 

produção está bem longe de ser suficiente, de se apresentar com um nível condicente com a 

importância de tal necessidade. É uma realidade constatada, entre outros, por, Major e 

Santos (2013, p. 106), quando refere que em Portugal a situação neste domínio traduz uma 

“notória escassez de instrumentos para avaliar as aptidões sociais e problemas de 

comportamento, devidamente adaptados e validados para a população pré-escolar”. De 

facto e no que concerne diretamente às escalas de observação do desenvolvimento da 

criança em idade pré-escolar, as que se reportam como usuais são a COR (Child 

Observation Record), ligada ao modelo High Scope, e as Escalas de Comportamento para a 

Idade Pré-escolar-2 (ECIP-2), (2011) - (PKBS-2) Preschool and Kindergarten Behavior 

Scales – Second edition (Merrel, 2002, versão portugesa de Major, 2011), a SGS II, 

REscacala de avaliação das competências no desenvolvimento infantil, de Beltman, 

Lingam e Aukett (2003), que atende sobretudo aos aspetos somáticos e numa ótica de 

análise clínica e a SAC (Sistema de Acompanhamento da Criança) de Gabriela Portugal e 

Ferre Laevers (2010), na linha das OCEPE. É óbvio que outras escalas observacionais vão 

sendo usadas em processos de diagnóstico e avaliação das crianças em contexto pré-

escolar.
2
 Todavia, tais escalas incidem mais especificamente sobre aspetos e domínios 

                                                           
2As escalas podem centrar a sua avaliação em caraterísticas gerais (banda larga ou multidimensionais) ou mais 

específicas (banda estreita ou unidimensionais) do comportamento (Major, 2011), sendo que no que se refere à 

observação do desenvolvimento da criança em educação pré-escolar em Portugal, são as segundas que proliferam, já que 

mais voltadas para aspetos unidimensionais, do que propriamente para o desenvolvimento em geral, como é o caso da 

EOD. 
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particulares do desenvolvimento da criança, do que no processo, em geral. Se recorrermos, 

por exemplo, à listagem de escalas observacionais e de avaliação elencadas pelo ‘Grupo de 

Investigação Desenvolvimental, Educacional e Clínica com Crianças e Adolescentes’ 

(IDECCA) da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto 

(2013), constatámos que este grupo trabalhou na adaptação, construção ou uso de um 

conjunto de escalas de avaliação, que abarcam um conjunto de domínios que vão desde a 

organização do ambiente educativo, à interação parental, passando ainda pelo 

desenvolvimento da literacia, pelo desenvolvimento socio-emocional, pelas atitudes e 

valores, pela qualidade de vida, pelas capacidades e dificuldades e ainda pelas 

necessidades educativas especiais, como nos refere a tabela 1.  

Tabela 1. Escalas desenvolvidas, adaptadas ou usadas pelo IDECCA, (2013) 

Domínio Escala Autores Adaptação Portuguesa 

 

 

Comportamento 

 

WPPSI-R – Wechsler Preschool      
                  Scale of intelligence – Rv. 

CPM –Raven’s Colored Progressive  

            Matrices  
PACS – Parental Account of 

Children’s  

            Symptoms – preschooler 
version 

ECIP-2 – Escalas de Comportamento    

            para a idade pré-escolar. 
DUT – Diário do Uso do Tempo 

 

Weschler, 1999(2003) 
 

Raven, 1947 

 
Taylor, Schachar, Thorley & 

Wiselberg, 1986 

 
Merrel, 2002 

Eurostat, 2004 

 

Simões, M.R. et al., 2003 
 

Simões, M.R., 2000 

 
Azevedo, Seabra-Santos & 

Gaspar, 2008 

 
Major, S., 2011 

Teixeira, V. & Cruz, O., 2006 

 

Desenvolvimento 

 

COR – Child Observation Record 

 

SGS II – Schedule of Growing Skills 

PKBS-2 – Preschool and 

kindergarten   
              Behavior Scales 

KIDS – Kindergarten Inventory of           

             Develeopment Skills 
BTBC - Boehm Test of Basic 

Concepts.   

 

High/Scope Educational 

Research Foundation 

Bellman, M. & Cash, J., 1996 

Meril, 2002 

 
Ferguson, J.L. & Carlson, T.A. 

1978  

Boehm, A. E. (1969). 

 

 

 

Rocha, Machado & Ferreira, 

2003 

Major, 20111 
 

Abreu-Lima, I. & Tormenta, N. 

1996 
Abreu-Lima, I., 2000 

 

Avaliação Socio- 

-Emocional 

 

SCRS – Escala de Avaliação do Auto  
             Controlo 

ACES – Escala de Avaliação do  
            Conhecimento 

PRO- ED – School Social Behavior 

SSRS – K6 - Social Skills Rating 
System:  

              K-6 

 

Kendal, P.C. & Wilcox, L., 
1997 

 
Schultz, D., Izard, C. E. & 

Bear, G., 2004. 

Merrel 1993 
Gresham & Elliott, 1990 

 

Cruz, O., 1999 
 

Alves & Cruz, 2008 
 

 

Meneses, H. I. & Lemos, M. S., 
2011 

 

 

Contexto 

Educativo 

 

ECERS-R – Escala de Avaliação do  
          Ambiente em Educação de 

Infância 

CLASS – Sistema de Informação das  
                 Interações na Sala de Aula 

TSRS – Escala d Avaliação dos 

Estilos de  
                Ensino 

ITERS–R – Escala de avaliação do  

               ambiente da Creche 
 

CIS – Caregiver Interaction Scale .   

CBI - Classroom Behavior Inventory,  

 

Harm, T., Cryer, D. & Cliford, 
R., 1998; 2008 

Pianta, K., La Paro & Hamre, 

B. 2008 
 

McWilliam, R., Zulli, R.A. & 

Krulf, R.Z., 1998 
Harmd, T., Cryer, D., & 

Cliford, C., 1990  

Arnett, J., 1989  
Schaefer, E.,  Edgerton,  M. & 

Aaronson, M., 1978. 

 

Abreu-Lima, I, Aguiar, C., 
Gamelas, A. & Pinto A., 2008 

Cadima, J. & Leal, T.,  2010 

 
 

Pinto,A.,Aguiar,C. & Grande, 

C., 2000 
Barros, S., 2003 

 

Cadima, J. & Leal, T., 2011. 
Abreu-Lima, I., Cadima, J. & 

Rocha, T., 2006 
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 Literacia 

 

ACIRI- Inventário de leitura 
interactiva  

            adulto-criança  

ELLCO – Observação da linguagem 
e da  

            literacia em Contextos 

Educativos 
PLPC – Ideias e práticas e literacia 

no  

            Jardim de Infância 
PRBI – Crenças parentais sobre e 

leitura 

 

De Bruim-Pareki, 1999; 2007 
 

Smith, M.W. et al., 2002 

 
Burgess, R., Lundgren, K.A., 

Loyd, J. & Pianta, R.C. 

DeBaryshe, D. &. Binder, J. C 
1994 

 

Peixoto, C. & Leal T., 2008 
 

Gamelas, A.M., 2010. 

 
Gamelas, A.M., 2010 

 

Peixoto, C. & Leal, T.,2008 

 

 

Relação 

Parental 

 

PS – Escala Parental 
PCIS –Parent/Caregiver Involvement 

Scale  

 
 

TSR-M - Teaching Styles Rating 

Scale  
 

PSDQ - Parenting Styles & 

Dimensions     
              Questionnaire 

BPS – Escala ser Mãe-Pai 
PSS - Parental Stress Scale  

DPICS – Dyadic parent-child 

interaction  
               coding system  

PSOC – Parenting sense of 

competence  
               scale 

 

Arnold, D.S., O’Leary, S.G., 
Wolf,  

Farran, Kasari, Comfort & Jay, 

1986 
 

McWilliam, Scarborough, 

Bagby & Sweeney, 1998 
Robinson, Mandleco, Olsen, & 

Hart, 2001 

Johnson e E. J. Mash,1989 
Berry & Jones, 1995 

 
Robinson & Eyberg, 1981 

Johnston & Mash, 1989 

 

Gaspar, M.F., 2007 
Pinto, A. I.,  Novais, I. Lemos, 

S. I., Grego, T. , Aguiar, C. & 

Bairrão, J., 2004 
Cruz, O., Aguiar, C. & Barros, 

S., 2004 

Santos, S. & Cruz, O., 2008 
 

Cruz, O. & Fernandes, O.M., 

2010 
Susano, C. & Cruz, O., 2007 

 
Major & Seabra-Santos, 2013 

Azevedo, Seabra-Santos & 

Pimentel, 2007 

 

Prestação de 

Cuidados 

 

CIS – Escala das Interações do 

Prestador  
             de Cuidados 

PCIS – Escala de Envolvimento dos  

            Pais/Prestadores de Cuidados 

 

Arnett, 1989 

 
Farran, D.C., Kasani, C. & Jay, 

S, 1996 

 

Cadima, j. & Leal, T., 2011 

 
Aguiar, C. Cadima, & Bairrão, 

2006 

 

Atitudes e 

Valores 

 
CHECK II - Engagement Check II  

 

E-Qual III - Engagement Quality  
             Observation System III  

CEQ - Children’s Engagement  

            Questionnaire  
PRBI - Parent Reading Belief 

Inventory  

 
McWilliam, 1998 

 

(McWilliam & de Kruif, 1998).  
 

 

McWilliam, 1991 
DeBaryshe & Binder, 1994, 

 
Mascarenhas ,M.P., Pinto A. I., 

& Bairrão J., 2000 

Pinto A. I., Aguiar, C., Barros, 
S., Cruz, O. & Bairrão, J.,2004 

 

Pinto, A.I., 2000 
Peixoto, C. & Leal, T., 2008 

 

Personalidade 

 

CPS – Childhood Personality Scale.  
 

KRISP – Kansas Reflection-

Impulsivity  
                Scale for Preschoolers. 

FBT - False Beliefs Task.  

 

Dibble & Cohen, 1974  
 

 

Wright, 1971, 1973  
Wimmer & Perner, 1983 

 

Pinto, A. I., Cruz, O., & 
Bairrão, J., 2004 

 

Cruz, O., 1987 
Martins, L. & Cruz, O. , 2010 

 

 

E se é certo que Major (2011) constata, na sua consulta a duas obras de referência 

no domínio em análise, respetivamente “Provas psicológicas em Portugal” (Almeida, 

Simões, & Gonçalves, 1995), e “Avaliação psicológica: Instrumentos validados para a 

população portuguesa” (Almeida, Simões, Machado, & Gonçalves, 2008; Gonçalves, 

Simões, Almeida, & Machado, 2006; Simões, Machado, Gonçalves, & Almeida, 2007), 

uma “total ausência de artigos/capítulos dedicados a escalas de avaliação socio 
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emocional para a idade pré-escolar, validadas para a população portuguesa” (Major, 

2013, p. 102), não será menos certo que a mesma ausência se torna patente no que ao 

desenvolvimento da criança, em geral, diz respeito.
3
Efetivamente, se as referidas obras não 

referem qualquer instrumento específico para a avaliação do desenvolvimento da criança 

em idade pré-escolar, o mesmo acontece com o catálogo de testes psicológicos do Centro 

de Estudos de Gestão e Organização Científica (CEGOC), em Portugal o maior centro de 

investigação no que respeita à produção ou adaptação de instrumentos e programas de 

avaliação psicológica e intervenção psicopedagógica. (http://www.cegoc.pt., consultado 

em julho de 2015), o mesmo acontecendo com outras instituições de investigação neste 

domínio, como é o caso da EDIPSICO (http://www.edipsico.pt, consultado em julho de 

2015).  

Aliás, a escassez de escalas de avaliação ou observação desenvolvimental da 

criança em idade pré-escolar (3-6 anos), não é caraterística apenas do universo educativo e 

investigativo português. Uma consulta ao “Guide to Assesment in Early Childhood: 

Infancy to age eight” publicado pelo Departamento de Educação e Investigação do Estado 

de Washington em 2008 e cuja segunda parte é dedicada às escalas de avaliação de 

crianças em idade pré-escolar, (Compêndio de Instrumentos de Avaliação), vem confirmar 

o panorama anterior, o mesmo acontecendo com as pesquisas neste domínio levadas a cabo 

pelo Canadian Centre for Knowledge Mobilisation (CCKM). Numa investigação que teve 

em conta os dados de fontes como a ERIC, Proquest e PsychInfo, para além de três 

compêndios específicos na identificação de escalas prospetivas para crianças (Halle & 

Vick, 2007 e Malone et al., 2012) e da NAEYC (National Asociation for the Education of 

Young Children) e da NAECS/DE (National Assotiation of Early Childhood Specialists), 

os autores da investigação acabam por apresentar uma panóplia de 154 escalas, divididas 

por quatro domínios: de despiste (29), de progresso e monitorização da aprendizagem (43), 

de diagnóstico (76) e de processo de avaliação (6). 

No domínio de diagnóstico, que é o que mais diretamente se atém com o objeto do 

estudo, surgem especificamente para a idade pré-escolar (3-6 anos) 6 escalas, sendo que 

duas se reportam ao domínio da linguagem e literacia (CELF-P2, 2004 e K-SEALS, 1993) 

uma à aprendizagem (LAP-D, 2ª ed., 2005) duas ao comportamento e às competências 

                                                           
3
Estas duas obras são ponto de referência da comunidade científica portuguesa, dado o seu contributo na divulgação de 

instrumentos de avaliação psicológica disponíveis para a população portuguesa, não existindo qualquer outra entidade 

credível que centralize a informação acerca estes estudos e investigações (Major, 2011).  

http://www.cegoc.pt/
http://www.edipsico.pt/


120 

sociais (PKBS-2, 2003; SCBE, 1995) e uma ao despiste da dislexia (Dislexia Screener, 

2005). 

Panorama idêntico é o que se observa na consulta à publicação do Canadian 

Centre for Knowledge Mobilisation (CCKM) que na sua publicação de instrumentos de 

avaliação de crianças em idade pré-escolar (2006) refere um total de 106 escalas de 

avaliação distribuídas por três dimensões: desenvolvimento cognitivo (25); 

desenvolvimento da linguagem (13) e desenvolvimento comportamental (68). 

Conjugados todos estes dados estamos convictos da escassez de escalas 

específicas de observação e diagnóstico do desenvolvimento da criança, sendo que em 

Portugal, como se referiu anteriormente, as que predominam são a Child Observation 

Record (COR), o Sistema de Acompanhamento das Crianças (SAC), o Strenghts and 

Difficulties Questionaire (SDQ, Goodman, 1997), - na versão Portuguesa -Questionário de 

Capacidades e Dificuldades – SDQ (Fleitlich, Fonseca, Loureiro & Gaspar, 2004) a Escala 

de Avaliação das Competências no Desenvolvimento Infantil (SGS, 0-5 anos), e a Escala 

de Desenvolvimento da Griffths, (2-8 anos), escassez que vem realçar a importância da 

adaptação e implementação de uma escala de diagnóstico que melhor se coadune com a 

realidade socioeducativa portuguesa, como é o caso da EOD. Tal importância adquire 

ainda maior valor se tivermos em conta as caraterísticas específicas da EOD, caraterísticas 

que a distinguem da maior parte das escalas e instrumentos de avaliação em educação pré-

escolar referidos nos documentos anteriormente referenciados, como se poderá constatar 

da análise das suas propriedades e estrutura. 

 

3.2.2. – A EOD, uma escala de Observação de Desenvolvimento Comportamental 

Retrospetiva e Informativa 

Convém, antes de mais, deixar desde já claro que a Escala Observacional de 

Desenvolvimento de Francisco Secadas (1995), que constitui o centro do nosso estudo 

empírico, é constituída por um conjunto de repertórios comportamentais procedentes de 

observações e experiências, recopiladas num elevado número de textos, escalas e outras 

fontes, que foram comprovados por equipas de investigação no Conselho Superior de 

Investigação Científica, no Instituto da Juventude e nas Universidades de Valência, 
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Tarragona e Autónoma de Madrid e que foram aplicados e testados durante mais de trinta 

anos (Secadas, 1995, p. 15) 

Deste modo, os indicadores de desenvolvimento constantes na escala são fruto de 

consulta dos principais testes e escalas infantis da altura, a par de outros trabalhos de 

investigação, de entre os quais importa salientar diversas teses de doutoramento e 

licenciatura. 

O que desde logo distingue a EOD das escalas e instrumentos de avaliação 

anteriormente referidos assenta nas unidades de medida da EOD face aos outros 

instrumentos e escalas de avaliação. Efetivamente, na EOD as unidades de medida 

expressam-se ”em intervalos de tempo e não em pontuações de um teste ou reativo” 

(Secadas, 1995, p. 15). Ou seja, enquanto as escalas evolutivas e outros instrumentos de 

avaliação, partem genericamente do pressuposto da existência de unidades de tempo, pelo 

que as dispensam, evitando assim o constrangimento de expressar o desenvolvimento em 

unidades estritamente cronológicas e a sua expressão em termos de idade, na EOD parte-se 

do princípio de que “a análise evolutiva não é necessariamente a relação de uma conduta 

com a idade, mas antes a relação dessa mesma conduta com acontecimentos, que 

ocorrendo necessária e contextualizadamente num tempo específico, têm indubitavelmente 

alguma relação com a idade” (Ibidem). Assim sendo podemos encarar a divisão do ciclo 

vital em unidades de idade cronológica, como fonte de uma escala de medida, na qual 

surgem sustentadas as referidas fases de desenvolvimento. 

Por outro lado, a EOD alicerça a sua práxis numa ótica de observação retrospetiva 

guiada por questionário, ao contrário das escalas métricas e outros instrumentos de 

avaliação, que optam por uma perspetiva reativa, normalizando os resultados através de 

uma média por idade. As escalas métricas retiram os seus dados de provas estandardizadas 

ou de laboratório; a EOD questiona a observação de pais e responsáveis educativos acerca 

da consecução de determinadas condutas, na convicção de que as questões propostas são 

representativas do estado etário em que se encontra a criança em análise, sendo que “a 

normalidade cronológica se cifrará no número e qualidade das condutas que a criança 

realiza naquela idade” (Secadas, 1995, p. 16). Por outro lado, as escalas de avaliação 

assentam num processo de observação indireta, enquanto a EOD é fruto da observação 

direta, reproduz uma observação naturalista, retrospetiva. Acresce ainda que as escalas de 
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avaliação centram-se nos resultados obtidos através das médias, dos graus alcançados em 

cada item ou indicador, enquanto a EOD assinala a presença ou ausência desse 

comportamento, sem o quantificar ou gradificar, complementando ainda os indicadores do 

questionário com outros semelhantes no ‘armazém’
4
. Outra diferença, é que nas escalas de 

avaliação obtém-se uma média quantitativa, indicadora de um determinado ‘status’, 

enquanto na EOD se obtém um perfil que deve ser comparado com o nível anterior e o 

seguinte, numa perspetiva holística de desenvolvimento. 

As questões que compõem os questionários são fruto de uma aturada pesquisa e 

seleção levada a cabo ao longo de cerca de 30 anos, com mais de 500 consultas sobre cada 

conduta de cada idade. Já as categorias ou traços provêm de rigorosas e complexas análises 

dimensionais que “deslindam aspetos qualitativamente distintos sem jamais perder de vista 

a variável estritamente cronológica do processo”( Secadas, 1995, p. 16). Neste sentido, 

O método dimensional, desenhado para fins de análise multivariada não paramétrica, 

extrai de um conjunto universal de núcleos ou subconjuntos (dimensões) que devido à 

afinidade interna dos seus elementos guardam certa consistência e se diferenciam dos 

outros, de forma comparável aos fatores de análise fatorial (aspeto diferencial) […] As 

condutas agrupam-se de acordo com uma chave de codificação derivada das análises, no 

sentido de evidenciar os traços mais caraterísticos e de facilitar a compreensão dos 

processos psicológicos em curso (Secadas, 1995, p. 16). 

 

As condutas observadas são registadas num perfil, onde se pode detetar o 

processo de desenvolvimento da criança, expressando-se assim graficamente o estado de 

evolução da criança em cada um dos traços ou rasgos. Esta prática consolida o carater 

eminentemente observacional e de diagnóstico da EOD, que não se limita a uma simples 

listagem de condutas, como é usual no comum das escalas de avaliação, mas procura 

reinterpretar os dados da conduta numa perspetiva bem mais ampla (Secadas, 1995). 

Assim, para a construção da EOD: 1). Em primeiro lugar, selecionam-se as 

condutas mais frequentes, que caraterizam cada uma das idades nos diversos traços ou 

rasgos. Cada uma destas condutas é enquadrada na respetiva média de idade. 2. Em 

segundo lugar e a partir destas condutas, procede-se à construção de um questionário 

evolutivo, que será ordinal no tempo atribuído a cada conduta e diferencial nos traços ou 

dimensões a que pertencem as condutas. 3). Finalmente, para a obtenção do estado 

                                                           
4
O ‘Armazém’ é um complemento do questionário, constituído por um conjunto de questões distribuídas por capacidades 

e equivalentes às do questionário. Quando se não constata a presença de determinado comportamento, pode recorrer-se ao 

armazém para ver se existe outro semelhante e que o possa substituir. 



123 

evolutivo da criança, passa-se o questionário aos educadores e aos pais, para que assinalem 

as condutas observadas e as não observadas, de modo a traçar o perfil evolutivo da criança. 

O perfil é assim a expressão do estado de desenvolvimento observável, obtido nas 

informações dadas por pais e responsáveis educativos. Como medida de consolidação do 

perfil Secadas (1995) recomenda que se comparem as condutas observadas com as do nível 

evolutivo inferior e superior, a fim de melhor precisar as linhas fundamentadoras do perfil. 

Tendo a EOD como alicerce da sua aplicação a observação comportamental da 

criança, poderá questionar-se o seu rigor, dado o caráter subjetivo inerente à perspetiva de 

quem observa e sobretudo as expectativas das famílias que podem enviesar a perceção dos 

comportamentos. Secadas (1995), consciente do risco, acaba por minimizar os seus efeitos 

na escala, uma vez que a observação efetuada se centra apenas sobre os fenómenos 

referentes à idade da criança em observação comportamental e não a quaisquer outros. Por 

outro lado, e pese embora a fragilidade de cada observação isolada, as condutas assinaladas 

são fruto de inúmeras observações de especialistas e a comparação entre a perceção do 

educador e dos pais pode também servir de elo minimizador de possíveis enviesamentos 

observacionais e percetivos. 



124 

4. Formulando uma Hipótese Teórica 

Tendo adquirido que a EOD se apresenta como instrumento de observação 

diagnóstica para o desenvolvimento da criança em idade pré-escolar, com a possibilidade 

de definição de um perfil individual de desenvolvimento, desde logo se patenteiam duas 

possibilidades daí emergentes: a primeira é a possibilidade de através desse perfil se 

detetarem casos de crianças que apresentem um nível de desenvolvimento pouco 

consentâneo com o estádio em que deveria estar; a segunda é a necessidade de, face a tal 

facto, encontrar estratégias capazes de ajudar a colmatar tal situação. 

Em Portugal, na educação pré-escolar os casos assinalados com notório atraso são 

remetidos para equipas multidisciplinares de intervenção do Sistema Nacional de 

Intervenção Precoce na Infância. Professores especializados em Educação Especial, 

Psicólogos e Terapeutas, Enfermeiros da equipa de Saúde Escolar juntamente com o 

educador responsável e os pais, equacionam a situação, cabendo posteriormente 

aqueloutros a responsabilidade de acompanhar tecnicamente a criança e fornecer 

estratégias de atuação ao educador e à família. 

Todavia, e o estudo empírico comprovou-o, nem sempre os ‘desfazamentos’ 

referidos pelos perfis de desenvolvimento exigem uma intervenção técnica, podendo, 

possivelmente em grande parte dos casos serem colmatados no contexto educativo do 

Jardim com a intervenção do educador e colaboração ativa da família. 

Esta ação, todavia, tem de ser sistematizada, pedagógica e educativamente 

estruturada, podendo assumir quer a intervenção através de um programa individual, quer 

através de um guião mais genérico, que deixe pistas suficientes ao educador para que este, 

em contexto educativo normal, possa dar resposta às necessidades constatadas. 

A implementação de um programa de intervenção individual, podendo parecer a 

solução mais correta, é, todavia, uma solução que desde logo se apresenta como 

problemática. Efetivamente, e como se referiu, nem sempre os casos detetados são de 

gravidade suficiente a exigir a intervenção da equipa técnica de intervenção educativa, a 

quem legalmente cabe a responsabilidade de elaborar os programas de intervenção 

individual. Assim sendo, pode então remeter-se tal tarefa para o educador ou para quem 

está a implementar a EOD.  
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Tal situação, no entanto, pode gerar três situações problemáticas: criar conflitos 

com as referidas equipas de intervenção; levar o educador responsável pela turma onde 

estão tais crianças a fugir à responsabilidade por falta de conhecimentos específicos de 

intervenção; ou levar o educador responsável pela implementação da EOD a criar um 

programa para crianças que desconhece e contextos educativos que ignora, e onde 

legalmente não pode intervir, o que desde logo se apresenta como pedagógica e 

institucionalmente incorreto. 

Importa desde já alertar que tal programa de intervenção em nada se identifica com 

o denominado Programa de Intervenção Precoce (PIP), regulamentado pelo Decreto-Lei 

281/2009 de 6 de outubro, e que se destina fundamentalmente a apoiar crianças que 

apresentem notórias necessidades educativas provenientes de deficiências ou limitações 

físicas e respetivas famílias e que são alvo de acompahamento de uma equipa 

multidisciplinar constituída pelo educador de infância e por um conjunto de técnicos: 

assistente social, psicólogo, médico e terapeuta.  

Em alternativa, coloca-se a criação de um programa que contemple todos os itens 

da EOD, que apresente sugestões de atividades destinadas a proporcionar ao educador 

responsável pela turma e às famílias, numa intervenção contextualizada, a elaboração de 

um programa, parece ser a melhor solução para dar resposta às situações ‘anómalas’ 

detetadas na implementação da EOD. Terá de ser necessariamente um instrumento 

consentâneo com os princípios psicológicos e pedagógicos da EOD, que siga as etapas do 

desenvolvimento nas diferentes idades, que contemple todas as capacidades, dimensões e 

itens da escala e suficientemente abrangente e flexível, de modo a poder servir situações 

diversas e diversificadas. Ao ir de encontro a tais pressupostos, o programa dará cabal 

resposta ao entendimento dos educadores participantes no estudo que, como se verá na 

análise dos dados das entrevistas, apontam para um instrumento com tais caraterísticas. 

Flexível, abrangente, com atividades diversificadas, com sugestões que tanto 

servem a pais como a educadores, o guião apresenta-se, em nosso entender, como a 

solução mais adequada à elaboração de um programa pelo educador e pela família e ao 

gizar de estratégias que vão de encontro às necessidades diagnosticadas pela EOD. 

Face a tais pressupostos e estribados no princípio construtivista de que a criança é 

efetivo agente do seu desenvolvimento (Piaget, 1974; Vygotsky, 2003), enquanto pessoa 
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num contexto e tempo específicos (Bronfenbrenner & Morris, 1998) e ainda na 

importância da cooperação educativa entre a família e o jardim de Infância (Bertram & 

Pascal, 2009; C.N.E., 2007, 2010) propõe-se como hipótese teórica do estudo: 

A elaboração de um programa, que contemple as diversas dimensões e 

capacidades sustentadoras do desenvolvimento da criança, dentro dos parâmetros 

propostos pela EOD, assumir-se-á como efetivo fator estratégico no colmatar de lacunas 

do processo de desenvolvimento detetadas pelo diagnóstico da EOD. 
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1. Procedimentos Metodológicos 

 

O presente estudo assentou em duas vertentes metodológicas essenciais: uma da 

fundamentação teórica, cujas dimensões foram já explícitas na introdução e outra de cariz 

empírico, que englobou um conjunto de procedimentos metodológicos, que 

fundamentaram a implementação da Escala de Observação de Desenvolvimento de 

Francisco Secadas (1995) no contexto educativo da educação pré-escolar portuguesa, num 

Agrupamento de Escolas do norte do país.  

Neste processo, vários foram os procedimentos metodológicos, desde os 

relacionados com a definição do tipo de estudo, a delineação dos objetivos, o instrumento 

de recolha de dados, a população alvo do estudo, os materiais e métodos de análise, a 

análise dos dados e a elaboração de um Programa de Intervenção Educativa (PIPEF) 

tendente a dar resposta a possíveis desajustes de desenvolvimento, constatados através do 

perfil de desenvolvimento delineado com os dados obtidos no questionário da escala.  

 

 

 

1.1. Tipo de Estudo  

O estudo desenvolvido apresenta caraterísticas de estudo exploratório, já que é a 

primeira vez que se implementa a EOD no contexto educativo da educação pré-escolar da 

rede pública portuguesa. Por outro lado, pode igualmente considerar-se um estudo 

transversal iniciado com uma abordagem do tipo descritivo/narrativo com análise de 

conteúdo, fenomenológico a partir da análise qualitativa às componentes discursais 

emergentes das respostas das educadoras de infância à reflexão sobre a ação de formação 

de sensibilização e informação sobre a EOD, e das entrevistas acerca da mesma, 

complementado pela vertente quantitativa com posterior análise do tipo analítico e 

correlacional dos dados emergentes da aplicação do referido instrumento de diagnóstico. 
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1.2. Questões Fundamentadoras da Investigação  

Uma das princiais e primordiais tarefas de uma investigação consiste na 

formulação do problema do estudo. Na verdade, e como a propósito referem Borg e Gall 

(1996) a má formulação das vertentes do problema ou a sua incorreta equacionação e 

orientação poderão ser causa do enviesamento do estudo. De acordo com aqueles autores e 

face à geralmente amplitude e complexidade das problemáticas, indispensável se torna 

delimitar com precisão e correção as vertentes a tratar, a fim de evitar desperdício de 

tempo, de energias e um acumular desnecessário de materiais e informações que 

posteriormente poderão vir a revelar-se como inúteis e, sobretudo, como indicadores 

desviantes do verdadeiro problema que se pretende analisar (Borg & Gal, 1996).  

De um modo global pode encarar-se o problema como uma questão emergente da 

problemática e que, afigurando-se como relevante, induz à procura de resposta. Como 

refere Dewey (1925, p. 99), “sente-se na primeira abordagem [de uma dificuldade] um 

embaraço mal definido, um choque que apenas conduz, a seguir, a uma tentativa de 

descobrir a causa”. É esta tentativa de procura de solução, que nos leva a questionar 

determinada realidade, fazer dela um problema. O problema é o "ponto fulcral para o qual 

convergem todos os esforços da investigação. […] É a partir de um enunciado não 

equívoco do problema que a investigação se inicia” (Leedy & Ormrod, 2001, p. 45-46), já 

que ele nos leva necessariamente a procurar “descobrir os termos intermediários, que, 

intercalando-se entre o fim afastado e os meios de que dispomos, podem realizar o 

acordo” (Dewey, 1925, p. 100).  

Neste sentido, o levantamento adequado do problema ajuda a delimitar com rigor 

o âmbito do estudo e “permite centrar-se melhor no processo da investigação ao 

expressar, com maior exatidão o que se estuda (os objetivos da investigação), com quem 

se leva a cabo o estudo (sujeitos) e que informação há que recolher (variáveis) ” 

(Bisquerra Alzina, 2004, p. 94). Daí que uma investigação não exista sem um problema 

aglutinador da pesquisa, sem a identificação de um contexto problematizante ou pelo 

menos indutor de intranquilidade, sem questões que exijam resposta, que conduzam à 

investigação. Deste modo, o problema é o cerne centralizador da investigação, já que esta 

não existe sem aqueloutro, pois que a própria “ideia de investigação pressupõe que existam 
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problemas, o objetivo da investigação exige que eles sejam formulados” (Grawitz, 1986, p. 

610).  

Tendo como problemática do estudo a necessidade de diagnosticar com 

fiabilidade o processo de desenvolvimento das crianças em idade pré-escolar em Portugal, 

conforme se esclareceu no início do estudo, as vertentes que desta complexa problemática 

emergem desde logo e se constituem como facetas do problema de investigação e podem 

equacionar-se em saber: 

. Em que medida a EOD se apresenta como instrumento válido e de qualidade 

para a observação do processo de desenvolvimento da criança em idade pré-escolar, em 

Portugal? 

. Em que medida pais e educadores estão recetivos à introdução da EOD no 

âmbito da avaliação de diagnóstico do desenvolvimento das crianças da educação pré-

escolar, em Portugal? 

. Será que a introdução desta Escala de avaliação diagnóstica se adequa aos 

objetivos da educação pré-escolar em Portugal, na perspetiva de ajudar a gizar 

estratégias consolidadoras de um desenvolvimento, enquanto processo contínuo ao longo 

a vida? 

. Que medidas tomar face a possíveis desajustes manifestos no perfil de 

desenvolvimento das crianças? 

 

1.3. Objetivos do Estudo 

Delinear os objetivos num estudo é desenhar as metas que se pretendem alcançar, 

é colocar a bússola orientadora da pesquisa. Mager (1977) dizia que um estudo sem 

objetivos era um estudo condenado ao fracasso, já que levava inevitavelmente ao desnorte, 

à perda de energias e organização, já que os objetivos indicam as intenções de quem o 

realiza, as almejadas metas a alcançar. Neste sentido, foram elaborados os objetivos do 

estudo, com os quais se pretendeu:  
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1.3.1 - Objetivos Gerais: 

1. Identificar microgeneticamente a sequenciação do desenvolvimento das crianças 

em idade pré-escolar; 

2. Conhecer instrumentos de observação do desenvolvimento das crianças em idade 

pré-escolar, nomeadamente a EOD; 

3. Conhecer o ritmo de desenvolvimento individual, bem como os seus avanços e 

recuos; 

4. Elaborar um programa psico-educativo de intervenção, que possa ser aplicado 

conjuntamente pelos diversos agentes da comunidade educativa; 

5. Operacionalizar a necessária interação família/Jardim-de-Infância no processo de 

diagnóstico do desenvolvimento das crianças, através da implementação da EOD. 

 

1.3.2 - Objetivos Específicos: 

1. Através da pesquisa teórica, na bibliografia da especialidade, analisar as principais 

vertentes teóricas que envolvem o conceito de desenvolvimento humano, nomeadamente 

da criança; 

2. Através de formação educativa específica (ações de formação), dar a conhecer a 

Escala de Observação do Desenvolvimento de Francisco Secadas; 

3. Através das informações recolhidas com a EOD determinar o perfil evolutivo das 

crianças do estudo, de modo a que possa servir de indicador a uma intervenção 

contextualizada por parte dos educadores; 

4. Adequar, face aos resultados, as práticas educativas familiares e escolares, no 

sentido de favorecer o desenvolvimento das crianças, através da elaboração de um 

programa de intervenção desenvolvimental (PIPEF); 

5. Aproveitar a interação resultante da aplicação das escalas, como meio de 

desencadear e desenvolver formas de interação - parceria Jardim de Infância - família. 
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1.4. População e Amostra 

A população alvo, a que os resultados amostrais são imputáveis, é constituída por 

um conjunto de 373 crianças e respetivas famílias que fazem parte do Agrupamento de 

Escolas Rosa Ramalho, situado no concelho de Barcelos, distrito de Braga, na província do 

Minho, em Portugal. Os estabelecimentos educativos do Agrupamento Rosa Ramalho 

estendem-se por 19 freguesias, como se pode constatar pelos dados da figura 9. 

 

Fig. 9. Freguesias do concelho de Barcelos abrangidas pela área educativa do Agrupamento de Escolas Rosa 

Ramalho 

 

1.4.1. Caraterização sócio-económica 

São diversos os ramos de atividade que predominam em cada uma das freguesias 

do Agrupamento, visto que se encontram distribuídas por uma área geográfica 

relativamente extensa. Apesar disso, é a agricultura a atividade que prevalece num maior 

número de freguesias, seguindo-se com um peso bastante menor a indústria e por último o 

comércio e os serviços.  

A agricultura é o ramo de atividade dominante nas freguesias de Adães, Airó, 

Alvelos, Areias de Vilar, Carvalhas, Courel, Góios, Gueral, Midões, Moure, Pedra Furada 
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e Remelhe. Esta atividade desenvolve-se através de uma agricultura de subsistência em que 

as maiores superfícies são ocupadas por prados temporários e culturas forrageiras, vinha e 

cereais. É notório o peso da atividade agro-pecuária e produção leiteira, nomeadamente nas 

freguesias de Alvelos, Carvalhas, Gueral, Macieira de Rates, Pereira e Remelhe. A 

produção vitivinícola, muitas vezes associada à exploração de pomares, encontra maior 

expressão nas freguesias de Areias de Vilar, Gueral, Moure, Pereira e Remelhe.  

 A seguir às atividades relacionadas com a agricultura é a pequena indústria que 

tem maior implantação. Empresas do ramo têxtil e confeção, assim como do ramo do 

calçado, encontram expressão nas freguesias de Alvelos, Areias de Vilar, Barcelinhos, 

Carvalhas, Moure, Pereira, Rio Côvo St.ª Eugénia e Várzea. Também o ramo da 

construção civil tem uma expressão razoável, nomeadamente nas freguesias de Adães, 

Carvalhas, Courel, Gueral, Moure e Pereira.  

A atividade artesanal merece também uma referência, nomeadamente os trabalhos 

em linho em Airó, Areias de Vilar e Remelhe, a cestaria e os rodeiros em Alvelos, os jugos 

e os rodeiros em Carvalhal, a cestaria, a talha e os restauros em Carvalhas, a tecelagem em 

Courel, Gueral e Macieira de Rates e ainda os cobres e a cestaria em Rio Côvo St.ª 

Eugénia.  

A área do comércio e dos serviços é aquela que encontra menor expressão no 

conjunto das freguesias do Agrupamento. Apesar disso, é nas freguesias de Adães, 

Barcelinhos, Carvalhal, Gamil, Gueral, Macieira de Rates, Pedra Furada e Várzea que a 

atividade comercial encontra maior expressão, quase sempre sob a forma de unidades de 

pequeno comércio relacionadas com o setor alimentar, restauração, calçado, têxtil e 

vestuário. Por outro lado, nas freguesias de Alvelos, Areias de Vilar, Carvalhas, Góios e 

Remelhe o setor comercial tem ainda uma expressão incipiente. 

 

1.4.2. Área Educativa 

O agrupamento de escolas onde se efetuou o estudo é constituído por uma escola 

do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico (5.º ao 9.º anos), que constitui a escola sede do 

agrupamento. Tem ainda 11 escolas do 1.º ciclo (1.º ao 4.º anos) e 9 Jardins-de-Infância, 

num total de 21 estabelecimentos educativos (quadro I). 



135 

 

Quadro I. Estabelecimentos Educativos do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho 

 

No que se refere especificamente à amostra do estudo, é constituída pelos 15 

Jardins de Infância do Agrupamento, sendo que considerámos os que distam num raio de 6 

quilómetros da sede do concelho como urbanos e os outros como rurais. Esta distinção, 

para além de se alicerçar na maior ou menor proximidade da sede do concelho tem também 

a ver com a existência ou proximidade de unidades mais marcantes de comércio 

(hipermercados, lojas de comércio, postos de abastecimento de combustível, postos de 

correios…) e unidades fabris, que se localizam com maior predominância na zona que 

consideramos de urbana. 

Deste modo, consideraram-se como de cariz urbano cinco freguesias 

(Barcelinhos, Carvalhal, Gamil, Rio Côvo S.ta Eugénia e Várzea), sendo as restantes dez 

enquadradas como de tendência rural (Adães, Airó, Alvelos, Areias de Vilar, Carvalhas, 

Courel, Gueral, Moure, Pereira e Remelhe), figura 10. 
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Figura 10: Delimitação de influência rural - urbana  
(organização própria) 

 

 Destes Jardins de Infância houve um que não participou no estudo. Por 

outro lado, o universo de crianças a frequentar o pré-escolar no Agrupamento de Escolas 

Rosa Ramalho é de 373 crianças, sendo que destas apenas 314 obtiveram a anuência dos 

pais para responder ao questionário (Gráfico 1). Assim, a amostra ficou constituída por 14 

jardins, com um total de 314 crianças, distribuídas pelos estádios etários que vão dos 3 aos 

6 anos, como se pode verificar nos dados da Tabela 2.  

 

Tabela 2. Amostra do Estudo. 

Código Jardim de Infância 6 Anos 5 Anos 4 Anos 3 Anos TOTAL 

01 Adães 1 10 2 2 15 

02 Airó 3 6 5 2 16 

03 - 04 Alvelos 2 17 15 8 42 

05 Areias de Vilar 3 4 5 5 17 

06 - 07 Barcelinhos 0 12 8 6 26 

08 Carvalhal 3 9 8 5 25 

09 Carvalhas * * * * * 

10 Courel 0 5 2 7 14 

11 Gueral 1 8 5 3 17 

12 Gamil 9 5 7 1 22 

13 Moure 3 6 1 4 14 

14 - 15 Pereira 6 9 7 5 27 

16 Remelhe 1 12 4 7 24 

17 Rio Covo S.ta Eugénia 3 4 8 4 19 

18 - 19 Várzea 2 12 14 8 36 

TOTAL 15 37 119 91 67 314 

* Não participou no estudo 

Entre os 314 questionários, 3 não vinham corretamente preenchidos, pelo que 

foram anulados, sendo, por isso a população real do estudo constituída por 311 crianças. 

Zona Urbana 

 

 
Zona Rural 
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A amostra apresenta um maior número de crianças entre os 4 e os 5 anos, como se 

pode constatar pelos dados do gráfico 1. 

0
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3 anos 4 anos 5 anos 6 anos

Gráfico 1. Distribuição da população da amostra por idades

 

A amostra do estudo representa 83% do universo das crianças a frequentar a 

educação pré-escolar no Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, sendo que destas 41% 

foi considerada inserida em contexto sócio educativo de caraterísticas predominantemente 

urbanas e 59% onde predomina o ambiente rural. 

 

1.5. Instrumentos de Recolha Dados 

A recolha de dados sustentou-se em quatro instrumentos: 1). A Escala de 

Observação de Desenvolvimento de Secadas, (1995); 2). A reflexão levada a cabo pelos 

educadores de infância do Agrupamento de Escolas onde o estudo foi desenvolvido, após a 

sessão de formação destinada à aquisição dos indispensáveis conhecimentos de 

operacionalização da escala em questão e por nós desenvolvida (Anexo 9); 3.) uma 

entrevista semi-estruturada aos educadores que participaram na ação de formação 

anteriormente referida (Anexo 8); e 4). Um questionário destinado aos pais que 

implementaram a EOD e que foi construído no modelo de Likert (Anexo 11). 

Quanto à EOD, conforme foi já referido na fundamentação teórica, 

nomeadamente no ponto 4.3., é uma escala que pode “definir-se como observação 
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retrospetiva guiada por questionário” (Secadas, 1995, p. 16). É composta pelos 

questionários, pelas fichas perfil, pelos esquemas e pelos armazéns e vai desde o primeiro 

semestre de vida até aos 17 anos. Engloba ainda um conjunto de escalas abreviadas, dos 1 

aos 5 anos, que podem servir de suporte a uma sondagem exploratória. A parte do 

instrumento a que se recorreu na recolha dos dados do estudo foram as escalas e armazéns 

que englobam as idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, idade das crianças da rede 

pública da educação pré-escolar portuguesa. Para a sua aplicação ela foi devidamente por 

nós traduzida, sendo esta versão devidamente analisada por um dos co-autores da EOD, o 

professor catedrático da USC, Agustín Dosil, que em tal condição permitiu a respetiva 

utilização. 

No que se refere à entrevista esta foi criada no âmbito da reflexão final da ação de 

formação sobre a prática operacional da EOD e respetiva implementação nos Jardins de 

Infância. Para a elaboração do respetivo programa foram tidos em conta os objetivos do 

estudo, enquanto respetivos orientadores e guias, dos quais foram elaboradas as categorias 

em torno das quais se elaboraram posteriormente as questões que foram respondidas por 

escrito pelos educadores participantes na ação de formação. 

 

1.5.1. Aplicação dos Instrumentos de Recolha de Dados 

1.5.1.1. Aplicação da EOD 

O instrumento de recolha de dados foi aplicado pelos educadores de infância 

titulares de turma nos Jardins de Infância do Agrupamento, sendo posteriormente recolhido 

e entregue na escola-sede do Agrupamento, onde os recolhemos. Foi ainda distribuído um 

questionário aos pais pelos mesmos educadores de infância que, após o preencherem, o 

entregaram aos educadores no momento em que vieram trazer os seus filhos ao Jardim de 

Infância. Deste modo, grande parte das crianças a frequentarem a educação pré-escolar do 

Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho foram observadas através do respetivo inquérito, 

quer pelos educadores de infância, quer pelos pais. 

No que à EOD diz diretamente respeito houve um conjunto de procedimentos 

metodológicos que se explanam de seguida: 
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a). Porque a escala não era conhecida no universo dos agentes educativos onde a 

mesma pretendia ser distribuída, importava, antes de mais dá-la a conhecer. Para tal,  

Procedeu-se a um pedido de autorização para a respetiva tradução e utilização, o 

que foi concedido por um dos co-autores da escala, Prof. Doutor Augustin Dossil, 

professor catedrático da Universidade de Santiago de Compostela (Anexo 1). A tradução 

(Anexo 2) foi levada a cabo por mim, com supervisão do Diretor da Tese, o referido co-

autor;  

b). Para a sua distribuição foi solicitada autorização institucional ao Ministério da 

Educação de Portugal e à Direção do Agrupamento de Escolas onde a mesma iria ser 

distribuída (Anexos 3 e 4); 

c) Obtida a autorização e para dar conhecimento da mesma, levou-se a cabo uma 

ação de formação para educadores de infância e professores do primeiro ciclo do 

Agrupamento de escolas onde a mesma iria ser distribuída, ação que foi dirigida pelo 

professor doutor Agustín Dossil (Anexo 5); 

 

Fig. 11. Procedimentos metodológicos do estudo 
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d) A fim de consolidar as bases da escala e consolidar a respetiva 

operacionalização com os educadores de infância participantes no estudo, foi desenvolvida 

por mim uma ação de formação de 15 horas a estes educadores (Anexo 6), os quais 

posteriormente reuniram com os pais, a fim de os elucidar e instruir no preenchimento da 

EOD, ação que teve uma receção bastante positiva por parte daqueles; 

e) Distribuiu-se finalmente a EOD pelos Jardins de Infância do Agrupamento e 

pelos pais das crianças; 

f) Recolhidos os questionários, os dados foram por nós analisados de modo a 

obter o perfil de desenvolvimento das crianças; 

g) Elaborou-se, de seguida um programa de intervenção, que denominamos de 

Programa de Intervenção Psico-pedagógica em contexto Educativo e Familiar (PIPEF), 

constituído por um conjunto de atividades que contemplam todas as capacidades, 

dimensões evolutivas e itens da EOD, com atividades e sugestões tendentes a ajudar 

educadores de infância e pais na resolução dos casos de ‘desvio’ evolutivo. 

 

 1.5.1.2. A Reflexão 

A reflexão sobre a EOD foi feita pelos educadores de infância que participaram na 

ação de formação desenvolvida no sentido de fundamentar uma melhor compreensão dos 

parâmetros operacionais da escala. Na verdade, e como tivemos oportunidade de afirmar 

na fundamentação teórica, nomeadamente no capítulo quarto, a EOD é praticamente 

desconhecida em Portugal, nomeadamente no âmbito da ducação pré-escolar. Por isso, 

para proceder à respetiva implementação considerámos indispensável dotar os futuros 

operacionais de conhecimentos específicos sobre a respetiva aplicação. É uma reflexão 

pessoal que os educadores elaboraram por escrito no momento da avaliação final da ação 

de formação sobre a EOD e que contemplou igualmente a sua perspetiva sobre a escala. 

 

1.5.1.3.Aplicação da Entrevista 

 A entrevista, semi-estruturada (Anexo 8), foi distribuída aos educadores de 

infância que participaram na implementação da EOD nos Jardins de Infância do 

Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho. Foi respondida por escrito por aqueloutros ou 
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enviada por via informática (email). Os dados das respostas dos 13 educadores que 

participaram na entrevista, que foram os mesmos da ação de formação foram agrupados 

pelas categorias ou unidades de significação do respetivo guião (Anexo 7). 

 

 1.5.1.4. Questionário aos pais 

 O questionário destinado aos pais consta de 6 questões, sob o modelo de Likert, e 

procura a sua perceção acerca do inquérito da EOD que aplicaram aos filhos e cujos 

resultados lhes foram dados a conhecer na reunião do final do período pelo educador 

responsável da turma. 

 

1.6. Materiais e Métodos  

Sendo o presente estudo de natureza mista, envolve metodologia qualitativa e 

quantitativa, sendo que a primeira se centra fundamentalmente na análise de conteúdo das 

reflexões e entrevistas, enquanto a análise quantitativa se baseia nos dados das variáveis da 

EOD, aplicada às crianças do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho. 

Neste processo de leitura e análise dos dados, os materiais e métodos 

desenvolvidos foram: 

1. Inicialmente, teve lugar o recurso aos procedimentos estatísticos que 

suportaram a análise dos dados do questionário da escala. Para tal foi construída uma base 

de dados no SPSS 22, na qual se desenvolveram as operações de leitura e análise descritiva 

e correlacional; 

2. Alicerçados nesta base de dados, procedeu-se também à análise do perfil de 

desenvolvimento dos alunos; 

3. Quanto à Análise de Conteúdo (ADC) esta centrou-se nos dados da reflexão e 

da entrevista levadas a cabo com os educadores de infância que participaram na 

implementação da EOD e teve como parâmetros referenciais o construto de Fairclough 

(1992), que propõe um modelo tridimensional, onde o discurso surge estruturado em três 

dimensões essenciais: o texto, a prática discursiva e a prática social. Conforme refere Costa 
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(2014), analisando os princípios de Fairclough (1992), a prática discursiva relaciona-se 

com os processos de produção, distribuição e consumo do texto, numa contextualização 

dos contextos sociais envolvidos. 

 

Fig.12. Concepção tridimensional do discurso, segundo Fairclough (1992, p.101). 

 

A opção por esta metodologia de análise textual teve como fundamento principal 

o facto de entendermos que ela privilegia o discurso como base fundamental do processo 

de interação social, indo, nesse sentido, de encontro à teoria de Vygotsky (2003) sobre a 

linguagem. 

Os símbolos fundamentadores das práticas, que alicerçam os “momentos de 

prática e onde cada momento é visto como ‘internalizando’ os outros sem ser redutível a 

eles” (Chouliaraki & Fairclough, 1999, p. 22), acabam por ser o reflexo dos símbolos 

socialmente construídos e que, como se viu e segundo Vygotsky (2003), ancoram a 

interação do indivíduo com o meio social, servem de ‘andamiaje’ ao desenvolvimento do 

próprio pensamento. 

É nesta perspetiva, cremos, que o modelo deve ser enquadrado, mesmo quando 

surge alicerçado em diversas categorias, de entre as quais se podem destacar o vocabulário, 

a gramática, a coesão e a estrutura textual, construções simbólicas sociais que estribam o 

processo da comunicação escrita. Na verdade, se a primeira categoria, o vocabulário, 

permite a análise das palavras individuais, a gramática trata das palavras combinadas em 

frases. À coesão cabe analisar as ligações entre as frases, através de mecanismos de 

referência (palavras do mesmo campo semântico, sinónimos próximos e conjunções), 

enquanto a estrutura textual se centra essencialmente nas propriedades organizacionais do 
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texto, nos modos e ordem em que os elementos são combinados (Resende & Ramalho, 

2004, p. 187). Esta análise e triangulação foram suportadas pelo programa de análise QSR 

Nvivo 7, que serviu de suporte ao enquadramento das práticas discursivas, que foram 

integradas e interpretadas na prática social, já que a linguagem e o discurso, como referia 

já Vygotsky (2003), são momentos de prática social, de relações sociais, símbolos 

semióticos, que estruturam os fenómenos mentais, numa interação especificada na figura 

13. 

 

Figura 13. Momentos da prática social. (Fonte: Resende & Ramalho, 2004, p. 193) 

 

Deste modo, o discurso deve ser interpretado não apenas no contexto dos 

simbolismos que o expressam, mas igualmente no das forças socio-culturais que o 

contextualizam (Vygotsky, 2003), pois que, neste modelo de análise, para além de 

participarem as atividades cognitivas de produção, distribuição e consumo do texto, 

analisam-se também as categorias força, coerência, e intertextualidade.  

Foi nesse enquadramento teórico que se analisaram as entrevistas e as reflexões 

das educadoras de infância sobre a EOD e o seu contributo para o diagnóstico do processo 

de desenvolvimento das crianças, categorizando-as nos conceitos aglutinadores, de modo a 

melhor relacionar o seu entendimento e discurso, numa contextualização sócio-narrativa. A 

importância do recurso às entrevistas reside essencialmente no facto de estas se 

apresentarem como um instrumento de recolha de dados a que se recorre  

quando se precisa/deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de 

universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados …[…] elas permitirão ao 

pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, coletando indícios dos 

modos como cada um daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando 

informações consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que preside as 

relações que se estabelecem no interior daquele grupo... (Duarte, 2004, p.215). 
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Foi precisamente a intenção de ‘mergulhar em profundidade’ na perceção dos 

elementos que implementaram a EOD, quem sustentou a efetivação desta entrevista, cujo 

guião se estruturou em torno dos objetivos e das dimensões de análise, indo assim de 

encontro ao que preconiza Guerra (2006, p. 35), quando diz que a questão mais importante 

na construção do guião é “a clarificação dos objetivos e dimensões de análise que a 

entrevista comporta”, razão pela qual, recorda,“sobretudo a nível analítico, a necessidade 

de comparabilidade entre os sujeitos e o evitamento da descrição que prepara a 

interpretação…” exijam uma complexa problematização que acaba por conduzir a 

“‘hipóteses explicativas’ que permitem interpretar os fenómenos em análise”, sugerindo-se 

assim que “o guião seja construído em função dos objetivos decorrentes da 

problematização” (Idem, p.36). 

A leitura dos dados referentes ao questionário dos pais, foi suportada pelo 

programa informático Excel, sendo posteriormente efetuada a respetiva análise, numa 

perspetiva comparada com os dados das restantes instrumentos de recolha de dados e com 

a fundamentação teórica. 
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2. Leitura e Análise dos Dados 

 2.1. Identificação da Amostra 

No que que respeita à identificação dos elementos da amostra, equacionaram-se 

duas variáveis: a idade das crianças sobre as quais se reportou o questionário e o ambiente 

socio-cultural em que se situava o Jardim-de-Infância que frequentavam. Não foi 

considerada a variável género ou sexo, geralmente enquadrada na dimensão da 

identificação, pelo facto de diversos educadores não terem reportado os dados referentes a 

esta variável identificativa das crianças nos questionários, o que impossibilitou o respetivo 

tratamento. 

 

2.1.1. Idade 

Como se referiu anteriormente, a amostra é constituída por 311 crianças em idade 

pré-escolar de 14 dos 15 Jardins-de-infância do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho e 

que se distribuem de acordo com os dados da Tabela 3.  

Tabela 3. Distribuição dos elementos da amostra pela idade e pela urbanidade/ruralidade 

 Nº 

Jardins 

³ Crianças 3 Anos 4 Anos 5 Anos 6 Anos TOTAL 

 % Total % Total % Total % Total % Crianças 

Rural 9 20,44 59,16 42 22,83 45 24,45 78 42,39 19 10.32 184 

Urbano 5 25,04 40,84 24 34,65 44 36,64 42 33,07 17 13,39 127 

TOTAL    66  89  120  36  311 

 

Tendo em consideração os dados da Tabela 3 constata-se que: 

1. Percentualmente há maior número de crianças na zona urbana (%=59,16) do 

que na rural (%=40,84). Efetivamente, os cinco Jardins de Infância considerados como de 

cariz urbano apresentam menos 57 crianças do que os nove de cariz rural; 

2. A faixa etária que maior número de crianças apresenta é a dos cinco anos, 120 

(%=38,58); 

3. A faixa etária que apresenta menos crianças é a de 6 anos 36, (%=11,57); 
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4. A moda e a mediana situam-se nos 4 anos, enquanto as percentagens de crianças 

variam entre os 11, 6% nos seis anos e os 38,6% nos cinco anos. 

 

2.1.2. Localização (Rural/Urbano) 

A criação das dimensões de ruralidade e urbanidade na variável da identificação 

prendeu-se essencialmente com a vertente teórica explicativa e fundamentadora do 

processo de desenvolvimento, nomedamente no que se refere à influência do meio social 

neste processo. Vimos com Bronfenbrenner (1998), com Bruner (1983), com Vygotsky 

(1984), com Wallon, (1981) e mesmo com Piaget (1975) que o meio se apresenta como 

variável fundamental no processo da interação do indivíduo com os respetivos 

instrumentos e símbolos, que contextualizam o seu desenvolvimento. Na verdade, a 

interação do indivíduo depende em grande parte das solicitações do meio (Piaget, 1975; 

Vygotsky, 1984), que servem de potencializadores aos desafios que acabam por 

fundamentar o seu processo de desenvolvimento. Ora, as solicitações de um meio de cariz 

predominantemenbte rural não são propriamente idênticas às de outro onde a urbanidade se 

apresenta como caraterística predominante do meio. Uma criança inserida no contexto 

sócio-educativo de um Jardim-de- Infância onde predomina a ruralidade apresenta 

solictações específicas, interações diversas daqueloutro, onde a urbanidade se apresenta 

como predominante. Por isso e porque, com Vygotsky (1984), relevamos a importância do 

meio social no processo de desenvolvimento e interação do indivíduo, considerámos 

pertinente este equacionar bidimensional do meio social onde a criança integra e 

desenvolve. Constata-se ainda, de acordo com os dados da Tabela 3 que: 

1. A média de crianças a frequentar a educação pré-escolar no meio urbano 

( =25,40) é ligeiramente superior à do meio rural ( =20,44); 

2. A percentagem das crianças, em relação ao universo de crianças do Agrupamento 

de Escolas Rosa Ramalho, apresenta-se mais elevada no meio rural ( =59,2), do que no 

urbano ( =40,8), como nos mostram os dados da Tabela 4. Todavia, se considerarmos o 

número de crianças e o de Jardins pelos quais se distribuem (Tabela 4), conclui-se existir 

uma maior frequência relativa de crianças nos jardins de caráter urbano (127/5 = 26) do 

que nos de caráter rural (184/9 = 20) 
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Tabela 4. Frequências e percentagens relativas em função do meio (rural/urbano) 

Localização 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Valido 

Urbano 127 40,8 40,8 40,8 

Rural 184 59,2 59,2 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

  

3. A frequência relativa das crianças com 3 e 5 anos de idade equipara-se nos Jardins de 

caráter rural e urbano, 42/9, ( =4,66) e 24/5, ( =4,80); 76/9, ( =8,44) e 42/5, ( =8,5), 

respetivamente); Já no que se refere às crianças com 4 e 6 anos a frequência relativa dos 

jardins urbanos é superior à dos rurais 45/9, ( =5,0) e 45/5, ( =9,0); 20/9, ( =2,20) e 

17/5, ( =3,40), respetivamente), dados da Tabela 5. 

Tabela 5. Frequências dos Jardins rurais e Urbanos 

Dimensão Jardim de Infância 6 Anos 5 Anos 4 Anos 3 Anos TOTAL 

 

 

 

 

Rural 

 

Adães 1 10 2 2 15 

Airó 3 6 5 2 16 

Alvelos 2 16 14 7 39 

Areias de Vilar 3 4 5 5 17 

Courel 0 5 2 7 14 

Gueral 1 8 5 3 17 

Moure 3 6 1 4 14 

Pereira 6 9 7 5 27 

Remelhe 1 12 4 7 24 

 Soma dos Jardins Rurais 20 76 45 42 183 

 

 

Urbano 

Barcelinhos 0 12 8 6 26 

Gamil 9 5 7 1 22 

Rio Covo S.ta Eugénia 3 4 8 4 19 

Carvalhal 3 9 8 5 25 

Várzea 2 12 14 8 36 

 Soma dos Jardins Urbanos 17 42 45 24 128 

TOTAL 15 37 118 90 66 311 

 

De acordo com os dados expressos neste ítem o que se constata é que a panorâmica 

das crianças a frequentar os Jardins de Infância do Agupamento de Escolas Rosa Ramalho 

não difere grandemente da média nacional (INE/ME, 2013). Efetivamente e se 

compararmos os dados da amostra com os do espetro nacional (Tabela 6), verificamos que 

o maior índice de frequência se situa nos cinco anos, sendo que o menor se apresenta nos 6 

anos, tal como na amostra. É um fenómeno que pode estar relacionado com a crise 

socioeconómica vivida nos últimos anos e que tem provocado uma constatada 
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desertificação rural e um notório abaixamento do índice de nascimentos, o que acaba por 

refletir-se também na amostra, nomeadamente quando se compara a percentagem de 

crianças do meio rural com o urbano.  

Tabela 6. Número de crianças a frequentar a Educação pré-Escolar em Portugal no letivo de 2013/2014 

 

Fonte: DGEEC – Direção Geral de Estatística da Educação e Ciência, 2014) 

É uma realidade estatisticamente comprovada a notória diminuição do índice de 

natalidade nos últimos cinco anos, o que tem conduzido ao encerramento de muitos Jardins 

de Infância, fruto, entre outras causas, da crise socio económica que se vem vivendo no 

país e cujos reflexos se têm feito recair sobretudo nas zonas de pequenas empresas 

industriais, como é o caso da zona territorial em que se integra o Agrupamento Rosa 

Ramalho, onde as pequenas indústrias têxteis proliferavam, sendo que grande parte delas 

acabou por encerrar com a crise socio económica, com todas as consequência sociais e 

demográficas daí resultantes. 

Por outro lado, hoje em dia raros são os casais que apresentam mais de 2 filhos, 

sendo que grande parte se queda pelo filho único, o que acaba por vir a refletir-se na 

frequência dos Jardins de Infância.  

Acresce ainda que a já mencionada falência das pequenas empresas e empresas 

familiares, que nesta região proliferavam nas zonas rurais, tem vindo a aumentar a 

emigração, que se aproxima perigosamente dos índices da década de 60, com a 

desertificação progressiva destas zonas, o seu despovoamento e consequente minimização 

dos índices de natalidade e consequente encerramento de estabelecimentos educativos. O 

número de crianças a frequentar a educação pré-escolar vem diminuindo sucessivamente, o 

que acaba por refletir-se na própria amostra do estudo, bem como a nível nacional. 
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2.2. Capacidades 

 Os itens sustentadores do processo evolutivo das crianças na EOD recaiem sobre 

um conjunto de capacidades que vão desde o domínio afetivo até ao cognitivo e moral, 

passando pelo motor e percetivo, nomeadamente as Afetivas, as Somáticas, as Sensorio-

Percetivas, as Motoras, as Sensorio-Motoras, as de Comunicação, de Pensamento e de 

Normatividade, sendo que estas últimas apenas se aplicavam às crianças de 5-6 anos, tendo 

em conta os parâmetros do desenvolvimento moral da criança (Erikson, 1950). Deste 

modo, nas crianças dos estádios etários de 3-4 anos a EOD apresenta 7 capacidades cujos 

itens expressam o seu desenvolvimento. Nas crianças de 5-6 anos tal processo engloba 8 

capacidades, já que incluem a Normatividade. 

 

 2.2.1. – Afetivas 

 A capacidade afetiva é a que menor média apresenta, ( =62,77), num intervalo de 

confiança inferior de 60,35 e superior de 65,14. A moda é de 60, a mediana de 60 e o 

desvio padrão de 21,009, como se pode verificar nos dados da Tabela 7. Quando 

correlacionada com a idade, esta capacidade apresenta, na correlação de Pearson, um 

índice correlacional negativo de r=-,005 (р≤0,936), pelo que não é estatisticamente 

significativa. 

Correlacionada com a localização a capacidade apresenta uma correlação positiva 

de r=,116 (р≤0,041), o que lhe não confere igualmente significância estatística. A 

correlação mais forte apresentada por esta capacidade é com as capacidades somáticas, 

r=,458, (р≤0,001), o que é estatisticamente significativo, como se constata dos dados da 

Tabela 8. 

A afetividade é uma das capacidades fundamentais no desenvolvimento humano. 

Não só porque engloba toda a vida emocional e, consequentemente toda a vertente de 

homeostasia que o homem desenvolveu como espécie e desenvolve enquanto indivíduo, 

mas porque se apresenta como efetivo regulador de toda a interação humana (Damásio, 

2010). 
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Vimos já que Wallon (1981) engloba nesta capacidade as emoções, os sentimentos 

e as volições do indivíduo, encarando-a numa relação direta com a cognição e, como ela, 

também alvo de um processo evolutivo por estádios, embora os não defina. Na verdade, 

quando Wallon (1959; 1981) acentua, a evolução progressiva da afetividade, num 

distanciamento cada vez maior da sua base orgânica, face à influência social, está a relevar 

o papel das emoções, referente evidenciador do social que a fundamenta (Almeida, 2008), 

relacionando-a com os estados de bem ou mal-estar da criança. Por outro lado, quando a 

enquadra nas vertentes orgânica e social, não deixa de, desde logo dar uma relevância 

especial a esta última, já que pode amplamente transformar os efeitos daqueloutra (Wallon, 

1981, p. 288), o que acaba por ir de encontro à perspetiva daqueles autores que relevam a 

influência social na construção e desenvolvimento das emoções (Saarni, 2002). 

Tabela 7. Medidas Descritivas das capacidades 

Estatísticas 

 Afetivas Somáticas Sensorio 

Percetivas 

Motoras Sensorio 

Motoras 

Comunica

ção 

Pensament

o 

N  311 311 311 311 311 311 311 

Média 62,77 72,09 86,62 75,50 86,88 76,33 71,16 

Erro de média 

padrão 

1,191 1,220 1,245 1,188 1,170 1,103 1,174 

Mediana 60,00 80,00 100,00 80,00 100,00 80,00 80,00 

Moda 60 70a 100 100 100 90 80 

Desvio Padrão 21,009 21,518 21,964 20,953 20,641 19,446 20,712 

Variância 441,361 463,037 482,435 439,025 426,047 378,133 428,978 

Intervalo 100 100 100 90 200 100 100 

Interv.Conf 

Sup. 

Interv.Conf Inf. 

60,35 

65,14 

69,61 

74,63 

84,12 

89,00 

73,12 

77,84 

84,63 

89,39 

74,12 

78,52 

68,84 

73,44 

Soma 19520 22420 26940 23480 27020 23740 22130 

a. Ha vários modos. O menor valor é mostrado 

 

Esta transversalidade da capacidade vem justificar a relação que no presente estudo 

se procurou, através da influência do meio, indo assim de encontro a um dos fatores que 

podem alicerçar o desenvolvimento do indivíduo, o contexto, (Bronfenbrenner & Morris, 

1998), ao mesmo tempo que se alerta para o papel transformador e potenciador das 

condições do meio social, que nas interações com os orgânicos alteram não só as fontes de 

onde procedem as manifestações afetivas, quanto as suas formas de expressão (Wallon, 

1981).  
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Por outro lado, e na idade do pré-escolar, a importância da afetividade pode 

também encontrar-se no papel de ‘andamiaje’ que exerce face às dimensões em que se 

expressa, e de cuja relação surge um conjunto de construtos a considerar, tais como o 

desenvolvimento do “self, o desenvolvimento do auto-conceito, da auto definição e as 

emoções dirigidas para o self” (Papalia et al., 2001, p. 352-355).  

Os dados do estudo acentuam a possibilidade da evolução da afetividade, já que a 

menor média se situa precisamente nos 3 anos, acentuando-se precisamente nos 6, quando, 

segundo Harter e Budin (1987), na criança começa a desenvolver-se a capacidade de 

perceção de duas emoções ao mesmo tempo e de reconhecimento da possibilidade de dois 

sentimentos do mesmo tipo dirigidos a alvos diferentes, bem como da possibilidade de dois 

sentimentos opostos simultaneamente. Secadas (1992, p. 345) acentua igualmente este 

processo evolutivo da afetividade, cujo processo enquadra em três vertentes fundamentais: 

o acercamento afetivo e prazenteiro, a descarga emocional retida (susto, ansiedade e medo) 

e o afastamento do estímulo nocivo (aversividade), manifestações que, na idade pré-escolar 

vão evoluindo desde o apego, a emoção e o sentimento (3-4 anos), até ao bem-estar mental 

e relacional nas relações inter-pessoais (5-6 anos). Secadas (1992) enquadra a afetividade 

na expressão de um conjunto de capacidades, tais como a prazenteria, a ansiedade, a 

aversão, a assertividade, a amizade, e a sexualidade. 

Os dados referentes a esta capacidade, que se apresenta com os índices menos 

elevados, como se constatou (Tabela 7 e Gráfico 2), podem precisamente residir nestas 

manifestações evolutivas, que acabam por influir no próprio auto-conceito da criança, que 

se vai desligando progressivamente dos pais e educadores (3-5 anos) até se fixar mais nos 

pares e nos próprios irmãos (5-6 anos), num processo evolutivamente socializador e com 

rasgos supressivos, onde se alivia a sobrecarga da centração na família para uma abertura 

ao exterior (Secadas, 1992, p. 432). A média global da capacidade no âmbito da amostra 

do estudo é de = 62,7 e o desvio padrão de 21,009 (Tabela 7). Correlacionando os dados 

com as dimensões relativas à localização, constata-se que o ambiente rural apresenta uma 

média, =65 superior à urbana, =60, precisamente em cinco pontos (Tabela 10).  

Sendo embora a capacidade que menor índice global apresenta, a afetividade é, 

todavia, uma capacidade fundamental, não só porque transversal a todas as outras 

capacidades e manifestações da criança, não só porque reguladora de toda a sua interação, 
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mas também porque, como refere Secadas (2002), se apresenta como base da atividade 

pensante, pois que, segundo o autor, quando um homem se atreve a pensar é porque teve 

um forte vínculo afetivo. 

 

 2.2.2. Somáticas 

 As capacidades somáticas situam-se em quinto lugar, já que apresentam uma média 

de 72, 09 num intervalo de confiança inferior de 69,61 e superior de 74,63, com a moda a 

situar-se em 70, a mediana em 80 e o desvio padrão em 21,518, como nos mostra a Tabela 

7. Quando correlacionada com a idade esta capacidade apresenta uma correlação de 

Pearson de r=,048, (р≤0,394), o que se apresenta estatisticamente como não significativo. 

Na correlação com a localização, verifica-se uma correlação de r=,260 (р≤0,001, o que é 

estatisticamente significativo). A capacidade com que apresenta correlação mais forte é 

com a afetividade, r=458 (р≤0,001), o que é estatisticamente significativo e a menos forte 

é com a idade, r=,048, (р≤0,394), o que não é estatisticamente significativo, como nos 

mostram os dados da Tabela 8. 

As capacidades somáticas prendem-se com atitudes motoras que se prendem com 

posturas e movimentos do corpo, que acentuam a evolução posicional desde a postura 

horizontal até à ereta. No ser humano a base de sustentação vai-se reduzindo 

progressivamente, desde a postura horizontal (deitado, arrastar-se…), a posições 

intermédias (sentar-se, gatinhar), até à postura vertical, que possibilita o caminhar. Este 

evoluir é encarado por Secadas (1992, p. 435) como um processo de supressão das 

capacidades somáticas que se traduz “no domínio progressivo do corpo em movimento”. 

(Ibidem). É uma evolução que se processa de três maneiras, que vão desde a “conservação 

do equilíbrio nas mais variadas posturas; não o perdendo na corrida, no salto e nas 

formas extremas de locomoção; e ajustando os membros como peças de uma estrutura 

sólida na luta, nos desportos e nos jogos de rivalidade” (Secadas, 1992, p. 435). Esta 

supressão torna-se fundamental no desenvolvimento da motricidade fina que pressupõe a 

supressão (superação e instrumentalização) nas capacidades macrossomáticas, “de modo 

que o sujeito possa despreocupar-se do seu funcionamento, dando-as por conquistadas, 

quando atende a operações de mais altos voos” (Ibidem). As capacidades somáticas 

expressam-se nas posturas e deslocações, na posição sentada e na posição erecta. No 
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estudo, as capacidades somáticas apresentam a quinta média de incidência, terceira menos 

elevada, =72, logo a seguir às motoras e antes da cognição ou pensamento e com um 

desvio padrão de 21, 518 (Tabela 7). 

Quando correlacionada com as idades (Gráfico 2), verifica-se que são os 5 anos que 

apresentam a maior média, =80, sendo que a menor se verifica nos 6 anos, =61. Na 

relação entre o meio rural e o meio urbano constata-se uma predominância do meio rural 

sobre o urbano na maior diferença de incidência verificada no estudo (≠ 8). A correlação 

mais forte desta capacidade verifica-se com a capacidade afetiva, r=,458, (р≤0,001), o que 

é estatisticamente significativo, como mostram os dados da Tabela 8.  

Estas capacidades desempenham um papel importante no período pré-escolar, 

sobretudo, como se verá aquando da análise das capacidades motoras, no desenvolvimento 

do jogo, catalisador fundamental do desenvolvimento da criança no período pré-operatório, 

como se viu na fundamentação teórica. 

Tabela 8. Correlações e níveis de significância 

 idade Localiz

ação 

Sens. 

Percet 

Afetiv Comuni

caç 

Motoras Pensam

ento 

Sens. 

Motor 

Somáticas 

Idade 

Pearson Correlation 1 -,004 -,081 -,005 ,161** -,291** ,091 ,330** ,048 

Sig. (2-tailed)  ,947 ,153 ,936 ,004 ,000 ,109 ,000 ,394 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Localização 

Pearson Correlation -,004 1 ,081 ,116* ,086 ,134* ,062 -,034 ,260** 

Sig. (2-tailed) ,947  ,155 ,041 ,131 ,018 ,273 ,554 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Sensorio Percetivas 

Pearson Correlation -,081 ,081 1 ,091 ,400** ,296** ,432** ,295** ,358** 

Sig. (2-tailed) ,153 ,155  ,110 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Afetivas 

Pearson Correlation -,005 ,116* ,091 1 ,167** ,223** ,240** ,133* ,458** 

Sig. (2-tailed) ,936 ,041 ,110  ,003 ,000 ,000 ,019 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Comunicação 

Pearson Correlation ,161** ,086 ,400** ,167** 1 ,316** ,718** ,450** ,326** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,131 ,000 ,003  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Motoras 

Pearson Correlation -,291** ,134* ,296** ,223** ,316** 1 ,308** ,102 ,263** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,018 ,000 ,000 ,000  ,000 ,073 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Pensamento 

Pearson Correlation ,091 ,062 ,432** ,240** ,718** ,308** 1 ,477** ,367** 

Sig. (2-tailed) ,109 ,273 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Sensorio Motoras 

Pearson Correlation ,330** -,034 ,295** ,133* ,450** ,102 ,477** 1 ,283** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,554 ,000 ,019 ,000 ,073 ,000  ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Somáticas 

Pearson Correlation ,048 ,260** ,358** ,458** ,326** ,263** ,367** ,283** 1 

Sig. (2-tailed) ,394 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Os dados do estudo vão de encontro ao entendimento global que sobre estas 

capacidades faz Secadas (2002), para quem estas capacidades se expressam nas dimensões 

das posturas e deslocações, na posição sentada, e na posição ereta, e evoluem num 

progressivo processo supressivo que desde os reflexos corporais vai alcançando novas 

conquistas até chegar ao controlo dos movimentos voluntários, numa redução da base de 

sustentação e da postura horizontal até à posição ereta e ao caminhar, numa manifestação 

de domónio progressivo do corpo em movimento. É um processo que vai desde a 

conservação do equilíbrio nas diversas posturas, mantendo-o no salto e nas formas 

extremas de locomoção, até ao ajuste dos membros como peças de uma estrutura sólida, na 

luta, nos desportos e nos jogos de rivalidade.  

Também na motricidade fina há um processo evolutivo, pleno de supressões, como 

se para chegar à expressão artística e ao pleno rendimento inteletual, fosse necessário 

suprimir (superado e instrumentalizado) o domínio das capacidades macrossomáticas, de 

modo a que o indivíduo acabe por despreocupar-se do seu funcionamento, dando-as como 

ganhas, quando atende a operações de mais altos voos (Secadas, 1992). 

Porque intimamente ligadas a posturas corporais e a movimentos, as capacidades 

somáticas estão umbilicalmente conetadas com as motoras e com as sensório-percetivas, 

que analisaremos de seguida. 

 

2.2.3. Sensorio-Percetivas 

 No que se refere às capacidades sensório-perceptivas, a média é a segunda mais 

elevada =86,62, com intervalo de confiança inferior de 84,12 e superior de 89,00, uma 

moda de 100, mediana de 100 e um desvio padrão de 21,964 (Tabela 7). A correlação de 

Pearson, quando correlacionada com a idade, aponta para uma correlação negativa de r=-

,081 (р≤0,153), o que não é estatisticamente significativa; quando correlacionada com a 

localização, a correlação é positiva r=,081, (р≤0,153) e, estatisticamente também sem 

significância. A correlação mais forte é estabelecida com a cognição ou pensamento, 

r=,432 (р≤0,001), o que é estatisticamente significativo e a menos forte é com a idade, r=-

,081, (р≤0,153), o que não é estatisticamente significativo, como se constata nos dados da 

Tabela 8. 
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Não é fácil identificar as manifestações sensoriais, dada a sua subjetividade. Daí 

que Secadas (2002) tenha optado por as tratar mescladas com as motoras, através das quais 

se manifestam e com as quais se confundem. Efetivamente os sistemas visuais, por 

exemplo, são tão sensoriais, quanto motores, o que vem atestar que as sensações e as 

perceções acabam por expressar-se nas manifestações motoras que as acompanham. 

 Estas capacidades, que Secadas trata conjuntamente englobam dimensões como a 

trófico, buco-manual, a viso-motora, a áudio-motora e a táctil, todas elas numa evolução 

alicerçada em progressivas supressões, que vão permitindo alienar esforços em etapas já 

conquistadas para alcançar novas etapas evolutivas. 

No nosso estudo estas capacidades apresentam o segundo maior índice global de 

incidência, com uma média de 86,62 e um desvio padrão de 21,964 (Tabela 7). O 

decréscimo percentual verificado aos 6 anos poderá ter a ver precisamente com o processo 

supressivo, indispensável para o desenvolvimento das capacidades, do desenvolvimento 

moral e da interação com regras. Como estas estão já praticamente consolidadas, há uma 

supressão das energias anteriormente desenvolvidas para novas conquistas, o que pode 

influenciar as respetivas manifestações. Tal entendimento pode sustentar-se, a mero título 

de exemplo, na capacidade táctil onde das primeiras manifestações de “mensajeira da 

estimulação vinda de fora” (Secadas, 1992, p. 500) vai evoluindo dos reflexos aos 

conceitos com o predomínio progressivo do hemisfério esquerdo que na idade pré-escolar 

(3 anos) se apresenta como etapa descriminitiva, rivalizando progressivamente (3-8 anos) 

com a visual.  

Como se referiu anteriormente, estas capacidades mesclam-se com a motricidade, 

razão pela qual poderá notar-se um acentuar na idade dos 3 anos, =87, (Gráfico 2), onde 

a atividade motora atinge um certo pico (Secadas, 1992), sendo que o decréscimo dos 6 

anos poderá ainda relacionar-se com a pasagem do pensamento preoperacional ao 

concreto. 

No que se refere à relação das capacidades com o meio, também nesta há uma certa 

predominância do rural, =88,10 sobre o urbano, =84,49, (Tabela 10). Continuamos a 

manter a convicção de que o meio rural oferece mais estímulos sensoriais e mesmo 

motores do que o urbano, se bem que, nestas capacidades a diferença não seja deveras 

pronunciada. A média global das capacidades sensório-motoras, já com a média da relação 
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entre a ruralidade e urbanidade ultrapassa os 84% (Tabela 10) o que coloca estas 

capacidades em segundo lugar no índice de prevalência no processo de desenvolvimento 

das crianças da amostra. A correlação mais forte desta capacidade é estabelecida com a 

cognição ou pensamento, r=,432, (р≤,001), o que é estatisticamente significativo, (Tabela 

8). 

 

2.2.4. Motoras 

 As capacidades motoras apresentam uma média de 75,50, com um intervalo de 

confiança inferior de 73,12 e superior de 77,98, uma mediana de 80 e desvio padrão de 

20,953 (Tabela 7), sendo que a correlação de Pearson apresenta uma correlação negativa 

de, r=-,291, (р≤0,001) com a idade, o que é estatisticamente significativo e positiva de 

r=,131, (р≤0,018), com a localização, o que não é estatisticamente significativo. A 

correlação mais forte é estabelecida com a cognição, r=,308, (р≤0,001), o que é 

estatisticamente significativo e a menos forte com a idade, r=,-291 (р≤0,001, o que é 

estatisticamente significativo, (Tabela 8). 

A entrada no pré-escolar (3 anos) assinala uma fase relevante no que respeita ao 

desenvolvimento da motricidade da criança, nomeadamente nas competências da 

motricidade grossa. Efetivamente, por volta dos 3 anos a criança já consegue saltar uma 

distância de cerca de meio metro, subir uma escada sem ajuda, alternando os pés, saltar 

num só pé, mesmo que para tal use uma série de saltos irregulares e diversificados. Os 4 

anos revelam já a capacidade de controlar a paragem, iniciar e virar, aumentando a 

distância de salto em cerca de mais 20-30 centímetros, conseguindo ainda dar quatro a seis 

saltos num só pé. Aos 5 anos já se vira, pára e inicia a marcha com eficácia, mesmo nos 

jogos, salta a correr entre 70 a 90 centímetros, desce a escada alternando os pés e sem 

ajuda e já aguenta a saltar num só pé cerca de 5 metros. (Papalia et al., 2001, p. 287).  

Ou seja, é na idade do pré-escolar que a criança desenvolve com maior notoriedade 

as capacidades motoras grossas, numa evolução onde “parece não haver um limite para o 

número e tipo de ações motoras que as crianças podem aprender, pelo menos em certa 

medida, por volta dos 6 anos” (Papalia et al., 2001, p. 287). Tal evolução, no entanto 

torna-se mais evidente e eficaz quando as crianças “têm oportunidade de ser ativas a um 
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nível maturacional apropriado, em situação de brincadeira livre não estruturada” (Ibidem), 

o que vem realçar a importância do contexto no desenvolvimento da criança, a importância 

entre esse processo e o meio em que se insere o Jardim de Infância ou vive a criança. 

No que respeita às competências da motricidade fina, o respetivo desenvolvimento 

traz maior securização no auto conceito e auto imagem, traz “maior responsabilidade pela 

sua própria pessoa” (Papalia et al, 2001, p. 287). 

 À medida que se desenvolvem os tipos de capacidades motoras, a criança vai 

integrando as novas aquisições nos esquemas anteriores, dando origem a comportamentos 

mais complexos que expressam a progressiva consolidação de sistemas de ação. 

 Secadas (1992, p. 505) engloba nas capacidades motoras a motricidade geral da 

cabeça e do tronco, ou seja, da gesticulação facial, as capacidades derivadas do 

desenvolvimento e integração das extremidades, a preensão, destreza manipulativa e 

habilidades manuais, o lançamento manual e instrumentado e os jogos somáticos e 

desportivos. 

 No domínio destas capacidades os dados do estudo evidenciaram que há um bom 

desempenho por parte das crianças da amostra, sendo que é nos 3 anos que o seu 

desenvolvimento mais se acentua. Estes dados vão de encontro ao que acabou por afirmar-

se sobre a generalidade dos aspetos do desenvolvimento da motricidade. O facto da média 

global das capacidades motoras, de acordo com os dados do Gráfico 2 e da Tabela 10, se 

situar nos 75% ( =76,31) é por si só reveladora da incidência desta capacida no processo 

do desenvolvimento das crianças da amostra. Esta incidência acentua-se, como se referiu 

nos dois primeiros anos da educação pré-escolar (3 e 4 anos), com uma incidência média 

de =85,91 e =80,22, respetivamente. Os 5 e 6 anos apresentam uma incidência menor 

(5 anos =66,25; 6 anos =75,56), talvez porque com o início dos jogos de regras, em que 

as crianças começam a integrar-se socialmente, a incidência se prenda mais com a 

normatividade. 

Tendo em conta os dados da Tabela 7 constata-se que as capacidades motoras 

apresentam uma incidência no desenvolvimento da criança que as coloca em quarto lugar, 

ou seja a meio da tabela, precedidas pela capacidade de comunicação e seguidas pela 
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cognição e pensamento, com uma média de incidência de =75,5  e um desvio padrão de 

21,964. 

 Relacionando o desenvolvimento das capacidades motoras com o ambiente, na 

procura da influência do meio no desenvolvimento das capacidades, nota-se que o 

ambiente rural apresenta globalmente uma maior média ( =77,83) do que o urbano 

( =72,13). A influência do meio poderá, neste caso ter a ver com o estilo de vida 

caraterístico de cada um destes ambientes, sendo que geralmente o ambiente urbano 

oferece uma tendência mais sedentária e sem tantas possibilidades de exploração motora 

como o rural.  

A própria perceção dos pais do ambiente rural, onde por norma as crianças brincam 

nos quintais, nas hortas ou jardins é, quiçá, diferente da dos pais que se confinam aos 

escassos metros quadrados de um apartamento, diferenças que as próprias crianças acabam 

depois de transportar para o Jardim de Infância, já que são a expressão das suas vivências 

quotidianas. A correlação mais forte verifica-se com a capacidade da cognição, r=,308, 

(р≤0,001), o que é estatisticamente significante, como se pode verificar pelos dados da 

Tabela 8. 

 

2.2.5. Sensorio-Motoras 

 A capacidade sensório-motora é a que apresenta a média mais elevada, 

86,88, com o intervalo de confiança inferior de 84,63 e superior de 89,39, com uma moda 

de 100, uma mediana de 100 e um desvio padrão de 20,641 (Tabela 7), evidenciando uma 

correlação de r de Pearson com a idade de r=,330 (р≤0,001), o que é estatisticamente 

significativo, e negativa de r=-,034 (р≤0,554) com a localização, o que não é 

estatisticamente significativo. Estabelece a correlação mais forte com a cognição ou 

pensamento, r=,477, (р≤0,001), o que é estatisticamente significativo e a menos forte com 

a localização, r=-,034, (р≤0,554), o que não é estatisticamente significativo, como nos 

mostram os dados da Tabela 8. 

 Nesta capacidade o acto vem determinado pela antecipação do seu efeito sobre as 

coisas. O objeto é percebido como operável ou factível. Grosso modo nas primeiras 

manifestações pode colocar-se em paralelo com a inteligência sensório-motriz de Piaget, 
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sendo que para este as operações da inteligência não derivam diretamente das atividades 

perceptivas, mas das sensório-motoras (Secadas, 1992). 

A já anteriormente referida dificuldade em observar as impressões sensoriais faz 

com que se associem às motoras, através das quais se manifestam, como é o caso das 

gustativas, visuais, tácteis, acústicas, juntamente com as respetivas formas de perceção em 

que se organizam com a motricidade, através da qual se expressam. Daí que se considerem 

nesta capacidade os processos sensório-motores fundidos nestas sequências de conduta: 

seguimento e busca (não só pela presença do objeto, mas através da imaginação, o que 

prova a sua permanência), sentido mediacional (uso de uns objetos para alcançar outros), 

representação (em diversas estruturas concretas), expressões gráficas, que representam as 

dimensões da capacidade. 

A representação hábil evolui segundo 3 etapas: 1) a primeira dispõe os elementos 

em estruturas simples; 2) na segunda o sujeito ajusta a ação às formas e compõe-nas de 

acordo com um sentido de um objetivo figural previsto; 3) a terceira persegue e reprodução 

das formas reais, sendo que o objetivo é alcançar o objeto através da ideia. A idade dos 3,5 

anos marca a fronteira evolutiva do desenho, começando aí a representação objetiva das 

coisas.  

No que aos dados do estudo diz respeito, o que se constata é que estas capacidades 

apresentam um índice de incidência de =86,62 no processo de desenvolvimento da 

criança, com um desvio padrão de 21,964 (Tabela 7), colocando-as em segundo lugar, 

precedidas pelas capacidades sensório-motoras e seguidas da comunicação. 

Relacionando o nível de incidência destas capacidades com a idade, no processo de 

desenvolvimento das crianças da amostra, constata-se que há uma evolução gradativa dos 3 

aos 6 anos, sendo que é aos 5 anos que se atinge o pico da incidência, com 95% (Gráfico 

2). Correlacionando os dados de incidência com o meio, constata-se que há uma 

prevalência do meio urbano ( =87,72), embora seja pouca a diferença entre a percentagem 

deste meio com o rural ( =86,30), que se cifra apenas em 2 pontos percentuais (Tabela 

10). A correlação mais forte estabelece-se com a cognição ou pensamento, r=,477, 

(р≤0,001), o que é estatisticamente significativo, como se constata nos dados da Tabela 8. 
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De acordo com Secadas a entrada na idade pré-escolar marca uma etapa decisiva no 

que a estas capacidades diz respeito. Efetivamente, no que respeita à primeira dimensão 

desta capacidade, o seguimento e a busca, é só aos 3 anos que a criança “entende que um 

espaço pode ser equivalente a outro, guiando-se por esta semelhança na busca de objetos 

em sítios desconhecidos, […] servindo-se, portanto, da memória e de certo conceito de 

espaço” (Secadas, 1992, p. 557). Já na mediação é também por volta dos 3 anos que se dá 

o cruzamento do alcance com os meios e as ferramentas, sendo que “alguns dos 

instrumentos são prediletos a partir dos 3 anos e não lhos facilitar pode impedir a 

mudança…” (Idem, p. 562). 

Idêntica situação se nos depara na dimensão da representação e construção, cuja 

passagem das habilidades elementares às complexas se verifica por volta dos 4-5 anos, 

onde se constata já a intenção de “combinar as componentes do objeto manipulado, em vez 

de os tratar como blocos inteiros, e integrar as partes relacionadas em estruturas 

adaptáveis ao objetivo” (Secadas, 1992, p. 570). 

A expressão gráfica, última dimensão destas capacidades, encontra também nos 3-4 

anos uma etapa crucial que é a passagem da garatuja ao desenho esquemático, que 

manifesta já a combinação de esquemas, abrindo portas à combinação de três ou mais 

figuras e ao desenho pictórico. 

Os resultados do estudo parecem consentâneos com os pressupostos teóricos 

fundamentadores das capacidades e respetivas dimensões, evidenciando a importância da 

etapa da educação pré-escolar no respetivo processo de desenvolvimento. 

 

 2.2.6. Comunicação 

 A capacidade de comunicação apresenta como média 76,33, com um intervalo de 

confiança inferior de 74,12 e superior de 78,52  e uma moda de 90, uma mediana de 80 

(Tabela 7), sendo que a correlação de Pearson apresenta um valor correlacional com a 

idade de r=,161, (р≤0,004), o que é estatisticamente significativo, e de r=,086, (р≤0,131), 

estatisticamente sem significado, quando correlacionada com a localização. A correlação 

mais forte é estabelecida com o pensamento ou cognição r=,718, (р≤0,001), o que é 
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estatisticamente significativo, e a menos forte com a localização r=,086, (р≤0,131), o que 

estatisticamente não apresenta significância, (Tabela 8). 

 Esta capacidade engloba os meios através dos quais a criança comunica com 

os outros e com o meio. Fá-lo através da memória, com a qual reconhece as pessoas, da 

atenção, da resposta a sinais, através da demanda e da inibição, da fala e da mimética, da 

habituação e da cooperação.  

A comunicação expressa-se igualmente nas respostas a estímulos provenientes do 

contato com os outros, nomeadamente com os familiares e educadores, tornando-se mais 

ativa através dos hábitos de convivência aprendidos, onde se relevam a fala a e a imitação, 

efetivos mediadores do processo de comunicação, onde começam por ser recetivas, para 

progressivamente se transformarem em fatores de convivência (Secadas, 1992). 

Esta capacidade apresenta como dimensões expressivas o reconhecimento e a 

memória. Esta última capacidade torna-se diacrónica a partir dos 3 anos, permitindo a 

organização da sucessão.  

Aos cinco anos acentua-se a predominância do hemisfério dominante, que 

fundamentará a memória a curto e longo prazo e a memória verbal e numérica; os sinais e 

a atenção, verdeiro filtro que permite selecionar o que interessa, e que pode ser facilitada 

pelo jogo, e a antecipação. Desenvolve-se ainda a capacidade da demanda, onde se recorre 

a objetos e a pessoas como meios de alcançar o que se pretende, bem como a capacidade 

da inibição, que afasta os estímulos irrelevantes, selecionando os que interessam e que se 

revela também no autocontrolo da expressão emocional (Secadas, 1992). 

A fala, que segundo Vygotsky (2003) se torna significativa a partir dos 2 anos, 

altura em que se cruzam a etapa preinteletual com a prelinguística, vai organizar-se na 

linguagem, que aos 3 anos se apresenta já basicamente estruturada no idioma, 

encaminhando-se para uma boa capacidade de comunicação, que encontrará nos 6 anos a 

capacidade de incluir a gramática no discurso. 

De referir ainda nesta capacidade da comunicação a mímica, os gestos e a imitação, 

que, de acordo com Secadas (1992) encontram, a partir dos 3 anos, a possibilidade de se 

verem ampliados pela fantasia e aprofundados na mímica facial a partir dos 5 anos, bem 

como nos gestos e na imitação, a partir dos 6. Será igualmente a partir desta idade que se 
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alicerçarão a simulação, a habituação e cooperação, que fundamentam a aprendizagem 

social, que estruturam e ancoram a interação normativa da criança com os outros. 

Os dados so estudo colocam a incidência desta capacidade em terceiro lugar, com 

uma média de 76,33 e um desvio padrão de 19,446 (Tabela 7), precedida pelas capacidades 

sensório percetivas e seguida das capacidades motoras. 

Relacionando o índice de incidência destas capacidades no processo de 

desenvolvimento das crianças da amostra com as respetivas idades, o que se constata é que 

elas apresentam uma evolução gradual, atingindo o seu máximo nos dois últimos anos, 

com uma incidência de =77,96 (Gráfico 2). A correlação mais forte estabelecida por estas 

capacidades é com a capacidade da cognição ou pensamento r=,718, (р≤0,001), o que é 

estatisticamente significativo, como mostram os dados da Tabela 8. 

No que concerne à correlação das capacidades com o ambiente constata-se a 

existência de uma influência do meio, já que o meio rural apresenta uma média de 

incidência, =78,10 superior à do urbano, =74,33, como se refere na Tabela 10. 

A convivência da criança no jardim de Infância acaba por desenvolver e consolidar 

a capacidade de comunicação e de autonomia da criança. No seu meio ambiente a criança 

começa a envolver-se em jogos de regras com os outros, adquirindo hábitos estáveis, 

nomeadamente de aprendizagem social, “mostrando como a docilidade se transforma 

lentamente em cooperação e em hábitos domésticos, consolidados por actividades lúdicas, 

especialmente jogos de regras” (Secadas, 1992, p. 682). 

 

2.2.7. Pensamento-Cognição 

 A última capacidade comum para toda a educação pré-escolar era a do pensamento, 

cuja média de 71,16, a coloca em penúltimo lugar, com um intervalo de confiança inferior 

de 68,84 e superior de 73,44, uma moda de 80 e uma mediana de 80 e um valor de r de 

Pearson de r=,091, (р≤0,109) com a idade,  e de r=,062, (р≤0,273), com a localização, uma 

e outra sem significância estatística. A correlação mais forte é estabelecida com a 

comunicação, r=,718, (р≤0,001), o que é estatisticamente significativo, e a menos forte 

com a localização, r= -,062, (р≤0,273), como nos mostram os dados da Tabela 8. 
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A inteligência é uma capacidade que se desenvolve como uma aptidão cognitiva 

genérica que evoluciona numa série de estruturas qualitativamente distintas e se diferencia 

diversamente de acordo com os processos, esquemas e símbolos que utiliza, os conteúdos 

sobre que versa e as interações culturais do indivíduo. A sua função principal é ajudar o 

indivíduo a resolver situações novas. Assim a inteligência é a capacidade de criar, 

auxiliada por automatismos e recursos ou amplificadores. A inteligência tem um caráter 

evolutivo, assente numa estereotipia, que a sua curiosidade e pela invenção ampliam e 

desenvolvem.  

Sendo um processo evolutivo, a inteligência apresenta, a partir dos 3 anos, as suas 

principais formas adultas, nomeadamente, temporal, espacial, numérica, semântica, 

relacionante, lógica e conjetural, às quais se podem ainda acrescentar como capacidades 

em que se expressa a cognição a estereotipia, a curiosidade e a capacidade inventiva.  

A estereotipia é a preformação de ideias e aplicadas a conteúdos mais complexos, 

sem mediar um processo de revisão que os atualize, fenómeno que carateriza o que Piaget 

(1974) denomina de raciocínio transdutivo e onde os nomes das coisas são uma chave 

precoce deste processo, num tipo de pensamento esquemático ou simplista. Já no que se 

refere à curiosidade é uma das capacidades fundamentais no desenvolvimento da 

inteligência e cognição, já que ao procurar novos conhecimentos, ao estabelecer novas 

relações assegura o desenvolvimento cognitivo. A exploração de objetos, potencializada 

pela curiosidade, levará à categorização, aos conceitos, ao desenvolvimento da linguagem. 

É uma capacidade que se desenvolve sobretudo a partir dos 3 anos, quando a criança tem a 

possibilidade de recorrer aos jogos de imaginação, apresentando-se, na perspetiva 

construtivista, como uma estrutura deveras importante, ao possibilitar novos desafios à 

criança, desafios que se acentuam através do jogo que, como se viu na fundamentação 

teórica é fundamental nesta fase etária para o desenvolvimento da curiosidade da criança. 

O desenvolvimento espacial começa aos 3 anos com a perceção de tamanhos e 

posições relativos. Os 4-5 anos marcam a passagem de um manejo concreto das 

magnitudes espaciais num plano para as suas representações figurais num espaço 

tridimensional, da passagem do domínio simbólico das formas, para o domínio do meio 

físico em que se move, operando-se a concetualização espacial (Secadas, 1992).  
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As restantes capacidades (tempo, número, semântica, lógica) sofrem uma evolução 

que se acentua a partir dos 3 anos, com a passagem do pensamento simbólico para o 

operacional, do raciocínio transdutivo para o raciocínio lógico, sendo que até ao final da 

educação pré-escolar a criança permanece ainda ligada às operações concretas, 

continuando presas à  

realidade presente, aos sentidos, a exercícios como ordenar de acordo com uma 

propriedade, ou em criatividades que impliquen alguma reversibilidade […] culminando 

com a descoberta de invariantes, como a conservação da substância, o peso, o volume 

(Secadas, 1992, p. 778). 

 

Estas caraterísticas específicas da capacidade da cognição na idade pré-escolar 

surgem nos dados da amostra do estudo com uma incidência de =71,16, um desvio 

padrão de 20.712. A correlação mais forte é estabelecida com a capacidade da 

comunicação, r=,718, (р≤0,001), o que se apresenta como estatisticamente significativo e a 

menos forte com a variável localização, r=,062, (р≤0,273) como nos referem os dados 

daTabela 8. De acordo com os dados do Gráfico 2 nota-se que há uma evolução 

progressiva nesta capacidade, tendo em conta as idades, o que vai de encontro aos 

pressupostos teóricos. Na correlação da capacidade com a variável meio a diferença é de 2 

pontos percentuais, apresentando o meio rural maior prevalência ( =72,23) do que o 

urbano ( =69,71). 

 Esta capacidade apresenta um índice de prevalência que a coloca em penúltimo 

lugar no estudo, sendo precedida pela afetividade e seguida das capacidades somáticas. 

 

 2.2.8. Normatividade 

 Como se referiu anteriormente esta capacidade era apenas para as crianças entre os 

5 e os 6 anos. Secadas (1995) na elaboração da sua escala seguiu de perto os princípios do 

desenvolvimento moral e de cidadania de Erikson (1950), considerando que a acapacidade 

de contextualizar o entendimento das normas é uma capacidade que só após os quatro anos 

se vai apresentando como indicador desenvolvimental. Daí que os dados referentes a esta 

dimensão se reportem apenas às crianças dos dois últimos anos do pré-escolar, revelando-

nos uma média de =74,74, com um intervalo inferior de 64,82 e superior de 84,67. 
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Equacionado pela idade e pela localização, a média da normatividade apresenta 

médias mais elevadas nos 5 anos e no ambiente rural, como nos mostram os dados da 

Tabela 9. 

 

Tabela 9. Frequências e médias da normatividade por idades e localização 

 urbano rural Normativ. 

 n 
 

n 
  

5 anos 42 82,10 76 87,25 84,67 

6 anos 17 63,23 20 66,42 64,82 

 
30 72,66 48 76,83 74,74 

 

 Vimos que há um conjunto de fatores que influenciam o desenvolvimento 

da criança, acentuando a sua progressiva socialização. O desenvolvimento da linguagem, 

que segundo Vygotsky (2003) conduz ao desenvolvimento do pensamento, a interação que 

a criança vai desenvolvendo no Jardim e nos contextos em que se movimenta, vão 

progressivamente desenvolvendo um conjunto de capacidades que propiciam a sua 

progressiva socialização, que acentuam uma certa prevalência dos fatores sociais sobre os 

biológicos.  

Os jogos de regras, as rotinas diárias no Jardim de Infância são, entre tantos outros, 

alguns pequenos exemplos de muitas outras atividades que vão inculcando na criança a 

consciência da necessidade de se submeter a normas para poder conviver com os outros, 

para encontrar sentido nos hábitos, sempre que neste sentido se inclua alguma necessidade 

adicional de obrigação, na máxima: o que costuma fazer-se há que o fazer. 

Devido à formulação verbal a criança vai desenvolvendo e consolidando a 

convicção de que os hábitos adquiridos se realizarão com maior regularidade do que os 

atos caprichosos, num processo socializante (Secadas, 1992), sobretudo a partir dos 5 anos. 

Com a linguagem a norma clarifica-se, indo progressivamente assumindo contornos de 

razonabilidade. Este autor define a normatividade como a capacidade de “encontrar 

sentido nos hábitos, sempre que neste sentido se inclua alguma necessidade adicional de 

os realizar, que comprometa o sujeito, ou seja, que de algum modo o liguem objetivamente 

ou ‘ob-liguem’” (Secadas, 1992, p. 781). 

Nesta capacidade Secadas (1992) distingue dois géneros de condutas normativas: a 

regra ou norma e a tarefa. A norma vai-se interiorizando de duas formas fundamentais; 
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através do ludismo, onde no faz de conta e no jogo de regras, onde a criança vai 

interiorizando regras e de forma séria. Ou seja nas condições impostas pelo adulto para que 

as tarefas se cumpram. Já no que respeita ao conceito de tarefa, surge contextualizado 

dentro de determinadas formalidades, certas obrigações, que importa respeitar, como é o 

caso das tarefas que tem de desempenhar no Jardim ou em casa. 

A normatividade, porque implica socialização, porque traz consigo regras só por 

volta dos 5 anos começa a desenvolver-se, razão pela qual na EOD só seja aplicada a partir 

destas idades. 

No que ao estudo diz respeito, a normatividade o que se constata é que os cinco 

anos apresentam uma média de incidência superior ( =85) à dos 6 anos ( =75), o que 

representa uma diferença de 10 pontos percentuais. Estes dados podem relacionar-se com o 

facto de diversos Jardins de Infância com crianças de seis anos não terem respondido às 

questões relativas à normatividade, pelo que o programa desde logo atribuiu 0 pontos a tais 

questões, alterando assim a média global e não permitindo, por isso uma análise 

compartiva neste domínio. 

Numa síntese global sobre as correlações entre as diversas variáveis, e de acordo 

com os dados do Gráfico 3, constata-se que a correlação mais forte se verifica na 

correlação da comunicação com o pensamento ou cognição, r=,718, (р≤0,001), 

estatisticamente com significância, dado que vai de encontro ao que foi referido na 

fundamentação teórica, nomeadamente na perspetiva construtivista. Efetivamente, e de 

acordo com Vygotsky (2003), a linguagem apresenta-se como efetivo motor do 

pensamento e do próprio desenvolvimento do indivíduo, facto que o estudo, nesta 

correlação, vem realçar. Por outro lado relevam-se igualmente as fortes correlações, todas 

elas com significância estatística, entre a cognição e as capacidades sensório-motoras, 

r=,432, (р≤0,001); a afetividade e as capacidades somáticas, r=,458, (р≤0,001); e a 

cognição e as capacidades sensório-percetivas, r=,432, (р≤0,001). 

São dados que vêm de encontro à fundamentação teórica na medida em que o 

pensamento da criança em idade pré-escolar se encontra intimamente ligado com a 

atividade sensório-motora e sensório percetiva. Por outro lado a forte correlação da 

afetividade com as capacidades somáticas vai de encontro às dimensões da própria EOD 
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que a enquadram num conjunto de dimensões que acabam por refletir-se nesta influência 

mútua. 

Também com relevância, apresenta-se a correlação das diversas capacidades com 

as variáveis identificadoras da amostra, idade e localização. A correlação com a idade 

surge negativa em todas as capacidades, com exceção das somáticas, onde mesmo assim é 

fraca, r=,048, (р≤0,394), sem significância estatística. Já a correlação com a localização 

apresenta certa força com as capacidades somáticas, r=,260, (р≤0,001), revelando 

significância estatística, e com as afetivas, r=,116, (р≤0,041), sem significância estatística. 

A variável da localização apresenta apenas com a idade e com as sensório-motoras valores 

negativos, respetivamente, r=-,004, (р≤0,947) e r=,-034, (р≤0,554) o que pode indiciar 

certa influência do meio quer no desenvolvimento da criança, indo assim de encontro à 

fundamentação teórica, nomeadamente das teorias construtivistas e bioecológicas. 

O Gráfico 2, numa perspetiva sinóptica das médias das capacidades de 

desenvolvimento da criança, na sua relação com a idade, evidencia que: 

1. Todas as capacidades apresentam uma média acima dos 50%; 

2. A capacidade que maior média global apresenta é a sensório-motora, ( =86,35), 

sendo que a menor média global é apresentada pela afetividade, ( =63,80); 

3. Nos 3 anos, a capacidade que apresenta maior média é a sensório percetiva, 

( =86,97), sendo que a que apresenta média menos elevada é a afetividade, 

( =58,20); 

4. Nos 4 anos, a média mais elevada encontra-se nas capacidades do pensamento, 

( =89,00), sendo que a menos elevada se situa nas somáticas, ( =66,18); 

5. Nos 5 anos, a capacidade que revela média mais elevada é a sensório motora 

( =94,75), sendo que a menos elevada é a média das capacidades afetivas 

( =60,58); 

6. Nos 6 anos, a média mais elevada é revelada pela capacidade sensório motora, 

( =90,83), e a menos elevada pelas somáticas, ( =61,67). 
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7. Nota-se assim que nos 3 e 4 anos a capacidade com média mais elevada é a sensorio 

percetiva ( =85,79), enquanto nos 5 e 6 anos é a sensório motora ( =92,79); 

 

8. A capacidade afetiva é a que apresenta índice médio menos elevado nos 4 e 5 anos 

( =64,45). 

9. A capacidade da normatividade não foi considerada nesta análise correlacional por 

ser caraterística apenas das idades dos 5-6 anos. Neste domínio e como revelam os 

dados da Tabela 9, constata-se que a média é mais elevada nos 5 anos e nos Jardins 

de ambiente rural. 

10. Ainda numa ótica global, procuramos uma possível relação entre o índice de 

desenvolvimento expresso nas médias das capacidades, a idade e a localização dos 

Jardins-de-infância. Os dados surgem, na Tabela 10, que nos revela que: 

 a). Com exceção da capacidade Sensório Percetiva, onde a média das crianças em 

Jardins de ambiente urbano é superior à de ambiente rural, em todas as restantes prevalece 

um maior índice de média nas crianças em Jardins de ambiente rural; 
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  b). O maior índice de média verifica-se na capacidade Sensório Motora, ( =86,35), 

sendo que o menor índice médio se apresenta nas capacidades Afetivas ( =63,80); 

Tabela 10. Médias das capacidades em função da idade e da localização dos Jardins de Infância (Urbano/Rural) 

 

c). A maior diferença de média entre as crianças de ambiente urbano e rural surge 

nas capacidades somáticas ( =11,39), sendo que nas restantes ronda entre o mínimo de 

1,42 e o máximo de 5,70, numa média global de dierença que se situa nos 4,07. 

Efetivamente, as diferenças entre as médias das crianças a frequentar Jardins de Infância 

do meio rural e urbano o que se nota é que a capacidade afetiva apresenta uma diferença de 

4,94 (р≤0,041); a motora de 5,7, (р≤0,018); a sensório-motora de 1,42, (р≤0,554); a 

sensoriopercetiva de 3,61, (р≤0,155); a somática 11,39, (р≤0,001), com significância 

estatística; a de comunicação de 3,39,  (р≤0,131); a de pensamento, 2,62, (р≤0,275) e a 

normatividade 3,8. 

d). A média global das capacidades no processo desenvolvimental é de =75,87. 

Tendo em conta os dados da Tabela 8 constata-se que a capacidade com a qual 

mais correlações se estabelecem é a cognição ou pensamento, com a qual estabelecem 

forte correlação as capacidades sensório-percetivas, r=,432, (р≤0,001); de comunicação, 

r=,718, (р≤0,001) as motoras, r=,308, (р≤0,001) e as sensório-motoras, r=,477, (р≤0,001), 

todas estas correlações com significância estatística. Por outro lado, constata-se também 

que as capacidades somáticas estabelecem forte correlação com as capacidades sensório 

percetivas r=,458, (р≤0,358) e com as afetivas, r=,458, (р≤0,001), esta última com 

significância estatística. 

A correlação mais forte é estabelecida entre a comunicação e a cognição, r=,718, 

(р≤0,001), que apresenta significância estatística.  

 

Capacidade  

Variável 

 

Afetiva 

 

Motora 

Sensorio 

Motora 

Sensorio 

Percetiva 

Somá 

tica 

Comuni 

cação 

Pensa 

mento 

Norma 

tividade  

3 anos 58,20 85,91 75,15 86,97 70,91 68,03 70,00  73,59 

4 anos 68,33 80,22 83,37 84,61 66,18 78,43 89,00  78,59 

5 anos 60,58 66,25 94,75 93,42 80,25 79,25 73,33 84,76 79,07 

6 anos 71,11 75,56 90,83 68,33 61,67 76,67 74,17 65,10 72,93 

Urbano 59,84 72,13 87,72 84,49 65,35 74,33 69,61 73,41 73,36 

Rural 64,76 77,83 86,30 88,10 76,74 78,10 72,23 77,62 77,71 

 63,80 76,31 86,35 84,32 70,18 75,80 74,72 75,22 75,87 
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A correlação entre as diversas capacidades surge expressa nos dados, do Gráfico 3. 

 

 A título de síntese final, e a fim de melhor compreendermos a peceção dos 

elementos da amostra acerca da influência das diversas capacidades que a EOD apresenta 

como fatores fundamentais do desenvolvimento, importa, antes de mais, fazer o respetivo 

enquadramento na globalidade desse processo, nomeadamente no período pré-escolar, ou 

seja entre os 3 e os seis anos. Poderemos obter assim uma perspetiva mais contextualizada, 

mais esclarecedora das relações evidenciadas na amostra. 

 A nível de desenvolvimento, o início da educação pré-escolar (3 anos) coincide 

com um conjunto de profundas alterações somáticas, cognitivas e afetivas que caraterizam 

o desenvolvimento da criança (Papalia, Olds & Feldman, 2001). A entrada no período pré-

operatório, iniciado geralmente por volta dos 2 anos (Piaget, 1974) vai contribuir para o 

desenvolvimento de um conjunto de novas competências (função simbólica, compreensão 

das identidades, compreensão da causa e efeito, capacidade de classificação e compreensão 

do número…), “que se irão desenvolvendo ao longo de toda a educação pré-escolar, 

prolongando-se, algumas delas mesmo até à adolescência” (Papalia, Olds & Feldman. 

2001, p. 312). 

 Como se constata da análise da EOD e da leitura dos dados do estudo, são oito as 

capacidades consideradas como principais indicadores do desenvolvimento da criança, 

sendo que a Normatividade apenas é considerada nos 5 e 6 anos de idade. A capacidade 

que maior média apresentou no perfil de desenvolvimento das crianças foi a capacidade 



171 

sensório motora, ( = 86,68), seguida da sensório percetiva, ( =86,62). Já a capacidade 

que menor média apresentou foi a afetividade, ( = 62,77). São dados que nos parecem 

dentro dos parâmetros do desenvolvimento da criança em idade pré-escolar, onde as 

capacidades sensoriais se desenvolvem com maior acuidade (Piaget, 1974). Entre os 3 e os 

6 anos na criança predominam fundamentalmente as dimensões motoras e sensorio-

percetivas, o que desde logo vai de encontro aos dados do estudo. 

Aliás, se correlacionarmos o desenvolvimento das capacidades com o nível etário 

(Tabela 8), por exemplo, o que acabamos por constatar na intensidade entre as variáveis é 

que as sensório motoras são as que revelam maior intensidade correlacional, r=,330, 

(р≤0,001), apresentando significância estatística. Secadas (1992) chama a atenção para a 

grande intensidade desta capacidade nos primeiros anos da educação pré-escolar, sendo a 

grande catalisadora do desenvolvimento da criança e a grande supressora de outras 

dimensões. Aliás, os dados do Gráfico 2 revelam que são precisamente as capacidades 

sensório motoras que predominam nos 5 e 6 anos, enquanto nos 3 e 4 anos se acentuam as 

sensório percetivas. As afetivas revelam o índice mais baixo nos 4 anos e mesmo nos 3 

anos, onde se equiparam à comunicação, o que, neste último caso, parece natural, pois a 

criança com 3 anos é, de todos os restantes índices etários, aquela que menor capacidade 

comunicativa apresenta. 

Assim, e numa perspetiva global, constata-se que se relacionarmos a intensidade 

das capacidades com as idades nota-se que a afetividade e a comunicação são as que menor 

intensidade apresentam aos 3 anos de idade; a afetividade apresenta também o menor 

índice de intensidade nos 4 e 5 anos, sendo que nos 6 anos a que menor intensidade 

apresenta é a comunicação. São dados que corroboram a análise inicial que fizemos, 

considerando os dados da Tabela 7 e que a correlação de Pearson acentua (Tabela 8), 

quando revela que a maior intensidade das capacidades com a idade é precisamente a 

sensorio motricidade (r=,330). 

Recorde-se, neste domínio específico que as crianças “entre os 3 e os 6 anos fazem 

grandes progressos nas competências motoras – tanto as competências motoras grossas, 

como as competências motoras finas” (Papalia, et al., 2001, p. 288). Já a afetividade, que 

para Wallon (1981) engloba as emoções, sentimentos, tendências e vontade da criança, é 

um dos eixos fundamentais do desenvolvimento da criança, já que influencia toda a 
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formação da sua personalidade, numa relação direta com o desenvolvimento dos restantes 

domínios. Deste modo, quando se fala desta capacidade, deve ter-se em conta que ela 

engloba um “domínio funcional abrangente e, nesse domínio funcional, aparecem 

diferentes manifestações, desde as primeiras, basicamente orgânicas, até às diferenciadas 

como as emoções os sentimentos e as paixões” (Almeida, 2008, p. 345).  

O desenvolvimento da afetividade, como acentua Wallon (1981), depende 

essencialmente da interação entre os fatores orgânico e social, numa afirmação segura da 

importância do contexto no desenvolvimento afetivo da criança, importância que mais 

tarde (Saarni, 2002) acentuará na influência do social nas emoções, mostrando assim que 

“os seus efeitos podem ser amplamente transformados pelas circunstâncias sociais da 

existência da criança…” (Wallon, 1981, p. 288). Esta influência do social vem acentuar os 

dados expressos na correlação das capacidades com o ambiente de desenvolvimento da 

criança, que acentuam o papel do contexto no processo de desenvolvimento da pessoa, 

num espaço e tempo concretos (Bronfenbrenner & Morris, 1998). Analisando os dados da 

Tabela 10, e face à leitura que a respeito dos dados nela contidos se efetuou, o que pode 

deduzir-se é que as crianças em ambiente rural apresentam um maior índice de 

desenvolvimento nas diversas capacidades, com exceção da sensório percetiva, do que nas 

urbanas. 

É um dado curioso, já que, em princípio, as solicitações do ambiente urbano 

deveriam apresentar maior preponderância face à sua diversificação. Por outro lado, não 

será, talvez despiciendo considerar que o ambiente rural, na medida em que possibilia uma 

maior comunhão com a natureza e com os outros, maior interação com vizinhos e 

familiares, pode propiciar uma maior interação do indivíduo com o meio, com as famílias e 

com os pares. Daí que a própria convivência com familiares, vizinhos e amigos mais 

próximos seja, em princípio, facilitada nos meios rurais, o que pode justificar uma maior 

intensidade da capacidade da afetividade no ambiente rural, ( =64,76), face ao ambiente 

urbano, ( =59,84), situação que se pode igualmente verificar no que concerne à 

capacidade motora, onde o ambiente urbano expressa ( =72,13) e o rural ( =77,83), o que 

em princípio parece aceitável face às maiores solicitações do ambiente rural neste domínio. 

Nas restantes capacidades, a principal diferença situa-se nas capacidades somáticas, 

onde a diferença atinge os 9 pontos (urbana, =65,35; rural, =76,74). Estando as 
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capacidades somáticas intimamente ligadas às sensório motoras e tendo constatado a 

prevalência daqueloutras no ambiente rural, natural se torna que também aqui a maturação 

sensorial se faça notar, face à maior riqueza de estímulos do ambiente rural. Recorde-se a 

propósito que o desenvolvimento das capacidades motoras, sobretudo da motricidade 

grossa - que envolve os músculos maiores, pode encontrar na interação do meio rural 

maiores solicitações, o que fundamentaria assim os dados constatados. A igualdade de 

média entre os dois ambientes, no que respeita à capacidade de comunicação, pode, à 

primeira vista surgir como estranha dada a maior riqueza de estímulos comunicacionais do 

ambiente urbano. Note-se, todavia, que nos dias de hoje a vida nem sempre proporciona os 

indispensáveis momentos de comunicação, já que, sobretudo no ambiente urbano a criança 

chega a casa no final do dia para jantar e tratar da higiene para logo se deitar, pouco 

convivendo com os pais ou mesmo com os irmãos. Esta análise global poderá, ser 

enriquecida com uma atenção específica dos dados de cada capacidade em particular, sem 

se perder nunca de vista que o desenvolvimento é um processo global, interconectado, 

onde social e orgânico se interligam, numa relação de tal modo que as condições 

medíocres de um podem ser superadas pelas mais favoráveis de outro (Wallon, 1981). 

 

2.3. Leitura e Análise dos Dados do Questionário aos pais 

O questionário destinado a auscultar a perceção dos pais acerca do questionário da 

EOD que aplicaram aos seus filhos foi construído sob o modelo de reposta múltipla, com 

cinco opções colocadas gradativamente, tipo Likert (Anexo 11). Foi um pequeno 

questionário de apenas 6 questões, que se procurou fossem diretas e suportadas por uma 

linguagem simples, dada a população-alvo. Foram distribuídos questionários a todos os 

pais que participaram no estudo, tendo sido devolvidos 241 questionários, sendo que destes 

7 estavam incompletos, pelo que não fizeram parte do estudo. Deste modo, foram 

considerados como válidos 223 questionários dos pais. 

Os dados recolhidos foram tratados estatisticamente com o suporte de um programa 

informático, Excel, uma vez que o reduzido número de questões não pareceu justificar uma 

criação de base de dados no SPSS. 
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Os dados foram analisados numa perspetiva comparada, tendo como pontos 

referenciais de tal comparação os princípios da fundamentação teórica e as conclusões das 

análises dos outros instrumentos do estudo. 

 

2.3.1. Perceção da importância do questionário da EOD 

Com esta questão procurava-se a perceção dos pais acerca da importância do 

instrumento que haviam aplicado aos seus filhos. Os dados surgem no gráfico 4. 

 

Como se constata pelos dados do gráfico 4, a mais elevada percentagem dos pais, 

42% (n=93), considera a EOD como um instrumento importante, sendo que 27% (n=61) o 

consideram muito importante e 19% (n=43) bastante importante. Ou seja, a soma total das 

percentagens expressivas da perceção dos inquiridos na categoria da importância é de 88%. 

Contrariamente, há 3% (n=7), para quem o instrumento não apresenta qualquer tipo de 

importância e 9% que o consideram pouco importante, num total de sem importância de 

12%. 

Tendo aplicado os questionários, os pais acabaram por perceber que era um 

instrumento que os podia ajudar a compreender melhor o processo de desenvolvimento dos 

seus filhos, que podia contribuir para o minimizar de crenças e pré-conceitos, que 

geralmente envolvem as avaliações dos comportamentos dos filhos. É um dado que se nos 

apresenta como relevante, pois que, para além de ir de encontro a uma perceção de 



175 

importância do instrumento, corroborada como se verá pelo entendimento dos educadores 

de infância nas reflexões e entrevistas, atesta igualmente a importância da participação dos 

pais no processo educativo dos seus filhos, papel que os diversos autores, em geral, e as 

OCEPE (M.E., 1997), em particular acentuam como vertente essencial do contexto 

educativo do Jardim de Infância. 

 

2.3.2. Papel do questionário da EOD no conhecimento dos filhos 

A justificar o entendimento anterior, solicitava-se aos pais a sua perceção sobre a 

importância do questionário da EOD no processo de desenvolvimento dos filhos. As 

respostas surgem no gráfico 5. 

 

De acordo com os dados do gráfico 5, constata-se que a maior percentagem dos 

pais, 43%, (n=95) encara o questionário como sendo útil no conhecimento do 

desenvolvimento dos filhos; 33% (n=73) considera-o muito útil e 12% (27) bastante útil. 

Contrariamente, há 3%, (n=7) para quem o instrumento não apresenta qualquer tipo de 

utilidade na compreensão do desenvolvimento das crianças, a par de 9% (n=21) que 

consideram que tem pouca utilidade. Ou seja, o parâmetro global da utilidade do 

questionário na leitura e compreensão do desenvolvimento das crianças é, como tal, 

percebido por 88%, contra 12%, que globalmente o englobam no parâmetro da não 

utilidade. 

Estes dados acabam por consolidar os do gráfico 4, atestando assim a respetiva 

importância, já que o questionário é percebido como sendo útil para ler e perceber o 
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processo de desenvolvimento das crianças, o que se apresenta como relevante, pois os pais 

contataram pela primeira vez com o questionário e desde logo o entenderam como 

facilitador do processo de compreensão dos parâmetros desenvolvimentais dos seus filhos. 

As OCEPE (M.E., 1997) consideram a família como o principal responsável pela 

educação das crianças. É nesse micro-sistema, vimo-lo na fundamentação teórica, que se 

processam as primeiras interações, que começam a desenvolver-se os ‘processos 

proximais’ (Bronfenbrenner & Morris, 1998), que a criança começa a desenvolver as suas 

‘funções superiores’, que começa a desenrolar-se o seu processo desenvolvimental 

(Vygotsky, 2003), nomeadamente da linguagem. Por isso, quanto mais a família tiver ao 

seu alcance instrumentos que lhe permitam observar com rigor o processo de 

desenvolvimento dos filhos, aquilatar do estado do seu perfil evolutivo, tanto mais fácil e 

adequadamente poderão intervir, numa interação educativa com o Jardim de Infância. 

 

2.3.3. Aplicação do questionário da EOD 

Com a presente questão era nossa pretensão perceber até que ponto os pais tinham 

sentido dificuldades na operacionalização do questionário da EOD, dados que surgem 

expressos no gráfico 6.  

 

Como se constata pela leitura dos dados do Gráfico 6, a maior percentagem da 

amostra, 40% (n=89), considera que a aplicação do inquérito da EOD é fácil, sendo que 

24% (n=54) o consideram de muito fácil aplicação e 13% (n=25) de bastante fácil 
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aplicação, num total acumulado de índice fácil de 75%. A aplicação é percecionada como 

muito difícil por 12% (n=26) e de difícil por 13%, (n=28) num total acumulado de índice 

de dificuldade de 25%. 

A operacionalização do questionário da EOD parece não ser muito complicada, a 

ter em conta a perceção dos inquiridos, manifesta nos 75% que englobam a súmula do 

nível de facilidade. É um dado que vai de encontro ao que de seguida poderemos encontrar 

quer nas reflexões dos educadores, quer nas entrevistas, onde a perceção destes elementos 

da amostra apresentam precisamente a mesma opinião. 

 

2.3.4. Contato com o Jardim de Infância 

A relação da família com o Jardim de Infância é tida como uma das vertentes 

fundamentais no processo educativo da educação pré-escolar. As OCEPE (M.E., 1997) 

acentuam a sua importância e a maior parte dos autores (Costa, 1995; Portugal & Laevers, 

2010; Vasconcelos, 2010) é unânime neste entendimento. Daí que tenhamos colocado esta 

questão que, indiretamente se prende igualmente com a implementação do questionário da 

EOD, pois a discussão dos resultados do perfil evolutivo da criança, a procura de soluções 

para problemas diagnosticados, implica uma interação da família com o educador. A 

perceção dos pais surge nos dados do Gráfico 7. 
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A leitura dos dados do Gráfico 7 mostra que a maior percentagem dos pais 

frequenta o Jardim de Infância num ritmo de normalidade, 35% (n=78), sendo que 25% 

(n=56) o faz muitas vezes e 18% (n=39) com bastante frequência. Há 2% (n=5) que, por 

norma, nunca se dirigem ao Jardim de Infância e 20% (n= 45), que raramente lá vão. 

São dados importantes, porque nos revelam que a assiduidade dos pais ao Jardim de 

Infância, a fim de partilhar com o educador o processo educativo em que interage e se 

desenvolve o seu filho, já assume contornos menos maus, uma vez que, cumulativamente, 

o grau de frequência perfaz a percentagem de 78%. Óbvio que o ideal seria uma 

percentagem a aproximar-se dos 100%, o que pode ser potencializado pela EOD a exigir 

partilha de informações e colaboração entre família e educador, que é uma das vertentes 

consolidadas quer nas entrevistas, quer nas reflexões. 

 

2.3.5. Perceção sobre a importância da cooperação Família-Jardim de Infância. 

 A frequência de idas ao Jardim de Infância, analisada na questão anterior, pode ser 

um indicador da perceção que os pais têm da importância da colaboração da Família com o 

educador, enquanto base de uma ação educativa conjunta e contextualizada, já que os pais 

são detentores de um conjunto de conhecimentos sobre a criança que escapam muitas 

vezes ao educador. Daí a presente questão, cujos dados surgem no Gráfico 8. 
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A leitura dos dados do gráfico 8 revela que a maior percentagem dos elementos da 

amostra, 37% (n=81) considera importante a colaboração entre a família e o Jardim de 

Infância, enquanto 30% (n=67) a consideram muito importante e 23% (n=52) bastante 

importante. Por outro lado, há 3% (n=7), para quem esta colaboração não é nada 

importante e 7% (n=16) que a consideram pouco importante. Cumulativamente 

considerados os dados apresentam um índice de anuência à importância da colaboração da 

família com o J.I. de 90%, contra 10% dos que consideram sem importância tal 

colaboração. Estes dados vêm na linha dos anteriores a confirmar a perceção dos pais sobre 

a importância da cooperação da família com o educador no desenvolvimento do processo 

educativo em que se insere o seu filho. É um entendimento que pode ser potencializado 

pela EOD, como aliás nos revelarão os dados das reflexões e das entrevistas, a seguir 

tratados e que vai de encontro ao que foi referido na fundamentação teórica, 

nomeadamente no capítulo primeiro, aquando do ponto em que epistemologicamente se 

fundamentou o papel da família no desenvolvimento da criança 

 

 2.3.6. Importância de um Programa de Intervenção 

 Vimos na fundamentação teórica que uma das principais funções do questionário da 

EOD era propiciar elementos fundamentadores do delinear de um perfil evolutivo. Tal 

desenho traz desde logo à colação a possibilidade de serem detetadas situações menos 

consentâneas com os parâmetros desenvolvimentais, o que conduz à necessidade da 

elaboração de programas contextualizados, no sentido de procurar superar situações, de 

colmatar determinadas lacunas. A perceção dos pais surge nos dados do Gráfico 9. 
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 Face aos dados expresso pelo Gráfico 9, o que se constata é que a maior 

percentagem dos inquiridos, 34% (n=75) considera importante a implementação de um 

programa de intervenção; há 27% dos inquiridos (n=59) que consideram tal implementação 

como muito importante, enquanto 16% (n=35) a consideram bastante importante, num 

cúmulo percentual relativo ao indicador de importância de 77%. 

Numa postura oposta, já que se inserem na perspetiva da não importância de tal 

implementação surgem 7% (n=15) que a consideram nada importante e 16% (n=35) para 

quem a implementação do programa é pouco importante, num cúmulo percentual de 23%. 

Ou seja, a maior parte dos pais considera ser importante poder ter à mão um programa que 

sirva de guião para medidas de atenuação ou mesmo superação das situações menos 

consentâneas diagnosticadas pela EOD. No questionário recorremos ao termo ‘livrinho’, 

porque foi um termo que um dos pais utilizou, quando connosco trocou algumas 

impressões. Considerámos a expressão feliz, tradutora do pragmatismo dos pais que 

sentem necessidade de ajudar os seus filhos. Este entendimento dos pais da amostra vai de 

encontro aos dados da entrevista dos educadores que são também unânimes a relevar tal 

ponto, com razões e justificações que se analisarão de seguida. 
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2.4. Leitura e Análise dos Dados das Reflexões e Entrevistas  

 As reflexões (R) que aqui se apresentam resultam da opinião avaliativa dos 

educadores sobre a ação de formação por mim desenvolvida no sentido de consolidar os 

conhecimentos e operacionalização da EOD. É uma reflexão obrigatória no processo de 

avaliação das ações de formação, que aproveitamos para consolidar a opinião daqueles 

agentes educativos sobre a EOD, opinião posteriormente alicerçada nas entrevistas. 

As entrevistas (E), por seu lado, foram especificamente delineadas no sentido de 

procurar o entendimento dos educadores de infância que implementaram a EOD acerca da 

importância deste instrumento de avaliação de diagnóstico de desenvolvimento, da sua 

viabilidade no contexto pré-escolar português e das implicações educativas e pedagógicas 

que o mesmo pode trazer, nomeadamente na elaboração de um programa de intervenção 

educativa escolar e familiar. 

 Um e outro instrumentos serão analisadas de acordo com os parâmetros da análise 

qualitativa, nomeadamente da Análise de Conteúdo Crítica (ADC), proposto por 

Chouliaraki e Faircluogh (1999), onde e numa perspetiva Vygotskyana, o discurso se 

encara como “…uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação 

do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado” (Fairclough, 1992, p. 63). 

Neste primeiro momento proceder-se-á à leitura dos dados da reflexão, 

categorizando-os nas suas unidades de significação, procedendo-se posteriomente ao 

respetivo enquadramento e contextualização, aquando da análise dos dados, numa 

triagulação com os dados referentes à entrevista, cujos dados serão igualmente lidos e 

enquadrados nas respetivas categorias, para análise posterior e conjunta com a reflexão. Os 

dados das reflexões e entrevistas foram inicialmente tratados com recurso a um programa 

de tratamento qualitativo de dados QSR International – Nvivo 10 for Windows, que 

possibilitou a categorização dos dados e a seleção das palavras-chave de cada reflexão e 

entrevista, no sentido de, na perspetiva de Chouliaraki e Fairclough (1999) podermos 

enquadrar as narrativas e respetiva semiose no contexto das práticas sociais, enquanto 

sustentadoras do fenómeno mental. 
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 2.4.1. Das Reflexões 

 Da análise levada a cabo com o NVivo10 sobre as reflexões foram deduzidas cinco 

categorias, que expressam outras tantas dimensões de análise, nomeadamente: 

caraterísticas da EOD (instrumento), finalidades, utilização, vantagens, limites ou 

desvantagens, sendo cada uma destas categorias sustentada por um conjunto de frases-

chave, conforme se constata no Quadro II, e sobre as quais recai a leitura e análise do 

respetivo conteúdo. 

Quadro II. Quadro Sinótico das ‘narrativas’ das reflexões 

Categorias Reflexões 

 

 

 

 

 

 

Caraterísticas da EOD  

 

 

 

 

 

permite elaborar o perfil evolutivo da criança e avaliar o seu desenvolvimento”, sendo 

um “instrumento de pesquisa e de reflexão na e sobre a ação” (R2). 

“instrumento simples e objetivo…ferramenta que contribui para melhorar a prática 

pedagógica” (R4).  

“muito pertinente…permite observar e registar o desenvolvimento das crianças” (R5),  

“um instrumento de avaliação fundamentado cientificamente” (R7). 

“relativamente fácil a aplicação dos questionários” (R13),  

“simples e objetivo, indubitavelmente um repertório de condutas procedente da 

observação e experimentação […] sendo uma ferramenta que contribui para a minha 

prática pedagógica” (R4). 

descrição dos comportamentos concreta e simples, o que facilita a sua aplicação[…] 

questões expostas de uma forma bastante simples e sucinta, possibilitando respostas 

consistentes” (R13) 

instrumento muito pertinente porque nos permite observar e registar o estádio de 

desenvolvimento das crianças” (R5) 

“não é massuda, mas de clara análise dos resultados” (R11) 

de fácil uso por parte do educador e da família, que podem observar as condutas num 

ambiente natural, sendo ajustado a cada idade…” (R2), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a observação sistemática do processo de desenvolvimento das crianças em idade pré-

escolar…” (R1;R6)  

um instrumento decisivo para observar o desenvolvimento das crianças” (R2), 

observação contínua dos progressos das crianças, com a indispensável recolha de 

informação relevante, como forma de apoiar e sustentar a planificação e o 

reajustamento da ação educativa, tendo em vista a construção de novas 

aprendizagens” (R4)  

permite observar e registar o estádio de desenvolvimento das crianças…” (R5),  

permite conferir de uma forma mais objetiva o grau de desenvolvimento e a 

observação sistemática do desenvolvimento das crianças…” (R13)  

“um instrumento importante no processo de avaliação das crianças” (R6) 

“no âmbito da avaliação a escala em causa pode ser entendida como um mecanismo 

que sustenta a ação educativa a desenvolver” (R12), 

 “excelente instrumento de reflexão […] ajuda-nos a fazer uma avaliação das 

aprendizagens” (R9),  

“… pode ser utilizada para o levantamento de necessidades e, logo, encarada como 

suporte para a planificação do trabalho a implementar com cada criança e com o 

grupo em geral” (R12),  

 “, aplicadas como diagnóstico, vão auxiliar na avaliação do desenvolvimento das 

crianças, permitindo a deteção de desvios comportamentais, possibilitando o seu 

diagnóstico precoce” (R3), 

“não só a avaliação diagnóstica, através da recolha de informações de cada 

criança…”, mas também “a avaliação ao longo de todo o ano” (R1), . 

avaliação mais contextualizada do ambiente educativo do Jardim de Infância, 

alertando para a adequação de estratégias…” (R3) 

“Fundamenta a avaliação contextualizada do desenvolvimento das crianças […] como 

também o ambiente educativo” (R4). 



183 

o meio familiar e o contexto sociocultural em que a criança está inserida, sem 

menosprezar o ritmo de aprendizagem da criança, constituem caraterísticas e 

vantagens da escala” (R7). 

 

 

 

 

 

 

 

EOD/Ação Educativa 

 

instrumento “regulador da prática educativa” (R1) 

meio de tomada de decisões e melhoria das práticas educativas, já que aplicada em 

ambiente natural” (R8) 

avaliar no ambiente natural” (R4), nomeadamente do “ambiente familiar e da 

comunidade e do contexto de aprendizagem da criança” (R4) 

“um elemento regulador da prática educativa” (R1), 

um “instrumento de pesquisa” (R9, R3),  

alicerce de uma reflexão na e sobre a ação desenvolvida pelo educador (R1, R9). 

 “uma avaliação mais contextualizada do ambiente educativo do Jardim-de-Infância, 

apurando o nível de desenvolvimento e permitindo uma avaliação comparativa da 

evolução atual da criança com a esperada para a sua faixa etária” (R3).  

 “num processo contínuo e interpretativo, que procura tomar a criança protagonista 

da sua aprendizagem de modo a que vá tomando consciência do que já consegue, das 

dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando” (R4). 

bom instrumento ou ferramenta para a prática pedagógica, ou seja, para observar, 

registar e avaliar com rigor” (R4), 

com “objetividade e sistematicamente” (R6), 

ajuda a “dar resposta a questões fundamentais da prática educativa e que são o quê, o 

porquê e para quê avaliar”(R8). 

 

 

 

 

 

 

EOD 

Vantagens 

“excelente meio de reflexão e indicador do deenvolvimento das crianças, dando-nos 

informações importantes […[ e ajudando-nos numa avaliação sistemática e sistémica” 

(R11).  

“torna-se fácil a sua aplicação…” (R13) 

“ser aplicada em contexto educativo e em contexto familiar” (R11) 

“instrumento de pesquisa, favorável ao ‘enriquecimento’ do investigador” (R9), 

“permite avaliar a criança como um ser individual, dando-nos o perfil gráfico do 

desenvolvimento da mesma, ou seja o perfil evolutivo da criança no momento atual” 

(R8). 

“forma simples e concreta, o que facilita a sua aplicação” (R6) 

 “fornece o perfil evolutivo da criança” (R2). 

 

EOD Desvantagens 

 

“é pessoal e por essa razão mais subjetiva” (R11) 

“subjectividade que pode explicar a nem sempre sintonia entre a perspectiva do 

educador e dos pais (R4) 

 

2.4.1.1. O Instrumento 

 O que se pretendia com esta dimensão de análise era perceber o entendimento dos 

educadores de infância acerca da EOD, que estavam agora a utilizar pela primeira vez e 

sobre cuja operacionalização acabavam de receber formação.  

O que os dados nos referem é que para estes educadores o instrumento foi 

percebido como sendo simples e objetivo, podendo considerar-se um bom instrumento na 

prática pedagógica “instrumento simples e objetivo…ferramenta que contribui para a 

minha prática pedagógica” (R4). Esta simplicidade e objetividade assenta, por outro lado, 

numa pertinência estrutural que o torna indicado sobretudo para o diagnóstico do estado de 

desenvolvimento das crianças “muito pertinente…permite observar e registar o 

desenvolvimento das crianças” (R5), facilitando, por outro lado a respetiva aplicação, 
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“relativamente fácil a aplicação dos questionários” (R13), que permitem “elaborar o 

perfil evolutivo da criança e avaliar o seu desenvolvimento”, (R2), até porque se apresenta 

como um, “um instrumento de avaliação fundamentado cientificamente” (R7), 

devidamente estruturado. 

Um aspeto não menos importante atribuído às caraterísticas do instrumento é que 

a sua estrutura facilita a organização do ambiente educativo, alicerçando o perfil do 

educador reflexivo, já que se transforma num “instrumento de pesquisa e de reflexão na e 

sobre a ação” (R2). Ou seja, a análise dos dados das reflexões sobre esta dimensão 

permite-nos concluir que o instrumento foi bem aceite pelos participantes na ação, que o 

consideraram como instrumento de fácil utilização, adequado a um bom diagnóstico no 

domínio do processo de desenvolvimento das crianças e potenciador de uma práxis 

alicerçada na reflexão sobre a ação desenvolvida com as crianças. 

 

2.4.1.2. Finalidades.  

A importância de um instrumento pedagógico reside em grande parte nas 

finalidades com que se apresenta. Ora do que se deduz das reflexões dos educadores é que 

eles perceberam a EOD como um instrumento cuja finalidade principal era a de facilitar a 

avaliação das crianças através de um diagnóstico estrutural e de observação sistemática do 

desenvolvimento da criança, sendo o seu objetivo principal“…a observação sistemática do 

processo de desenvolvimento das crianças em idade pré-escolar…” (R1; R6), onde “o 

desenvolvimento somático, a coordenação motora, a comunicação…,são abordadas 

através da observação pormenorizada” (R2), pelo que pode ser considerada como “… um 

instrumento decisivo para observar o desenvolvimento das crianças” (R2), “permitindo 

observar e registar o estádio de desenvolvimento das crianças…” (R5), podendo assim “… 

conferir de uma forma mais objetiva o grau de desenvolvimento e a observação 

sistemática do desenvolvimento das crianças…” (R13), o que acaba por consolidar o 

processo de avaliação, sustentador de uma reflexão na e sobre a ação, uma vez que avaliar 

assenta na “observação contínua dos progressos das crianças, com a indispensável 

recolha de informação relevante, como forma de apoiar e sustentar a planificação e o 

reajustamento da ação educativa, tendo em vista a construção de novas aprendizagens” 

(R4). 
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Na verdade e “no âmbito da avaliação a escala em causa pode ser entendida como 

um mecanismo que sustenta a ação educativa a desenvolver” (R12), pois que é “um 

excelente instrumento de reflexão […] ajuda-nos a fazer uma avaliação das 

aprendizagens” (R9), numa perspetiva comparativa e de diagnóstico, já que “… pode ser 

utilizada para o levantamento de necessidades e, logo, encarada como suporte para a 

planificação do trabalho a implementar com cada criança e com o grupo em geral” (R12), 

uma vez que “as escalas utilizadas, aplicadas como diagnóstico, vão auxiliar na avaliação 

do desenvolvimento das crianças, permitindo a deteção de desvios comportamentais, 

possibilitando o seu diagnóstico precoce” (R3), sustentando “não só a avaliação 

diagnóstica, através da recolha de informações de cada criança…”, mas também “a 

avaliação ao longo de todo o ano” (R1), . 

A EOD é assim percebida como apresentando caraterísticas de “um instrumento de 

avaliação fundamentado cientificamente…” (R7), o que a torna “um instrumento 

importante no processo de avaliação das crianças” (R6), fundamentando não só “a 

avaliação contextualizada do desenvolvimento das crianças […] como também o ambiente 

educativo” (R4), para além de facilitar uma “avaliação mais contextualizada do ambiente 

educativo do Jardim de Infância, alertando para a adequação de estratégias…” (R3), 

assumindo-se como instrumento “regulador da prática educativa” (R1) e facultando a 

possibilidade de elaborar o perfil de desenvolvimento da criança, já que “Depois de 

passado o ‘questionário’, obtemos o perfil evolutivo da criança” (R2), alicerçado numa 

“avaliação mais contextualizada do ambiente educativo do Jardim-de-Infância, apurando 

o nível de desenvolvimento e permitindo uma avaliação comparativa da evolução atual da 

criança com a esperada para a sua faixa etária” (R3).   

Infere-se assim dos dados das reflexões que, no que respeita às finalidades 

essenciais da EOD, estas assentam essencialmente no processo de avaliação, que 

começando por diagnosticar o estado de desenvolvimento da criança, identifica as suas 

necessidades e consequente adequação de estratégias e contextualizações do ambiente 

educativo, num processo de reflexão na e sobre a ação. 

Será esta reflexão quem acabará por consolidar a vertente formativa do processo de 

avaliação, a desenvolver “num processo contínuo e interpretativo, que procura tomar a 

criança protagonista da sua aprendizagem de modo a que vá tomando consciência do que 
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já consegue, das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando” (R4). Assim, a 

principal finalidade percebida é a de que a EOD se apresenta como um instrumento 

importante no processo de avaliação das crianças (R6), alertando para a adequação de 

estratégias (R3), o que acaba por lhe conferir uma finalidade de instrumento de 

desenvolvimento curricular, de instrumento regulador da prática educativa (R1), pois que 

permite fazer uma avaliação comparativa da evolução atual da criança com a esperada para 

a sua faixa etária (R3), numa ótica construtivista, já que aqui a criança é considerada como 

protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já 

consegue (R4), numa potencialização da Zona de Desenvolvimento Real à Zona de 

Desenvolvimento Proximal. 

Ou seja, e em síntese, o que ressalta essencialmente da reflexão percetiva dos 

educadores quanto às finalidades da EOD é que ela é fundamentalmente entendida como 

um instrumento de avaliação diagnóstica e formativa, contextualizada e cooperativa, já que 

insere igualmente a componente da família. Por outro lado, é também um instrumento de 

avaliação que facilita o desenvolvimento da ZDP, já que ajuda a criança a tornar-se sujeito 

da sua própria aprendizagem, consciencializando o que já aprendeu e o que pode ainda 

aprender na cooperação com o contexto em que se desenvolve.  

 

2.4.1.3. Operacionalização.  

Sendo, como e viu, reconhecido como um instrumento de fácil aplicação, bem 

estruturado, a operacionalização da EOD não ofereceu grandes dificuldades, já que é de 

“…fácil uso por parte do educador e da família” (R2), tornando-se, por isso, um “bom 

instrumento…” (R4) que facilita uma avaliação rigorosa, “registar e avaliar com rigor” 

(R6). Por conseguinte os educadores que operacionalizaram a EOD não sentiram 

dificuldades na sua aplicação, antes a consideraram de fácil operacionalização, não só no 

J.I., como também no contexto das famílias. De facto é percebido como um instrumento 

“simples e objetivo, indubitavelmente um repertório de condutas procedente da 

observação e experimentação […] sendo uma ferramenta que contribui para a minha 

prática pedagógica” (R4).  
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A facilidade de aplicação da EOD torna-a percebida como um instrumento “muito 

pertinente porque nos permite observar e registar o estádio de desenvolvimento das 

crianças” (R5), sendo a descrição dos comportamentos “concreta e simples, o que facilita 

a sua aplicação” (R13), sendo, por isso, “relativamente fácil a aplicação dos 

questionários”, cujas questões surgem “expostas de uma forma bastante simples e sucinta, 

possibilitando respostas consistentes” (R13), já que a escala “não é massuda, mas de clara 

análise dos resultados” (R11). 

 

2.4.1.4. Vantagens. 

O recurso a um novo instrumento pedagógico só tem sentido se o mesmo 

apresentar óbvias vantagens, razão da procura do entendimento dos educadores a tal 

respeito. Ora o que nos referem os dados das reflexões é que o instrumento foi globalmente 

considerado como vantajoso, até porque, como se viu, é considerado de “fácil aplicação” 

(R13) e tem a vantagem de ser aplicado “em contexto educativo e em contexto familiar” 

(R11), ou seja, “ em ambiente natural” (R8). Por outro lado, este instrumento tem a 

vantagem de “avaliar a criança como um ser individual, dando o perfil gráfico do seu 

desenvolvimento no momento atual” (R8), ao mesmo tempo que ajuda a “dar respostas a 

questões fundamentais da prática educativa” (R8), tornando-se assim um “elemento 

regulador dessa prática” (R1) e tudo isto de uma “forma simples e concreta, o que facilita 

a sua aplicação” (R4). Em suma, a EOD apresenta como vantagem essencial o facto de 

poder ser encarada como “excelente meio de reflexão e indicador do desenvolvimento das 

crianças, dando-nos informações importantes e ajudando a uma avaliação sistemática e 

sistémica” (R11). 

A EOD é assim percecionada como um instrumento dotado de um diverso 

conjunto de vantagens a considerar no processo educativo do Jardim de Infância, 

vantagens que vão desde o seu papel enquanto sustentador de uma avaliação diagnóstica 

sistémica e sistemática, até uma avaliação formativa contextualizada e onde a família se 

apresenta como elemento participante, passando ainda pelo seu papel estruturante do 

desenvolvimento curricular construído numa práxis de reflexão na e sobre a ação. 
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 2.4.1.5. Desvantagens.  

Apesar de todas essas vantagens que levam a recomendar o uso da EOD há também 

algumas desvantagens, de entre as quais a extensão do instrumento e o caráter subjetivo da 

sua interpretação se apresentam como principais limitações (R11; R4). A principal 

desvantagem assinalada reside no facto de ser um instrumento essencialmente 

observacional e, como tal, “é pessoal e por essa razão mais subjetiva” (R11), subjetividade 

que pode explicar a nem sempre sintonia entre a perspetiva do educador e dos pais (R4). 

 Na esteira do modelo de Chouliaraki e Faircluogh (1999), procurámos nestas 

‘narrativas’ e semiose o reflexo das práticas sociais, enquanto fundamento da perceção do 

fenómeno em análise, a EOD, através da atividade material que adveio do respetivo 

conhecimento e aplicação, podendo, numa análise global desta relação concluir que no que 

se refere à perceção das finalidades da EOD as reflexões dos educadores que participaram 

na ação de formação acentuaram o seu caráter de instrumento de observação sistemática do 

desenvolvimento da criança, sendo o seu objetivo principal fundamentar uma observação 

sistemática do processo de desenvolvimento das crianças (R1; R6), onde o 

desenvolvimento das diversas capacidades “são abordadas através da observação 

pormenorizada” (R2), pelo que pode ser considerada um instrumento decisivo no processo 

de observação, (R2), possibilitando a observação e registo do estádio de desenvolvimento 

das crianças (R5), alicerçando assim uma prática educativa mais rigorosa e com mais 

qualidade (R13). Assim sendo, então a EOD pode, no entender dos educadores, ser efetivo 

sustentáculo de todo um processo de avaliação, de uma reflexão na e sobre a ação, uma vez 

que avaliar assenta na “observação contínua dos progressos das crianças, com a 

indispensável recolha de informação relevante, como forma de apoiar e sustentar a 

planificação e o reajustamento da ação formativa, tendo em vista a construção de novas 

aprendizagens” (R4). 

Neste sentido, a escala em questão “pode ser entendida como um mecanismo que 

sustenta a ação educativa a desenvolver” (R12), já que propicia e fundamenta uma 

reflexão sobre as aprendizagens das crianças, (R9), numa perspetiva comparativa e de 

diagnóstico, já que ao poder ser utilizada para o levantamento das necessidades da criança, 

apresenta-se “como suporte para a planificação do trabalho a implementar com cada 

criança e com o grupo em geral” (R12), uma vez que o diagnóstico por ela fornecido vai 
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“auxiliar na avaliação do desenvolvimento das crianças, permitindo a deteção de desvios 

comportamentais, possibilitando o seu diagnóstico precoce” (R3), sustentando assim todo 

o processo de avaliação formativa (R1). 

Percebida como um instrumento de avaliação cientificamente fundamentado e 

estruturado (R7), a EOD é percebida como um instrumento relevante no processo de 

avaliação das crianças (R6), fundamentando igualmente a estruturação do ambiente 

educativo (R4).  

A EOD possibilita assim, no entender dos educadores uma “avaliação mais 

contextualizada do ambiente educativo do Jardim de Infância, alertando para a 

adequação de estratégias…” (R3), assumindo-se como instrumento “regulador da prática 

educativa” (R1) e facultando a possibilidade de elaborar o perfil de desenvolvimento da 

criança (R2), podendo assim levar a cabo “uma avaliação mais contextualizada do 

ambiente educativo do Jardim-de-Infância R3).   

Infere-se assim dos dados das reflexões que, no que respeita às finalidades 

essenciais da EOD, estas assentam essencialmente no processo de avaliação, que 

começando por diagnosticar o estado de desenvolvimento da criança, identifica as suas 

necessidades e consequente adequação de estratégias e contextualizações do ambiente 

educativo, num processo de reflexão na e sobre a acção. 

Será esta reflexão quem acabará por consolidar a vertente formativa do processo de 

avaliação, a desenvolver num processo contínuo e interpretativo, que procura tornar a 

criança “protagonista da sua aprendizagem de modo a que vá tomando consciência do que 

já consegue, das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando” (R4). 

No que se refere ao instrumento propriamente dito e ao seu processo de 

operacionalização ele é, como se viu, encarado como um instrumento simples e objetivo, 

sendo uma ferramenta “que contribui para fundamentar a prática pedagógica” (R4). 

A facilidade de aplicação da EOD torna-a percebida como um instrumento 

pertinente no domínio da observação do desenvolvimento comportamental (R5), sendo a 

descrição dos comportamentos “concreta e simples, o que facilita a sua aplicação” (R13), 

até porque as questões surgem “expostas de uma forma bastante simples e sucinta, 
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possibilitando respostas consistentes” (R13), já que a escala “não é massuda, mas de clara 

análise dos resultados” (R11). 

Deste modo o instrumento em análise apresenta um conjunto de vantagens, sendo a 

principal desvantagem sentida o facto de ser um instrumento essencialmente observacional 

e, como tal, “pessoal e por essa razão mais subjetiva” (R11), subjetividade que pode 

explicar a nem sempre sintonia entre a perspetiva do educador e dos pais (R4), até porque 

quem observa leva consigo construtos, crenças e valores que podem influenciar o processo. 

Por isso e em jeito de síntese final, podemos dizer que este instrumento de 

observação comportamental é um excelente meio de reflexão e indicador do 

deenvolvimento das crianças, dando-nos informações importantes […] e ajudando-nos 

numa avaliação sistemática e sistémica (R11), apresentando-se, por isso, como um bom 

instrumento para observar, registar e avaliar com rigor (R4), ajudando assim a “dar 

resposta a questões fundamentais da prática educativa e que são o quê, o porquê e para 

quê avaliar” (R8). 

Uma sinopse das ideias emanentes das reflexões surge patente na árvore categorial 

das principais dimensões de análise, que agrupamos pelas categorias obtidas através do 

tratamento com o NVivo10, e que surgem na figura 13. 

 

Figura 14. Árvore categorial dos principais indicadores da Reflexão 
(Fonte: construção própria) 
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2.4.2. Leitura e Análise dos Dados da Entrevista 

 As vertentes abordadas nas reflexões e que anteriormente explicitámos, alertaram-

nos para a necessidade de procurar um entendimento mais claro e acurado sobre a perceção 

daqueles educadores de infância acerca da EOD, do seu impacto na organização do 

ambiente educativo e desenvolvimento curricular da educação pré-escolar e da necessidade 

ou não da implementação de um programa de intervenção capaz de dar resposta a algumas 

das disfunções desenvolvimentais verificadas através do perfil de desenvolvimento. 

Efetivamente, enquanto as reflexões assentavam apenas no conhecimento teórico da escala 

dado na ação de formação, as entrevistas provêm de uma reflexão sobre a prática da 

implementação e análise dos dados da EOD, o que poderá dar maior consistência ao 

entendimento dos educadores participantes. 

O guião da entrevista, (Anexo7), foi elaborado face aos objetivos e fundamentação 

teórica do estudo e de cuja análise emanaram 5 categorias e 6 questões. As categorias 

retiradas dos objetivos foram: 1). Desenvolvimento, 2). Caraterísticas da EOD, 3). 

Caraterísticas de diagnóstico da EOD, 4). Operacionalização da EOD, 5). EOD e perfil de 

desenvolvimento das crianças, 6). Programa de Intervenção. Destas categorias emanaram 

as questões da entrevista, num total de 6 e que questionavam os inquiridos sobre: 

1. a importância do conhecimento das dinâmicas intrínsecas ao desenvolvimento da 

criança;  

2. os aspetos positivos e negativos da EOD; 

3. a influência da aplicação da EOD nas práticas educativas no Jardim-de-Infância; 

4. o contributo da EOD no despiste de casos cujo desenvolvimento se não adequa aos 

parâmetros do estádio de desenvolvimento; 

5. a importância da implementação de um programa de intervenção; 

6. o papel da EOD na consolidação da dinâmica de interação socio-educativa entre o 

Jardim e a família. 

Os dados da entrevista, tratados no NVIVO10, permitiram a elaboração da sinopse 

expressa no Quadro III. 
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Quadro III. Dados referentes à Entrevista 

Categorias Entrevistas 

 

 

 
 

 

 

EOD/Dinâmica 

de  desenvolvimento 
 

 

(E1). uma avaliação mais cuidada e melhor intervenção”  

(E3).fundamento de uma adequação atempada a “…algum despiste no desenvolvimento normal de cada 

criança”  
(E5). com o diagnóstico que proporciona “se pode fazer uma apreciação e avaliação da criança e 

perceber qual o estado de desenvolvimento da criança e se se encontra dentro dos parâmetros da sua 

faixa etária”  
(E6).atuando-se assim com “mais qualidade e rigor no processo educativo da criança”. 

(E8).uma planificação contextualizada, “de acordo com as necessidades dessas crianças e trabalhar as 

áreas em que ela apresenta maiores dificuldades”. 
(E11).“só conhecendo bem esta dinâmica podemos ir de encontro às suas necessidades”. 

(E9). “uma avaliação mais cuidada e mais próxima da EOD”. 
(E11).o que vem confirmar a importância do papel da EOD no conhecimento das dinâmicas do 

desenvolvimento da criança. 

(E12).Sem dúvida, uma vez que sem tal conhecimento não se pode compreender suficientemente quer a 
estrutura, quer a fundamentação da EOD. Ela segue de perto os parâmetros desenvolvimentais da teoria 

de Piaget, o que deve ser tido em conta quando se lida com ela. 

(E13).Sim porque só com um conhecimento profundo do desenvolvimento é que o educador pode 
planificar a sua ação com rigor científico-pedagógico de modo a responder eficazmente às necessidades 

interesses e motivações da ceda criança e do grupo, e favorecer o seu processo de desenvolvimento. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

EOD 

Vantagens/Desv. 

E1. Permite uma observação mais cuidada sobre a evolução da criança; fundamenta uma melhor 

intervenção; permite o despiste de ‘casos especiais’ e clarifica se os mesmos carecem de programas de 
intervenção ou não; 

E3. permite a identificação de problemas de desenvolvimento. Tem bastantes pontos positivos e não 

encontrei nenhum negativo. 
E4. Tem muitos aspetos positivos, como permitir ver o desenvolvimento da criança ao longo do tempo, e 

permite intervir adequadamente. Um aspeto menos positivo é a dimensão dos grupos que às vezes pode 

dificultar a sua aplicação 
E5. Ajuda o educador a realizar uma avaliação mais precisa de cada criança, de acordo com o que ela e 

a família observaram; situa a criança no seu nível etário e traça atitudes de acordo com as necessidades 

e interesses das crianças, de modo a promover aprendizagens significativas; 
E6. Dá-nos o perfil gráfico do desenvolvimento da criança… 

E7. O principal ponto positivo é sem dúvida ser uma ferramenta que fundamenta uma melhor ação 

pedagógica; 
E8.Os pontos positivos são vários: diagnóstico correto, determinando o perfil da criança, avaliação 

participada pelos pais. Pontos negativos decorrem da avaliação incorreta por parte dos avaliadores que 

poderá originar um perfil mal traçado; 
E9. Permite uma observação mais cuidada sobre a evolução da criança. Negativo: é muito extensa. 

E10. Cada conduta tem uma idade correspondente; permite avaliar a criança como um ser individual, 

dando-nos um perfil evolutivo da criança no momento atual; permite avaliar a criança no contexto, como 
um ser inserido num grupo; 

E11. Aponta diretrizes para conhecer a criança na sua fase etária e no seu contexto. Negativos: cai no 

exagero de rotular as crianças com o nosso grau de exigência. 
E12. Principais pontos positivos: - permitir um diagnóstico contextualizado do desenvolvimento da 

criança; ajudar a definir o perfil de desenvolvimento da criança; favorecer a relação Jardim-família; 

servir de instrumento de reflexão sobre a reorganização do ambiente educativo, a adaptação de 
estratégias adequadas aos casos problemáticos, que sugere; ser de simples aplicação. 

Principais pontos negativos: demasiado extensa e complexa; exigir conhecimentos que os pais nem 

sempre possuem; assentar demasiado numa observação, muitas vezes sustentada pela subjetividade de 
quem observa. 

E13. Positivos: - permite fazer uma leitura rigorosa do estádio de desenvolvimento nos diferentes 

domínios; permite-nos ajustar as práticas pedagógicas, tendo em consideração as especificidades de 
cada criança; ajuda-nos a diagnosticar casos de ‘desvios’ ou desnivelamentos no processo de 

desenvolvimento da criança, bem como a identificar os domínios que precisam de mais intervenção. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

EOD/Ação Educativa 

E1. Pode ser um instrumento útil, pois que ao favorecer o conhecimento do desenvolvimento da criança 

permite ao educador desenvolver estratégias de acordo com o estado de desenvolvimento; 
E2. Ajuda a traçar as linhas orientadoras do ambiente educativo; 

E3. A sua aplicação permite determinar algum problema no desenvolvimento, proporcionando assim uma 

intervenção precoce na resolução de qualquer problema; 
E4. É muito útil na organização do ambiente educativo, pois este deve ser organizado tendo em conta os 

interesses e necessidades do grupo; 

E5. Permite delinear estratégias adequadas na organização do ambiente educativo estimulando o 
desenvolvimento das aprendizagens. 

E7. Dá dados mais precisos sobre a criança, o que permite uma melhor contextualização na organização 
do ambiente educativo; 

E10. Ao dar indicadores do estado de desenvolvimento da criança permite uma planificação mais 

adequada; 
E11. Ajuda a estruturar as atividades de acordo com as necessidades que temos no grupo. 

E12. Sim, porque ao favorecer uma observação sobre a ação leva a uma reflexão sobre a adequabilidade 

de estratégias e atividades, sobre potencialidades e necessidades da criança às quais se deve adequar 
toda a ação educativa e organização do ambiente em que ela se processa. 
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E13. Sendo usada como instrumento de avaliação diagnóstica, permite organizar o ambiente educativo 

(relações interpessoais, espaço, tempo e materiais), de forma a responder às reais necessidades de cada 
criança e do grupo” 

 

 

 
 

 

 
 

 

EOD/Despiste 
De Casos 

E1. Ao permitir registar o desenvolvimento das crianças permite também o despiste de situações de 

‘desvio’. 

E3.  O papel da EOD no despiste de casos especiais é muito importante porque permite atempadamente 
fazer uma intervenção precoce contribuindo assim para a resolução dos problemas 

E5. Permite verificar em qual das áreas a criança demonstra mais dificuldades comparativamente com a 

sua faixa etária… 
E6. Sim porque a EOD é uma escala que estabelece traços evolutivos…, por isso é possível achar a média 

e desvio típico das dimensões… 

E7. Esta escala é uma excelente ferramenta para nos ajudar a conhecer o desenvolvimento da criança e 
deste modo dar resposta a situações anómalas. 

E8. Os casos especiais são mais fáceis de tratar com a EOD uma vez que a escala nos diz onde a criança 

falha… 
E9.  Ao ajudar a definir o perfil da criança, contribui para verificar os casos especiais. 

E10. Através da escala podemos verificar que cada conduta tem uma idade correspondente, por isso, é 

possível achar a média e os possíveis desvios. 
E11. Porque é um instrumento adequado a cada faixa etária que nos ajuda a detetar possíveis atrasos no 

desenvolvimento da ciança. 

E12. Sim, porque ao fornecer dados para a definição do perfil de desenvolvimento da criança desde logo 
deixa patentes desvios a parâmetro ‘normais’, evidenciando assim tais casos. 

E13. Através da ficha-perfil temos uma visão clara e precisa do desenvolvimento da criança. Quando os 

valores ficam abaixo dos 50%, ou muito altos (perto dos 100%) é caso de ‘alerta’ e devemos intervir para 
a resolução de problemas 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

EOD/ Interação 
Com Família 

E1. Através da EOD a família acaba por ter um conhecimento da criança em termos de desenvolvimento. 

Ao incluir a participação ativa da família neste processo estamos a implementar uma melhor articulação, 
que certamente trará resultados muito positivos; 

E2. Sem dúvida. Facilita a cooperação e interação família/escola; 

E3. Sim, porque ao articular com as famílias pode encontrar-se entre o espaço escola e espaço casa, 
formas de atenuar a conseguir superar problemas que possam advir dos casos ‘especiais’ que podem ser 

superados com melhores resultados quando trabalhados colaborativamente entre a família e a escola; 

E4. Poderá ser um instrumento de cooperação entre J.I e os pais se houver uma reflexão regular entre os 
intervenientes; 

E5. Penso que a EOD deverá ser um instrumento de cooperação educativa entre ambas as partes, pois só 

desse modo se poderão traçar estratégias específicas e mais adequadas, tendo em vista os seus interesses 
e motivações, de modo a promover um desenvolvimento mais eficaz; 

E6. Sim porque os questionários dirigidos à família poderão ser um ponto de partida para conversas e 

comparação das respostas apresentadas em ambiente familiar e J.I.; 
E7. Sim, desta forma os pais poderão conhecer melhor os seus filhos em termos de competências e 

aprendizagens bem como uma melhor articulado e continuidade do trabalho realizado no J.I.; 

E8. Sim. Os pais gostam de participar na avaliação dos seus educandos e ter um papel mais pro-ativo no 
J.I.. O envolvimento dos pis neste processo é fundamental para o sucesso educativo dos seus educandos; 

E9. É um instrumento de cooperação, uma vez que o diagnóstico é um programa de intervenção que 

inclui a família; 
E10. Sim. Cada vez mais a relação escola-família é muito importante e necessária. Havendo instrumentos 

de cooperação, o trabalho fica mais facilitado e dá resultados mais práticos, que só melhoram o processo 

educativo; 
E11. Poderá ser um instrumento de cooperação educativa, mas há necessidade de muita cooperação e 

pedagogia para não ferir suscetibilidades… 

E12. Sem dúvida. Ao solicitar aos pais que exponham o seu entendimento sobre o processo de 
desenvolvimento dos seus filhos está a proporcionar uma troca de informações e de interação com o J.I:, 

o que é sempre positivo. Por outro lado, certamente que muitos pais vão depois querer saber se as suas 

observações são coincidentes com as do educador, o que vem aprofundar a interação família-J.I. no 
processo educativo dos filhos. 

E13. A educação da criança deverá ser sempre partilhada entre o J.I. e a família. Sendo a família a 

principal responsável pela educação da criança, ela deverá estar implicada e conhecer o 
desenvolvimento da criança, o que este documento permite fazer” 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

E1. Nem sempre é necessária a implementação de um programa de intervenção. Cabe ao educador ser 

flexível e ter em conta a especificidade de cada criança. Considero que um guião possibilitaria maior 

flexibilidade e maior adaptação aos casos; 
E2. Sim. Temos de utilizar instrumentos facilitadores, cada vez são mais intrínsecos casos de crianças 

que apresentam no geral atrasos de desenvolvimento global, os quais não diagnosticados. Esta escala é 

um complemento importante para este despiste; 
E3. Sim, na medida em que vai permitir conhecer e identificar o problema, tornando assim mais célere a 

sua resolução, no sentido de colmatar e atenuar os casos problemáticos que possam surgir no processo 

de desenvolvimento das crianças; 
E4. Considero importante, pois permitirá ao educador organizar/planificar e intervir mais 

adequadamente; 

E5. Julgo ser interessante a implementação de um programa de intervenção, na medida em que nos 
possibilitará uma maior abrangência de atividades, tarefas e atitudes, para promover um 

desenvolvimento adequado; 

E6. Sim, visto que as condutas são observáveis em ambiente natural. A escala é quantitativa e qualitativa 
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Implementação 
de 

Programa 

[…] A intervenção para os casos de desvios é mais fácil após o diagnóstico; 

E7. É preciso ser flexível, mas se continuar a manifestar-se alguma distância dos parâmetros normais, 
então será aconselhável uma intervenção especializada; 

E8. Sim. O programa de intervenção ajudará o educador a trabalhar os défices de desenvolvimento da 

criança em questão, uma vez que são mais fáceis de identificar com a EOD; 
E9. Uma vez diagnosticado o caso é necessário a implementação de um programa de intervenção para 

ajudar no seu desenvolvimento; 

E10. Sim. Quanto mais cedo a criança for avaliada, mais cedo se tomarão as medidas adequadas para 
uma intervenção precoce, que vá de encontro às necessidades da criança, promovendo o seu 

desenvolvimento; 

E11. Sim porque quanto mais cedo forem detetadas e intervencionados possíveis desvios ou atrasos no 
desenvolvimento da criança, mais hipóteses há de sucesso. 

E12. Sim. Creio, no entanto, que o guião seria mais adequado. Um plano de intervenção teria de ser feito 

para cada criança, o que, para além de complexo, poderia colidir com o trabalho das equipas de NEE 
criando atritos e mesmo mal entendidos, o que não é de todo aconselhável. Por outro lado quem iria 

construir este plano? O educador que aplicou a EOD? Quem está a implementar o projeto? O primeiro, 

pode não ter conhecimentos necessários; o segundo pode não conhecer as crianças nem o contexto em 
que vivem. Daí que seja defensora de um guião, já que mais globalizante, com atividades que são 

essencialmente sugestões e passíveis de aplicação em diversas circunstâncias e contextos. 

E13. “Sim considero que deve ser elaborado um programa conjunto entre a educadora e a família de 
modo a superar as dificuldades. Caso o problema seja demasiado grande este programa deverá ser 

remetido para a Equipa de Educação Especial, pois necessita de técnicos especializados para a sua 

resolução 

 

2.4.2.1. Dinâmicas intrínsecas ao desenvolvimento 

A primeira questão da entrevista procurava o entendimento dos educadores de 

infância acerca da importância de conhecer as dinâmicas intrínsecas ao processo de 

desenvolvimento na EOD, como requisito prévio da sua aplicação. Importa reiterar que a 

EOD se estrutura fundamentalmente no paradigma desenvolvimental do construtivismo de 

Piaget, com uma perspetiva evolutiva em torno dos estádios, o que exige, desde logo, 

conhecimentos do modo de enquadrar o processo de desenvolvimento em tal dinâmica. É 

uma vertente que naturalmente não surgia clara nas reflexões anteriores, razão pela qual 

considerámos pertinente a respetiva explicitação. 

No que respeita à perceção da importância do conhecimento das dinâmicas do 

desenvolvimento da criança todos os entrevistados consideram a EOD como um 

instrumento relevante, pois que favorece “ uma avaliação mais cuidada e melhor 

intervenção” (E1), fundamento de uma adequação atempada a “…algum despiste no 

desenvolvimento normal de cada criança” (E3). É uma dimensão que se prende 

diretamente com a avaliação do seu desenvolvimento, já que com o diagnóstico que 

proporciona “se pode fazer uma apreciação e avaliação da criança e perceber qual o 

estado de desenvolvimento da criança e se se encontra dentro dos parâmetros da sua faixa 

etária” (E5), atuando-se assim com “mais qualidade e rigor no processo educativo da 

criança” (E6), delinenado, por outro lado, uma planificação contextualizada, “de acordo 

com as necessidades dessas crianças e trabalhar as áreas em que ela apresenta maiores 
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dificuldades” (E8). Numa palavra, “só conhecendo bem esta dinâmica podemos ir de 

encontro às suas necessidades” (E11), levando assim a cabo “uma avaliação mais cuidada 

e mais próxima da EOD” (E9), o que vem confirmar a importância do papel da EOD no 

conhecimento das dinâmicas do desenvolvimento da criança (E11). 

A aplicação e, sobretudo, interpretação, de um instrumento de diagnóstico 

desenvolvimental como a EOD implica desde logo, e como se referiu, que quem o vai 

aplicar seja conhecedor das dinâmicas deste processo, nomeadamente dos estádios através 

do qual ele se processa, uma vez que a escala segue de perto as teorias de Piaget (1974) e 

Vygotsky (2003). É um corolário que surge patente nas próprias entrevistas, 

nomeadamente quando se afirma que “só conhecendo bem…” (E11) esta dinâmica se pode 

adequar uma intervenção pedagogica e educativamente sustentada, já que só assim se pode 

ir de encontro às necessidades da criança e adequar as estratégias indispensáveis.  

Efetivamente “Sem tal conhecimento não se pode compreender quer a estrutura, 

quer a fundamentação da EOD, que segue de perto os parâmetros da teoria de Piaget, o 

que deve ser tido em conta quando se lida com ela” (E12) conhecimento que se apresenta 

como efetiva charneira para uma avaliação mais rigorosa e mais próxima (E1), para além 

de contribuir para uma adequação das estratégias pedagógicas e educativas, já que permite 

“perceber o seu estado de desenvolvimento ” (E5). Será, pois, um conhecimento que 

acabará por fundamentar uma intervenção com com efetiva qualidade e rigor (E6), tendo 

como ponto de partida as necessidades dessas crianças e as suas patenteadas dificuldades 

(E8), o que acaba por confirmar a importância do conhecimento das dinâmicas 

desenvolvimentais na implementação da EOD (E11), pois que, sem tal conhecimento, 

difícil se tornaria compreender possíveis ‘desajustes’ desenvolvimentais.  

A importância do conhecimento das dinâmicas intrínsecas ao processo de 

desenvolvimento da criança, para uma correta aplicação da EOD, é condição de uma 

intervenção educativa de qualidade, pois que só com um conhecimento profundo desta 

dinâmica é que “o educador pode planificar a sua ação com rigor cientifico-pedagógico 

de modo a responder eficazmente às necessidades, interesses e motivações de cada 

criança e do grupo e favorecer o seu desenvolvimento” (E13). 
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2.4.2.2. Pontos Positivos e Negativos da EOD 

Quanto aos pontos positivos da EOD realça-se o seu papel na perceção de “uma 

observação mais cuidada sobre a evolução da criança” e no “despiste de ‘casos 

especiais’”, fundamentando "uma melhor intervenção e clarificando se os mesmos 

carecem de programas de intervenção ou não” (E1).  

Este aspeto de diagnóstico do estado de desenvolvimento da criança e possibilidade 

de despiste de ‘casos especiais’ é um dos mais realçados pelos entrevistados, que acentuam 

que a EOD “permite a identificação de problemas de desenvolvimento” (E3, E4), ajudando 

“o educador a realizar uma avaliação mais precisa de cada criança, de acordo com o que 

ela e a família observaram”, para além de “situar a criança no seu nível etário e traçar 

atitudes de acordo com as necessidades e interesses das crianças, de modo a promover 

aprendizagens significativas” (E5), aspetos consolidados pelo fornecimento de um “perfil 

gráfico do desenvolvimento da criança” (E6). 

Deste modo, “o principal ponto positivo é sem dúvida ser uma ferramenta que 

fundamenta uma melhor ação pedagógica” (E7), alicerçada num “diagnóstico correto, 

determinando o perfil da criança” e “numa avaliação participada pelos pais” (E8), numa 

avaliação desenvolvida “no contexto, como um ser inserido num grupo” (E9). 

Assim, a perceção dos educadores acerca dos pontos positivos da EOD realça 

essencialmente 1). O facto de fundamentar uma observação rigorosa sobre a evolução da 

criança (E1); observação que conduz a uma “avaliação mais precisa” (E5), porque 

desenvolvida “no contexto, integrado no grupo” (E9), facultando assim “uma leitura 

rigorosa do estádio de desenvolvimento da criança nos diversos domínios” (E13) e 

tornando-se, por isso um bom instrumento de diagnóstico, pois favorece “um diagnóstico 

contextualizado do desenvolvimento da criança” (E12); 2). O facto de servir de 

‘andamiaje’ à prática pedagógica, uma vez que “permite ajustar as práticas pedagógicas, 

tendo em consideração as necessidades de cada criança” (E13), consideração que 

esclarecida pelos dados da EOD torna possível “uma melhor intervenção, clarificando a 

necessidade de programa de intervenção ou não” (E1), tornando-se assim “uma 

ferramenta que fundamenta uma melhor ação pedagógica”, já que serve de “instrumento 

de reflexão sobre a reorganização do ambiente educativo” (E12), de modo a ir de 

encontro aos “domínios em que as crianças precisam de mais intervenção” (E13), uma vez 
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que identifica “as necessidades e interesses da criança, de modo a promover 

aprendizagens significativas” (E5); 3). O facto de servir de elo consolidador na interação 

educativa entre a família e o Jardim de Infância (E12). 

Deduz-se assim que a EOD é percecionada como um instrumento globalmente 

positivo ao proporcionar um diagnóstico bastante rigoroso sobre o estado de 

desenvolvimento da criança, apresentando o seu perfil evolutivo, com a consequente 

possibilidade de identificar casos menos consentâneos com o estádio desenvolvimental 

esperado, o que, por sua vez, conduz a uma reflexão do educador no que respeita à 

reorganização do ambiente educativo e das estratégias educativas para ir de encontro aos 

resultados obtidos, numa cooperação educativa com a família. 

Entre os principais pontos negativos reconhecidos à EOD apontam-se a sua 

extensão “é muito extensa” (E9), a necessidade de conhecimentos estruturais da mesma 

para a respetiva aplicação “a avaliação incorreta pode originar um perfil mal traçado” 

(E8), para além de poder encontrar também alguns obstáculos na dimensão dos grupos de 

crianças em que é aplicada, “Um aspeto menos positivo é a dimensão dos grupos que às 

vezes pode dificultar a sua aplicação” (E4). A subjetividade inerente a quem observa não 

deixa de estar também presente na avaliação menos positiva da EOD, pois que pode 

conduzir ao “exagero de rotular as crianças com o nosso grau de exigência” (E11). Ou 

seja, a estrutura extensa da escala surge como um dos pontos menos interessantes ou 

mesmo negativos da mesma, para além de certa complexidade que exige conhecimentos 

específicos, conhecimentos que nem sempre os pais possuem (E12) o que pode conduzir a 

uma avaliação incorreta (E8)., alicerçada em pré-conceitos e crenças pessoais.  

 Por conseguinte, complexidade, extensão e possível subjetividade observacional 

são os aspetos menos atraentes da EOD, no entender dos educadores da amostra. 

 

2.4.2.3. EOD e estruturação da atividade educativa 

No que respeita à utilidade da EOD na estruturação e redimensionamento da 

planificação das atividades educativas, todos os entrevistados são unânimes em reconhecer 

tal papel. Efetivamente, a EOD “pode ser um instrumento útil, pois que ao favorecer o 

conhecimento do desenvolvimento da criança permite ao educador desenvolver estratégias 



198 

de acordo com o estado de desenvolvimento” (E1), “ajudando a traçar as linhas 

orientadoras do ambiente educativo” (E2) e “proporcionando assim uma intervenção 

precoce na resolução de qualquer problema” (E3). 

 A consciência de que a estruturação do ambiente educativo deve ser contextualizda 

de acordo com as caraterísticas das crianças e do grupo (M.E., 1997) faz emergir a noção 

de que a EOD “É muito útil na organização do ambiente educativo, pois este deve ser 

organizado tendo em conta os interesses e necessidades do grupo” (E4), num “delinear de 

estratégias adequadas na organização do ambiente educativo estimulando o 

desenvolvimento das aprendizagens” (E6), pois que “ao dar indicadores do estado de 

desenvolvimento da criança permite uma planificação mais adequada” (E10), ajudando “a 

estruturar as atividades de acordo com as necessidades que temos no grupo” (E11). 

Sendo a EOD um instrumento propiciador da reflexão na e sobre a ação, como se 

referiu anteriormente, natural se torna que a sua aplicação acabe por levar a uma reflexão 

sobre as práticas pedagógicas, sobre a organização educativa e o desenvolvimento 

curricular, de modo a dar resposta cabal aos resultados provenientes do diagnóstico obtido 

com a EOD. Esta perceção surge confirmada pelos dados das entrevistas, apresentando-se 

mesmo como uma ideia transversal. Na verdade e nesta dimensão, as entrevistas, na sua 

generalidade realçam a ideia de que a EOD tem efetiva influência na organização e 

restruturação das atividades educativas, pois face aos resultados do diagnóstico é 

importante proceder às indispensáveis adequações. Efetivamente, a EOD “Dá dados mais 

precisos sobre a criança, o que permite uma melhor contextualização na organização do 

ambiente educativo” (E7), e, consequentemente, na reflexão sobre a necessidade ou não de 

restruturar o próprio contexto educativo (E2), o que desde logo faz dela um instrumento 

útil, fundamentador de um desenvolvimento curricular consonante com as necessidades 

diagnosticadas, indo assim de encontro ao estado de desenvolvimento das crianças (E1), 

uma vez que este deve ser organizado de acordo com “os interesses e necessidades do 

grupo” (E4). 

Deste modo, o diagnóstico proporcionado pela aplicação da EOD ao diagnosticar 

problemas desenvolvimentais favorece uma intervenção adequada e precoce (E3), 

facilitando desde logo o fornecimento de“indicadores do estado de desenvolvimento da 

criança” (E10), o que permite uma reflexão sobre a ação e consequente reestruturação, 
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com a implementação “de estratégias adequadas na organização do ambiente educativo 

estimulando o desenvolvimento das aprendizagens (E5). 

É, pois, consensual o entendimento dos entrevistados acerca desta categoria, pois 

que a EOD, “sendo usada como instrumento de avaliação diagnóstica, permite organizar o 

ambiente educativo (relações interpessoais, espaço, tempo e materiais), de forma a 

responder às reais necessidades de cada criança e do grupo” (E13), numa atitude 

resultante de “uma observação sobre a ação, que leva a uma reflexão sobre a 

adequabilidade de estratégias e atividades, sobre potencialidades e necessidades da 

criança às quais se deve adequar toda a ação educativa e organização do ambiente em 

que ela se processa” (E12), ajudando assim“a estruturar as atividades de acordo com as 

necessidades que temos no grupo” (E11). 

Patenteia-se assim o papel ancorador do diagnóstico proveniente da aplicação da 

EOD, enquanto efetivo ‘andamiaje’ (Secadas, 1992), ou ‘scaffolding’, como diria Bruner 

(1996) do desenvolvimento curricular no Jardim de Infância. É um aspeto, quanto a nós, 

relevante, sobretudo porque conduz a uma atitude de educador ‘prático reflexivo’ (Schön, 

1992), já que esta reflexão assenta numa práxis contextualizada, numa observação na e 

sobre a ação desenvolvida pela criança e consciencializada pelo educador e pela família. O 

desenvolvimento curricular no Jardim de Infância, segundo as OCEPE (M.E., 1997) deve 

ser sempre contextualizado, não só às caraterísticas do meio socio educativo em que se 

insere o Jardim e vivem as crianças, como também às potencialidades e necessidades de 

cada uma delas, tendo sempre em consideração os princípios das teorias do 

desenvolvimento enunciados na fundamentação teórica, nomeadamente os socio-

construtivistas e bioecológicos, que apontam para a criança como agente do seu próprio 

desenvolvimento numa interação com os outros e com o meio, num processo de 

desenvolvimento proximal. 

Esta adequação das planificações e estruturação do ambiente educativo advém 

também do contributo da EOD no diagnóstico de casos menos de acordo com os 

parâmetros de desenvolvimento esperados das crianças, como se constata a seguir. 
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2.4.2.4. A EOD e o despiste de ‘casos especiais' 

De fato, a importância da EOD no despiste de ‘casos especiais’ de 

desenvolvimento’ emerge como um dos aspetos comungados por praticamente todos os 

entrevistados, que manifestam o entendimento que “ao permitir registar o desenvolvimento 

das crianças permite também o despiste de situações de ‘desvio’” (E1). Manifesta-se assim 

a perceção de que “o papel da EOD no despiste de casos especiais é muito importante 

porque permite atempadamente fazer uma intervenção precoce contribuindo assim para a 

resolução dos problemas” (E3), para além de possibilitar também “verificar em qual das 

áreas a criança demonstra mais dificuldades comparativamente com a sua faixa etária” 

(E5). 

 A EOD é assim encarada como “uma excelente ferramenta para nos ajudar a 

conhecer o desenvolvimento da criança e deste modo dar resposta a situações anómalas” 

(E7), “uma vez que a escala nos diz onde a criança falha…” (E8), o que se deteta na sua 

ajuda para “definir o perfil da criança, contribuindo para verificar os casos especiais” 

(E9), apresentando-se, em última análise como “um instrumento adequado a cada faixa 

etária que nos ajuda a detetar possíveis atrasos no desenvolvimento da criança” (E11). 

O diagnóstico proporcionado pela EOD tem, como se sabe, um ponto médio de 

referências, que são os 50%. Quando a ficha-perfil de desenvolvimento da criança, obtida 

através dos dados da observação do educador e dos pais, se queda abaixo deste parâmetro 

referenciador ou se aproxima dos 100%, há que estar alerta pois podemos estar perante 

casos menos consentâneos com o processo normal de desenvolvimento, a exgir, por isso, 

uma atenção especial. Daí a importância da EOD, enquanto instrumento de despiste destes 

casos, importância que é genericamente reconhecida pelos entrevistados que relevam 

expressamente a importância da EOD no despiste de casos especiais, ao favorecer, 

nomeadamente, uma intervenção atempada e mais eficaz (E3), pois acentua com bastante 

propriedade os domínios e áreas onde se concentram as maiores dificuldades ou superações 

(E5). 

Deste modo a EOD é encarada como uma boa ferramenta para o conhecimento do 

desenvolvimento da criança, podendo desse modo dar resposta mais fácil às situações 

problemáticas (E7), pois que ao possibilitar registar o perfil de desenvolvimento da criança 

evidencia também as situações de ‘desvio’ (E1). Este registo elucidativo do estado de 
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desenvolvimento da criança surge no perfil fornecido pelos dados da EOD, que “é uma 

escala que estabelece traços evolutivos…, por isso é possível achar a média e desvio típico 

das dimensões…” (E6). Efetivamente, “Ao ajudar a definir o perfil da criança, contribui 

para verificar os casos especiais” (E9), pois que evidencia os domínios onde a criança 

falha (E8), possibilitando ainda “verificar que cada conduta tem uma idade 

correspondente, por isso, é possível achar a média e os possíveis desvios (E10). 

Deste modo a EOD, no que ao despiste de casos menos consentâneos com o índice 

de desenvolvimento esperado para o estádio de desenvolvimento da criança, é 

percecionada como instrumento deveras adequado “porque ao fornecer dados para a 

definição do perfil de desenvolvimento da criança, desde logo deixa patentes desvios aos 

parâmetros ‘normais’, evidenciando-os” (E12), uma vez que, e como foi já anteriormente 

reiterado, “Através da ficha-perfil temos uma visão clara e precisa do desenvolvimento da 

criança. Quando os valores ficam abaixo dos 50%, ou muito altos (perto dos 100%) é caso 

de ‘alerta’ e devemos intervir para a resolução de problemas” (E13), fazendo assim com 

que “Os casos especiais sejam mais fáceis de tratar com a EOD” (E8) e tornando a EOD 

“um instrumento adequado a cada faixa etária que nos ajuda a detetar possíveis atrasos 

no desenvolvimento da criança” (E11). 

 Esta consciência do papel da EOD no despiste de casos menos consentâneos com o 

esperado estádio de desenvolvimento da criança pode induzir desde logo à perceção da 

necessidade de uma estratégia conducente à minimização daqueles casos, nomeadamente 

através da implementação de um programa de intervenção. Foi o que se procurou saber, 

através da questão 5 da entrevista.  

 

 2.4.2.5. Elaboração de um Programa 

A elaboração de um programa de intervenção pode ser uma das possíveis soluções 

aquando da deteção de casos não consentâneos com o estádio de desenvolvimento 

pressuposto. Tal solução, se estruturalmente apoiada, torna-se muito mais fácil e 

organizada, razão pela qual elaborámos um programa que permite a pais e educadores 

adequarem as respetivas intervenções.  
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 A especificidade de cada caso se, por um lado, aconselha à procura de um plano de 

intervenção específico, por outro pode conduzir também à sua negação, já que “nem 

sempre é necessária a implementação de um programa de intervenção. Cabe ao educador 

ser flexível e ter em conta a especificidade de cada criança. Considero que um guião 

possibilitaria maior flexibilidade e maior adaptação aos casos” (E1). Todavia, não se pode 

olvidar que por vezes o plano de intervenção se apresenta como medida plausível “na 

medida em que nos possibilitará uma maior abrangência de atividades, tarefas e atitudes, 

para promover um desenvolvimento adequado” (E5), pois que sendo embora importante 

“ser flexível, mas se continuar a manifestar-se alguma distância dos parâmetros normais, 

então será aconselhável uma intervenção especializada” (E7), uma vez que “o programa 

de intervenção ajudará o educador a trabalhar os défices de desenvolvimento da criança 

em questão, uma vez que são mais fáceis de identificar com a EOD” (E8), indo assim de 

“encontro às necessidades da criança, promovendo o seu desenvolvimento” (E10), pois 

que “quanto mais cedo forem intervencionados possíveis desvios ou atrasos no 

desenvolvimento da criança, mais hipóteses há de sucesso” (E11). 

Tivemos oportunidade de, ao elaborar a fundamentação da hipótese teórica do 

estudo fundamentar esta questão. O que está em causa é a necessidade ou não da 

implementação de uma intervenção específica para os casos menos consentâneos com os 

níveis de desenvolvimento esperado. Todavia, tal intervenção poderia assumir duas 

vertentes: ou uma intervenção através de um programa específico para cada caso, ou 

através de um programa mais genérico, que, contemplando todas as dimensões e itens da 

EOD sirva de guia para o educador e a família adaptar contextualizada e especificamente 

às crianças em tal situação. A diferença entre estas duas posições foi já anteriormente 

esclarecida, pelo que nos coibimos de a repetir, embora consideremos importante tal 

registo de nota. 

De acordo com os dados da entrevista, o que a este respeito se nos apresenta é que 

há duas posições que se nos deparam como diversas. Uma primeira, onde a implementação 

do programa não é encarada como indispensável e onde se defende que nem sempre é 

necessária a implementação de um programa de intervenção, cabendo ao educador julgar 

de tal necessidade (E1). Uma outra postura, que por sinal é a maioritária, considera 

importante a existência da intervenção através de um instrumento que ajude a colmatar 

possíveis lacunas detetadas, embora não especifiquem o tipo de instrumento a que se 
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recorra “Sim. Temos de utilizar instrumentos facilitadores, cada vez são mais intrínsecos 

casos de crianças que apresentam no geral atrasos de desenvolvimento global, os quais 

não diagnosticados. Esta escala é um complemento importante para este despiste” (E2), 

sendo importante o recurso a uma estratégia adequada que ajude à resolução do problema 

“Sim, na medida em que vai permitir conhecer e identificar o problema, tornando assim 

mais célere a sua resolução, no sentido de colmatar e atenuar os casos problemáticos que 

possam surgir no processo de desenvolvimento das crianças” (E3). Esta intervenção deve 

ser contextualizada “Considero importante, pois permitirá ao educador 

organizar/planificar e intervir mais adequadamente” (E4), já que as condutas são 

observadas em contexto natural, nas atividades da criança e mais facilmente equacionadas 

com o diagnóstico “Sim, visto que as condutas são observáveis em ambiente natural. A 

escala é quantitativa e qualitativa […] A intervenção para os casos de desvios é mais fácil 

após o diagnóstico” (E6) deve ser tomada o mais rapidamente possível, porque quanto 

mais cedo forem detetadas tais necessidades e intervencionados possíveis desvios 

desenvolvimentais da criança, maiores hipóteses há de sucesso (E11). Efetivamente, parece 

consensual que “Quanto mais cedo a criança for avaliada, mais cedo se tomarão as 

medidas adequadas para uma intervenção precoce, que vá de encontro às necessidades da 

criança, promovendo o seu desenvolvimento (E10). 

Quanto à questão de se saber como deveria formalmente ser o programa, de modo a 

facilitar a adequação da intervenção da família e do educador é uma vertente que nos não 

parece suficientemente clara, talvez porque a própria pergunta o não especificasse com 

nitidez, englobando-se assim no conceito de programa o conceito de guião que, 

genericamente também pode ser considerado como tal. De qualquer modo as duas 

perspetivas surgem patentes em algumas entrevistas que consideram que “Uma vez 

diagnosticado o caso é necessário a implementação de um programa de intervenção para 

ajudar no seu desenvolvimento”, facto que é encarado por outros como “interessante a 

implementação de um programa de intervenção, na medida em que nos possibilitará uma 

maior abrangência de atividades, tarefas e atitudes (E5), consolidando-se assim uma 

intervenção mais adequada.  

É um trabalho a desenvolver em conjunto pelo educador e pela família face às 

atividades propostas no programa, como percepcionam os educadores, quando referem que 

“O programa de intervenção ajudará o educador a trabalhar os défices de 
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desenvolvimento da criança em questão, uma vez que são mais fáceis de identificar com a 

EOD” (E8), cabendo também um papel importante à família, pois que “ deve ser 

elaborado um programa conjunto entre a educadora e a família de modo a superar as 

dificuldades” (E13). 

Sendo um programa de apoio, não substitui, todavia a intervenção de técnicos e 

especialistas, quando o caso é mais grave, quando revela determinados indicadores que 

ultrapassam o simples âmbito de intervenção do educador ou da família, pois “Caso o 

problema seja demasiado grande este programa deverá ser remetido para a Equipa de 

Educação Especial, pois necessita de técnicos especializados para a sua resolução” 

(E13), independentemente da flexibilidade de que possa revestir-se “É preciso ser flexível, 

mas se continuar a manifestar-se alguma distância dos parâmetros normais, então será 

aconselhável uma intervenção especializada (E7). 

Por conseguinte a necessidade da intervenção atempada e contextualizada parece 

não sofrer qualquer contestação, o modo de o fazer é que nem sempre é consensual, 

havendo quem defenda o guião, porque mais global, menos preso das teias institucionais e 

legais que o programa individual pode levantar “Sim. Creio no entanto que o guião seria 

mais adequado” (E12). Este entendimento reside em diversas vertentes institucionais e de 

intervenção, sendo que “Um plano de intervenção teria de ser feito para cada criança, o 

que para além de complexo, poderia colidir com o trabalho das equipas de NEE criando 

atritos e mesmo mal entendidos, o que não é de todo aconselhável. Por outro lado quem 

iria construir este plano? O educador que aplicou a EOD? Quem está a implementar o 

projeto? O primeiro, pode não ter conhecimentos necessários; o segundo pode não 

conhecer as crianças nem o contexto em que vivem” (E12). Para evitar tais conflitos, há 

quem manifeste preferência pelas linhas mestras de um guião, porque mais genérico, mais 

flexível e com maior grau de adaptabilidade, face à hipótese do programa individual “Daí 

que seja defensora de um guião, já que mais globalizante, com atividades que são 

essencialmente sugestões e passíveis de aplicação em diversas circunstâncias e contextos 

(E12). 

Conclui-se assim, e em síntese, que todos os entrevistados são defensores de uma 

intervenção atempada e adequada através de um instrumento que pode traduzir-se num 

programa, como o que complementa o estudo, ou num guião mais genérico, um ou outro 
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elementos fundamentadores de elaboração de programas de intervenção específicos por 

parte dos educadores e família.  

 O que é de realçar é o entendimento da generalidade dos entrevistados sobre a 

interação entre o Jardim de Infância e a família na implementação deste programa, 

perceção que procurámos aprofundar na questão 6 da entrevista. 

 

2.4.2.6. EOD e relação Família-Jardim de Infância 

O conhecimento do processo de operacionalização da EOD conduzirá, certamente, 

à consciência da necessidade e importância da cooperação entre a família e o Jardim de 

Infância no processo educativo das crianças em idade pré-escolar. Na verdade, importa não 

esquecer que as famílias são um dos elementos constituintes do processo de observação 

dos comportamentos da criança analisados na EOD, concomitantemente com o educador 

de infância. Daí que “… a família acabe por ter um conhecimento da criança em termos 

de desenvolvimento. Ao incluir a participação ativa da família neste processo estamos a 

implementar uma melhor articulação, que trará resultados muito positivos” (E1). Isto 

porque “ao articular com as famílias pode encontrar-se entre o espaço escola e espaço 

casa, formas de atenuar a conseguir superar problemas que possam advir dos casos 

‘especiais’ que podem ser superados com melhores resultados quando trabalhados 

colaborativamente entre a família e a escola” (E3), tornando assim evidente que a EOD 

“poderá ser um instrumento de cooperação entre a família e o J., se houver uma reflexão 

regular entre os intervenientes” (E4), uma vez que a EOD “facilita a cooperação e 

interação família/escola” (E2). 

 Não restam dúvidas quanto ao entendimento geral dos inquiridos nesta relação 

propiciada pela EOD, que “ deverá ser um instrumento de cooperação educativa entre 

ambas as partes, pois só desse modo se poderão traçar estratégias específicas e mais 

adequadas, […], de modo a promover um desenvolvimento mais eficaz” da criança (E5). 

Ao participarem nas respostas às questões da EOD, os pais “poderão conhecer 

melhor os seus filhos em termos de competências e aprendizagens, bem como uma melhor 

articulação e continuidade do trabalho realizado no J.I.” (E7), pois que “Os pais gostam 

de participar na avaliação dos seus educandos e ter um papel mais pro-ativo no J.I, pelo 
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que o seu envolvimento neste processo é fundamental para o sucesso educativo dos seus 

educandos” (E8). 

Sendo “um instrumento de cooperação, uma vez que o diagnóstico é um programa 

que inclui a família” (E9), a EOD vem acentuar que “a relação escola-família é muito 

importante e necessária. Havendo instrumentos de cooperação, o trabalho fica mais 

facilitado e dá resultados mais práticos, que só melhoram o processo educativo” (E10), 

sem esquecer, todavia, a “necessidade de muita cooperação e pedagogia para não ferir 

suscetibilidades…” (E11). 

Deste modo, a família é percepcionada como elemento fundamental no processo 

educativo e de desenvolvimento da criança. Por isso, a sua integração nas estratégias 

educativas do Jardim deve ser uma das preocupações cruciais do educador, como aliás é 

recomendado pelas próprias OCEPE (M.E., 1997). A implementação da EOD enquanto 

instrumento de avaliação diagnóstica exige a participação da família, a sua integração no 

processo, abrindo assim desde logo as portas para um maior diálogo, para uma ação 

partilhada, baseada em conhecimentos contextualizados, como se deduz da análise das 

entrevistas. Na verdade, quando se afirma que a EOD “Facilita a cooperação e interação 

família/escola” (E2), está, por outro lado a pressupor-se que este facilitar assenta num 

processo que faculta à própria família um melhor conhecimento da criança em termos de 

desenvolvimento (E1) e que tal facto ajuda à partilha e, consequentemente, à 

implementação de uma melhor articulação” (E1). 

O papel da EOD nesta cooperação parece deveras importante, não só porque poderá 

conduzir a uma reflexão conjunta sobre o desenvolvimento da criança, podendo assim ser 

um instrumento de cooperação entre Jardim de Infância e os pais, se houver uma reflexão 

regular entre os intervenientes (E4), mas sobretudo porque nem sempre é fácil os pais 

aceitarem que os filhos apresentam algum disfuncionamento. É sempre uma situação 

delicada que a EOD pode ajudar a minimizar, uma vez que ao partilharem com o educador 

os dados do diagnóstico os pais poderão conhecer melhor os seus filhos em termos de 

competências e aprendizagens, esbatendo possíveis crenças, abrindo-se perspetivas para 

uma melhor articulação e continuidade no processo educativo dos seus filhos (E7), uma 

vez que com tal procedimento colaborativo pode encontrar-se o desejado “espaço entre 

escola e a casa” (E3), no qual de analisem e desenhem formas eficientes e eficazes de 
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conseguir superar problemas que possam advir dos casos ‘especiais e que serão, 

certamente superados com maior eficácia se “trabalhados colaborativamente entre a 

família e a escola (E3).  

Este conhecimento melhorado dos próprios filhos pode ser causa de uma efetiva 

“cooperação educativa entre ambas as partes” (E5), pois que a consciência mútua da 

situação pode ancorar o traçar de linhas de intervenção educativa mais eficientes e eficazes 

(E5).  

Todavia e embora os pais gostem de participar na avaliação dos seus educandos e 

ter um papel mais pro-ativo no J.I. fazendo com que o seu envolvimento neste processo 

seja fundamental para o sucesso educativo dos seus educandos (E8), esta cooperação terá 

de ser levada a cabo com muita serenidade e cuidado, pois se é certo que a EOD pode “ser 

um instrumento de cooperação educativa…“ (E11) e “um ponto de partida para conversas 

e comparação das respostas apresentadas em ambiente familiar e J.I.“ (E6) exige-se, no 

entanto, um certo tato e “pedagogia para não ferir suscetibilidades…” (E11).  

Fica assim o entendimento de que os entrevistados encaram a EOD como 

instrumento facilitador e de cooperação, num acentuar inequívoco da importância de uma 

relação de colaboração entre o Jardim de Infância e a família, que a EOD propicia e 

potencializa (E10). Deste modo, a EOD “Ao solicitar aos pais que exponham o seu 

entendimento sobre o processo de desenvolvimento dos seus filhos está a proporcionar 

uma troca de informações e de interação com o J.I:, o que é sempre positivo. Por outro 

lado, certamente que muitos pais vão depois querer saber se as suas observações são 

coincidentes com as do educador, o que vem aprofundar a interação família-Jardim de 

Infância no processo educativo dos filhos (E12), uma vez que, como decorre das OCEPE 

(M.E., 1997) e é corroborado pelo entendimemnto dos entrevistados, “A educação da 

criança deverá ser sempre partilhada entre o J.I. e a família. Sendo a família a principal 

responsável pela educação da criança, ela deverá estar implicada e conhecer o 

desenvolvimento da criança, o que este documento permite fazer” (E13). 

Em síntese, podemos afirmar que de acordo com os dados das entrevistas, todos os 

entrevistados consideram a EOD como instrumento sustentador e facilitador de uma 

relação educativa entre a família e o Jardim de Infância, como fator de um clima de 

colaboração e cooperação onde a criança surge como elemento catalisador das 
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preocupações de pais e educadores. É um entendimento que vai de encontro aos principais 

normativos que regem e orientam a educação pré-escolar em Portugal e que afirmam 

expressamente que “a família e a instituição de educação pré-escolar são dois contextos 

sociais que contribuem para a educação da mesma criança; importa por isso, que haja 

uma relação entre esses dois sistemas “ (M.E., 1997, p. 43). Indo mais longe e no sentido 

de aprofundamento relacional que vínhamos frisando acerca da EOD, as OCEPE 

consolidam tal entendimento ao referirem que “a relação com cada família, resultante de 

pais e adultos da instituição serem co-educadores da mesma criança, centra-se em cada 

criança, passando pela troca de informações sobre o que lhe diz respeito…” (M.E., 1997, 

p. 43), até porque sendo os pais “os principais responsáveis pela educação das crianças 

têm também o direito de conhecer, escolher e contribuir para a resposta educativa que 

desejam para os seus filhos” (M.E., 1997, p. 43), o que desde logo vem realçar as 

potencialidades da EOD neste domínio, indo assim de encontro ao entendimento dos 

entrevistados do estudo. 

Procurando, a título de síntese, uma triangulação de dados, na perspetiva da 

metodologia proposta por Fairclough (1992), onde se procura o sentido da narrativa, a 

partir de elementos do texto, e tendo como base da análise o texto das “Reflexões” e das 

“Entrevistas”, para o contexto que o mesmo encerra, constata-se que na dimensão da 

caraterização da EOD, os termos mais referidos, na “reflexão” dos educadores são: “perfil 

evolutivo”, “avaliar”, “pesquisa”, “reflexão”, “registo”, “desenvolvimento da criança” 

“simples”, “objetivo”, “concreto”, “pertinente”, “observação”, “análise clara”, “usado pelo 

educador e família”. Por seu lado e da parte das entrevistas e na mesma dimensão, 

encontrámos como termos mais recorrentes: “adequação”, “despiste”, “diagnóstico”, 

“estádio de desenvolvimento”, “qualidade e rigor”, “planificação contextualizada”, 

“avaliação mais cuidada”, “necessidades”, “planificação com rigor”, “interesses”, 

“desenvolvimento”, “observação”. 

Do cruzamento destes elementos textuais, à contextualização narrativa o que nos 

oferece nesta análise é que a EOD surge na prática dos educadores que a implementaram 

como um instrumento bem elaborado, cuja aplicação se não apresenta difícil, e que 

possibilita uma observação rigorosa do estado de desenvolvimento da criança, 

fundamentando uma avaliação de diagnóstico contextualizada, com rigor, e conducente 

não só ao despiste de ‘casos a merecer uma leitura especial’, como também a uma reflexão 
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do educador, no sentido de uma planificação que vá de encontro às necessidades 

diagnosticadas. 

Já a dimensão referente às consequências que a referida reflexão pode trazer para a 

prática educativa do educador com as crianças e que advém do diagnóstico propiciado pela 

EOD, constata-se que na Reflexão, os termos predominantes são: “observação 

sistemática”, “desenvolvimento”, “observação contínua”, “recolha de informação”, 

“apoiar, sustentar planificação”, “registar desenvolvimento”, avaliação”, “sustentar ação 

educativa”, “instrumento de reflexão”, “levantamento de necessidades”, “planificação”, 

“deteção de desvios”, “diagnóstico precoce”, “avaliação diagnóstica”, “avaliação 

contextualizada”, “contexto socio cultural”. As entrevistas, no que à dimensão da 

influência na prática educativa diz respeito apontam como termos mais referentes 

“orientador do ambiente educativo”, “problemas de desenvolvimento”, “intervenção 

precoce”, “organização ambiente educativo”, “estratégias adequadas”, “contextualização”, 

“planificação adequada”, “avaliação diagnóstica”, “despiste de situações de desvio”, 

“intervenção precoce”, “perfil de desenvolvimento”. 

Fazendo a triangulação destes dados e procurando o sentido da narrativa que 

implicitam, constata-se que na dimensão a implementação da EOD traz, para a ação 

educativa um conjunto de consequências de entre as quais se destaca uma recolha de 

informações com caráter de rigor, que serve de ‘andamiaje’ à reorganização da 

planificação, numa contextualização do ambiente educativo, de modo a dar resposta aos 

desvios e necessidades levantadas pelo diagnóstico, numa intervenção cuja precocidade 

pode ser importante na superação das necessidades detetadas através do perfil de 

desenvolvimento da criança. 

No que respeita à dimensão das vantagens da EOD, os termos catalizadores do 

discurso, na “Reflexão” são “meio de reflexão”, “ajuda na avaliação sistemática”, 

“aplicação em contexto”, “perfil de desenvolvimento”. Nas Entrevistas, “observação 

cuidada”, “melhor intervenção”, “despiste”, “problemas de desenvolvimento”, “intervir 

adequadamente”, “avaliação mais precisa”, “observação do educador e da família”, 

“necessidades e interesses”, “melhor ação pedagógica”, “diagnóstico correto”, “avaliação 

participada”, “perfil de desenvolvimento”, “avaliação no contexto”, “reorganização do 

ambiente educativo”, “estratégias adequadas”. 
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Procurando uma análise semântica do discurso surge patente que a EOD é encarada 

como um instrumento que traz notórias vantagens ao contexto educativo do Jardim dse 

Infância, na medida em que permite, através do seu diagnóstico, uma avaliação mais 

sistemática e em contexto, a par de uma melhor intervenção, face ao perfil evolutivo 

fornecido pelo instrumento. O diuagnóstico que se obtém com a sua aplicação facilita uma 

intervenção adequada, de acordo com as necessidades e interesses da criança, avaliação 

que é participada, na medida em que a família também intervém no processo. Tal 

intervenção, decorrente de um diagnóstico de certo modo rigoroso, conduz 

necessariamente a uma reflexão sobre a reorganização do ambiente educativo, no sentido 

de procurar estratégias adequadas às necessidades da criança e ao seu perfil de 

desenvolvimento. 

A dimensão de análise referente à colaboração/participação da família no processo 

educativo da criança apresenta na ‘Reflexão’ dos educadores apenas 3 referências: “por 

parte do educador e da família”, “avaliar no ambiente familiar”, “em contexto familiar”. Já 

nas Entrevistas as referências são mais numerosas, todas elas relevando a importância 

desta participação: “participação ativa da família”, “melhor articulação”, “cooperação 

família/escola”, “articular com as famílias”, “colaborativamente entre a família e a escola”, 

“cooperação educativa”, “estratégias específicas”, “desenvolvimento mais eficaz”, 

“conhecer melhor os filhos”, “participar na avaliação”, “instrumento de cooperação”, 

“diagnóstico inclui família”, “importante relação escola-família” e “educação partilhada”.  

Ou seja a ideologia que o discurso encerra aponta para o reconhecimento da 

importância da colaboração da família com o jardim de Infância no processo educativo das 

crianças. Sendo a família o agente diretamente responsável pela educação das crianças, ela 

partilha com o Jardim tal responsabilidade, sem que tal signifique qualquer tipo de 

alienação das suas responsabilidades socioeducativas, antes as amplie, pois a colaboração 

implica, uma melhor articulação, uma cooperação, uma colaboração, na procura conjunta 

de estratégias específicas que sustentem um desenvolvimento eficaz. Esta colaboração, 

para além de permitir um melhor conhecimento dos filhos, alicerça a relação entre a 

família e o jardim, numa prática de educação partilhada, de avaliação contextualizada, de 

diagnóstico comummente comungado e fonte de reflexão para uma efetiva colaboração 

educativa.  
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No que se refere à questão da implementação do programa de intervenção/guião, 

porque não fazia parte da “Reflexão”, não há a possibilidade de proceder à trianguilação de 

dados, ficando os dados da análise da entrevista, anteriormente referidos. 

Em suma, o que de maior relevo se destaca nesta análise triangulada é a perceção 

dos educadores que participaram na implementação da EOD neste Agrupamento de 

Escolas de que é um instrumento deveras importante, já que propicia um diagnóstico com 

algum rigor e que serve de ponto de partida para uma reflexão sobre o estado evolutivo da 

criança, conduzindo à elaboração de estratégias capazes de responder às situações 

constatadas, num processo de colaboração do Jardim com as famílias e fundamenta um 

desenvolvimento curricular ancorado na reflexão na e sobre a ação, contribuindo para o 

desenvolvimento do perfil do ‘educador reflexivo’. 

 

 2.4.3 O Programa de Intervenção  

 Face à constatação de perfis evolutivos menos consentâneos com o perfil de 

desenvolvimento da criança, proposto nomeadamente pela psicologia Piagetiana, o que de 

imediato se coloca é saber como intervir. Neste processo, afloram desde logo duas 

possibilidades: ou a aplicação de um programa individual de intervenção, em princípio 

delineado por quem está a orientar o projeto de implementação da EOD, ou, em 

alternativa, a criação de um programa genérico, onde surjam estratégias e atividades que 

contemplem as diversas possibilidades de intervenção da família e dos educadores em cada 

uma das capacidades evolutivas. 

 A primeira das soluções, parecendo embora a mais imediata e direta, traz consigo 

um conjunto de situações que podem interferir não só com a eficácia das próprias 

estratégias, mas sobretudo com questões institucionais. Efetivamente, para que o programa 

individual de intervenção tivesse qualquer hipótese de êxito imprescindível se tornava um 

conjunto de pressupostos dificilmente operacionalizáveis no contexto da educação pré-

escolar portuguesa. Assim, necessário seria que o educador responsável pelo projeto 

conhecesse as crianças cujo perfil solicita intervenção, o que não acontece. Por outro lado, 

impunha-se a concordância da educadora responsável pela turma, o que nem sempre 

acontece, nem é fácil, dadas as caraterísticas de cultura de individualismo subjacentes à 
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prática docente em Portugal (Figueiredo, 2010). Finalmente, iria interferir no trabalho 

específico das equipas de intervenção, que poderiam rejeitar desde logo tal processo. 

Mais consensual e menos litigiosa parece-nos a elaboração de um programa, como 

o que se propõe como complemento deste estudo (Anexo 12), que contemple todas as áreas 

evolutivas, as diversas dimensões das mesmas, que cubra todos os itens da EOD, com 

sugestões de atividades que o educador e a família podem flexivelmente adaptar, embora 

bem mais trabalhoso, parece mais razoável. Aliás, vai mais de encontro ao entendimento 

dos próprios entrevistados que referiam a preferência por um instrumento flexível, que 

permitisse uma intervenção contextualizada, que suportasse uma intervenção partilhada 

entre a família e o Jardim. Ora, este programa, ao ser precisamente um guia de intervenção, 

traz consigo um conjunto diversificado de atividades, devidamente organizadas, que 

família e educador podem utilizar, tendo em conta as necessidades específicas da criança, 

adequando assim o seu próprio programa. É um instrumento que deixa total espaço de 

manobra ao educador e aos pais e serve de sustentáculo às reorganizações curriculares e 

educativas por uns e outros, consideradas como pertinentes. 

Foi na sustentação de tais pressupostos que optámos pela elaboração desse 

programa, que é original, embora com o contributo de fontes bibliográficas, e se elaborou 

especificamente para dar resposta ao presente estudo, cujo objetivo principal era 

precisamente elaborar um programa de intervenção, após a implementação da EOD no 

Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho. É um instrumento que poderá servir de apoio a 

todos os educadores de infância e que constitui, em nosso entender, uma mais-valia para a 

educação pré-escolar portuguesa, e, provavelmente, não só. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo estruturante deste estudo era a construção de um programa de 

intervenção que servisse de sustentáculo a uma ação individualizada por parte de pais e 

educadores, no sentido de colmatar possíveis lacunas no processo evolutivo da criança, 

detetadas através do diagnóstico da EOD. 

 Tal objetivo, no entanto decorria de dois pressupostos que era necessário 

concretizar: o primeiro assentava na imprescindibilidade de que os educadores 

conhecessem a EOD; o segundo, que tivessem experiência da respetiva implementação e 

operacionalização, aprendendo a trabalhar com ela. Pressupostos essenciais ao 

desenvolvimento do estudo que, na prática não existiam, importando, por isso, a sua 

concretização. 

 Porque eram condições essenciais do estudo e porque não existiam, a primeira e 

principal medida era proceder ao respetivo conhecimento e implementação. Foi nessa 

intenção que se desenvolveram um conjunto de procedimentos preliminares, 

nomeadamente a tradução do referido instrumento de diagnóstico, a par da concretização 

de ações de formação, no sentido de dar a conhecer as finalidades, estruturas e 

operacionalização da Escala de Observação de Desenvolvimento de Secadas (1995). 

Levadas a cabo tais ações de formação, anteriormente referidas, e dotados os educadores 

de infância participantes no estudo dos conhecimentos essenciais para a respetiva aplicação 

e tratamento, tornou-se possível proceder à sua implementação nos Jardins de Infância da 

amostra, concretizando-se assim um dos objetivos estruturantes do estudo. 

A análise dos dados resultantes do questionário da EOD veio revelar um conjunto 

de resultados que não só confirmam as respostas às vertentes do problema orientador do 

estudo, como conduzem à consecução dos objetivos e da hipótese teórica. De facto, através 

de tais resultados pode confirmar-se: 

1. Que os objectivos do estudo foram globalmente alcançados. Efetivamente, a). 

ao proceder, na  pesquisa teórica à análise dos fundamentos epistemológicos do conceito 

de desenvolvimento, que se enquadrou nas principais teorias que o abordam, alcançou-se o 

preconizado no primeiro objectivo do estudo, que globalmente se alcança; b). ao analisar o 
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papel das escalas de observação comportamental, nomeada e especificamente da EOD, 

cujas caraterísticas, fundamentos epistemológicos e operacionalização se analisaram na 

segunda parte do capítulo 3 da fundamentação teórica, e ao realizar duas ações de 

formação para dar a conhecer a EOD aos educadores que participaram no estudo, 

implementando-a com eles, atingiu-se o segundo objetivo c). O terceiro objetivo do estudo 

foi alcançado com a análise dos dados do questionário da EOD, através da qual se 

definiram os perfis das crianças do estudo, que permitiram que os educadores refletissem 

sobre as estratégias de desenvolvimento curricular específicas para os casos menos 

ajustados aos parâmetros evolutivos; d). a elaboração de um programa de intervenção, para 

os casos menos consentâneos com os parâmetros evolutivos, conduziu à consecução do 

quarto objectivo do estudo, bem como se apresenta como possível reposta às vertentes 

terceira e quarta do problema do estudo; e). ao dialogar com os pais das crianças sobre os 

resultados verificados com o questionário da EOD, consolidaram-se práticas de interação 

da família com a escola, o que permitiu alcançar globalmente o quinto objetivo do estudo.  

2. Os dados do questionário dirigidos aos pais, nomeadamente, da questão 6, bem 

como os dados da entrevista, especificamente das questões 6 e 7, vieram de encontro à 

hipótese teórica, já que mostraram que a elaboração de um programa de intervenção 

educativa e familiar, devidamente contextualizado era percebido por pais e educadores 

como deveras importante, indo a respetiva elaboração de encontro a tal sentimento. 

Recorde-se a tal propósito, que 77% dos pais consideram importante a implementação do 

referido programa, enquanto praticamente todos os educadores entrevistados acentuam tal 

relevância, acentuando a sua importância no tratamento de casos despistados (E2), 

facilitando a celeridade e precocidade na intervenção (E3, E10, E11), permitindo uma 

contextualização da planificação (E4), e consolidando a relação entre a escola e a família 

(E12, E13). Esta dimensão, vai também de encontro à quinta vertente do problema, que 

questionava precisamente sobre o papel de um programa de intervenção, enquanto 

sustentáculo de estratégia conducentes à minimização dos problemas evolutivos detetados. 

A implementação do programa constituía a sexta questão da entrevista, onde a 

generalidade dos educadores inquiridos realçaram a sua importância enquanto instrumento 

orientador de uma intervenção educativa por parte do Jardim de Infância e das famílias, já 

que facilita a intervenção (E2, torna mais eficaz e célere uma possível resposta (E3, E10, 
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E11), contextualizada (E4), contribuindo assim para um desenvolvimento mais consistente 

por parte da criança (E9), numa interação família – educador (E13) 

 3. O cruzamento dos dados do questionário dos pais, com os das entrevistas e das 

reflexões dos educadores de infância que participaram no estudo acabam por consolidar as 

principais dimensões dos objetivos, da problemática e da hipótese teórica. Na verdade se, 

como se viu, 88% dos pais considerou a EOD como um instrumento importante no 

conhecimento dos seus filhos ao possibilitar determinar o seu perfil evolutivo, o mesmo 

acontecendo com os educadores (R1, R2, R3, E12, E13), que a encararam também como 

possível suporte de uma avaliação de diagnóstico sistemática e rigorosa (R4, R11), 

epistemologicamente bem fundamentada (R7) e efetivo suporte de uma planificação 

adequada e contextualizada (R1,R4, E1, E2, E8, E9, E11, E13), que implica um bom 

conhecimento das dinâmicas do desenvolvimento da criança (R1, R4, R6, E12), o que 

desde logo traz à colação a imprescindibilidade de uma relação escola-família (R3, E1, E3, 

E12). 

 4. Por outro lado, a análise dos perfis evolutivos das crianças do estudo, obtida 

através da análise dos dados do questionário da EOD veio revelar um conjunto de dados 

que importa realçar. Assim, e em primeiro lugar, o que se constatou foi que as crianças 

apresentaram um índice evolutivo idêntico ou superior a 50%, pese embora algumas 

crianças terem apresentado um índice inferior em algumas capacidades específicas. Em 

segundo lugar, constatou-se que a capacidade em que se verificou a menor média foi a 

relacionada com as capacidades afetivas ( =63,80), sendo que a maior média se verificou 

nas sensório-motoras ( =86,35). A influência do meio no desenvolvimento da criança 

surge também como uma variável a considerar, já que globalmente, o meio rural apresenta 

maiores médias que o urbano, com exceção das sensório-motoras onde a média das 

urbanas ( =87,72) é superior à do rural ( =86,30). O acentuar da variável ‘meio’ com o 

processo evolutivo da criança vem de encontro às teorias construtivistas que acentuam o 

papel dos estímulos e das influências envolventes no desenvolvimento da criança. Seja 

através de equilibrações progressivas (Piaget, 1974), seja ainda através do 

desenvolvimento de ‘zonas proximais’ (Vygotsky, 1988), seja através de ‘processos 

proximais’ em sistemas internacionais (Bronfenbrenner & Morris, 1998), ou seja 

finalmente no acentuar do processo de ‘ciclo vital’ (Baltes, 1997), o que se acentua no 

estudo e surge cada vez mais aceite nas teorias desenvolvimentistas é que é inegável a 
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influência do meio no processo de desenvolvimento do indivíduo, numa perspetiva 

existencialista de que ‘yo soy yo y mis circunstancias’ (Ortega y Gasset, 1975, p. 25). 

5. Outro dado que nos parece relevante no âmbito do estudo são as correlações 

entre as capacidades expressas, nomeadamente, no Gráfico 3. De acordo com estes dados 

constatámos que a correlação mais forte entre as diversas capacidades expressivas do 

desenvolvimento da criança na EOD se estabelecia entre a comunicação e o pensamento ou 

cognição. É um dado que se nos apresenta como relevante na medida em que vem de 

encontro a um conjunto de posturas epistemológicas, nomeadamente de Vygotsky (2003), 

no acentuar da influência da linguagem no desenvolvimento do pensamento. 

Ao defender a linguagem, enquanto estrutura ancoradora das funções superiores, 

Vygotsky, defende igualmente que todas as atividades cognitivas básicas do indivíduo se 

desenvolvem em consonância com a sua história social, acabando por ser a expressão cabal 

do produto do desenvolvimento histórico-social do meio e da cultura em que se insere. Daí 

que, no entender do psicólogo soviético, as formas estruturantes da cognição e do 

pensamento sejam a expressão e resultado das normas e padrões culturais em que o 

indivíduo vive e se desenvolve. Assim sendo, o desenvolvimento cognitivo, o pensamento 

da criança, acabam por ser influenciados pelo desenvolvimento de uma das formas 

culturais mais importantes que é a linguagem, que se apresenta, no pensamento de 

Vygotsky (2003), como fator estrutural e estruturante do modo como a criança vai 

aprender a pensar, uma vez que as formas avançadas de pensamento são transmitidas à 

criança através de palavras (Murray Thomas, 1993). Todavia, convém recordá-lo, para o 

psicólogo russo a linguagem não é mera expressão do conhecimento adquirido pela 

criança. Ela é uma fonte do pensamento, como aquele é fundamento da própria linguagem, 

numa interação de recursos mútuos. Daí que possa afirmar-se que, no contexto do seu 

pensamento, a linguagem tem um papel essencial na formação do próprio caráter do 

indivíduo, pois que a “estrutura da língua que uma pessoa fala influencia a maneira com 

que esta pessoa percebe o universo”(Vygotsky, 2003, p. 25), pois que “uma palavra que 

não representa uma ideia é uma coisa morta, da mesma forma que uma ideia não 

incorporada em palavras não passa de uma sombra” (Idem, p. 36). 

As restantes correlações significativas não deixam também elas de merecer uma 

atenção, já que vão de encontro aos princípios das teorias desenvolvimentistas. Quando o 
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estudo nos apresenta correlações fortes entre a cognição e as capacidade sensório-motoras 

(r=,432), (p≤0,001), mais não faz do que acentuar o papel da senso-motricidade no 

desenvolvimento da criança, nomeadamente do seu pensamento e cognição, vertente que a 

teoria piagetiana realçou com o devido ênfase e que pode estender-se igualmente à 

correlação entre a cognição e as capacidade sensório-percetivas (r=,432), (p≤0,001). Na 

infância, vimo-lo na fundamentação teórica e confirmam-no as teorias construtivistas e 

socio-construtivistas, a criança é essencialmente atividade sensório-motora, sensório-

percetiva; ela é ação, é jogo, é descoberta de sensações e perceções. É através da ação, do 

movimento, do jogo, das sensações, que desenvolve as capacidades cognitivas, razão pela 

qual esta correlação se nos apresenta com total cabimento na expressão do estudo. 

 Por outro lado, ao acentuar a correlação forte entre a afetividade e as capacidades 

somáticas (r=,458), (p≤0,001), acentua igualmente que as emoções, o apego e a vinculação 

encontram uma base inicial no próprio corpo da criança, nas sensações de securização e 

bem-estar, que os contatos e expressões físicas proporcionam, como aliás relevam quer as 

teorias construtivistas (Piaget, 1974, Wallon, 1981), quer as da formação afetiva e moral  

(Erikson, 1950; Kohlberg, 1968; Piaget, 1932). A criança desenvolve-se, sobretudo na 

primeira infância, essencialmente através da sensório-motricidade, razão pela qual, sendo a 

afetividade, como se referiu já, uma capacidade estruturante da personalidade e do 

desenvolvimento também ela manifesta esta correlação evolutiva. 

 6. A correlação entre as variáveis idade e localização e as capacidades expressivas 

do processo evolutivo foi outra das dimensões consideradas no estudo e que mostraram 

que a idade não apresentava qualquer tipo de correlação significativa com as outras 

capacidades, com exceção das somáticas, cuja correlação, mesmo assim, é fraca (r=,260), 

(р=0,394) e sem significância estatística. Já a localização apresenta algumas correlações 

que nos parecem dignas de nota, aliás, na linha do que se referiu anteriormente, quando se 

falou da relação com o meio. A primeira consideração a ter em conta é que a localização 

apresenta correlações negativas com duas capacidades: com a idade (r=-,004), (р≤0,947) e 

com as capacidade sensório-motoras (r=-,034), (р≤0,554). Se estes dados, na primeira 

correlação, com a idade, podem indiciar que esta variável pouco tem a ver com a 

localização no que se refere ao desenvolvimento da criança, o que até pode ser aceitável, já 

no que se refere às capacidade somáticas (trepar, escalar, sentar-se, andar, caminhar, 

correr, agilidade) tal influência poderá acentuar-se um pouco mais, pois que uma criança 
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do meio rural pode ter mais oportunidade neste meio de desenvolver as capacidades de 

trepar, correr, ou mesmo escalar, do que outra no ambiente urbano. Aliás, esta influência 

do meio é consolidada pelos dados da Tabela 10 quando evidenciam que em todas as 

capacidades, com exceção das sensório-percetivas, o ambiente rural apresenta médias 

superiores às do urbano. Por isso, e em síntese geral do estudo, cremos poder afirmar que 

se atingiram globalmente os objetivos a que nos propusemos, respondeu-se às vertentes do 

problema que o orientaram, foi-se de encontro às variáveis implícitas na hipótese teórica. 

Óbvio que se evidenciaram algumas limitações, desde logo com o espaço temporal 

em que foi implementada a escala, que precisava, talvez de um tempo mais alargado, 

sobretudo para reflexões conjuntas com educadores e pais até a um universo mais alargado 

nos Jardins de Infância. As condições, neste momento existentes em Portugal no âmbito da 

investigação não favorecem tal desidério, razão pela qual optámos pela presente solução 

que, pesem embora tais constrangimentos, nos parece ter permitido alcançar globalmente 

aquilo a que inicialmente nos propúnhamos. 
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RESUMEN 

 

Introducción 

El presente estudio se basó en dos objetivos principales: 1). dar a conocer la Escala 

Observacional del Desarrollo (EOD) de Francisco Secadas a los educadores de infancia, a 

partir de un grupo de escuelas en el norte de Portugal; 2). construcción de un programa de 

intervención educativa y familiar, diseñado para ayudar a los educadores infantiles y 

familias para promover una respuesta adecuada a los desajustes  evolutivos observados en 

niños, a través del diagnóstico llevado a cabo con esta escala. 

Para alcanzar tales objetivos vitales se convirtió en un preliminar fijado, de entre 

los cuales destacan: 1). la necesidad de traducción y adaptación de esa escala al portugués; 

2). dar a conocer la escala a los educadores infantiles, ya que es prácticamente desconocido 

en Portugal; 3). desarrollar un conjunto de acciones que permitan la iniciación de los 

educadores en la práctica de este instrumento de diagnóstico, y que participen en el diseño 

de su difusión y aplicación. 

Para lograr estos objetivos empezamos por: 1.) traducir la EOD al portugués, con 

uno de los autores, profesor Agustín Dosil, profesor Catedratico en la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela; 2). realizar actividades de 

capacitación, con el fin de darlo a conocer a los educadores que iban a participar en el 

proyecto. 

En este sentido, se desarrollaron dos acciones: la primera, dirigida a los educadores 

de infantil y  docentes de 1 º ciclo  del Centro de Escuelas Rosa Ramalho, en Barcelos, 

contexto socio-educativo donde se desarrolló el proyecto; esta acción fue desarrollada y 

guiada por el profesor Agustín Dosil. La segunda,  tuvo como destinatarios exclusivos los 

educadores de infancia de dicho Centro de Escuelas  y  consistió en 25 horas de formación, 

a mi cargo. 

Traducida y adaptada a la escala y dotados los educadores de infancia con los 

conocimientos básicos para su puesta en marcha, pasamos a ponerlo en práctica en los 

jardines de la infancia del grupo, siendo el EOD aplicada por los educadores de los niños y 
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por las familias de los niños que asisten a los jardines de la infancia del referido grupo de 

escuelas y constituyen la muestra del estudio, en un total de 311 niños. 

Recogidos los cuestionarios de la escala, se procedió a la elaboración de los perfiles 

evolutivos de los niños y se constató que, en general, los niños tenían un índice de 

desarrollo medio superior a 50%. 

Para entender mejor la percepción de los educadores que participaron en la 

ejecución del proyecto, tomamos las reflexiones que se han desarrollado en la forma de 

evaluación sobre el curso de formación desarrollado por nosotros, así como una entrevista 

semiestructurada dirigida específicamente a estos educadores. También fue distribuido un 

cuestionario a los padres participantes, con el fin de comprender mejor cómo consideran 

esta herramienta en el diagnóstico evolutivo. 

El análisis de los resultados fue de una tipologia mixta, puesto que, había un 

análisis de tipo cuantitativo, (que abarcaba la lectura e interpretación de los datos relativos 

a las capacidades evolutivas y cuestionarios de los padres) y otro de naturaleza cualitativa, 

(para las reflexiones y entrevistas de los educadores de infancia participantes). 

Los resultados mostraron  que los padres, y educadores quieren y consideran la 

aplicación de la EOD como tarea educativamente positiva. Además de permitir una lectura 

más precisa del perfil evolutivo del niño, permite una mayor colaboración de los padres y 

el jardín de infancia en el proceso educativo. Fueron también destacadas algunas de las 

características de la EOD, tales como la facilidad de su aplicación, su exactitud, así como 

la contribución en el desarrollo curricular y en la colaboración  de la familia en el proceso 

educativo del Preescolar. 

En cuanto a la importancia de la cobtrucción de un programa genérico y flexible, 

que sirviese de apoyo pedagógico y educativo para la intervención de educadores y 

familias, fué considerado una opción relevante y de importancia capital, así que nos 

pusimos manos a la obra, para trabajar hacia su realización. Para ello, después de la 

búsqueda exhaustiva de bibliografía, se procede a la elaboración de un programa, que 

incluyó todas las áreas evolutivas EOD, las respectivas dimensiones y elementos, como un 

conjunto de actividades y propuestas que pueden servir como eficacia de ayuda a 

educadores de niños y familias, con el fin de ajustar estrategias y programas educativos, a 
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la luz de los resultados del diagnostico del EOD. Es un instrumento original, construido en 

el marco del estudio y que esperamos que sea útil en el contexto de la intervención de los 

padres y de los educadores de infancia. 

Para dar una base epistemológica a todo este trabajo llevamos a cabo una 

fundamentación teórica, que involucró tres capítulos. Así, en el capítulo primero queda 

explicito las bases de la delimitación del concepto de desarrollo y se evidenciaran las 

directrices de las principales teorías psicológicas que lo apoyan. 

En el segundo, enmarca la característica del proceso de diagnóstico del EOD en el 

contexto general de la evaluación en educación preescolar, además de pasar por alto la 

importancia de la educación de la familia en colaboración con el jardín de la infancia. 

El tercer capítulo se centró en la importancia de las escalas en la sistematización del 

proceso de evaluación, con énfasis en las características de la EOD. Se han mencionado los 

instrumentos principales en esta área, destacando la importancia de la EOD, bien adaptada 

y contextualizada, en la educación preescolar portuguesa. 

Afrontando globalmente el estudio cumplió los objetivos propuestos, dio una 

respuesta a varios aspectos de las cuestiones involucradas y confirmado el hipótesis teórica 

que emanaba y por lo tanto puede considerarse que el estudio alcanzó los objetivos 

propuestos. 

A pesar de todos los esfuerzos que hubo lagunas y limitaciones. El tiempo en que 

transcurrió el desarrollo y la ejecución del proyecto (un año y medio) también no permitió, 

en efecto, resultados que un estiramiento en el tiempo consolidaría. En cualquier caso, 

creemos que fue altamente positiva, como lo muestran las opiniones de educadores y 

padres, exigiendo ahora y anticipadamente, una ampliación en los horizontes de su 

divulgación, lo que progresivamente se vaya implementando en la educación preescolar 

portuguesa. 
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I Parte – Fundamantación Teórica 

Cap. 1- Concepto y teorías del desarrollo 

El primer capítulo tuvo como objetivo principal analizar los aspectos operativos del 

concepto desarrollo, enmarcarlas en las perspectivas epistemológicas de las principales 

teorías psicológicas del desarrollo, en particular  constructivista (genética-Piaget cognitiva, 

cognitiva de Bruner y de Wallon), el social constructivista de Vygotsky, la ecológica de 

Bronfenbrenner y la Bioecológica de Bronfenbrenner y Morris. 

En la contribución de Piaget fue su teoría sobre todo en la interacción del individuo 

con el medio ambiente, donde el desarrollo es un proceso de desequilibración causado por 

asimilaciones, en una tendencia a equilibrar, a través de acomodaciones y dónde la 

maduración procesada por estadios es fundamental en este proceso. 

En la teoría socio-constructivista de Vigotsky se acentúan especialmente las 

interacciones del entorno de desarrollo, particularmente el paso de la ‘zona de desarrollo 

real' a la ‘zona de desarrollo próximo '. 

Señalando el hecho de que el ser humano se desarrolla en interacción con los 

demás, Vygotsky (1896-1934) se armó su teoría del desarrollo en un énfasis 

fundamentalmente social, donde la cultura se convierte en parte integral de la naturaleza 

humana, en un proceso histórico que, durante el desarrollo de la especie y del individuo 

termina por formar el funcionamiento psicológico del hombre. Mientras que Piaget acentúa 

fundamentalmente desarrollo cognitivo, basado en la interacción del niño con el medio 

ambiente, en la maduración, experiencia y herencia, Vygotsky afectará a sí mismo sobre 

todo con el desarrollo de funciones psicológicas superiores, que se basa en la interacción 

social, cultura y patrimonio histórico. Así, las proposiciones teóricas del psicólogo 

soviético contemplan la naturaleza dual del ser humano: un ser que es un miembro de una 

especie biológica que sólo se desarrolla dentro de un grupo cultural y eminentemente 

social. Formulando una teoría socio-histórico, Vygotsky lanza el socio-constructivismo, 

donde el desarrollo psicológico procede en la apropiación de formas culturales maduras de 

actividad. 

Bronfenbrenner considera el desarrollo como una interacción de influencias mutuas 

entre el individuo y el medio ambiente. Teniendo en cuenta el contexto que estructurada en 
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sistemas concéntricos y apoyado mutuamente, este autor le dará vital importancia a los 

‘procesos proximales' que se desarrollan en el entorno más cercano al individuo, los 

microsistemas, que comparten orgánicamente y estructurales de la influencia de otros más 

distantes pero no menos importantes, como son los micro y macrosistemas. De esta manera 

el desarrollo es un proceso desarrollado por una persona en un contexto determinado. 

Este proceso de desarrollo todavía se encuadrará sistémicamente, cuando 

sumergido en la dimensión del tiempo, que acaba por contextualizarlo socio-culturalmente 

las influencias del contexto en el proceso de desarrollo de la persona, en un paso de la 

óptica ecológica a bioecológica. 

Porque la familia es uno de los microsistemas que más influye en el desarrollo 

social del individuo y por qué la familia constituyó una de las principales vertientes del 

doctorado que hicimos, fue natural que hiciéramos un pequeño incapié en la reflexión 

sobre su contribución en el desarrollo del niño en edad preescolar, encuadrado tal 

interacción de las vertientes principales de las teorías de desarrollo. Destacando la 

importancia del marco educativo del contexto del desarrollo del niño, recordando su 

importancia en este proceso, particularmente en el equilibrio emocional, mirando la familia 

como el contexto educativo que debe "proporcionar un entorno que facilita el desarrollo 

emocional y cognitivo de los niños" (Berger, 2001, p. 37), y, para ello, asumirse como "el 

primero y el logro más destacado en el  espacio del desarrollo y consolidación de la 

personalidad humana , en que el individuo se afirma como una persona " (Miranda, 2002, 

p. 26). 

La vinculación y el apego afectivo desarrollados en este micro sistema del 

desarrollo, que es la familia, son reflejos de un  indispensable sentimiento de seguridad, 

donde el niño, por ejemplo y por imitación consolida progresivamente su sentimiento de 

seguridad afectiva, personal y social. La familia se presenta como uno de los mejores 

entornos que promueve el desarrollo del niño, que es el primer sistema donde el niño 

normalmente está involucrado y donde se generan sus primeras interacciones con el medio 

ambiente. En este proceso interactivo, se desarrollan con eficacia las distintas estructuras 

ancladas en el proceso de desarrollo del individuo, consideradas ora desde la perspectiva 

cognitiva (Piaget, Bruner), ora socio-constructivista (Vygotsky), ora ecológica 

(Bronfenbrenner) o de aprendizaje social (Bandura). 
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Cap. 2 - El juego y desarrollo 

El desarrollo es un proceso complejo, interactivo y polifacético, donde las 

influencias del medio aparecen diversas en los contextos, en las influencias y en los 

factores. Uno de los factores que más influye en el desarrollo del niño es el juego. El niño 

de edad preescolar es esencialmente lúdico. Aprende imitando, aprende de la fantasía, 

aprende con el ejercicio, aprender a socializar con las reglas, aprender  suprimiendo las 

energías y las 'conquistas', para los nuevos vuelos, nuevas adquisiciones. Así que ahora, se 

encuadra el juego en las diversas teorías del desarrollo, acentuando con el énfasis en cada 

una de ellas, que independientemente de la compensación otorgada a dimensiones 

particulares, son unánimes en identificar el papel del juego en el desarrollo del niño. 

Independientemente de los efectos proporcionados por las teorías, parece 

importante señalar, en el marco del estudio y del EOD, la función supresora del juego sin 

la cual, según Secadas (1995; 2005) no seríamos capaces de adquirir nuevos 

conocimientos. De hecho, son los conocimientos instrumentales suprimidos, que 

utilizamos desinteresadamente que constituyen las habilidades o aptitudes "La habilidad de 

sumar nos faculta para aprender a multiplicar; la de manejar el martillo nos habilita para 

clavar”. (Secadas, 2005, p. 28). El habilidad se tiene, no se piensa; Una vez adquirido, 

poco a poco se dispensa, pero se cuenta con el: en una palabra, se suprime. 

Si es así, entonces la supresión es la base de adquisición de nuevos 

comportamientos, de mejora de los ya adquiridas, de elevación del nivel de pensamiento. 

Se deja de pensar acerca de una cosa para poder llegar a pensar en una nueva. Así, la 

supresión en el juego es esencial para la memoria, motivación, inteligencia y desarrollo. 

Seríamos incapaces de memorizar fuese lo que fuese, si no fuésemos capaces de suprimir. 

Afrontar de este modo la supresión es, al mismo tiempo, considerar el juego como un 

proceso radicalmente inteligente, que tiene como función principal reforzar el aprendizaje 

de manera tan agradable y alegre, que lo une en  "una habilidad nueva, liberando de paso 

la atención para mantenerse alerta a otros estímulos" (Secadas, 2005, p. 30). 

Acentuando así, la importancia del juego en el desarrollo del niño, como confirman 

y ponemos de testigo los numerosos estudios en este campo, confirmando la opinión de 

que "está científicamente comprobado que la actividad recreativa juega un papel clave en 

el desarrollo del niño..." (Cro & Pinho, 2001, p. 3), opinión que es también compartida, 
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entre otros, por Vygotsky, para quién "... desde el punto de vista del desarrollo el chiste no 

es una forma predominante de actividad, pero, en cierto sentido, es la línea principal de 

desarrollo en los niños en edad preescolares " (Vygotsky, 2008, p. 24). 

Por lo tanto e independientemente de los puntos clave en este sentido, parece que si 

se puede decir que todos los autores son unánimes en destacar el papel del juego en el 

desarrollo del descubrimiento, imaginación, razonamiento y de la socialización como 

principal. Todos subrayan que el juego es la forma típica del niño vivir, interactuar y 

expresarse. En el juego y en la broma, el niño comienza a entender las cosas, cómo 

funcionan y cómo se hacen. Los juegos no son más que una pequeña parte de lo que es 

jugar. Sin embargo, los juegos representan, por su estructura, situaciones en las que el niño 

tiene numerosas veces que parar para enfrentar los límites, en un pasaje del mundo real al 

mundo de posibilidades, en un pasaje del 'status quo’ al desarrollo. Basado en la 

imaginación, el niño parte para el desarrollo cognitivo, una vez que "desde el punto de 

vista del desarrollo, la creación de una situación imaginaria puede ser analizada como el 

camino para el desarrollo del pensamiento abstracto" (Vygotsky, 2008, p. 36). 
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Cap. 3. La evaluación del desarrollo y escalas evolutivas del niño 

El tercer capítulo, se reflexiona sobre el papel de la evaluación en la educación 

preescolar, mientras que “scaffolding” de su desarrollo. Para entender el desarrollo del 

niño en el contexto educativo es necesario observarlo y evaluarlo. Por lo tanto, la 

observación, aparece como un factor clave en este proceso. Porque a esa edad hay una 

serie de factores que deben considerarse, desde la expresión lingüística al pensamiento 

transductivo y concreto que impiden la realización de una evaluación al igual que en otros 

subsistemas educativos. Por lo tanto la evaluación en el preescolar tiene que enfrentarse 

como “un proceso de obtención de información, formulación de juicios y toma de 

decisiones, en cualquier perspectiva que adoptan." (Pacheco, 1996, p. 129), y que se 

traduce en un conjunto de "juicios de valor sobre la información considerada relevante 

para la toma de decisiones y sobre los criterios a utilizar para obtener y valorar la 

información" (Sanches, 2003, p. 112). 

Por lo tanto, se hace la evaluación en la educación preescolar "para actuar, para 

tomar decisiones educativas, para observar la evolución y el progreso del niño, a 

preguntarse si se debe intervenir o modificar ciertas situaciones, relaciones o 

actividades", que significa que en esta etapa de la evaluación educativa debe ser 

esencialmente guiado "por la necesidad de recopilar información que permita entender, 

guiar y mejorar las prácticas educativas, proyectos y desarrollo de cada niño y 

aprendizaje" (Sanches 2003, p. 112), esencialmente basado en una observación naturalista. 

Son supuestos que vienen en la Orientaciones Curriculares para el Preescolar 

(OCEPE- M.E.,1997), que en este sentido se refirió a tres principios básicos: 1). la 

evaluación debe basarse en un proceso de observación sistemática, que hace posible 

conocer las características, necesidades y potencial de cada niño, del grupo y su contexto 

familiar; 2) debe ser la base de la diferenciación pedagógica; 3) debe ser una fuente de 

reflexión para el educador, en apoyo de la intencionalidad educativa y, por tanto, 

indispensable en la organización y planificación de cambios. 

Pero la evaluación en el preescolar, es fundamentalmente formativa y se basa en la 

observación, puesto que en este proceso se pretende fundamentalmente "conocer sus 

capacidades, intereses y dificultades, reunir información sobre el contexto familiar y el 

entorno en que los niños viven"  M.E.1997, p. 25), para entender mejor las interacciones  
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determinantes de la 'forma de ser' del niño y así "mejor entender las características de los 

niños y adaptar el proceso educativo a sus necesidades” (ibid.). Es un proceso 

operacionalmente reflejo, que debe conducir no sólo a reflejar sobre el estado de desarrollo 

del niño, así como de las prácticas educativas, puesto que "evaluar el proceso y los efectos, 

supone ser consciente de la acción para adaptar el proceso educativo a las necesidades de 

los niños y del grupo y a su desarrollo" (M.E, 1997, p. 27). 

Por lo tanto, la evaluación debe asumir una dimensión formativa desarrollándose en 

un "proceso continuo y que demanda interpretación, que procura hacer del niño el 

protagonista  de su aprendizaje, para ir tomando conciencia de lo que ya ha logrado, las 

dificultades que va teniendo y como las va a superar" (Circular nº.: 4/ 

DGIDC/DSDC/2011). 

Entonces, la evaluación en la educación debe basarse en una observación del 

procedimiento, rigurosa y sistemática, con el fin de conocer las habilidades, intereses y 

dificultades de los niños y recoger información sobre los contextos en los que se integran 

para adaptar el proceso educativo a sus necesidades y el desarrollo (M.E, 1997), lo que 

exige una observación continua, de regulación interactiva, que permite al educador a la 

colección de elementos indispensables para la evaluación en situación de actividad, 

poniendo preguntas y problemas que surjan y facilitan el conocimiento y estimulan el 

aprendizaje. Es una observación sistemática y estructurada, contextualizada, que apoya la 

autoevaluación y la co-evaluación. 

Para escapar de los peligros de perderse en los caminos de la subjetividad, de 

creencias y preconcepciones hay que basarse en los instrumentos de observación estrictas 

tales como escalas, en particular de la EOD, instrumentos de eficaces observaciones 

significativas, que permitan "estimular y responder a los intereses y necesidades de cada 

niño y su familia" (Parente, 2014, p. 6). 

El uso de escalas, como EOD, u otros instrumentos de registro, proporciona a la 

observación, hacerla comprensible a otras personas que vienen a consultarla, razón por la 

cual  el educador debe ser riguroso, y apoyar su observación en escalas y cuadrículas y, sin 

perjuicio de poder observar otros aspectos, con la certeza de que "observar es construir 

una representación realista del aprendizaje, de condiciones, de sus tipologías, de sus 

mecanismos y resultados" (Cortesão y Torres, 1994, p. 170). Es importante, por lo tanto, 
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que dicha representación sea construida con precisión, lo que puede facilitarse si está 

basada en los instrumentos adecuados, como la EOD, objeto de estudio. Por otro lado, 

porque esencialmente formativo y porque construida con la familia, la evaluación en el 

preescolar debe recurrir a instrumentos que faciliten y apoyen esta interacción. 

En Portugal, en la educación preescolar no existen escalas de observación 

evolutiva. Las escalas más recurrentes son el COR (Childhood Observation Record), 

relacionado con el High Scope y que es un rango de observación conductual y no 

específicamente de diagnóstico evolutivo,  las Escalas de Comportamiento para la Edad 

Preescolar-2 (ECIP-2), (2011) - (PKBS-2) Preschool and Kindergarten Behavior Scales – 

Second edition (Merrel, 2002, versión portugesa de Major, 2011),  y la SAC (Sistema de 

Acompañamiento del Niño) por Gabriela Portugal y Ferre Laevers (2009), que es una 

escala de calidad de observación y bienestar. En consecuencia y a pesar de otras escalas de 

análisis psicológico, conductual o incluso disturbios, no se encuentra en la educación 

preescolar portuguesa cualquier instrumento de observación y registro del proceso 

evolutivo del niño, como es el caso de la EOD, lo que puede pasar por alto la importancia 

de su aplicación y difusión. 

La EOD se presenta como una Escala de Observación del Desarrollo retrospectiva y 

informativo, basado en los principios de las teorías cognitivistas y las socio-

constructivistas, basadas en unidades de medida, expresadas "en intervalos de tiempo y no 

en las puntuaciones de un test o reactivo " (Secadas, 1995, p. 15), en el principio de que 

"la análisis evolutivo no es una relación de una conducta con la edad, sino más bien una 

relación de la conducta con acontecimientos que, al requerir tiempo para que ocurran, 

tienen necesariamente alguna relación con la edad "(Secadas, 1995, p. 15). 

La EOD cuestiona la observación de los padres y tutores acerca de los logros 

educativos de ciertas conductas, en la creencia de que las preguntas propuestas son 

representativos de la situación de la edad del niño, siendo que la "normalidad cronológica 

se cifraría en el número y calidad de las conductas que el niño realice de su edad" 

(Secadas, 1995, p. 16). Por otro lado, la EOD es el resultado de la observación directa, que 

reproduce una observación naturalista, retrospectiva, señalando la presencia o ausencia de 

ese comportamiento, sin cuantificarlo ni graduarlo, complementando aún los indicadores 

del cuestionario con otros similares en el “almacén”'. 



250 

Una diferencia importante entre el ODE y las otras escalas de observación es que 

esta ofrecen una media cuantitativa, mientras que en la EOD lo que obtienes es un perfil 

evolutivo, que debe ser comparado con el nivel anterior y el siguiente, en una perspectiva 

holística de desarrollo. Las categorías o rasgos, que estructuran el proceso evolutivo, 

derivan de exigentes y complejos análisis dimensionales que " deslindan aspectos 

cualitativamente distintos sin perder de vista la variable estrictamente cronológico del 

proceso” (Secadas, 1995, p. 16) siendo que las cuestiones reflejan comportamientos 

analizados en más de 30 años en más de 500 casos en todas las edades. 

El perfil evolutivo obtenido con el EOD es el resultado de un análisis interpretativo 

que se basa en un conjunto de procesos, que van desde la selección de las conductas que 

caracterizan cada una de las edades en los diversos trazados y rasgos, enmarcadas en la 

edad media, hasta la construcción de un cuestionario evolutivo, que será ordinal en el 

tiempo asignado a cada conducta y diferencial en los rasgos o dimensiones a qué 

pertenecen  las conductas. Para finalmente obtener el estado evolutivo del niño, se pasa el 

cuestionario a educadores y padres, para que señalen las conductas observados y no 

observados, con el fin de dibujar el perfil, que es así la expresión del estado de desarrollo 

observable, obtenido en las informaciones dadas por los padres y tutores, teniendo cuidado 

de comparar lo observado con el nivel evolutivo superior e inferior con el fin de especificar 

mejor sus líneas fudamentales. 

La aplicación de la EOD en el Agrupamiento de Escuelas Rosa Ramalho, donde se 

desarrolló el estudio, ha conducido a la formulación de una hipótesis teórica, que basada en 

las teorías del desarrollo del niño presupone que la aplicación de esta escala contribuiría no 

sólo a una mayor calidad educativa, ora en la evaluación, ora en la reestructuración del 

contexto educativo, cómo también sería factor de una mayor colaboración entre la familia 

y el Jardín de la Infancia, siendo incluso basado el perfil de “reflective practitioner” en el 

educador de infancia. 
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Parte II - la investigación empírica 

La investigación empírica del estudio se desarrolló en un conjunto de 14 jardines de 

infancia de un grupo de escuelas en el norte de Portugal y cubrió a 311 niños, sus familias 

y educadores. Tuvo como finalidad la intención de intentar la aplicación de la EOD, 

mientras que el instrumento de evaluación diagnóstica del desarrollo de los niños. 

Porque la escala es desconocida por casi todos los educadores, hubo la necesidad 

de, en primer lugar, poner a los educadores en contacto con sus líneas estructurales y bases 

epistemológicos, enseñándoles cómo trabajar con él. Para este fueran  desarrollados 2 

acciones de formación: una general e informativa, llevada a cabo por el profesor Agustín 

Dosil, uno de los coautores de la EOD y profesor catedrático en la Universidad de Santiago 

de Compostela, que desarrolló tal acción de conocimiento y sensibilización para los 

profesores de1 º ciclo y los educadores de infantil de eso Centro Educativo  de  escuelas 

con un total de 70 participantes. Un segundo hecho, destinado únicamente a educadores de 

la niñez de los jardines donde se aplicaría la escala y que fue desarrollado por mí durante 

una semana, durante un período de 15 horas. 

La escala fue aplicada en 14 jardines de preescolar y por las familias de los niños, 

siendo las encuestas y delineados los perfiles evolutivos de los niños. 

En el análisis de este proceso de aplicación de la EOD se estableció en 4 

instrumentos: 1). El cuestionario de que vieran los perfiles y donde se analizó el índice de 

evolución de cada una de las capacidades, que posteriormente fueron correlacionadas; 2). 

una reflexión realizada por 13 educadores que participaron en el curso de capacitación para 

la aplicación de la escala; 3). una entrevista semiestructurada a los mismos educadores  4). 

una encuesta dirigida a los padres que han aplicado la EOD. 

El modelo en que se basó metodológicamente el análisis fue de tipo mixto, ya que 

se trataba de un análisis cualitativo con triangulación de datos, de las entrevistas y de la 

reflexión y un análisis cuantitativo, con la correlación de datos para encuesta de la EOD y 

del cuestionario dirigido a los padres. 

Los resultados de las reflexiones y de las entrevistas demostraran la percepción de 

los educadores que participaron en el estudio acerca de las características de la EOD, de su 

importancia en el diagnóstico del estado evolutivo del niño, de su impacto en la (re) 



252 

organización del ambiente de aprendizaje y desarrollo curricular, en la consolidación de la 

relación educativa de la familia con el jardín de infancia y la importancia de EOD en la 

consolidación del educador de infancia como “reflective practitioner”. 

Las conclusiones de la reflexión y la entrevista demostraran también que los 

educadores enfrentan la EOD como un instrumento muy útil en la práctica pedagógica de 

la educación, que es fácil de aplicar y que permite una observación sistemática y rigurosa. 

Ayuda para frustrar posibles desviaciones de estándares en el desarrollo, contribuye a una 

reflexión en y sobre la acción, que ancora las prácticas educativas y el desarrollo 

curricular, en una óptica de construcción contextualizado, socio-constructivista y 

bioecológica y que puede ser complementada por un programa de intervención para casos 

de desviación, amplio y flexible, a qué educadores y familias pueden adecuadamente 

recurrir. 

En cuanto a las conclusiones relativas al análisis de los datos del cuestionario de la 

EOD, se constató que el promedio de los índices obtenidos por perfiles evolutivos que se 

mantuvo por encima de 50%; que la capacidad que menor media evolutiva promedio ha 

alcanzado fue la afectividad ( =63.80); con el promedio más alto en la capacidad 

sensorial-motor, ( =86.35). La correlación más fuerte entre las capacidades se  estableció 

entre la comunicación y el pensamiento r=,718, (р≤0,001), estadísticamente significativa, y 

hay todavía otras correlaciones fuertes, todas ellas con significación estadística, entre 

cognición y habilidades sensorial motores, r=,432 (р ≤ 0,001); la afectividad y habilidades 

somáticas, r=,458, (р≤ 0,001); y cognición y capacidades sensorio-percetivas, r =,432 (р ≤ 

0,001). 

La correlación con la edad sale negativo en todas las capacidades, con la excepción 

de somática, donde es todavía débil, r =,048 (р≤0,394), sin significación estadística. Ya la 

correlación con la localización presenta fuerza con las habilidades somáticas, r=,260, (р≤ 

0.001), reveladora significación estadística y con lo afectivo,      r=,116 (р≤0,041), no 

muestra significación estadística. La variable de lugar presenta valores negativos  sólo con 

la edad y con las capacidades sensoriales, respectivamente, r=,004 (р≤0,947) y r=,034, 

(р≤,554) que puede indicar la influencia del ambiente en el desarrollo del niño, por lo tanto 

va en contra de la fundamentación teórica, en particular de las  teorías cognitivistas, socio-

constructivistas y bioecológicas. 
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Con el indicador de variable de edad, lo que se encontró fue que en 3 años, la 

capacidad que ha aumentado el promedio es la sensorio-perceptiva  ( =86.97), que cuenta 

con alto promedio de menos es la afectividad, ( =58.20); en 4 años, el promedio más alto 

se encuentra en las capacidades de pensamiento, ( =89.00) y menos alto en somático 

( =66,18); en 5 años, la capacidad que revela mayor promedio es el sensorial-motor 

( =94.75) y el menor es el promedio afectivo ( =60.58). En 6 años, el promedio más alto 

se revela por la capacidad sensorial-motor ( =90.83) y menos alto por somática     

( =61.67). 

Señala que en los años 3 y 4 con mayor capacidad promedio es sensorio perceptivo 

( =85.79), mientras que en los años 5 y 6 es el sensorio motor ( =92.79); capacidad 

afectiva es con promedio más bajo en 4 y 5 años    ( =64.45). 

La capacidad de la normatividad no se consideró en este análisis porque es 

característica de los 5-6 años de edad. En esta área y cómo mostrar los datos en la tabla 1, 

señaló que el promedio es mayor en 5 años y en los jardines del entorno rural. 

La correlación de las distintas capacidades con la  variable de lugar muestra  que, 

con la excepción de habilidades sensorio-percetivas, donde la media de los niños en 

jardines urbanos es mayor que el medio rural, en el resto prevalecen un índice promedio 

mayor en los niños en jardines rurales; el promedio más alto es la capacidad sensorial-

motora ( =86.35), con el índice promedio más bajo que se presenta en capacidades 

afectivas ( =63.80). 

Tabla 1. Capacidad media dependiendo de la edad y la localización de 

Jardines de la infancia (UrbanoRural) 

 

La mayor diferencia promedio entre los niños del medio urbano y rural presenta en 

las funciones somáticas ( =11.39), con las rondas restantes entre el mínimo de 1,42 y el 

máximo de 5,70, un promedio global de las diferencias que se encuentra en 4,07. Las 

Capacidad  

Variable 

 

Afetiva 

 

Motora 

Sensorio 

Motora 

Sensorio 

Percetiva 

Somá 

tica 

Comuni 

ción 

Pensa 

miento 

Norma 

tividad 
 

3 años 58,20 85,91 75,15 86,97 70,91 68,03 70,00  73,59 

4 años 68,33 80,22 83,37 84,61 66,18 78,43 89,00  78,59 

5 años 60,58 66,25 94,75 93,42 80,25 79,25 73,33 84,76 79,07 

6 años 71,11 75,56 90,83 68,33 61,67 76,67 74,17 65,10 72,93 

Urbano 59,84 72,13 87,72 84,49 65,35 74,33 69,61 73,41 73,36 

Rural 64,76 77,83 86,30 88,10 76,74 78,10 72,23 77,62 77,71 

 63,80 76,31 86,35 84,32 70,18 75,80 74,72 75,22 75,87 
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diferencias entre las medias de los niños que asisten a guarderías de zonas urbanas y 

rurales lo que nota es que la capacidad afectiva difiere de 4,94 (p≤0.041); las motoras de 

5,7 (р≤0.018); sensorial-motor de 1,42, (р≤0.554); el sensorial percetiva de 3,61, 

(р≤0.155); las somáticas 11,39, (р≤0,001), con significación estadística; la comunicación 

3,39, (р≤0. 131); el pensamiento, 2,62, (р≤0.275) y la normatividad, 3,8. 

El promedio global de las capacidades es de =75,87. 

Teniendo en cuenta los datos de la tabla 2 se muestra que la capacidad con la que se 

establecen más correlaciones es la cognición o pensamiento, con la que establecen 

correlación fuerte las capacidades sensorio-percetivas, r=,432 (р≤ 0.001);  de 

comunicación r=,718 (р≤ 0.001), las motoras, r=,308 (р≤0,001) y las sensorial-motoras, 

r=,477 (р≤0.001), todas estas correlaciones con significado estadístico. Por otra parte, 

señala que las capacidades somáticas establecen con las capacidades sensorio-perceptivas 

fuerte correlación r=,458 (р≤0.358) y con lo afectivo,r=,458, (р ≤ 0,001), con significación 

estadística. La correlación más fuerte se establece entre comunicación y cognición, r=,718 

(р ≤ 0.001), que presenta significación estadística. 

Tabla 2. Correlación y niveles de significancia 

 Idade Localiz

ação 

Sens. 

Perct. 

Afetiv Comun

ic. 

Motora

s 

Pensam

ento 

Sens. 

Motor 

Somáti 

cas 

Idade 

PearsonCorrelation 1 -,004 -,081 -,005 ,161** -,291** ,091 ,330** ,048 

Sig. (2-tailed)  ,947 ,153 ,936 ,004 ,000 ,109 ,000 ,394 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Localização 

PearsonCorrelation -,004 1 ,081 ,116* ,086 ,134* ,062 -,034 ,260** 

Sig. (2-tailed) ,947  ,155 ,041 ,131 ,018 ,273 ,554 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

SensorioPercetivas 

PearsonCorrelation -,081 ,081 1 ,091 ,400** ,296** ,432** ,295** ,358** 

Sig. (2-tailed) ,153 ,155  ,110 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Afetivas 

PearsonCorrelation -,005 ,116* ,091 1 ,167** ,223** ,240** ,133* ,458** 

Sig. (2-tailed) ,936 ,041 ,110  ,003 ,000 ,000 ,019 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Comunicação 

PearsonCorrelation ,161** ,086 ,400** ,167** 1 ,316** ,718** ,450** ,326** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,131 ,000 ,003  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Motoras 

PearsonCorrelation -,291** ,134* ,296** ,223** ,316** 1 ,308** ,102 ,263** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,018 ,000 ,000 ,000  ,000 ,073 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Pensamento 

PearsonCorrelation ,091 ,062 ,432** ,240** ,718** ,308** 1 ,477** ,367** 

Sig. (2-tailed) ,109 ,273 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Sensorio Motoras 

PearsonCorrelation ,330** -,034 ,295** ,133* ,450** ,102 ,477** 1 ,283** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,554 ,000 ,019 ,000 ,073 ,000  ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Somáticas 

PearsonCorrelation ,048 ,260** ,358** ,458** ,326** ,263** ,367** ,283** 1 

Sig. (2-tailed) ,394 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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En una síntesis final y buscando consolidar la percepción de la muestra sobre la 

influencia de las diferentes capacidades que la EOD se presenta como factores 

fundamentales del desarrollo, puede verse que la mayor capacidad media presentada en el 

perfil de desarrollo de los niños fue la capacidad sensorial motora, =86.68, seguido de la 

sensoriopercetiva, =86.62. La habilidad de promedio más baja presentada fue la 

afectividad, =62.77. Son datos que están dentro de los parámetros del desarrollo del niño 

en edad preescolar, donde las capacidades sensoriales desarrollaron con mayor precisión 

(Piaget, 1974). Entre 3 y 6 años predominan en los niños las dimensiones motoras y 

sensoriopercetivas, que inmediatamente va en contra de los datos del estudio. 

Si correlacionamos el desarrollo de competencias con el nivel de edad (tabla 1), que resulta 

para ver el nivel de intensidad entre las variables es que el sensorio motor son las que 

muestran mayor intensidad correlacional, r=,330, (р≤0.001), mostrando significación 

estadística. Secadas (1988) llama la atención sobre la gran intensidad de esta habilidad en 

los primeros años de la educación, siendo el gran catalizador del desarrollo del niño y el 

gran supresor de otras dimensiones. De hecho, los datos en el cuadro 1 revelan que son las 

habilidades sensoriales motoras que predominan en los años 5 y 6, mientras que los 3 y 4 

años nos acentúan las sensorial perceptivas. Las afectivas revelan el índice más bajo en los 

4 años y hasta en 3 años, donde se equiparan a la comunicación, lo que, en este último 

caso, parece natural porque el niño con 3 años es, de todos los otros índices de edad, la que 

menor capacidad comunicativa presenta. 

Por lo tanto, se constata que en el relacionamiento de la intensidad de las 

capacidades a través de las edades, se nota que la afectividad y la comunicación son las 

capacidades de intensidad menor en 3 años; la afectividad también presenta menor índice 

de intensidad en 4 y 5 años; siendo en los 6 años que menos intensidad presenta es la 

comunicación. 

Las capacidades que manifiestan mayor intensidad, cuando se correlaciona con la 

edad, son las sensorial percetivas en 3 y 4 años y las sensorial motoras en los 5 y 6 años. 

Son datos que corroboran el análisis inicial que hemos hecho, teniendo en cuenta los datos 

del cuadro 1 y que el coeficiente de correlación de Pearson aumenta (tabla 2), cuando 

muestra que la mayor intensidad de la capacidad con la edad es precisamente la Sensorio 

Motricidad (.330). 
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Cabe recordar, en esta área en particular que los niños "de entre 3 y 6 años hacen 

grandes avances en motricidad – ambas habilidades motoras finas habilidades motoras" 

(Papalia, et al., 2001, p. 288). Ya la afectividad, que para Wallon (1981) abarca las 

emociones, sentimientos, tendencias y voluntad del niño, es uno de los ejes fundamentales 

del desarrollo del niño, que influye en toda la formación de su personalidad, en relación 

directa con el desarrollo de las otras áreas restantes. Por lo tanto, cuando hablamos de esta 

capacidad, cabe señalar que abarca un “amplio dominio funcional y en ese dominio 

funcional, aparecen diversas manifestaciones, desde las primeras básicamente orgánicas, 

hasta las diferenciadas como las emociones y los sentimientos” (Almeida, 2008, p. 345). 

El desarrollo de la afectividad, como subraya Wallon (1981), esencialmente 

depende de la interacción de factores orgánicos y sociales, en una afirmación segura de la 

importancia del contexto en el desarrollo afectivo del niño, importancia que más tarde 

Saarni, (2002) aumentará en la influencia de las emociones sociales, mostrando que "sus 

efectos pueden ser ampliamente transformados por circunstancias sociales de la existencia 

del niño..." (Wallon, 1981, p. 288). 

Esta influencia social trata de acentuar los datos expresados en la correlación de las 

capacidades con el entorno de desarrollo del niño, destacando el papel del contexto en el 

proceso de desarrollo de la persona, en un determinado espacio y tiempo (Bronfenbrenner 

&Morris, 1998). Analizando los datos de la tabla 1, lo que se deduce es que los niños en el 

medio rural tienen una mayor tasa de desarrollo en varias capacidades, con la excepción de 

la sensorial perceptiva, que en las zonas urbanas. 

No será, tal vez insignificante, teniendo en cuenta que el medio rural, que permite a 

una mayor comunión con la naturaleza y con el otro, una mayor interacción con vecinos y 

familiares, puede proporcionar una mayor interacción del individuo con el medio 

ambiente, con las familias y con sus compañeros. Por lo tanto la vida propia con familiares, 

vecinos y amigos cercanos es, en principio, facilitada en las zonas rurales, que pueden 

justificar una mayor intensidad de la capacidad afectiva en el medio rural, =64.76, en 

relación con el entorno urbano, =59.84), situación que también puede ocurrir con 

respecto a la motricidad, donde el entorno rural presenta =77.83 y el urbano = 72.13), 

lo que parece aceptable en principio, dada las demandas de entorno rural más grande en 

esta área. 
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En otras capacidades, la diferencia principal radica en las funciones somáticas, 

donde la diferencia alcanza 9 puntos (urbano, =65.35 y rural,  =76,74). Estando las 

capacidades somáticas íntimamente ligadas a las sensoriales, y después de termos 

encontrado su predominio en  entorno rural, natural se convierte aquí también que la 

maduración sensorial se note más, dada la mayor riqueza del medio rural. Por cierto 

recordar que el desarrollo de las habilidades motoras, especialmente de los movimientos 

que involucran los músculos más grandes, puede encontrar en la interacción del medio 

rural mayores solicitaciones, lo que anclan los datos grabados. La igualdad de media entre 

los dos ambientes, con respecto a habilidades de comunicación, a primera vista puede 

parecer tan extraña dada la mayor riqueza de estímulos comunicativos del entorno urbano. 

Cabe señalar, sin embargo, que estos días la vida ni es siempre proporciona los momentos 

esenciales de la comunicación, ya que, especialmente en el entorno urbano que el niño 

viene a casa al final del día para la cena y tomar cuidado de higiene que se acueste pronto, 

poco vive con los padres o incluso con los hermanos e vecinos. 

Este análisis global puede enriquecerse con una atención específica de los datos de 

cada capacidad particular, sin perder nunca de vista el hecho de que el desarrollo es un 

proceso global, interconectado, donde orgánicos y sociales entrelazadas, en una relación 

para que la mediocre condición de una poder superarse más favorable a otro (Wallon, 

1981). 

En cuanto al cuestionario dedicado a los padres, se observa que 

1. con respecto a la percepción de la importancia del cuestionario de EOD, el mayor 

porcentaje de los encuestados (42%) considera importante; 27% muy importante y 19 

muchísimo importante. De aquellos que no consideran de importancia se presentan 3% 

para entender es muy poco importante y 9% para quien es poco importante; 

2. en justificación de esta percepción la porcentaje más alto (43%) cree que es 

importante porque permite una mejor comprensión de su hijo, mientras que 24% es de la 

opinión que ayuda mucho a esos conocimientos y 12% que ayuda muchísimo. En eso no 

ayuda, hay 3% que son de la opinión de que no ayuda nadie y 9%, que ayuda poco; 
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3. respecto el grado de dificultad de aplicación de cuestionario de EOD, 40% 

encuentra fáciles de aplicar; 24% de mui fácil aplicación y  11% uso muchísimo fácil. Hay 

12% que se consideran muy difícil de aplicar, mientras que 13% consideran difícil; 

4. respecto la frecuencia de idas al Jardín de Infancia, se nota que 35% afirman ir 

regularmente; con mucha frecuencia, 25% y 18% con bastante frecuencia  aceden allí; 

5. esta frecuencia puede ser indicador de la percepción de importancia de la 

colaboración entre la familia y el J.I., en lo que 37% considera importante, 30% mucho 

importante y 23% bastante importante. Por el contrario, 3% consideran sim cualquier 

importancia y 7% sin importancia  tal colaboración; 

6. cómo la importancia de la elaboración de un programa de intervención educativa 

para los casos menos en los niveles de desarrollo, 34% considera tal elaboración 

importante; 27% muy importante  y 16% bastante importante. Hay 7% que comprenden 

dicha implementación como nadie importante y 16% como poco importante. 

Estos datos demuestran que muchos padres consideran la EOD como una 

herramienta importante en el proceso diagnóstico de sus hijos, no es demasiado difícil de 

aplicar, que con ella se desarrolla y consolida la cooperación entre familia y Jardín de 

Infancia y que un programa de intervención educativa sería un instrumento muy importante 

en la superación de niños con desviaciones en el desarrollo. 

La análisis de los contenido a los que eran reflexiones y entrevistas de los 

participantes del estudio permite concluir que en la dimensión de la caracterización de 

EOD, los términos más mencionados, en la reflexión de los educadores son: perfil 

'evolutivo', 'evaluar', 'Buscar', 'reflejo', 'registro', 'desarrollo infantil' 'simple', 'objetivo', 

'concreto', 'relevantes', 'Nota', claro análisis ', 'utilizado por el educador y la familia'.  

Por su lado y parte de las entrevistas y en la misma dimensión, encontramos más 

términos recurrentes: 'adecuación', 'despiste', 'diagnóstico', 'etapa de desarrollo' ,'calidad y 

rigor', ' planificación contextualizada', ' avaluación más cuidada', 'necesidades',  

‘planificación con precisión',  'intereses', ' desarrollo’, ‘observación'. 

La intersección de estos elementos textuales, con el contexto narrativo que nos 

ofrece en este análisis es que la EOD se presenta en la práctica de los educadores que la 
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han implementado como un medio bien elaborado, cuya aplicación no presenta difícil y 

una observación estricta del estado de desarrollo del niño, basándose en una evaluación de 

diagnóstico en contexto, con exactitud y propicio no sólo para la proyección de ' casos que 

merecen una lectura especial , así como una reflexión del educador, en el sentido de un 

plan que satisfaga las necesidades diagnosticadas. 

Ya la dimensión que se refiere a las consecuencias que tal reflexión puede llevar a 

la práctica educativa del educador con los niños y que proviene del diagnóstico 

proporcionado por el EOD, señaló que en la 'reflexión', los términos predominantes son: 

'observación sistemática', 'desarrollo', ' observación continua ', recopilación de 

información’, 'apoyo', apoyo a la planificación ', 'registro de desarrollo', ‘evaluación’, 

apoyo en la acción educativa', un ‘instrumento de reflexión ', 'necesidades ', 'planificación' , 

detección de la ‘desviación ', ‘diagnóstico precoz’, la ‘evaluación de diagnóstico’, ' 

evaluación contextualizada', ‘contexto socio cultural’. Las entrevistas, en que la dimensión 

de la influencia en los problemas de la práctica educativa, presentó términos relacionados 

con 'asesor del ambiental educativo’, 'problemas de desarrollo', 'intervención precoz', 

'organización del ambiente educativo’, ‘estrategias apropiadas', 'contextualización', '' una 

planificación adecuada,' evaluación de diagnóstico ', ' notificación de situaciones de 

desviaciones’, ' intervención temprana', 'perfil de desarrollo’. 

Haciendo la triangulación de estos datos y buscando el sentido de la narrativa en 

ellos implícita, se señaló, en la dimensión de la aplicación de la EOD, que hay en la 

acción educativa un conjunto de consecuencias de las cuales destaca una recolección de 

información con carácter riguroso, que sirve para 'andamiaje' de la reorganización 

curricular, en una contextualización del entorno educativo, para responder a las 

necesidades planteadas por el diagnóstico, en una intervención cuya precocidad puede ser 

importante en la superación de las necesidades detectadas a través del perfil del desarrollo 

del niño. 

En cuanto al dimensión de las ventajas de la EOD, los términos catalizadores 

términos del discurso, en la 'reflexión' son ' medio de la reflexión’, 'ayuda en la evaluación 

sistemática', 'aplicación en contexto', ' perfil de desarrollo’. En las entrevistas, ' observación 

cuidada', 'mejor intervención’, 'despistaje', ‘problemas de desarrollo', 'intervenir 

adecuadamente ', ' evaluación más rigorosa', 'observación de la educadora y familia ',' 
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necesidades e intereses', ‘mejor acción pedagógica', 'diagnóstico correcto', 'evaluación 

participada', 'perfil de desarrollo’ ‘evaluación en contexto', 'reorganización del ambiente 

educativo', ' estrategias adecuadas’. 

En busca de un análisis semántico del discurso aparece claro que la EOD es vista 

como un instrumento que ofrece ventajas significativas en el contexto educativo, ya que 

permite, a través de su diagnóstico, una evaluación más sistemática y en contexto, junto 

con una mejor vista de la intervención de perfil evolutivo proporcionada por el 

instrumento. El diagnóstico obtenido con su aplicación facilita una intervención acorde a 

las necesidades e intereses del niño, una evaluación participada, en la medida en que la 

familia también interviene en el proceso. Dicha intervención, derivada de un diagnóstico 

de una forma rigurosa, conduce necesariamente a una reflexión sobre la reorganización del 

ambiente educativo para buscar estrategias adecuadas a las necesidades de los niños y su 

desarrollo. 

El análisis sobre la dimensión colaboración y participación de la familia en el 

proceso educativo del niño se presenta en las Reflexiones  de los educadores sólo 3 

referencias: 'por el educador y la familia', 'evaluar en el entorno familiar', 'en los contextos 

familiares’. En las entrevistas las referencias son más numerosos, todos ellos apuntando a 

la importancia de esta participación: 'participación activa de la familia ',' mejor 

articulación’, ' cooperación familia-escuela', 'cooperación conjunta con las familias y la 

escuela', 'colaboración entre la familia y la escuela’, ‘cooperación educativa',      ' 

estrategias específicas', 'estrategias de desarrollo más efectivas', 'conocer mejor a los niños 

', ' participar en evaluación', 'instrumento de cooperación', ‘diagnóstico incluye familia', 

'importante la relación escuela-familia' y 'compartida de la educación’. 

O sea, la ideología que el discurso contiene apunta al reconocimiento de la 

importancia de la colaboración con el Jardín de Infancia en el proceso educativo de los 

niños. La familia, agente directamente responsable de la educación de los niños, comparte 

con el Jardín tal responsabilidad, sin que eso signifique cualquier tipo de alienación de sus 

responsabilidades socioeducativas, antes la amplia, porque la colaboración implica una 

mejor coordinación, cooperación, una colaboración en la búsqueda de estrategias 

específicas para apoyar el desarrollo eficaz. Esta colaboración, además de permitir una 

mejor comprensión de los niños, ancora la relación entre la familia y el jardín, en una 
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práctica de la educación compartida, contextualizados, comunión de diagnóstico y fuente 

de reflexión a una eficaz colaboración educativa. 

Sobre la cuestión de la aplicación del programa de acción, porque no era parte de 

las 'Reflexiones', no existe la posibilidad de proceder con la triangulación de datos, 

quedando los datos obtenidos solamente a partir del análisis de las entrevistas, 

anteriormente mencionadas,y que confirman inequívocamente la importancia de este 

programa como un instrumento de valor añadido en la superación de las desviaciones 

diagnosticadas por el EOD. 

En definitiva, el mayor relieve destaca en este análisis es la falta de educadores 

trianguladas que participaron en la aplicación de la EOD en este grupo de escuelas que es 

un instrumento muy importante, ya que proporciona un diagnóstico con exactitud y que 

sirve como punto de partida para una reflexión sobre el estado evolutivo del niño, conduce 

a la elaboración de estrategias capaces de responder a las situaciones encontradas en un 

proceso de colaboración del jardín con las familias y se basa en un desarrollo curricular 

anclado en la reflexión en y sobre la acción, contribuyendo al desarrollo del perfil del 

educador como ‘práctico reflexivo'. 

Como consideraciones finales podemos decir que: 

1. los objetivos del estudio fueron globalmente alcanzados. Efectivamente, 

a). al proceder, en la investigación teórica, al análisis de las bases epistemológicas del 

concepto de desarrollo epistemológico, que cabe en las principales teorías de desarrollo, se 

han alcanzado la intenciones suportadas en el primer objetivo del estudio;  

b). cuando se analizó el papel de las escalas de observación conductual, y específicamente 

de la EOD, - cuyas características, bases epistemológicas y puesta en marcha se analizaron 

en la segunda parte del capítulo 3 de la fundamentación teórica, - y al llevar a cabo dos 

sesiones de entrenamiento de la EOD para los educadores que participaron en el estudio,  

se alcanzó lo segundo  objetivo.   

c). el tercer objetivo del estudio fue logrado con el análisis de los datos del cuestionario de 

EOD, que permitió proceder a la definición de los perfiles de los niños del estudio, dando 
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oportunidad a los educadores para desarrollar una reflexión sobre estrategias de desarrollo 

curricular, específicas para los casos menos ajustados a los parámetros evolutivos;  

d). el desarrollo de un programa de intervención para los casos menos coherentes con los 

parámetros evolutivos, ha llevado a la consecución del cuarto objetivo de estudio;  

e). el diálogo con los padres de los niños en los resultados del cuestionario de EOD, ha 

posibilitado consolidar prácticas de interacción de la familia con la escuela, lo que permitió 

lograr a nivel global el quinto objetivo del estudio. 

2. los datos de la encuesta dirigida a los padres, en particular la  pregunta 6, así 

como los datos de la entrevista, específicamente las cuestiones 6 y 7, vinieron contra el 

teórico, puesto que se demostró que la elaboración de un programa de intervención 

educativa y familiar, bien contextualizada y adecuada, fue entendida por los padres y 

educadores como muy importante, siendo tal elaboración al encuentro de tal percepción. 

Grabar que el 77% de los padres consideran importante la aplicación de este programa, 

mientras que prácticamente todos los educadores entrevistados acentuarán tal relevancia, 

apoyando su importancia en el tratamiento de los casos desconectados (E2), facilitando la 

velocidad y precocidad en el intervención (E3, E10, E11), permitiendo una 

contextualización de la planeación (E4) y la consolidación de la relación entre la escuela y 

la familia (E12 E13). Esta dimensión, va contra el quinto número del problema, que 

cuestionó el papel de un programa de intervención, mientras que el pilar de la estrategia 

conduce a la minimización de los problemas evolutivos. 

La implantación del programa fue la sexta cuestión de la entrevista, donde la 

mayoría de los educadores encuestados destacó su importancia como instrumento para 

orientar una intervención educativa por parte del jardín de la infancia y las familias, ya que 

facilita la intervención (E2), hace más eficiente y expedita una posible respuesta (E3, E10, 

E11), contextualizada (E4), contribuyendo a un desarrollo más coherente del niño (E9) en 

una interacción de familia y maestros (E13). 

 

3. El cruce de los datos del cuestionario de padres, con entrevistas y reflexiones de 

educadores que participaron en el estudio acaban, finalmente, por consolidar las 

principales dimensiones de los objetivos, de los problemas y la hipótesis teórica. En 
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realidad, como resultó, en el 88% de los padres considera la EOD como una herramienta 

importante en el conocimiento de sus hijos por lo que permite determinar su perfil 

evolutivo(R1, R2, R3, E12, E13), que hace frente también como apoyo una evaluación 

diagnóstica rigurosa y sistemática (R4, R11), justificada epistémicamente (R7) y el eficaz 

apoyo de una planificación adecuada y contextualizada (R1 R4, E1, E2, E8, E9, E11, E13), 

lo que implica un buen conocimiento de la dinámica del desarrollo del niño (R1, R4, R6, 

E12), que trae inmediatamente a la alta dependencia de una escuela-familia (R3, E1, E3, 

E12). 

4. Por otra parte, el análisis de perfiles evolutivos de los niños en el estudio, 

obtenidos por el análisis de los datos del cuestionario de la EOD vino a revelar un conjunto 

de datos que debe señalarse. Así, en primer lugar, lo que se encontró fue que los niños 

presentan un índice evolutivo idéntico 50% o más, aunque algunos niños han demostrado 

un índice inferior en algunas capacidades específicas. En segundo lugar, se observó que la 

capacidad en que el promedio más bajo fue relacionado con capacidades afectivas (63.80), 

con el promedio más alto que se produjo en sensorial-motor (86.35). La influencia del 

entorno sobre el desarrollo del niño también aparece como una variable a considerar, ya 

que a nivel general, el medio rural presenta mayores promedio que el urbano, excepto en 

sensorial-motor donde el promedio urbano (87.72) es mayor que la rural (86.30). 

El acento de la variable 'medio' con el proceso evolutivo del niño viene contra las 

teorías constructivistas que enfatizan el papel de los estímulos y de alrededor de 

influencias sobre el desarrollo infantil. Ya sea a través de equilibraciones progresivas 

(Piaget, 1974), es a través del desarrollo de zonas 'próximas' (Vygotski, 1988), ya sea a 

través de 'procesos próximos' (Bronfenbrenner &Morris, 1998), es decir, el acento 'proceso 

del ciclo vital’ (Baltes, 1997), lo que crece en el estudio y aparece cada vez más aceptada 

en las teorías del desarrollo. Es que es innegable la influencia del medio ambiente en el 

desarrollo de la persona en una perspectiva existencial que ' yo soy yo y mis circunstancias 

(Ortega y Gasset, 1975, p. 25). 

 

5. Otro dato que parece relevante en el marco del estudio es las correlaciones entre 

las capacidades expresadas, en particular, en la tabla 3. Según estos datos, encontramos 

que la correlación más fuerte entre las varias capacidades expresivas del desarrollo del 
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niño en EOD colocado entre la comunicación y el pensamiento o cognición. Es un dato que 

si se presenta como relevante en la medida que viene con una serie de posiciones 

epistemológicas, tales como Vygotsky (2003), el acento de la influencia del lenguaje en el 

desarrollo del pensamiento. 

Mientras que la defensa de la lengua, mientras que la estructura de base de 

funciones superiores, Vygotsky, también defiende que cognitivo individuales básicas todas 

las actividades se desarrollan en consonancia con su historia social, ser la expresión 

completa del producto de la cultura histórica del centro de desarrollo y social en los que 

opera. Por lo tanto, en opinión del psicólogo soviético, las formas estructurales de la 

cognición y el pensamiento  son la expresión y resultado de las normas y patrones 

culturales en los que el individuo vive y se desarrolla. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo, 

el pensamiento del niño, llega a ser influenciado por el desarrollo de una de las más 

importantes formas culturales, que es el lenguaje, y que se presenta, en el pasar de 

Vygotsky (2003), como factor estructural de cómo el niño aprende a pensar, una vez que 

las formas avanzadas del pensamiento se transmite al niño a través de palabras. Sin 

embargo, usted puede recordarlo, para el psicólogo ruso el lenguaje no es mera expresión 

de los conocimientos adquiridos por el niño. Es una fuente de pensamiento, cómo el 

pensamiento es base del lenguaje, en una interacción de recursos mutuales. Por lo tanto, 

puede decirse que, en el contexto de su pensamiento, el lenguaje juega un papel esencial en 

formar el carácter del individuo, ya que la "estructura de la lengua que una persona habla 

de influye en la manera en que esta persona se da cuenta del universo" (Vigotsky, 2003, p. 

25), pues que "una palabra que no representa una idea es una cosa muerta, del mismo 

modo que una idea sin palabras no es más que una sombra" (Ídem p. 36). 

Las restantes correlaciones significativas no dejan también de ganar una 

precaución, ya que van contra los principios de las teorías del desarrollo. Cuando el estudio 

nos presenta con fuertes correlaciones entre cognición y capacidad sensorial-motor (r.432), 

(p ≤ 0.001), no más hace que acentuar el papel de las habilidades senso-motoras en el 

desarrollo del niño, en particular de su pensamiento o cognición, la vertiente a la que la 

teoría de piagetiano ha dado énfasis y que también puede extenderse a la correlación entre 

cognición y capacidades sensorio-perceptivas (r= .432), (p ≤ 0.001). En la infancia, lo 

hemos visto en la fundamentación teórica y lo confirman  las teorías constructivistas y las 

socio-constructivistas, el niño es esencialmente actividad sensorial-motor, sensorial-
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perceptiva; ella es acción, juego, descubrimiento de sensaciones y percepciones. Es a 

través de la acción, del movimiento, del juego, de las sensaciones, que se desarrolla la 

capacidad cognitiva, razón por la cual esta correlación tiene lugar total en la expresión del 

estudio. 

Por otro lado, al hacer hincapié en la fuerte correlación entre la afectividad y 

capacidad somática (r=.458), (p ≤ 0.001), se destaca también que las emociones, apego y 

vinculación son una base inicial en el cuerpo del niño, en las sensaciones de bienestar y 

seguridad que los contactos y expresiones físicas proporcionan, como relevan las teorías 

constructivistas (Piaget, 1974, Wallon 1981), y de la formación afectiva y moral (Erikson. 

1950; Kohlberg, 1968; Piaget, 1932). El niño se desarrolla, especialmente en la primera 

infancia, esencialmente a través de las habilidades de sensorialmotricidad, razón según la 

cual el afecto, como se indicó ya, es una capacidad de estructuración de la personalidad y 

desarrollo,y también expresa esta correlación evolutiva. 

6. La correlación entre las variables edad y localización y las capacidades 

expresivas del proceso evolutivo fue otra de las dimensiones consideradas en el estudio y 

que demostró que la edad no mostró ningún tipo de correlación significativa con otras 

capacidades, con la excepción de las somáticas cuya correlación es débil (r=.260), 

(р≤0.394) y sin significación estadística. Ya la localización presenta algunas correlaciones 

que parecen dignas de nota, por cierto, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, 

cuando se habló de la relación con el medio ambiente. La primera consideración a tener en 

cuenta es que la localización presenta correlaciones negativas con dos capacidades: con la 

edad (r=.004), (р≤0.947) y con la capacidad sensorial-motor (r=.034), (р≤0.554. Si estos 

datos, en la primera correlación con la edad, en lo que se refiere con el desarrollo del niño, 

que puede ser aceptable, ya en lo referente a las capacidades somáticas (subir, escalar, 

sentarse, caminar, trotar, correr, agilidad) la influencia podría aumentar un poco más, ya 

que un niño de las zonas rurales puede tener más oportunidades ahora para desarrollar las 

habilidades para subir, correr, o incluso escalar, que otro en el entorno urbano. De hecho, 

este tipo de influencia se consolida en los datos de la Tabla 1 cuando muestran que en 

todas las capacidades, con la excepción de sensorial-perceptivas, el medio rural presenta 

medias superiores a urbano.  
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Por lo tanto y frente a estos datos y en síntesis general del estudio, creemos que 

podemos decir que a nivel global se alcanzaron los objetivos que fijamos, se respondió al 

problema que lo ha guiado, y se ha ido en contra de las variables teóricas implícitas. 

Obviamente se demostró algunas limitaciones, desde luego con el espacio temporal 

en que fue puesto en ejecución la escala. Que seguramente necesitaba tal vez, ser más 

extendida, y particularmente para la reflexión conjunta con maestros y padres para un 

universo más amplio en guarderias de la infancia. Las condiciones existentes en Portugal 

en el momento en el marco de la investigación no favorecen tal intención, razón por la cual 

optamos por esta solución que, a pesar de estas limitaciones, nos ha permitido alcanzar 

globalmente lo que nos propusimos inicialmente. 
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RESUMO 

 

Introdución 

O presente estudo baseouse en dous obxectivos principais: 1). dar a coñecer a 

Escala de Observación do Desenvolvemento (EOD) de Francisco Secadas aos educadores 

de infancia de Portugal, a partir dun grupo de escolas no norte de Portugal; 2). construción 

dun programa de intervención educativa e familiar, deseñado para axudar aos educadores 

infantís e familias para promover unha resposta adecuada aos desaxustes  evolutivos 

observados en nenos, a través do diagnóstico levado a cabo con esta escala. 

Para alcanzar tales obxectivos vitais, converteuse nun preliminar fixado, de entre os 

cales destacan: 1). a necesidade de tradución e adaptación desa escala ao portugués; 2). dar 

a coñecer a escala aos educadores infantís, xa que é practicamente descoñecido en 

Portugal; 3). desenvolver un conxunto de accións que permitan a iniciación dos educadores 

na práctica deste instrumento de diagnóstico, e que participen no deseño da súa difusión e 

aplicación. 

Para lograr estes obxectivos empezamos por: 1.) traducir a EOD ao portugués, cun 

dos autores, profesor AgustínDosil, profesor catedratico na Universidade de Santiago de 

Compostela; 2). realizar actividades de capacitación, co fin de dalo a coñecer aos 

educadores que ían participar no proxecto.  

Neste sentido, desenvolvéronse dúas accións: a primeira, dirixida aos educadores de 

infantil e docentes de 1 º ciclo do Centro de Escolas Rosa *Ramalho, en Barcelos, contexto 

socio-educativo onde se desenvolveu o proxecto; esta acción foi desenvolvida e guiada 

polo profesor Agustín Dosil. A segunda, tivo como destinatarios exclusivos os educadores 

de infancia do devandito Centro de Escolas  e  consistiu en 25 horas de formación, sendo 

pola miña ministrada. 

Traducida e adaptada á escala e dotados os educadores de infancia cos 

coñecementos básicos para a súa posta en marcha, pasamos a poñelo en practica en os 

xardíns da infancia do grupo, sendo o EOD aplicada polos educadores dos nenos e polas 



268 

familias dos nenos que asisten aos xardíns da infancia do referido grupo de escolas e 

constitúen a mostra do estudo, nun total de 311 nenos. 

Recollidos os cuestionarios da escala, procedeuse á elaboración dos perfís 

evolutivos de os nenos e constatouse que, en xeral, os nenos tiñan un índice de 

desenvolvemento medio superior a 50%. 

Para entender mellor a percepción dos educadores que participaron na execución do 

proxecto, tomamos as reflexións que se desenvolveron na forma de avaliación sobre o 

curso de formación desenvolvido por nós, así como unha entrevista semiestructurada 

dirixida especificamente a estes educadores. Tamén foi distribuído un cuestionario aos pais 

participantes, co fin de comprender mellor como consideran esta ferramenta no diagnóstico 

evolutivo. 

A análise dos resultados foi dunha tipologia mixta, posto que, había unha análise de 

tipo cuantitativo, (que abarcaba a lectura e interpretación dos datos relativos ás 

capacidades evolutivas e cuestionarios dos pais) e outro de natureza cualitativa, (para as 

reflexións e entrevistas dos educadores de infancia participantes). 

Os resultados mostraron  que os pais, e educadores queren e consideran a aplicación 

da EOD como tarefa educativamente positiva. Ademais de permitir unha lectura máis 

precisa do perfil evolutivo do neno, permite unha maior colaboración dos pais e o xardín 

de infancia no proceso educativo. Foron tamén destacadas algunhas das características da 

EOD, tales como a facilidade da súa aplicación, a súa exactitude, así como a contribución 

no desenvolvemento curricular e na colaboración da familia no proceso educativo do 

Preescolar. 

En canto á importancia do desenvolvemento dun programa xenérico e flexible, que 

servise de apoio pedagóxico e educativo para a intervención de educadores e familias, foi 

considerado unha opción relevante e de importancia capital, así que nos puxemos ao choio, 

para traballar cara á súa realización. Para iso, despois da procura exhaustiva de 

bibliografía, procédese á elaboración dun programa, que incluíu todas as áreas evolutivas 

EOD, as respectivas dimensions e elementos, como un conxunto de actividades e propostas 

que poden servir como eficacia de axuda a educadores de nenos e familias, co fin de 

axustar estratexias e programas educativos, á luz dos resultados do diagnostico do EOD. É 
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un instrumento orixinal, construído no marco do estudo e que esperamos que sexa útil no 

contexto da intervención dos pais e dos educadores de infancia. 

Para dar unha base epistemológica a todo este traballo levamos a cabo unha 

fundamentación teórica, que involucrou tres capítulos. Así, no capítulo primeiro queda 

explicito as bases da delimitación do concepto de desenvolvemento e evidenciásense as 

directrices das principais teorías psicolóxicas que o apoian. 

No segundo, enmarca a característica do proceso de diagnóstico do EOD no 

contexto xeral da avaliación en educación preescolar, ademais de pasar por alto a 

importancia da educación da familia en colaboración co xardín da infancia. 

O terceiro capítulo centrouse na importancia das escalas na sistematización do 

proceso de avaliación, con énfase nas características da EOD. Mencionáronse os 

instrumentos principais nesta área, destacando a importancia da EOD, ben adaptada e 

contextualizada, na educación preescolar portuguesa. 

Afrontando globalmente o estudo, cumpriu os obxectivos propostos, deu unha resposta a 

varios aspectos das cuestións involucradas e confirmado a hipótesis teórica que emanaba e 

por tanto pode considerarse que o estudo alcanzou os obxectivos propostos. 

A pesar de todos os esforzos que houbo lagoas e limitacións. O tempo no que 

transcurriu o desenvolvemento e a execución do proxecto (un ano e medio) tamén non 

permitiu, en efecto, resultados que un alongamento no tiempo consolidaría dito estudo. En 

calquera caso, cremos que foi altamente positiva, como o mostran as opinións de 

educadores e pais, esixindo agora e anticipadamente, unha ampliación nos horizontes da 

súa divulgación, o que progresivamente ira se implementando na educación preescolar 

portuguesa. 
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I Parte - Fundamantación Teórica 

Cap. 1- Concepto e teorías do desenvolvemento 

O primeiro capítulo tivo como obxectivo principal analizar os aspectos operativos do 

concepto desenvolto, enmarcalas nas perspectivas epistemológicas das principais teorías 

psicolóxicas do desenvolvemento, en particular constructivista (xenética-Piaget cognitiva, 

cognitiva de Bruner e de Wallon), o social constructivista de Vygotsky, a ecolóxica de 

Bronfenbrenner e a Bioecológica de Bronfenbrenner & Morris. 

Na contribución de Piaget foi a súa teoría sobre todo na interacción do individuo co 

medio ambiente, onde o desenvolvemento é un proceso de desequilibración causado por 

asimilacións, nunha tendencia para equilibrar, a través de acomodacións e onde a 

maduración procesada por estadios é fundamental neste proceso. 

Na teoría socio-constructivista de Vigotsky acentúanse especialmente as interaccións da 

contorna de desenvolvemento, particularmente o paso da “zona de desenvolvemento real” 

á “zona de desenvolvemento próximo”. 

Sinalando o feito de que o ser humano desenvólvese en interacción cos demais, 

Vygotsky (1896-1934) armouse a súa teoría do desenvolvemento nunha énfase 

fundamentalmente social, onde a cultura convértese en parte integral da natureza humana, 

nun proceso histórico que, durante o desenvolvemento da especie e do individuo termina 

por formar o funcionamento psicolóxico do home. Mentres que Piaget acentúa 

fundamentalmente desenvolvemento cognitivo, baseado na interacción do neno co medio 

ambiente, na maduración, experiencia e herdanza, Vygotsky afectará a sí mesmo sobre 

todo có desenvolvemento de funcións psicolóxicas superiores, que se basea na interacción 

social, cultura e patrimonio histórico. Así, as proposicións teóricas do psicólogo soviético 

contemplan a naturaleza dual do ser humano: un ser que é un membro dunha especie 

biolóxica que só se desenvolve dentro dun grupo cultural e eminentemente social. 

Formulando unha teoría socio-histórico, Vygotsky lanza o socio-constructivismo, onde o 

desenvolvemento psicolóxico procede na apropiación de formas culturais maduras de 

actividade. 

Bronfenbrenner considera o desenvolvemento como unha interacción de influencias 

mutuas entre o individuo e o medio ambiente. Tendo en conta o contexto que estruturada 
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en sistemas concéntricos e apoiado mutuamente, este autor daralle vital importancia aos 

“procesos proximales” que se desenvolven na contorna máis próxima ao individuo, os 

microsistemas, que comparten orgánicamente e estruturais da influencia doutros máis 

distantes pero non menos importantes, como son os micro e macrosistemas. Desta maneira 

o desenvolvemento é un proceso desenvolvido por unha persoa nun contexto determinado. 

Este proceso de desenvolvemento aínda se encadrará sistémicamente, cando 

mergullado na dimensión do tempo, que acaba por contextualizarlo socio-culturalmente as 

influencias do contexto no proceso de desenvolvemento da persoa, nun paso da óptica 

ecolóxica a bioecológica. 

Porque a familia é un dos microsistemas que máis inflúe no desenvolvemento social 

do individuo e porque a familia constituíu unha das principais vertentes do doutoramento 

que fixemos, foi natural que fixésemos un pequeno incapié na reflexión sobre a súa 

contribución no desenvolvemento do neno en idade preescolar, encadrado tal interacción 

das vertentes principais das teorías de desenvolvemento. Destacando a importancia do 

marco educativo do contexto do desenvolvemento do neno, lembrando a súa importancia 

neste proceso, particularmente no equilibrio emocional, mirando a familia como o contexto 

educativo que debe "proporcionar unha contorna que facilita o desenvolvemento 

emocional e cognitivo dos nenos" (Berger, 2001, p. 37), e, para iso, asumirse como "o 

primeiro e o logro máis destacado no espazo do desenvolvemento e consolidación da 

personalidade humana , en que o individuo se afirma como unha persoa " (Miranda, 2002, 

p. 26). 

A vinculación e o apego afectivo desenvolvidos neste micro sistema do 

desenvolvemento, que é a familia, son reflexos dun  indispensable sentimento de 

seguridade, onde o neno, por exemplo e por imitación consolida progresivamente o seu 

sentimento de seguridade afectiva, persoal e social. A familia preséntase como una das 

mellores contornas que promove o desenvolvemento do neno, que é o primeiro sistema 

onde o neno normalmente está involucrado e onde se xeran as súas primeiras interaccións 

co medio ambiente. Neste proceso interactivo, desenvólvense con eficacia as distintas 

estruturas ancoradas no proceso de desenvolvemento do individuo, consideradas ora desde 

a perspectiva cognitiva (Piaget, Bruner), orasocio-constructivista (Vygotsky), ora 

ecolóxica (Bronfenbrenner) ou de aprendizaxe social (Bandura). 



273 

Cap. 2 - O xogo e desenvolvemento 

O desenvolvemento é un proceso complexo, interactivo e polifacético, onde as 

influencias do medio aparecen diversas nos contextos, nas influencias e nos factores. Un 

dos factores que máis inflúe no desenvolvemento do neno é o xogo. O neno de idade 

preescolar é esencialmente lúdico; Aprende imitando, aprende da fantasía, aprende co 

exercicio, aprender a socializar coas regras, aprender suprimindo as enerxías e as 

'conquistas', para os novos voos, novas adquisicións. Así que agora, encádrase o xogo nas 

diversas teorías do desenvolvemento, acentuando coa énfase en cada unha delas, que 

independentemente da compensación otorgada a dimensións particulares, son unánimes en 

identificar o papel do xogo no desenvolvemento do neno. 

Independentemente dos efectos proporcionados polas teorías, parece importante 

sinalar, no marco do estudo e do EOD, a función supresora do xogo sen a cal, segundo 

Secadas (1995; 2005) non seriamos capaces de adquirir novos coñecementos. De feito, son 

os coñecementos instrumentais suprimidos, que utilizamos desinteresadamente que 

constitúen as habilidades ou aptitudes. "A capacidade de engadir bríndanos e axúdanos a 

aprender e multiplicar; manexar o martelo para predicar”. (Secadas, 2005, p. 28). O 

habilidade tense, non se pensa; Unha vez adquirido, aos poucos dispénsase, pero cóntase 

cunha palabra, suprímese. 

Se é así, entón a supresión é a base de adquisición de novos comportamentos, de 

mellora dos xa adquiridos, de elevación do nivel de pensamento. Déixase de pensar acerca 

dunha cousa para poder chegar a pensar nunha nova. Así, a supresión no xogo é esencial 

para a memoria, motivación, intelixencia e desenvolvemento. Seriamos incapaces de 

memorizar fose o que fose, se non fósemos capaces de suprimir. Afrontar deste xeito as 

supresións, ao mesmo tempo, considerar o xogo como un proceso radicalmente intelixente, 

que ten como función principal reforzar a aprendizaxe de maneira tan agradable e alegre, 

que o une en "unha nova habilidade, liberando a atención para poder a manterse alerta a 

outros estímulos" (Secadas, 2005, p. 30). 

Acentuando así, a importancia do xogo no desenvolvemento do neno, como 

confirman e poñemos de testigo os numerosos estudos neste campo, confirmando a opinión 

de que "está cientificamente comprobado que a actividade recreativa xoga un papel crave 

no desenvolvemento do neno..." (Cro & Pinho, 2001, p. 3), opinión que é tamén 
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compartida, entre outros, por Vygotsky, para quen "... desde o punto de vista do 

desenvolvemento o chiste non é unha forma predominante de actividade, pero, en certo 

sentido, é a liña principal de desenvolvemento nos nenos en idade preescolares " 

(Vygotsky, 2008, p. 24). 

Por tanto e independentemente dos puntos crave neste sentido, parece que se se 

pode dicir que todos os autores son unánimes en destacar o papel do xogo no 

desenvolvemento do descubrimento, imaxinación, razoamento e da socialización como 

principal. Todos subliñan que o xogo é a forma típica do neno vivir, interactuar e 

expresarse. No xogo e na broma, o neno comeza a entender as cousas, como funcionan e 

como se fan. Os xogos non son máis que unha pequena parte do que é xogar. Con todo, os 

xogos representan, pola súa estrutura, situacións nas que o neno ten numerosas veces que 

parar para enfrontar os límites, nunha pasaxe do mundo real ao mundo de posibilidades, 

nunha pasaxe do “status” cual ao desenvolvemento. Baseado na imaxinación, o neno parte 

para o desenvolvemento cognitivo, unha vez que "desde o punto de vista do 

desenvolvemento, a creación dunha situación imaxinaria pode ser analizada como o 

camiño para o desenvolvemento do pensamento abstracto" (Vygotsky, 2008, p. 36). 
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Cap. 3. A avaliación do desenvolvemento e escalas evolutivas do neno. 

O terceiro capítulo, reflexiónase sobre o papel da avaliación na educación 

preescolar, mentres que “scaffolding” do seu desenvolvemento. Para entender o 

desenvolvemento do neno no contexto educativo é necesario observalo e avalialo. Por 

tanto, a observación, aparece como un factor crave neste proceso. Porque a esa idade hai 

unha serie de factores que deben considerarse, desde a expresión lingüística ao pensamento 

transductivo e concreto que impiden a realización dunha avaliación do mesmo xeito que 

noutros subsistemas educativos. Por tanto a avaliación no preescolar ten que enfrontarse 

coma un proceso de obtención de información, formulación de xuízos e toma de decisións, 

en calquera perspectiva que adoptan." (Pacheco, 1996, p. 129), e que se traduce nun 

conxunto de "xuízos de valor sobre a información considerada relevante para a toma de 

decisións e sobre os criterios para utilizar para obter e valorar a información" (Sanches, 

2003, p. 112). 

Por tanto, faise a avaliación na educación preescolar "para actuar, para tomar 

decisións educativas, para observar a evolución e o progreso do neno, a preguntarse se se 

debe intervir ou modificar certas situacións, relacións ou actividades", que significa que 

nesta etapa da avaliación educativa debe ser esencialmente guiado "pola necesidade de 

recompilar información que permita entender, guiar e mellorar as prácticas educativas, 

proxectos e desenvolvemento de cada neno e aprendizaxe" (Sanches 2003, p. 112), 

esencialmente baseado nunha observación naturalista. 

Son supostos que veñen na Orientacións Curriculares para o Preescolar (OCEPE- 

M.E.,1997), que neste sentido referiuse a tres principios básicos: 1). a avaliación debe 

basearse nun proceso de observación sistemática, que fai posible coñecer as características, 

necesidades e potencial de cada neno, do grupo e o seu contexto familiar; 2) debe ser a 

base da diferenciación pedagóxica; 3) debe ser unha fonte de reflexión para o educador, en 

apoio da intencionalidade educativa e, por tanto, indispensable na organización e 

planificación de cambios. 

Pero a avaliación no preescolar, é fundamentalmente formativa e se basaen a 

observación, posto que neste proceso preténdese fundamentalmente "coñecer as súas 

capacidades, intereses e dificultades, reunir información sobre o contexto familiar e a 

contorna en que os nenos viven" M.E.1997, p. 25), para entender mellor as interaccións 
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determinantes da 'forma de ser' do neno e así "mellor entender as características dos nenos 

e adaptar o proceso educativo ás súas necesidades (ibid.). É un proceso operacionalmente 

reflexo, que debe conducir non só a reflectir sobre o estado de desenvolvemento do neno, 

así como das prácticas educativas, posto que "avaliar o proceso e os efectos, supón ser 

consciente da acción para adaptar o proceso educativo ás necesidades dos nenos e do 

grupo e ao seu desenvolvemento" (M.E, 1997, p. 27). 

Por tanto, a avaliación debe asumir unha dimensión formativa desarrollándose nun 

"proceso continuo e que demanda interpretación, que procura facer do neno o 

protagonista da súa aprendizaxe, para ir tomando conciencia do que xa logrou, as 

dificultades que vai tendo e como as vai a superar". (Circular número 4/DGIC-DDSDC, 

2001). 

Entón, a avaliación na educación debe basearse nunha observación do 

procedemento, rigorosa e sistemática, co fin de coñecer as habilidades, intereses e 

dificultades dos nenos e recoller información sobre os contextos nos que se integran para 

adaptar o proceso educativo ás súas necesidades e o desenvolvemento (M.E, 1997), o que 

esixe unha observación continua, de regulación interactiva, que permite ao educador á 

colección de elementos indispensables para a avaliación en situación de actividade, 

poñendo preguntas e problemas que xurdan e facilitan o coñecemento e estimulan a 

aprendizaxe. É unha observación sistemática e estruturada, contextualizada, que apoia a 

autoevaluación e a co-avaliación. 

Para escapar dos perigos de perderse nos camiños da subxectividade, de crenzas e 

preconcepciones ten que basearse nos instrumentos de observación estritas tales como 

escalas, en particular da EOD, instrumentos de eficaces observacións significativas, que 

permitan "estimular e responder os intereses e necesidades de cada neno e a súa familia" 

(Parente, 2014, p. 6). 

O uso de escalas, como EOD, ou outros instrumentos de rexistro, proporciona á 

observación, facela comprensible a outras persoas que veñen consultala, razón pola cal  o 

educador debe ser rigoroso, e apoiar a súa observación en escalas e cuadrículas e, sen 

prexuízo de poder observar outros aspectos, coa certeza de que "observar é construír unha 

representación realista da aprendizaxe, de condicións, das súas tipoloxías, dos seus 

mecanismos e resultados"(Cortesão e Torres, 1994, p. 170). É importante, por tanto, que 
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dita representación sexa construída con precisión, o que pode facilitarse se está basada nos 

instrumentos adecuados, como a EOD, obxecto de estudo. Doutra banda, porque 

esencialmente formativo e porque construída coa familia, a avaliación no preescolar debe 

recorrer a instrumentos que faciliten e apoien esta interacción. 

En Portugal, na educación preescolar non existen escalas de observación evolutiva. 

As escalas máis recurrentes son o COR (Childhood Observation Record), relacionado có 

High Scope e que é un rango de observación conductual e non especificamente de 

diagnóstico evolutivo e as ‘Escalas de Comportamento para a Idade Pré-escolar-2’ 

(ECIP-2), (2011) - (PKBS-2) Preschool and Kindergarten Behavior Scales – Second 

edition (Merrel, 2002, versión portugesa de Major, 2011),  e a SAC (Sistema de 

Acompañamento do Neno) por Gabriela Portugal e Ferre Laevers (2009), que é unha 

escala de calidade de observación e benestar. En consecuencia e a pesar doutras escalas de 

análise psicolóxica, conductual ou mesmo disturbios, non se atopa na educación preescolar 

portuguesa calquera instrumento de observación e rexistro do proceso evolutivo do neno, 

como é o caso da EOD, o que pode pasar por alto a importancia da súa aplicación e 

difusión. 

A EOD preséntase como unha Escala de Observación do Desenvolvemento 

retrospectivo e informativo, baseado nos principios das teorías cognitivistas e as socio-

constructivistas, baseadas en unidades de medida, expresadas "en intervalos de tempo e 

non nas puntuacións dunha proba ou reactivo" (Secadas, 1995, p. 15), no principio de que 

"a análise evolutiva non é necesariamente unha relación dunha conduta coa idade, pero 

antes a relación desa mesma conduta cos eventos, que ocorrendo necesario e 

contextualizadamente nun tempo específico, teñen algunha relación coa idade” (Secadas, 

1995, p. 15). 

A EOD cuestiona a observación dos pais e titores acerca dos logros educativos de 

certas condutas, na crenza de que as preguntas propostas son representativos da situación 

da idade do neno, sendo que a "normalidade cronolóxico se cifrará no número e calidade 

das condutas que o neno realiza a esa idade" (Secadas, 1995, p. 16). Doutra banda, a EOD 

é o resultado da observación directa, que reproduce unha observación naturalista, 

retrospectiva, sinalando a presenza ou ausencia dese comportamento, sen cuantificarlo nin 
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graduarlo, complementando aínda os indicadores do cuestionario con outros similares no 

“almacén”. 

Unha diferenza importante entre o ODE e as outras escalas de observación é que 

esta ofrecen unha media cuantitativa, mentres que na EOD o que obtés é un perfil 

evolutivo, que debe ser comparado co nivel anterior e o seguinte, nunha perspectiva 

holística de desenvolvemento. As categorías ou trazos, que estruturan o proceso evolutivo, 

derivan de esixentes e complexas análises dimensionales que "deslindan aspectos 

cualitativamente distintos sen perder de vista a variable estritamente cronolóxico do 

proceso (Secadas, 1995, p. 16) sendo que as cuestións reflicten comportamentos analizados 

en máis de 30 anos en máis de 500 casos en todas as idades. 

O perfil evolutivo obtido co EOD é o resultado dunha análise interpretativa que se 

basea nun conxunto de procesos, que van desde a selección das condutas que caracterizan 

cada unha das idades nos diversos trazados e trazos, enmarcadas na idade media, ata a 

construción dun cuestionario evolutivo, que será ordinal no tempo asignado a cada conduta 

e diferencial nos trazos ou dimensións a que pertencen as condutas. Para finalmente obter o 

estado evolutivo do neno, pásase o cuestionario a educadores e pais, para que sinalen as 

condutas observados e non observados, co fin de debuxar o perfil, que é así a expresión do 

estado de desenvolvemento observable, obtido nas informacións dadas polos pais e titores, 

tendo coidado de comparar o observado co nivel evolutivo superior e inferior co fin de 

especificar mellor as súas liñas fudamentales. 

A aplicación da EOD no Agrupamiento de Escolas Rosa Ramalho, onde se 

desenvolveu o estudo, conduciu á formulación dunha hipótese teórica, que baseada nas 

teorías do desenvolvemento do neno presupón que a aplicación desta escala contribuiría 

non só a unha maior calidade educativa, ora na avaliación, ora na reestruturación do 

contexto educativo, como tamén sería factor duma maior colaboración entre a familia e o 

Xardín da Infancia, sendo incluso basado o perfil de “reflective practitioner” no educador 

de infancia. 
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Parte II - A investigación empírica 

A investigación empírica do estudo desenvolveuse nun conxunto de 14 xardíns de 

infancia de un grupo de escolas no norte de Portugal e cubriu a 311 nenos, as súas familias 

e educadores. Tivo como finalidade a intención de tentar a aplicación da EOD, mentres que 

o instrumento de avaliación diagnóstica do desenvolvemento dos nenos. 

Porque a escala é descoñecida por case todos os educadores, houbo a necesidade 

de, en primeiro lugar, poñer aos educadores en contacto coas súas liñas estruturais e bases 

epistemológicos, ensinándolles como traballar con ela. Para esto, foron  desenvolvidas 2 

accións de formación: unha xeral e informativa, levada a cabo polo profesor Agustín Dosil, 

un dos co-autores da EOD e profesor catedrático na Universidade de Santiago de 

Compostela, que desenvolveu tal acción de coñecemento e sensibilización para os 

profesores  de 1 º ciclo e os educadores de infantil de dito Centro Educativo  de escolas  

cun total de 70 participantes. Un segundo feito, destinado unicamente a educadores da 

nenez dos xardíns onde se aplicaría a escala e que foi desenvolvido por min durante unha 

semana, durante un período de 15 horas. 

A escala foi aplicada en 14 xardíns de preescolar e polas familias dos nenos, sendo 

as enquisas e delineados os perfís evolutivos dos nenos. 

Na análise deste proceso de aplicación da EOD estableceuse en 4 instrumentos: 1). 

O cuestionario de que visen os perfís e onde se analizou o índice de evolución de cada 

unha das capacidades, que posteriormente foron correlacionadas; 2). unha reflexión 

realizada por 13 educadores que participaron no curso de capacitación para a aplicación da 

escala; 3). unha entrevista semiestructurada aos mesmos educadores  4). Unha encuesta 

dirixida aos pais que aplicaron a EOD. 

O modelo en que se baseou metodológicamente a análise foi de tipo mixto, xa que 

se trataba dunha análise cualitativa con triangulación de datos, das entrevistas e da 

reflexión e unha análise cuantitativa, coa correlación de datos para enquisa da EOD y do 

cuestionario dirixido aos pais. 

Os resultados das reflexións e das entrevistas demostrasen a percepción dos 

educadores que participaron no estudo acerca das características da EOD, da súa 

importancia no diagnóstico do estado evolutivo do neno, do seu impacto na 
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(re)organización do ambiente de aprendizaxe e desenvolvemento curricular, na 

consolidación da relación educativa da familia co xardín de infancia e a importancia de 

EOD na consolidación do educador de infancia como “reflective practitioner”. 

As conclusións da reflexión e a entrevista demostrasen tamén que os educadores 

enfrontan a EOD como un instrumento moi útil na práctica pedagóxica da educación, que é 

fácil de aplicar e que permite unha observación sistemática e rigorosa. Axuda para frustrar 

posibles desviacións de estándares no desenvolvemento, contribúe a unha reflexión en e 

sobre a acción, que ancora as prácticas educativas e o desenvolvemento curricular, nunha 

óptica de construción contextualizado, socio-constructivista e bioecológica e que pode ser 

complementada por un programa de intervención para casos de desviación, amplo e 

flexible, a que educadores e familias poden adecuadamente recurrir. 

En canto ás conclusións relativas á análise dos datos do cuestionario da EOD, 

constatouse que a media dos índices obtidos por perfís evolutivos que se mantivo por 

encima de 50%; que a capacidade que menor media evolutiva media alcanzou foi a 

afectividad ( =63.80); coa media máis alta en a capacidad sensorial-motor, ( =86.35). A 

correlación máis forte entre as capacidades estableceuse entre a comunicación e o 

pensamento r=,718, (р≤0,001), estatisticamente significativa, e hai aínda outras 

correlacións fortes, todas elas con significación estatística, entre cognición e habilidades 

sensorial motores, r=,432 (р≤0,001); a afectividad e habilidades somáticas,r=,458, 

р≤0,001); e cognición e capacidades sensorio-percetivas, r=,432  р≤0,001). 

A correlación coa idade sae negativo en todas as capacidades, coa excepción de 

somática, onde é aínda débil, r=,048 (p≤0,394), sen significación estatística. Xa a 

correlación coa localización presenta forza coas habilidades somáticas, r=,260, р≤0,001), 

reveladora significación estatística e co afectivo, r=,116 (p≤0,041), non mostra 

significación estatística. A variable de lugar presenta valores negativos  só coa idade e coas 

capacidades sensoriais, respectivamente, r=,004 (p≤0,947) e r=,034, (p≤,554) que pode 

indicar a influencia do ambiente no desenvolvemento do neno, por tanto vai en contra da 

fundamentación teórica, en particular das  teorías cognitivistas, socio-constructivistas e 

bioecológicas. 

Co indicador de variable de idade, o que se atopou foi que en 3 anos, a capacidade 

que aumentou a media é a sensorio-perceptiva      ( =86.97), que conta con alta media de 
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menos é a afectividad, ( =58.20); en 4 anos, a media máis alta atópase nas capacidades de 

pensamento, ( =89.00) e menos alto en somático ( =66,18); en 5 anos, a capacidade que 

revela maior media é o sensorial-motor ( =94.75) e o menor é a media afectiva ( =60.58). 

En 6 anos, a media máis alta revélase pola capacidade sensorial-motor ( =90.83) e menos 

alto por somática ( =61.67). 

Sinala que nos anos 3 e 4 con maior capacidade media é sensorio perceptivo 

( =85.79), mentres que nos anos 5 e 6 é o sensorio motor ( =92.79); capacidade afectiva 

é con media máis baixa en 4 e 5 anos (  =64.45). 

A capacidade da normatividad non se considerou nesta análise porque é 

característica dos 5-6 anos de idade. Nesta área e como mostrar os datos na táboa 1, sinalou 

que a media é maior en 5 anos e nos xardíns da contorna rural. 

A correlación das distintas capacidades coa  variable de lugar mostra  que, coa 

excepción de habilidades sensorio-percetivas, onde a media dos nenos en xardíns urbanos é 

maior que o medio rural, no resto prevalecen un índice media maior nos nenos en xardíns 

rurais; a media máis alta é a capacidade sensorial-motora ( =86.35), co índice media máis 

baixo que se presenta en capacidades afectivas ( =63.80). 

Tabla 1. Capacidad media dependiendo de la edad y la localización de 

Jardines de la infancia (UrbanoRural) 

 

A maior diferencia media entre os nenos do medio urbano e rural presenta nas 

funcións somáticas ( =11.39), coas roldas restantes entre o mínimo de 1,42 e o máximo de 

5,70, unha media global das diferenzas que se atopa en 4,07. As diferenzas entre as medias 

dos nenos que asisten a garderías de zonas urbanas e rurais o que nota é que a capacidade 

afectiva difire de 4,94 (p≤0.041); as motoras de 5,7 (p≤0.018); sensorial-motor de 1,42, 

(p≤0.554); o sensorial percetiva de 3,61, (p≤0.155); as somáticas 11,39, (р≤0,001), con 

Capacidad  

Variable 

 

Afetiva 

 

Motora 

Sensorio 

Motora 

Sensorio 

Percetiva 

Somá 

tica 

Comuni 

ción 

Pensa 

miento 

Norma 

tividad 
 

3 años 58,20 85,91 75,15 86,97 70,91 68,03 70,00  73,59 

4 años 68,33 80,22 83,37 84,61 66,18 78,43 89,00  78,59 

5 años 60,58 66,25 94,75 93,42 80,25 79,25 73,33 84,76 79,07 

6 años 71,11 75,56 90,83 68,33 61,67 76,67 74,17 65,10 72,93 

Urbano 59,84 72,13 87,72 84,49 65,35 74,33 69,61 73,41 73,36 

Rural 64,76 77,83 86,30 88,10 76,74 78,10 72,23 77,62 77,71 

 63,80 76,31 86,35 84,32 70,18 75,80 74,72 75,22 75,87 
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significación estatística; a comunicación 3,39, (p≤0. 131); o pensamento, 2,62, (p≤0.275) e 

a normatividad, 3,8. 

A media global das capacidades é de =75,87. 

Tendo en conta os datos da táboa 2 móstrase que a capacidade coa que se 

establecen máis correlacións é a cognición ou pensamento, coa que establecen correlación 

forte as capacidades sensorio-percetivas, r=,432 (р≤0,001);de comunicación r=,718 (р ≤ 

0,001), as motoras, r=,308 (р ≤ 0,001) e as sensorial-motoras, r=,477 (р ≤ 0,001), todas 

estas correlacións con significado estadístico. Por outra banda, sinala que as capacidades 

somáticas establecen coas capacidades sensorio-perceptivas forte correlación r=,458 

(p≤0.358) e co afectivo, r=,458, (р ≤ 0,001), con significación estatística. A correlación 

máis forte establécese entre comunicación e cognición, r=,718 (р ≤ 0,001), que presenta 

significación estatística. 

 

Tabla 2. Correlación y niveles de significancia 

 idade Localiz

ação 

Sens. 

Perct 

Afetiv Comun

ic. 

Motor

as 

Pensa

mento 

Sens. 

Motor 

Somáti 

cas 

Idade 

PearsonCorrelation 1 -,004 -,081 -,005 ,161
**

 -,291
**

 ,091 ,330
**

 ,048 

Sig. (2-tailed)  ,947 ,153 ,936 ,004 ,000 ,109 ,000 ,394 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Localização 

PearsonCorrelation -,004 1 ,081 ,116
*
 ,086 ,134

*
 ,062 -,034 ,260

**
 

Sig. (2-tailed) ,947  ,155 ,041 ,131 ,018 ,273 ,554 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

SensorioPercetivas 

PearsonCorrelation -,081 ,081 1 ,091 ,400
**

 ,296
**

 ,432
**

 ,295
**

 ,358
**

 

Sig. (2-tailed) ,153 ,155  ,110 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Afetivas 

PearsonCorrelation -,005 ,116
*
 ,091 1 ,167

**
 ,223

**
 ,240

**
 ,133

*
 ,458

**
 

Sig. (2-tailed) ,936 ,041 ,110  ,003 ,000 ,000 ,019 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Comunicação 

PearsonCorrelation ,161
**

 ,086 ,400
**

 ,167
**

 1 ,316
**

 ,718
**

 ,450
**

 ,326
**

 

Sig. (2-tailed) ,004 ,131 ,000 ,003  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Motoras 

PearsonCorrelation -,291
**

 ,134
*
 ,296

**
 ,223

**
 ,316

**
 1 ,308

**
 ,102 ,263

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,018 ,000 ,000 ,000  ,000 ,073 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Pensamento 

PearsonCorrelation ,091 ,062 ,432
**

 ,240
**

 ,718
**

 ,308
**

 1 ,477
**

 ,367
**

 

Sig. (2-tailed) ,109 ,273 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Sensorio Motoras 

PearsonCorrelation ,330
**

 -,034 ,295
**

 ,133
*
 ,450

**
 ,102 ,477

**
 1 ,283

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,554 ,000 ,019 ,000 ,073 ,000  ,000 

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

Somáticas 

PearsonCorrelation ,048 ,260
**

 ,358
**

 ,458
**

 ,326
**

 ,263
**

 ,367
**

 ,283
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,394 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 311 311 311 311 311 311 311 311 311 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Nunha síntese final e buscando consolidar a percepción da mostra sobre a 

influencia das diferentes capacidades que a EOD preséntase como factores fundamentais 

do desenvolvemento, pode verse que a maior capacidade media presentada no perfil de 

desenvolvemento dos nenos foi a capacidade sensorial motora,  =86.68, seguido da 

sensoriopercetiva, =86.62. A habilidade de media máis baixa presentada foi a 

afectividad, =62.77. Son datos que están dentro dos parámetros do desenvolvemento do 

neno en idade preescolar, onde as capacidades sensoriais desenvolveron con maior 

precisión (Piaget, 1974). Entre 3 e 6 anos predominan nos nenos as dimensións motoras e 

sensoriopercetivas, que inmediatamente vai en contra dos datos do estudo. 

Se correlacionamos o desenvolvemento de competencias co nivel de idade (táboa 

1), que resulta para ver o nivel de intensidade entre as variables é que o sensorio motor son 

as que mostran maior intensidade correlacional, r=,330, (р≤0.001), mostrando 

significación estatística. Secadas (1988) chama a atención sobre a gran intensidade desta 

habilidade nos primeiros anos da educación, sendo o gran catalizador do desenvolvemento 

do neno e o gran supresor doutras dimensións. De feito, os datos no cadro 1 revelan que 

son as habilidades sensoriais motoras que predominan nos anos 5 e 6, mentres que os 3 e 4 

anos acentúan nas sensorial perceptivas. As afectivas revelan o índice máis baixo nos 4 

anos e ata en 3 anos, onde se equipasen á comunicación, o que, neste último caso, parece 

natural porque o neno con 3 anos é, de todos os outros índices de idade, a que menor 

capacidade comunicativa presenta. 

Por tanto, constátase que no relacionamientode a intensidade das capacidades a 

través das idades, nótase que a afectividad e a comunicación son as capacidades de 

intensidade menor en 3 anos; a afectividad tamén presenta menor índice de intensidade 

en 4 e 5 anos; sendo nos 6 anos que menos intensidade presenta é a comunicación. 

As capacidades que manifestan mayor intensidade, cando se correlaciona coa 

idade, son as sensorial percetivas en 3 e 4 anos e as sensorial motoras nos 5 e 6 anos. Son 

datos que corroboran a análise inicial que fixemos, tendo en conta os datos do cadro 1 e 

que o coeficiente de correlación de Pearson aumenta (táboa 2), cando mostra que a maior 

intensidade da capacidade coa idade é precisamente a Sensorio Motricidad (.330). 

Cabe lembrar, nesta área en particular que os nenos "de entre 3 e 6 anos fan 

grandes avances en motricidade  ambas as habilidades motoras finas habilidades 
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motoras" (Papalia, et ao., 2001, p. 288). Xa a afectividad, que para Wallon (1981) abarca 

as emocións, sentimentos, tendencias e vontade do neno, é un dos eixos fundamentais do 

desenvolvemento do neno, que inflúe en toda a formación da súa personalidade, en 

relación directa co desenvolvemento das outras áreas restantes. Por tanto, cando falamos 

desta capacidade, cabe sinalar que abarca un “amplo dominio funcional e nese dominio 

funcional, aparecen diversas manifestacións, desde as primeiras basicamente orgánicas, ata 

as diferenciadas como as emocións e os sentimentos”. (Almeida, 2008, p. 345). 

O desenvolvemento da afectividad, como subliña Wallon (1981), esencialmente 

depende da interacción de factores orgánicos e sociais, nunha afirmación segura da 

importancia do contexto no desenvolvemento afectivo do neno, importancia que máis tarde 

Saarni, (2002) aumentará na influencia das emocións sociais, mostrando que "os seus 

efectos poden ser amplamente transformados por circunstancias sociais da existencia do 

neno..." (Wallon, 1981, p. 288). 

Esta influencia social trata de acentuar os datos expresados na correlación das 

capacidades coa contorna de desenvolvemento do neno, destacando o papel do contexto no 

proceso de desenvolvemento da persoa, nun determinado espazo e tempo (Bronfenbrenner 

&Morris, 1998). Analizando os datos da táboa 1, o que se deduce é que os nenos no medio 

rural teñen unha maior taxa de desenvolvemento en varias capacidades, coa excepción da 

sensorial perceptiva, que nas zonas urbanas. 

Non será, talvez insignificante, tendo en conta que o medio rural, que permite a 

unha maior comuñón coa natureza e co outro, unha maior interacción con veciños e 

familiares, pode proporcionar unha maior interacción do individuo co medio ambiente, 

coas familias e cos seus compañeiros. Por tanto a vida propia con familiares, veciños e 

amigos próximos é, en principio, facilitada nas zonas rurais, que poden xustificar unha 

maior intensidade da capacidade afectiva no medio rural,  =64.76, en relación coa 

contorna urbana, =59.84), situación que tamén pode ocorrer con respecto á motricidad, 

onde a contorna ruralpresenta  =77.83 e o urbano =72.13), o que parece aceptable en 

principio, dada as demandas de contorna rural máis grande nesta área. 

Noutras capacidades, a diferenza principal radica nas funcións somáticas, onde a 

diferenza alcanza 9 puntos (urbano, =65.35 e rural, =76,74). Estando as capacidades 

somática síntimamente ligadas aás sensoriales,e despois de termos atopado o seu 
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predominio en contorna rural, natural convértese aquí tamén que a maduración sensorial 

nótese máis, dada a maior riqueza do medio rural. Por certo lembrar que o 

desenvolvemento das habilidades motoras, especialmente dos movementos que involucran 

os músculos máis grandes, pode atopar na interacción do medio rural   maiores 

solicitaciones, o que ancoran os datos gravados. A igualdade de media entre os dous 

ambientes, con respecto a habilidades de comunicación, a primeira vista pode parecer tan 

estraña dada a maior riqueza de estímulos comunicativos da contorna urbana. Cabe sinalar, 

con todo, que estes días a vida nin é sempre proporciona os momentos esenciais da 

comunicación, xa que, especialmente na contorna urbana que o neno vén a casa ao final do 

día para a cea e tomar coidado de hixiene que se deite pronto, pouco vive cos pais ou 

mesmo cos irmáns e veciños. 

Esta análise global pode enriquecerse cunha atención específica dos datos de cada 

capacidade particular, sen perder nunca de vista o feito de que o desenvolvemento é un 

proceso global, interconectado, onde orgánicos e sociais entrelazadas, nunha relación para 

que a mediocre condición dunha poder superarse máis favorable a outro (Wallon, 1981). 

En canto ao cuestionario dedicado aos pais, obsérvase que 

1. con respecto á percepción da importancia do cuestionario de EOD, a maior 

porcentaxe dos enquisados (42%) considera importante; 27% moi importante e 19 

moitísimo importante. Daqueles que non consideran de importancia preséntanse 3% para 

entender é moi pouco importante e 9% para quen é pouco importante; 

2. en xustificación desta percepción a porcentaxe máis alta (43%) cre que é 

importante porque permite unha mellor comprensión do seu fillo, mentres que 24% é da 

opinión que axuda moito a eses coñecementos e 12% que axuda moitísimo. Niso non 

axuda, hai 3% que son da opinión de que non axuda ninguén e 9%, que axuda pouco; 

3. respecto o grao de dificultade de aplicación de cuestionario de EOD, 40% atopa 

fáciles de aplicar; 24% de moi fácil aplicación e 11% uso moitísimo fácil. Hai 12% que se 

consideran moi difícil de aplicar, mentres que 13% consideran difícil; 

4. respecto a frecuencia de idas ao Xardín de Infancia, nótase que 35% afirman ir 

regularmente; con moita frecuencia, 25% e 18% con bastante frecuencia  aceden alí; 
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5. esta frecuencia pode ser indicador da percepción de importancia da colaboración 

entre a familia e o J.I., no que 37% considera importante, 30% moito importante e 23% 

bastante importante. Pola contra, 3% consideran sim calquera importancia e 7% sen 

importancia tal colaboración; 

6. como a importancia da elaboración dun programa de intervención educativa para 

os casos menos nos niveis de desenvolvemento, 34% considera tal elaboración 

importante;27% moi importante e 16% bastante importante. Hai 7% que comprenden dita 

implementación como ninguén importante e 16% como pouco importante. 

Estes datos demostran que moitos pais consideran a EOD como unha ferramenta 

importante no proceso diagnóstico dos seus fillos, non é demasiado difícil de aplicar, que 

con ela desenvólvese e consolida a cooperación entre familia e Xardín de Infancia e que un 

programa de intervención educativa sería un instrumento moi importante na superación de 

nenos con desviacións no desenvolvemento. 

A análise dos contido aos que eran reflexións e entrevistas dos participantes do 

estudo permite concluír que na dimensión da caracterización de EOD, os termos máis 

mencionados, na reflexión dos educadores son: perfil 'evolutivo', 'avaliar', 'Buscar', 

'reflexo', 'rexistro', 'desenvolvemento infantil' 'simple', 'obxectivo', 'concreto', 'relevantes', 

'Nota', clara análise ', 'utilizado polo educador e a familia'.  

Polo seu lado e parte das entrevistas e na mesma dimensión, atopamos máis termos 

recorrentes: 'adecuación', 'descoido', 'diagnóstico', 'etapa de desenvolvemento' ,'calidade e 

rigor', 'planificación contextualizada', ' avaluación máis coidada', 'necesidades',  

“planificación con precisión”, “intereses”, “desenvolvemento”, “observación”. 

A intersección destes elementos textuais, co contexto narrativo que nos ofrece nesta 

análise é que a EOD preséntase na práctica dos educadores que a implementaron como un 

medio ben elaborado, cuxa aplicación non presenta difícil e unha observación estrita do 

estado de desenvolvemento do neno, baseándose nunha avaliación de diagnóstico en 

contexto, con exactitude e propicio non só para a proxección de ' casos que merecen unha 

lectura especial , así como unha reflexión do educador, no sentido dun plan que satisfaga 

as necesidades diagnosticadas. 
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Xa a dimensión que se refire ás consecuencias que tal reflexión pode levar á 

práctica educativa do educador cos nenos e que provén do diagnóstico proporcionado polo 

EOD, sinalou que na 'reflexión', os termos predominantes son: 'observación sistemática', 

'desenvolvemento', 'observación continua ', recompilación de información´, 'apoio', apoio á 

planificación ', 'rexistro de desenvolvemento', ´avaliación´, apoio na acción educativa', un 

´instrumento de reflexión ','necesidades ', 'planificación' , detección da ´desviación ', 

´diagnóstico precoz´, a ´avaliación de diagnóstico´, ' avaliación contextualizada', ´contexto 

socio cultural´. As entrevistas, en que a dimensión da influencia nos problemas da práctica 

educativa, presentou termos relacionados con 'asesor delambiental educativo´, 'problemas 

de desenvolvemento', 'intervención precoz', 'organización do ambiente educativo´, 

´estratexias apropiadas', 'contextualización', '' unha planificación adecuada,' avaliación de 

diagnóstico ', ' notificación de situacións de desviacións´, ' intervención temperá', 'perfil de 

desenvolvemento´. 

Facendo a triangulación destes datos e buscando o sentido da narrativa neles 

implícita, sinalouse,na dimensión da aplicación da EOD, que hai na acción educativa un 

conxunto de consecuencias das cales destaca unha recolección de información con carácter 

rigoroso, que serve para 'andamiaje' da reorganización curricular, nunha contextualización 

da contorna educativa, para responder as necesidades expostas polo diagnóstico, nunha 

intervención cuxa precocidad pode ser importante na superación das necesidades 

detectadas a través do perfil do desenvolvemento do neno. 

En canto ao dimensión das vantaxes da EOD, os termos catalizadores termos do 

discurso, na 'reflexión' son ' medio da reflexión´, 'axuda na avaliación sistemática', 

'aplicación en contexto', ' perfil de desenvolvemento´. Nas entrevistas, 'observación 

coidada', 'mellor intervención´, 'despistaje', ´problemas de desenvolvemento', 'intervir 

adecuadamente ', ' avaliación máis rigorosa', 'observación da educadora e familia ',' 

necesidades e intereses', ´mellor acción pedagóxica', 'diagnóstico correcto', 'avaliación 

participada', 'perfil de desenvolvemento´ ´avaliación en contexto', 'reorganización do 

ambiente educativo', ' estratexias adecuadas´. 

En busca dunha análise semántico do discurso aparece claro que a EOD é vista 

como un instrumento que ofrece vantaxes significativas no contexto educativo, xa que 

permite, a través do seu diagnóstico, unha avaliación máis sistemática e en contexto, xunto 
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cunha mellor vista da intervención de perfil evolutivo proporcionada polo instrumento. O 

diagnóstico obtido coa súa aplicación facilita unha intervención acorde ás necesidades e 

intereses do neno, unha avaliación participada, na medida en que a familia tamén intervén 

no proceso. Dita intervención, derivada dun diagnóstico dunha forma rigorosa, conduce 

necesariamente a unha reflexión sobre a reorganización do ambiente educativo para buscar 

estratexias adecuadas ás necesidades dos nenos e o seu desenvolvemento. 

A análise sobre a dimensión colaboración e participación da familia no proceso 

educativo do neno preséntase nas Reflexións dos educadores só 3 referencias: 'polo 

educador e a familia', 'avaliar na contorna familiar', 'nos contextos familiares´. Nas 

entrevistas as referencias son máis numerosos, todos eles apuntando á importancia desta 

participación: 'participación activa da familia ',' mellor articulación´, ' cooperación familia-

escola', 'cooperación conxunta coas familias e a escola', 'colaboración entre a familia e a 

escola´, ´cooperación educativa',' estratexias específicas', 'estratexias de desenvolvemento 

máis efectivas', 'coñecer mellor aos nenos ', ' participar en avaliación', 'instrumento de 

cooperación', “diagnóstico incluye familia', 'importante a relación escola-familia' e 

'compartida da educación”. 

Ou sexa, a ideoloxía que o discurso contén apunta ao recoñecemento da 

importancia da colaboración co Xardín de Infancia no proceso educativo dos nenos. A 

familia, axente directamente responsable da educación dos nenos, comparte co Xardín tal 

responsabilidade, sen que iso signifique calquera tipo de alienación das súas 

responsabilidades socioeducativas, antes a ampla, porque a colaboraciónimplica unha 

mellor coordinación, cooperación, unha colaboración na procura de estratexias específicas 

para apoiar o desenvolvemento eficaz. Esta colaboración, ademais de permitir unha mellor 

comprensión dos nenos, ancora a relación entre a familia e o xardín, nunha práctica da 

educación compartida, contextualizados, comuñón de diagnóstico e fonte dereflexión a 

unha eficaz colaboración educativa. 

Sobre a cuestión da aplicación do programa de acción, porque non era parte das 

'Reflexións', non existe a posibilidade de proceder coa triangulación de datos, quedando os 

datos obtidos soamente a partir da análise das entrevistas, anteriormente mencionadas, e 

que confirman inequivocamente a importancia deste programa como un instrumento de 

valor engadido na superación das desviacións diagnosticadas polo EOD. 
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En definitiva, o maior relevo destaca nesta análise é a falta de educadores trianguladas que 

participaron na aplicación da EOD neste grupo de escolas que é un instrumento moi 

importante, xa que proporciona un diagnóstico con exactitude e que serve como punto de 

partida para unha reflexión sobre o estado evolutivo do neno, conduce á elaboración de 

estratexias capaces de responder as situacións atopadas nun proceso de colaboración do 

xardín coas familias e baséase nun desenvolvemento curricular ancorado na reflexión en e 

sobre a acción, contribuíndo ao desenvolvemento do perfil do educador como ´práctico 

reflexivo'. 

 

Como consideracións finais podemos dicir que: 

1. os obxectivos do estudo foron globalmentealcanzados. Efectivamente, 

a). ao proceder, na investigación teórica, á análise das bases epistemológicas do 

concepto de desenvolvemento epistemológico, que cabe nas principais teorías de 

desenvolvemento, alcanzáronse a intencións suportadas en elprimer obxectivo do 

estudo;  

b). cando se analizou o papel das escalas de observación conductual, e especificamente 

da EOD, - cuxas características, bases epistemológicas e posta en marcha analizáronse 

na segunda parte do capítulo 3 da fundamentación teórica,- e ao levar a cabo dúas 

sesións de adestramento da EOD para os educadores que participaron no estudo,  

alcanzouse o segundo obxectivo.  

 c). o terceiro obxectivo do estudo foi logrado coa análise dos datos do cuestionario de 

EOD, que permitiu proceder á definición dos perfís dos nenos do estudo, dando 

oportunidade aos educadores para desenvolver unha reflexión sobre estratexias de 

desenvolvemento curricular, específicas para os casos menos axustados aos parámetros 

evolutivos;  

d).o desenvolvemento dun programa de intervención para os casos menos coherentes 

cos parámetros evolutivos, levou á consecución do cuarto obxectivo de estudo;  
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e). o diálogo cos pais dos nenos nos resultados do cuestionario de EOD, posibilitou 

consolidar prácticas de interacción da familia coa escola, o que permitiu lograr a nivel 

global o quinto obxectivo do estudo. 

2. os datos da enquisa dirixida aos pais, en particular a  pregunta 6, así como os 

datos da entrevista, especificamente as cuestións 6 e 7, viñeron contra o teórico, posto que 

se demostrou que a elaboración dun programa de intervención educativa e familiar, ben 

contextualizada e adecuada, foi entendida polos pais e educadores como moi importante, 

sendo tal elaboración ao encontro de tal percepción. Gravar que o 77% dos pais consideran 

importante a aplicación deste programa, mentres que practicamente todos os educadores 

entrevistados acentuarán tal relevancia, apoiando a súa importancia no tratamento dos 

casos desconectados (E2), facilitando a velocidade e precocidad no intervención (E3, E10, 

E11), permitindo unha contextualización da planeación (E4) e a consolidación da relación 

entre a escola e a familia (E12 E13). Esta dimensión, vai contra o quinto número do 

problema, que cuestionou o papel dun programa de intervención, mentres que o alicerce da 

estratexia conduce á minimización dos problemas evolutivos. 

A implantación do programa foi a sexta cuestión da entrevista, onde a maioría dos 

educadores enquisados destacou a súa importancia como instrumento para orientar unha 

intervención educativa por parte do xardín da infancia e as familias, xa que facilita a 

intervención (E2), fai máis eficiente e expedita unha posible resposta (E3, E10, E11), 

contextualizada (E4), contribuíndo a un desenvolvemento máis coherente do neno (E9) 

nunha interacción de familia e mestres (E13). 

3. O cruzamento dos datos do cuestionario de pais, con entrevistas e reflexións de 

educadores que participaron no estudo acaban, finalmente, por consolidar as principais 

dimensións dos obxectivos, dos problemas e a hipótese teórica. En realidade, como 

resultou, no 88% dos pais considera a EOD como unha ferramenta importante no 

coñecemento dos seus fillos polo que permite determinar o seu perfil evolutivo(R1, R2, 

R3, E12, E13), que fai fronte tamén como apoio unha avaliación diagnóstica rigorosa e 

sistemática (R4, R11), xustificada epistémicamente (R7) e o eficaz apoio dunha 

planificación adecuada e contextualizada (R1 R4, E1, E2, E8, E9, E11, E13), o que implica 

un bo coñecemento da dinámica do desenvolvemento do neno (R1, R4, R6, E12), que trae 

inmediatamente á alta dependencia dunha escola-familia (R3, E1, E3, E12). 
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4. Por outra banda, a análise de perfís evolutivos dos nenos no estudo, obtidos pola 

análise dos datos do cuestionario da EOD veu revelar un conxunto de datos que debe 

sinalarse. Así, en primeiro lugar, o que se atopou foi que os nenos presentan un índice 

evolutivo idéntico 50% ou máis, aínda que algúns nenos demostraron un índice inferior 

nalgunhas capacidades específicas. En segundo lugar, observouse que a capacidade en que 

a media máis baixa foi relacionado con capacidades afectivas (63.80), coa media máis alta 

que se produciu en sensorial-motor (86.35). A influencia da contorna sobre o 

desenvolvemento do neno tamén aparece como unha variable para considerar, xa que a 

nivel xeral, o medio rural presenta maiores media que o urbano, excepto en sensorial-

motor onde a media urbana ( =87.72) é maior que a rural ( =86.30). 

O acento da variable 'medio' co proceso evolutivo do neno vén contra as teorías 

constructivistas que salientan o papel dos estímulos e de ao redor de influencias sobre o 

desenvolvemento infantil. Xa sexa a través de equilibraciones progresivas (Piaget, 1974), é 

a través do desenvolvemento de zonas 'próximas' (Vygotski, 1988), xa sexa a través de 

'procesos próximos' (Bronfenbrenner &Morris, 1998), é dicir, o acento 'proceso do ciclo 

vital´ (Baltes, 1997), o que crece no estudo e aparece cada vez máis aceptada nas teorías do 

desenvolvemento. É que é innegable a influencia do medio ambiente no desenvolvemento 

da persoa nunha perspectiva existencial que ' eu son eu e as miñas circunstancias (Ortega e 

Gasset, 1975, p. 25). 

5. Outro dato que parece relevante no marco do estudo é as correlacións entre as 

capacidades expresadas, en particular, na táboa 3. Segundo estes datos, atopamos que a 

correlación máis forte entre as varias capacidades expresivas do desenvolvemento do neno 

en EOD colocado entre a comunicación e o pensamento ou cognición. É un dato que se se 

presenta como relevante na medida que vén cunha serie de posicións epistemológicas, tales 

como Vygotsky (2003), o acento da influencia da linguaxe no desenvolvemento do 

pensamento. 

Mentres que a defensa da lingua, mentres que a estrutura de base de funcións 

superiores, Vygotsky, tamén defende que cognitivo individuais básicas todas as actividades 

desenvólvense en consonancia coa súa historia social, ser a expresión completa do produto 

da cultura histórica do centro de desenvolvemento e social nos que opera. Por tanto, en 

opinión do psicólogo soviético, as formas estruturais da cognición e o pensamento  son a 
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expresión e resultado das normas e patróns culturais nos que o individuo vive e 

desenvólvese. Por tanto, o desenvolvemento cognitivo, o pensamento do neno, chega a ser 

influenciado polo desenvolvemento dunha das máis importantes formas culturais, que é a 

linguaxe, e que se presenta, no pasar de Vygotsky (2003), como factor estrutural de como o 

neno aprende a pensar, unha vez que as formas avanzadas do pensamento transmítese ao 

neno a través de palabras. Con todo, vostede pode lembralo, para o psicólogo ruso a 

linguaxe non é mera expresión dos coñecementos adquiridos polo neno. É unha fonte de 

pensamento, como o pensamento é base da linguaxe, nunha interacción de recursos 

mutuales. Por tanto, pode dicirse que, no contexto do seu pensamento, a linguaxe xoga un 

papel esencial en formar o carácter do individuo, xa que a "estrutura da lingua que unha 

persoa fala de inflúe na maneira en que esta persoa dáse conta do universo" (Vigotsky, 

2003, p. 25), pois que "unha palabra que non representa unha idea é unha cousa morta, 

do mesmo xeito que unha idea sen palabras non é máis que unha sombra" (Ídem p. 36). 

As restantes correlacións significativas non deixan tamén de gañar unha 

precaución, xa que van contra os principios das teorías do desenvolvemento. Cando o 

estudo preséntanos con fortes correlacións entre cognición e capacidade sensorial-motor 

(r.432), (p0.001), non máis fai que acentuar o papel das habilidades senso-motoras no 

desenvolvemento do neno, en particular do seu pensamento ou cognición, a vertente á que 

a teoría de piagetiano deu énfase e que tamén pode estenderse á correlación entre 

cognición e capacidades sensorio-perceptivas (r .432), (p0.001). Na infancia, vímolo na 

fundamentación teórica e confírmano  as teorías constructivistas e as socio-

constructivistas, o neno é esencialmente actividade sensorial-motor, sensorial-perceptiva; 

ela é acción, xogo, descubrimento de sensacións e percepcións. É a través da acción, do 

movemento, do xogo, das sensacións, que se desenvolve a capacidade cognitiva, razón 

pola cal esta correlación ten lugar total na expresión do estudo. 

Doutra banda, ao facer fincapé na forte correlación entre a afectividad e capacidade 

somática (r.458), (p0.001), destácase tamén que as emocións, apego e vinculación son 

unha base inicial no corpo do neno, nas sensacións de benestar e seguridade que os 

contactos e expresións físicas proporcionan, como relevan as teorías constructivistas 

(Piaget, 1974, Wallon 1981), e da formación afectiva e moral (Erikson. 1950; Kohlberg, 

1968; Piaget, 1932). O neno desenvólvese, especialmente na primeira infancia, 

esencialmente a través das habilidades de sensorialmotricidad, razón segundo a cal o 
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afecto, como se indicou xa, é unha capacidade de estruturación da personalidade e 

desenvolvemento,e tamén expresa esta correlación evolutiva. 

6. A correlación entre a variables idade e localización e as capacidades expresivas 

do proceso evolutivo foi outra das dimensións consideradas no estudo e que demostrou que 

a idade non mostrou ningún tipo de correlación significativa con outras capacidades, coa 

excepción das somáticas cuxa correlación é débil (r.260), (p0.394) e sen significación 

estatística. Xa a localización presenta algunhas correlacións que parecen dignas de nota, 

por certo, de acordo co mencionado anteriormente, cando se falou da relación co medio 

ambiente. A primeira consideración a ter en conta é que a localización presenta 

correlacións negativas con dúas capacidades: coa idade (r-.004), (p.0.947) e coa 

capacidade sensorial-motor (r-.034), (p0.554. Se estes datos, na primeira correlación coa 

idade, no que se refire co desenvolvemento do neno, que pode ser aceptable, xa no 

referente ás capacidades somáticas (subir, escalar, sentar, camiñar, trotar, correr, axilidade) 

a influencia podería aumentar un pouco máis, xa que un neno das zonas rurais pode ter 

máis oportunidades agora para desenvolver as habilidades para subir , correr, ou mesmo 

escalar, que outro na contorna urbana. De feito, este tipo de influencia consolídase nos 

datos da Táboa 1 cando mostran que en todas as capacidades, coa excepción de sensorial-

perceptivas, o medio rural presenta medias superiores a urbano.  

Por tanto e fronte a estes datos e en síntese xeral do estudo, cremos que podemos 

dicir que a nivel global alcanzáronse os obxectivos que fixamos, respondeuse o problema 

que o guiou, e foise en contra das variables teóricas implícitas. 

Obviamente demostrouse algunhas limitacións, desde logo co espazo temporal en 

que foi posto en execución a escala. Que seguramente necesitaba talvez, ser máis 

estendida, e particularmente para a reflexión conxunta con mestres e pais para un universo 

máis amplo en guarderias da infancia. As condicións existentes en Portugal no momento 

no marco da investigación non favorecen tal intención, razón pola cal optamos por esta 

solución que, a pesar destas limitacións, permitiunos alcanzar globalmente o que nos 

propuxemos inicialmente. 
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Anexo 1 – Autorização da tradução da EOD 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 – Tradução da Escala 



 Escala Observacional do Desenvolvimento – F. Secadas  

Questionário 
2 anos 

1. Quando experimenta o baloiço ou o escorrega quer que a mãe esteja perto  

2. No jogo leva abraçada uma boneca ou um urso de peluche  

3. Se a mãe lhe diz “não gosto de ti” fica aflito  

4. Ao tropeçar numa pedra ou outro obstáculo, bate-lhe porque “é mau”  

5. Atribui as culpas das suas travessuras a um ser imaginário ao qual lhe põe um 
nome  

6. Teima em fazer as coisas sozinho  

7. Luta com os amiguinhos pela posse de um brinquedo  

8. Pode subir a uma cadeira e trepar numa escada  

9. Fica de cócoras  

10. Anda no carro de pedais e aprende a andar no triciclo  

11. Salta para cima com ambos os pés  

12. Sustem-se sobre um só pé durante uns segundos  

13. Salta os dois últimos degraus agarrado pela mão  

14. Anda uns passos nas pontas dos pés  

15. Caminha vacilante sobre uma linha traçada no chão  

16. Anda ao pé - coxinho  

17. Canta algumas canções simples  

18. Avisa pouco tempo antes de fazer xixi ou cocó nas calças  

19. Vai regularmente à casa de banho sem expressar as suas necessidades aos 
outros  

20. Joga com pás e cubos na caixa de areia dos parques públicos  

21. Distingue pelo tacto brinquedos familiares: boneca, bola, carro, vara  

22. Quando come sozinho não vira a colher até a levar à boca  

23. Enfia 4 contas num fio  

24. Atira a bola ao ar  

25. Dá um pontapé na bola em direção à pessoa que lha pede  

26. Manuseia bem os objetos alongados, como o garfo ou um pau  

27. Verte água de um jarro para um copo  

28. Aprende a cortar um papel com a tesoura  

29. Acompanha a música batendo palmas e balanceando-se ritmicamente  

30. Gosta de produzir ruídos e sons com qualquer coisa  

31. Tira o conteúdo das gavetas e espalha-o  

32. Serve-se de uma vara para aproximar um brinquedo  

33. Tenta alcançar objetos elevados: a chave da fechadura, o copo da mesa  

34. Constrói uma ponte com três tacos de madeira, reproduzindo o modelo  

35. Faz duas dobras num papel copiando modelo  

36. Faz bolos de barro ou de plasticina  

37. Imita traços horizontais e verticais  

38. Faz rabiscos com o lápis  

39. Orienta-se nas proximidades da sua casa  

40. Indica partes do seu corpo: cabelo, orelha, boca, mãos, olhos…  

41. Executa ordens simples: “toca a campainha”, põe a bola na cadeira  

42. Sabe dizer o seu nome e apelidos  

43. Reclama a atenção do adulto dizendo: “olha para mim”  

44. Emite frases de 3 palavras  
 



 
45. Pronuncia bem as palavras ”lhe” e “toalha”  

46. Pergunta “porquê”, “onde” e “quando”  

47. Disfarça-se com roupas da mãe e pinta os lábios com ruge  

48. Se lhe é pedido, imita a vaca (“muu”) e o cão (“ão-ão”)  

49. Acompanha os seus monólogos com muita mímica  

50. Faz como se estivesse a comer, dizendo “está bom”  

51. Gosta de ouvir a mesma história mais que uma vez  

52. Começa a participar em jogos de representação  

53. Lava e limpa as mãos, sozinho  

54. Realiza tarefas/rotinas domésticas  

55. Brinca às casinhas e cozinhas  

56. Distingue cores e nomeia alguma  

57. Diz para que servem alguns objetos de uso corrente  

58. Acerta qual é o mais comprido de dois paus  

59. Responde se é menino ou menina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   DOIS ANOS 

(Armazém) 

 

1. Reações afetivas  
 

1.1 Agradáveis, sintónicas  

1. Quando experimenta o baloiço ou o escorrega quer que a mãe esteja 
perto         

2;0 

2. No jogo leva abraçada uma boneca ou um urso de peluche                                   2;0 

 Consola uma criança ou um adulto que está a sofrer                                             2;0 

 Sente-se orgulhoso da sua capacidade de fazer coisas                                         2;6 

 Sabe responder se gosta de algo e expressa sentimentos simples                        2;6 

 

1.2 Ansiosas  

3. Se a mãe lhe diz “não gosto de ti” fica aflito                                                             2;0 

 Quando a mãe amamenta o irmão pequenino, ele também quer                            2;2 

 

1.3 Aversivas       

  Ganha aversão a determinadas coisas ou pessoas                                                  2;0 

 Tem sentimentos hostis perante determinadas coisas ou pessoas                          2;0 

4. Ao tropeçar numa pedra ou outro obstáculo, bate-lhe porque “é mau”                    2;0 

 Usa o não                                                                                                                   2;0 

 Quando a mãe amamenta o irmão pequenino, ele também quer                            2;2 

 Zanga-se quando é repreendido sem motivo                                                           2;6 

 Chora de raiva                                                                                                          2;6 

 Mostra-se agressivo quando é contrariado. Às vezes bate à mãe                           2;6 

 Quando fez algo repreensível, comporta-se com dissimulação e 
falsidade             

2;9 

5. Atribui as culpas das suas travessuras a um ser imaginário ao qual 
lhe põe um nome                                                                                                                       

2;11 

 

1.4 Assertivas 

 Mostra-se orgulhoso ao estrear roupa ou calçado                                                  2;1 

6. Teima em fazer as coisas sozinho                                                                              2;4 

 Impacienta-se e não sabe esperar pela sua vez                                                        2;6 

 É imperativo, dominador: quer impor a sua vontade                                                2;6 

 Sente-se orgulhoso da sua capacidade de fazer coisas                                            2;6 

 Orgulha-se dos seus êxitos                                                                                      2;6 

 Quer fazer as coisas à sua maneira e fica irritado se não o deixam                        2;6 

 Apega-se aos seus caprichos                                                                                 2;6 

7. Luta com os amiguinhos pela posse de um brinquedo                                     2;6 

 Apodera-se dos brinquedos de outras crianças                                                        2;6 

 Quer tudo para si e não partilha os brinquedos com ninguém                                    2;6 

 Torna-se imperativo e exigente com a mãe                                                              2;6 

 Quando alguma coisa o magoa (pente, secador, sabão), esconde-a                         2;6 

 Insiste até conseguir o que é proposto                                                                   2;11 



 

2. Desenvolvimento somático 
 

2.1 Posturas, rastejar, gatinhar, subir  

 Sobe para cadeiras e mesas  2;0 

 Anda de gatas  2;0 

8.    Pode subir a uma cadeira e trepar numa escada         2;0 

 Aparecem as condutas de agarrar-se, atirar-se ao chão e rebolar-se  2;6 

 

2.2 Sentar-se  

 Muda de lugar sozinho  2;0 

9.    Fica de cócoras                                                                              2;0 

   Sabe puxar a cadeira e sentar-se à mesa  2;0 

   Põe-se de cócoras  2;1 

10.  Anda no carro de pedais, aprende a andar no triciclo                                                                                 2;3 

 Atreve-se a descer no escorrega e a andar no baloiço   2,4 

 

2.3 Levantar-se, andar  

 

2.31 Segurar-se, saltar  

 Permanece num só pé durante una segundos  2;0 

 Inclina-se para apanhar objetos do chão sem cair  2;0 

 Salta do primeiro degrau da escada                     2,1 

 Ao descer a escada, salta o último degrau  2;3 

11.   Salta para cima com ambos os pés                                                            2;6 

 É capaz de saltar de uma cadeira                             2;6 

 Salta de um lado para o outro de um traço marcado no chão    2;6 

 Salta por cima de uma corda elevada a cerca de 20 cm. de altura  2;6 

12.   Sustem-se sobre um só pé durante uns segundos  2;6 

13.    Salta os dois últimos degraus agarrado pela mão   2;6 

 Salta em comprimento quase meio metro  2;7 
 Anda sobre uma tábua  2;7 

 Salta sem ajuda desde o penúltimo degrau                   2;11 

 

2.32 Locomoção: caminhar  

 Corre sem cair                            2;0 

 Corre atrás da sua sombra  2;0 

 Arrasta objetos por toda a casa                                        2;0 

 Sobe as escadas pela mão, pousando os dois pés em cada degrau  2;1 

 Desce as escadas pela mão, pousando ambos os pés em cada degrau  2;2 

14.    Anda uns passos nas pontas dos pés  2;4 

15.  Caminha vacilante sobre uma linha traçada no chão  2;4 
 Corre à volta de um móvel (por ex. uma cadeira) quando se lhe pede  2;6 

  Anda para trás uns quantos metros                                       2;6 

 Agarra-se a outras crianças para fazer o comboio                              2;6 

16.   Anda ao pé - coxinho  2;7 



 Sobe as escadas alternando os pés (agarrado ao corrimão)  2;7 

 Desce as escadas sozinho, pousando ambos os pés em cada degrau  2;8 

 Joga a correr e a saltar  2;8 

 O seu jogo preferido é correr e saltar, simplesmente  2;9 

 Desce as escadas alternando os pés se vai de mão dada  2;10 

 Gosta de jogar com os mais velhos ao “apanha”  2;11 

 

 

3. Senso-perceção  
 

3.2 Sensação visual  

 Gosta de ver postais, fotografias e imagens, sobretudo coloridas  2;6 

 Distingue e nomeia as cinco cores primárias  2;6 

 Manifesta a profundidade e o desnível do solo (visão de alcantilado)   2;6 

 

3.3  Auditivo 

 Reconhece algumas melodias e canta alguns versos soltos de canções                                                                                 2;0 

 Canta as suas próprias frases  2;0 

 Gosta de produzir ruídos e sons  2;0 

  Acompanha a música com palmas e ritmo  2;0 

 Ao ouvir a música começa a dançar  2;0 

 Dança o rock ao som do rádio  2;6 

17.   Canta algumas canções simples  2;6 

 

 Táctil, somático, cenestésico  

18.   Avisa pouco tempo antes de fazer xixi ou cocó nas calças  2;0 
 Senta-se aprazivelmente no bacio fazendo as suas necessidades  2;5 

  Faz as suas necessidades sem se sujar  2,6 

 Brinca com bonecas e ursos de peluche  2;8 

  Controla a evacuação; pede verbalmente para ir à casa de banho  2;9 

19.   Vai regularmente à casa de banho sem expressar as suas     
necessidades aos outros  

 2;10 

 Toca tudo para saber mais sobre a forma, dureza, resistência, etc.  2;0 

20.   Joga com pás e cubos na caixa de areia dos parques públicos  2;0 

 Controla os esfínteres e a evacuação  2;6 

21.    Distingue pelo tacto brinquedos familiares: boneca, bola, carro, vara   2;11 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. Reação motriz  
 

4.2 Pés e pernas 

 Anda no carro de pedais, aprende a andar no triciclo  2;1 

 Vai ao banho com a bóia e atira-se da borda da piscina                                                                                            2;9 

 

4.3 Mãos e braços  

 

4.31 Preensão, manipulação  

 Manipula pequenos objetos (mete pedrinhas num frasco, enfia contas)  2;0 

 Vira as páginas de um livro uma a uma  2;0 

 Dobra um papel por imitação  2;0 

 Manuseia bem um garfo, um pau  2;0 

 Segura um copo de leite com as duas mãos  2;0 

 Experimenta jogos de construção com peças  2;1 

22.   Quando come sozinho não vira a colher até a levar à boca  2;1 

 Consegue transportar uma cadeira  2;2 

 Tende a usar preferencialmente uma mão  2;6 

 Segura bem o lápis com os dedos  2;6 

 Pode transportar objetos frágeis   2;6 

 Abre e fecha um fecho-ecler  2;6 

23.   Enfia 4 contas num fio  2;9 

 Participa em jogos de construção, com cubos e peças  2,10 

 

4.32 Batimentos, lançamentos    

 Lança ao ar tudo o que apanha                                                                 2;0 

 Lança uma bola a metro e meio de distância 2;0 

24. Atira a bola ao ar 2;0 

 Corre atrás do balão dando-lhe pontapés 2;0 

 Lança a bola com a mão a outra pessoa, a uma distância de 2 m 2;6 

25. Dá um pontapé na bola em direção à pessoa que lhe pede 2;7 

 Lança a bola sem perder o equilíbrio  2;10 

 

4.33 Destrezas   

26. Manuseia bem os objetos alongados, como o garfo ou o pau 2;0 

 Dobra um papel por imitação 2;0 

 Abre e fecha o fecho-ecler repetidas vezes 2;6 

 Desaperta os sapatos mas ainda não os aperta 2;6 

27.   Verte água de um jarro para um copo   2;7 

 Vai ao banho com a bóia e atira-se da borda da piscina                                                                                             2;9 

28.   Aprende a cortar um papel com a tesoura   2;11 

 

 

 

 

 



5. Coordenação Sensorio-motora 
 

5.2 Viso-motor            

  Manifesta a profundidade e o desnível do solo (visão de alcantilado) 2;6 

 

5.3 Audio-motor 

 Canta as suas próprias frases 2;0 

 Acompanha a música com palmas e ritmo 2;0 

29. Acompanha a música batendo palmas e balanceando-se 
ritmicamente 

2;0 

30. Gosta de produzir ruídos e sons com qualquer coisa 2;0 

 Ao ouvir música começa a dançar 2;4 

 Dança o rock ao som do rádio 2;6 

 

5.5 Seguimento, procura, profundidade            

 Coloca objetos num recipiente para os levar melhor 2;0 

 Gosta de abrir e fechar caixas, meter e tirar coisas 2;0 

31. Tira o conteúdo das gavetas e espalha-o 2;0 

 Abre as portas 2;5 

 Acerta em que mão se esconde o brinquedo e abre-a 2;6 

 

5.6 Mediação, instrumentação           

32. Serve-se de uma vara para aproximar um brinquedo 2;0 

 Utiliza os meios (banco, pau) para alcançar um objeto 2;0 

 Pode introduzir a chave no cadeado ou na fechadura 2;0 

 Abre e fecha torneiras 2;3 

 Utiliza um pau para atrair uma guloseima através das grades do 
parque 

2;6 

 No jogo, apodera-se de objetos pertencentes a outras crianças 2;6 

 Socorre-se do banco para alcançar coisas 2;6 

 Abre e fecha fechaduras 2;7 

33. Tenta alcançar objetos elevados: a chave da fechadura, o copo da 
mesa 

2;8 

 

5.7 Figural  
 

5.71 Representativa, construtiva  

 Constrói uma torre de seis cubos  2;0 

 Traça linhas e rabiscos no papel  2;0 

 Nomeia e designa corretamente um desenho  2;0      

 Distingue as linhas verticais e as horizontais  2;0 

34.  Constrói uma ponte com três tacos de madeira, reproduzindo o modelo  2;0 

 Encaixa 3-4 peças do tabuleiro - puzzle  2;3 

 Nomeia o relógio representado num desenho  2;1 

 Imita a dobragem, ao meio, de um papel   2;3 



35.   Faz duas dobras num papel copiando modelo   2;4 

 Constrói um comboio com uma fila de cubos (3-4) e empurra-o   2;4 

 Gosta de jogar com peças de encaixe: cubos ocos, bonecas russas…  2;4 

36.   Faz bolos de barro ou de plasticina  2;6 

 Constrói torres de 7-8 cubos ou blocos  2;6 

 Constrói estruturas simples com cubos  2;6 

 Dispõe os cubos numa fila horizontal e dá um nome à construção  2;9 

 Vê sem pestanejar os desenhos animados e os espetáculos de 
marionetas 

 2;10 

 

5.72 Gráfica: rabisco e figura  

 Imita traços  2;0 

 Traça linhas e rabiscos no papel  2;0 

 Faz borrões com pintura de dedos    2;0 

 Distingue as linhas verticais e as horizontais  2;0 

37. Imita traços horizontais e verticais  2;2 

38. Faz rabiscos com o lápis  2;2 

 Marca pontos no papel e traça retas e curvas simples com o lápis  2;7 

 

 

 

6.Contacto e comunicação 
 

6.1 Reconhecimento, memória  

 Dá sinais de imitação diferida, na ausência do modelo 2;0 

 Reconhece personagens vistas na TV ou em ilustrações das histórias                                       2;0 

 Recorda os avós depois de passar algum tempo sem os ver   2;0 

 Reconhece-se verbalmente numa fotografia 2;0 

 No espelho também reconhece os familiares 2;2 

39. Orienta-se nas proximidades da sua casa 2;5 

 Indica animais e objetos familiares num livro de imagens: cão, copo … 2;6 

 Repete dois algarismos ditos com intervalo de um segundo 2;6 

40. Indica partes do seu corpo: cabelo, orelha, boca, mãos, olhos… 2;6 

 Desaperta os sapatos, mas não os aperta 2;6 

 Executa ordens simples 2;9 

 Gosta de ver fotografias e reconhecer toda a família 2;10 

 Recorda acontecimentos ocorridos há poucos dias 2;10 

 Vê sem pestanejar os desenhos animados e os espetáculos de 
marionetas 

2;10 

 

6.2 Resposta a sinais  

41.  Executa ordens simples: “toca a campainha”, põe a bola na cadeira 2;0 

 Usa o não 2;0 

 Sabe como se chama 2;2 

42. Sabe dizer o seu nome e apelidos 2;6 

 



6.3 Retroação: Demanda e inibição  

 

43.  Reclama a atenção do adulto dizendo: “olha para mim”   2;6 

 

 

6.4 Fala  

 Nomeia corretamente três objetos usuais ou três brinquedos                                                                                   2;0 

 Fala consigo mesmo enquanto brinca ou faz alguma coisa   2;0 

 Usa os pronomes pessoais: eu, tu, ele 2;0 

 Faz frases negativas com o “não” 2;0 

 Utiliza um vocabulário até cem palavras 2;0 

 Tira um brinquedo a outra criança e diz “meu”   2;0 

 Diz “não” oralmente, acompanhado de gestos de rejeição (cabeça, 
mão)  

2;0  

 Canta as suas frases   2;0  

 Diz frases gramaticais completas   2;3 

 Aparece uma ou outra oração sobordinada                                                                       2;3 

44. Emite frases de 3 palavras   2;4 

 Nomeia alguns objetos usuais que se lhe indicam: cadeira, colher, 
mesa, cama 

2;4 

 Nomeia objetos representados em imagens: boneca, garrafa, bicicleta   2;4 

 Gagueja quando se lhe fala 2;4 

 Fala sozinho mesmo que não o escutem 2;5 

45. Pronuncia bem as palavras ”lhe” e “toalha”   2;6 

 Entende algumas preposições: encima, debaixo, à frente, atrás   2;6 

41.  Às vezes emprega o “porque”, mas sem o entender causalmente  2;6 

 Nomeia as coisas que vai fazendo: saltar, tossir, cantar   2;6 

 Dá nomes às construções que faz 2;6 

 Designa as ações que vê desenhadas nas imagens: dormir, nadar, ler 2;6 

 Nomeia ações que simula fazer: dormir, comer, pentear-se, beber   2;6 

 Começa a conjugar os verbos   2;6 

 Utiliza expressões como “quero” e “não quero”   2;6 

 Fala de si mesmo na primeira pessoa (eu, me, mim) em vez de dizer 
“bebé” 

2;6 

 Emprega advérbios que indicam tempo presente: “agora”, “hoje”   2;6 

 Faz perguntas acerca do passado e do futuro 2;6 

 Diz frases gramaticais completas na conversação 2;6 

 Dialoga consigo mesmo pelo gosto de se escutar 2;6 

 A conversação com outras crianças no jogo é uma sequencia de 
monólogos 

2;6 

  Identifica partes do corpo: cabelo, orelha, boca, olhos 2;7 

  Responde ao arrulho 2;7    

 Pergunta o que são as coisas: ito?, o que é isto? 2;7 

 Pergunta por perguntar 2;8 

 Pergunta frequentemente “quando”, “porquê” e “para quê” 2;10 

 Inventa pessoalmente um nome para o seu irmão pequenino 2;10 

 Usa os pronomes e adjetivos possessivos: meu,teu… 2;10 



 Emprega alguns advérbios: encima, debaixo, atrás, antes, depois 2;11 

46. Pergunta “porquê”, “onde” e “quando” 2;11 

 

6.5 Interação mimética  

 Calça os sapatos da mãe e veste os seus vestidos   2;0 

47. Disfarça-se com roupas da mãe e pinta os lábios com ruge 2;0 

 Imita comportamentos habituais da mãe e dos familiares 2;0 

 Joga em paralelo, atuando só embora esteja em grupo 2;0 

 Imita a ação de limpar as cadeiras com um pano 2;6 

48. Se lhe é pedido, imita a vaca (“muu”) e o cão (“ão-ão”) 2;6 

 Imita os jogos dos irmãos 2;9 

 Fala ao telefone com pessoas conhecidas 2,10 

 

 

6.51 Linguagem gestual   

 Pinta os lábios com o batom da mãe (f)   2;0 

 Ri-se com frequência estando na companhia de outros  2;4 

 Partilha os seus brinquedos com um ou dois companheiros 2;6 

49. Acompanha os seus monólogos com muita mímica 2;11 

 

6.52 Simulação, fantasia  

50. Faz como se estivesse a comer, dizendo “está bom”   2;0 

 Limpa o pó das cadeiras com um papel 2;0 

 Faz a cama no chão e diz que se vai deitar para dormir 2;0   

 Ao passar as folhas de um livro acaricia as imagens 2;0 

 Joga aos carros. Gosta de carros em miniatura 2;0 

 Mistura fatos reais e fantásticos 2;3 

 Confunde o que fantasia com a realidade 2;3 

 Joga a imitar animais 2;4 

 Dá de comer ao urso 2;5 

 Fala com os brinquedos, chama-os à atenção e manda ou proíbe que 
façam algo 

2;5 

 Conta o que sonhou como se tivesse ocorrido na realidade 2;6 

 Imita a ação de comer com a colher   2;6 

51. Gosta de ouvir a mesma história mais que uma vez   2;6 

 Faz que escreve, imitando o pai ou a mãe 2;7 

52. Começa a participar em jogos de representação 2;10 

 

6.6 Habituação, cooperação  

 

 Come bem com os dedos   2;0 

 Segura um copo e bebe por ele   2;0 

 Abre a torneira e enche o copo de água para beber   2;0 

53. Lava e limpa as mãos, sozinho   2;0 

 Participa em jogos de roda   2;3 

 Predomina o jogo em paralelo: com outras crianças mas sem colaborar 2;4 



54. Realiza tarefas/rotinas domésticas 2;4 

 Quando aprende uma conduta nova repete-a constantemente   2;6 

 Quando a mãe lhe põe o lenço no nariz e lhe diz “funga”, tenta faze-lo 2;6 

 Desaperta os sapatos mas ainda não os aperta   2;6 

 Pode vestir roupas simples 2;8 

55. Brinca às casinhas e cozinhas 2;8 

 Ajuda a arrumar as coisas no seu lugar 2;8 

 Aprende a usar o garfo   2;10 

 Participa no jogo de “mamãs e papás” e similares 2;11 

 

 

7. Concetualização 
 

 Diferencia os cães dos peixes, e as flores dos pássaros   2;0 

 Sabe para que serve o sabão, a colher, o copo   2;0 

 Distingue entre um, dois e muitos 2;0 

 Coloca objetos dentro e fora 2;0 

 Corre à volta de um objeto fixo 2;0 

 Sobe para cima de um taco de madeira 2;0 

 Gatinha por debaixo da mesa 2;0 

 Constrói uma ponte com três tacos de madeira, por imitação 2;0 

 Encaixa 3-4 peças do puzzle - tabuleiro 2;6 

   Constrói estruturas simples com cubos 2;6 

 Entende algumas preposições e advérbios: encima, atrás 2;6 

 Coloca-se em fila 2;6 

 Coloca em fileira cubos de areia 2;6 

 Coloca objetos à frente, atrás ou ao lado de um companheiro 2;6 

 Lança a bola para cima ou para baixo, quando lhe é pedido 2;6 

 Responde corretamente à indicação: “dá-me só um” 2;6 

 Sabe indicar a sua idade levantando dois dedos 2;6 

56. Distingue cores e nomeia alguma 2;6 

 Chama “senhoras” e “homens” aos adultos e já não “papás” e “mamãs” 2;6 

 Dadas fichas diferentes em forma, tamanho e cor, agrupa-as pela cor 2;6 

 Repete dois algarismos 2;6 

 Qualifica coisas e pessoas como más ou boas 2;7 

57. Diz para que servem alguns objetos de uso corrente 2;8 

 Forma pares de objetos da mesma cor 2;9 

 Distingue os tamanhos: o grande, o pequeno  2;9 

58. Acerta qual é o mais comprido de dois paus 2;9 

 Distingue intensidades: forte, fraco 2;9 

 Aprecia semelhanças e diferenças entre as coisas; mostra preferências 2;9 

 Separa botões pretos e brancos de um montão 2;9 

59.   Responde se é menino ou menina 2;10 

 Manuseia com propriedade o número dois 2;10 

 Salta de uma ideia para outra, relacionando situações que não têm 
nada a ver 

2;11 



DOIS ANOS 

(Esquema) 

 

1. Reação orética ( Tr = 7 ) 

1.1 Agradável, sintónica                                                                               1.2 

1.2 Ansiosa                                                                                                   3 

1.3 Aversiva                                                                                                  4,5 

1.4 Assertiva                                                                                                 6,7 

2. Desenvolvimento somático ( Tr = 9 )      

2.1 Gatinhar, trepar                                                                                       8 

2:2 Sentar-se                                                                                                 9,10 

2.31 Segurar-se (saltar)                                                                         11-13 

2.32 Locomoção (andar)                                                                        14-16 

3. Senso-perceção ( Tr = 5 ) 

3.3 Auditiva                                                                                                   17  

3.4 Táctil, somática                                                                                       18-21 

4. Reação motriz ( Tr = 7 ) 

4.31 Preensão, manipulação                                                                 22,23 

4.32 Lançamento                                                                                   24,25 

4.33 Destrezas                                                                                       26-28 

5. Coordenação sensório-motora (Tr = 10 ) 

5.3 Audio-motriz                                                                                            29,30 

5.5 Seguimento, procura, profundidade                                                        31  

5.6 Mediacional, instrumentação                                                                  32,33                                                                               

5.71 Representativa, construtiva                                                           34-36 

5.72 Gráfica: garatuja e figura                                                               37,38   

6. Contato e comunicação ( Tr = 17 ) 

6.1 Reconhecimento e memória                                                                   39,40 

6.2 Resposta a sinais                                                                                   41,42   

6.3 Demanda e inibição                                                                                43 

6.4 Fala                                                                                                         44-46 

6.5 Interação mimética                                                                                  47,48 

6.51 Linguagem gestual                                                                         49 

6.52 Simulação (fantasia)                                                                      50-52  

6.6 Habituação, cooperação                                                                         53-55 

7. Concetualização (Tr = 4 )                                                                              56-59 



Escala Observacional do Desenvolvimento – F. Secadas 
 
 

Questionário 
3 anos 

 
 

1. Mostra grande desejo de agradar 
2. Nos teatros de fantoches ri-se das situações de porrada 
3. Costuma pedir ajuda à mãe mesmo que seja capaz de realizar a tarefa sozinho 
4. É envergonhado e retraído na presença de pessoas que não conhece 
5. Às vezes mostra-se teimoso e obstinado 
6. Usa o imperativo (impõe-se) quando pede um favor 
7. Recusa dormir a sesta 
8. No parque infantil, sobe a escada curva e lança-se do arco central 
9. Monta o triciclo e pedala 
10. Dá impulso no baloiço 
11. Brinca sobre ambos os pés e salta desde o penúltimo degrau das escadas 
12. Gosta de fazer o pino, agachar-se e olhar para trás com a cabeça entre as 

pernas 
13. Consegue andar para trás sem virar a cabeça 
14. Caminha na ponta dos pés e salta ao pé-coxinho 
15. Sobe agilmente as escadas do escorrega e desce pela rampa 
16. No parque trepa pelo labirinto de barras 
17. Rodopia e baloiça-se sobre si mesmo para ambos os lados 
18. Distingue e nomeias as cinco cores principais 
19. Ao ver postais, fotografias e imagens nomeia-as e faz comentários breves 
20. Canta alguma canção 
21. Ao deitar-se cantarola consigo mesmo 
22. Segue o ritmo com palmas ou com os pés 
23. Faz figuras simples (tortas, bolas…) com argila ou plasticina 
24. Brinca com bonecas e animais de peluche 
25. Exprime verbalmente as suas necessidades de evacuação (ir à casa de banho) 
26. Dorme toda a noite sem molhar a cama 
27. Coopera em jogos de construção 
28. Enfia contas num fio sem as deixar cair 
29. Atira a bola a um alvo próximo 
30. Usa a tesoura corretamente 
31. Realiza tarefas manuais simples: cortar com a tesoura, colar.. 
32. Constrói um puzzle simples 
33. Gosta de modelar barro, pasta ou plasticina   
34. Desenha um quadrado, um círculo e uma cruz 
35. Ao desenhar uma casa ou uma figura humana já não faz uma simples garatuja 
36. Desenha um boneco girino com : cabeça redonda, pernas e braços de um traço 
37. Reconhece e nomeia dez objetos conhecidos representados numa fotografia ou 

desenho 
38. Sabe cumprir ordens relativas: “coloca-o em cima, traz o grande” 
39. Exige que se cumpram as promessas que lhes fizeram uns dias antes 
40. Sacrifica satisfações imediatas perante a promessa de um benefício maior 
41. Pergunta o nome das coisas e como se chamam as pessoas 
42. Diverte-se a formar palavras tontas ou a deformar palavras conhecidas 
43. Recita uma poesia infantil 
44. Imita no jogo posturas e formas de falar dos adultos 



45. Tem tendência a executar o que imagina, por ex: ao ouvir nomear o gato corre a 
buscá-lo 

46. Cria um ser imaginário e inventa-lhe um nome 
47. Explica os factos por causas mecânicas: a cegonha traz os bebés no bico 
48. Brinca às casinhas, às mamãs e papás, a fazer comida 
49. Consegue desapertar os botões dianteiros 
50. Come toda a comida sem ajuda 
51. Calça os sapatos – exceto o nó – e desaperta alguns botões 
52. Diz obrigado e por favor espontaneamente 
53. Aprende a esperar pela sua vez e cumpre as regras do jogo 
54. Completa papéis profissionais: “ o médico cura, o vendedor vende” 
55. Define as coisas indicando a sua utilidade ou o uso que se faz delas 
56. Quer saber o porquê e, às vezes, de que são feitas as coisas 
57. Pergunta sobre a sua própria origem 
58. Recorda coisas ocorridas até há uma semana, e há um mês 
59. Emprega noções usuais de tempo: hoje, ontem, amanhã  
60. Constrói uma ponte com três blocos 
61. Monta um puzzle de 6 peças, sem necessidade de tentativas 
62. Responde à idade que tem, mostrando três dedos 
63. Usa adjetivos numerais: duas bolas, três dedos, quatro patas 
64. Conta automaticamente até dez 
65. Pergunta o significado de palavras desconhecidas 
66. Comunica oralmente as suas intenções e desejos 
67. Usa o pronome “ele” para se referir ao que o outro disse 
68. Participa em jogos de representação: vendedores, cabeleireira, …  
69. Nomeia vários alimentos 
70. Pergunta: “Tem que se fazer assim? Está bem assim? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRÊS ANOS 
(Armazém) 

 
1. Reações afetivas 

 
1.1 Agradáveis, sintónicas 

1. Mostra grande desejo de agradar                                                                           3;0 

2. Nos teatros de fantoches ri-se das situações de porrada                                       3;0 

 Dá mostras de compreensão, simpatia e gratidão                                                 3;0 

 Mostra sentimentos de gratidão, simpatia e compreensão                                    3;6 

 

1.2 Ansiosas 

 Pode experimentar ansiedade prolongada e sentir ciúmes                                     3;0 

3. Costuma pedir ajuda à mãe mesmo que seja capaz de realizar a 
tarefa sozinho   

3;0 

 Às vezes funciona como se fosse um sujeito impessoal a quem lhe 
sucedem as coisas                                                                                                                       

3;0 

4. É envergonhado e retraído na presença de pessoas que não conhece                   3;4 

 Pensa que a morte é por pouco tempo e que volta a viver                                      3;6 

 Tem algumas vezes medos e pesadelos noturnos                                                  3;6 

   
1.3 Aversivas      

5. Às vezes mostra-se teimoso e obstinado                                                                 3;0 

 Pode experimentar ansiedade e é capaz de sentir ciúmes                                     3;0 

 Desculpa-se e atribui a culpa aos outros                                                                 3;0 

 Esconde-se das pessoas estranhas                                                                        3;0 

 Os seus sentimentos são fugazes. Não guarda ressentimentos                             3;0 

 Atribui a culpa aos outros ou a um companheiro fictício                                          3;0 

      

1.4 Assertivas 

 Nega-se a cumprir ordens                                                                                       3;0 

 Desculpa-se com frases como: “não me apetece”, “não posso”, em 
vez do rotundo não                                                                                                                            

3;0 

 Resiste à influência do adulto                                                                                   3;0 

6. Usa o imperativo (impõe-se) quando pede um favor                                                3;0 

 Sente-se auto-suficiente: “posso fazê-lo sozinho”                                                    3;0 

 Orgulha-se dos seus êxitos                                                                                      3;0 

 Ao jogar atua no seu próprio ritmo, mesmo na companhia de outras 
crianças        

3;0 

  Repete frequentemente a palavra “meu”. Tem um grande sentido de 
possessão   

3;0 

 Aparece a rivalidade em certos jogos primários: corridas, salto                               3;0 

 Quer tudo para ele e não partilha os seus brinquedos com ninguém                       3;0 

 Atrai a atenção dos outros sobre o que faz                                                               3;0 

 Sente prazer ao realizar uma tarefa sozinho, e envergonha-se se 
fracassa          

  3;6 

7. Recusa-se a dormir a sesta                                                                                               3;6 

 Insiste em ir sozinho à casa de banho e ter a porta fechada                                   3;6 



 
 

2. Desenvolvimento somático 
 

2.1 Trepar, subir 

8. No parque infantil, sobe a escada curva e lança-se do arco central                         3;6 

 
 

2.2 Sentar-se 

9. Monta o triciclo e pedala                                                                                            3;0 

10. Dá impulso no baloiço                                                                                             3;6 

 

2.3 Levantar-se, andar 
 

2.31 Segurar-se, saltar 

 Agacha-se até tocar o chão e põe-se de cócoras                                                    3;0 

 Corre agilmente e sem cair                                                                                      3;0 

 Pára de imediato ou gira bruscamente a meio da corrida                                        3;0 

 Mantém o equilíbrio sobre um só pé durante breves segundos                               3;0 

 Salta para cima com os pés juntos                                                                           3;0 

 Salta meio metro em comprimento, com os pés juntos                                            3;0 

 Salta ao pé coxinho dois ou três passos                                                                  3;0 

11. Brinca sobre ambos os pés e salta desde o penúltimo degrau das 
escadas          

3;0 

 Salta por cima de uma corda elevada cerca de 20 cms.                                          3;0 

 Agacha-se para olhar por debaixo das pernas para trás                                          3;0 

 Pode saltar desde certa altura: por ex. desde o antepenúltimo degrau 
da escada  

3;6 

 Nos parques sobe a escada curva e lança-se do arco central                                 3;6 

12. Gosta de fazer o pino, agachar-se e olhar para trás com a cabeça 
entre as pernas                                                                                                                       

3;6   

 Caminha sobre um circulo traçado no solo, sem sair da linha                                 3;8 

 
2.32 Locomoção: caminhar, correr 

 Ajusta a sua velocidade às distâncias para não chocar                                          3;0 

 Move-se como um louco, tropeçando em objetos e pessoas                                 3,0 

 Já não olha para os pés ao andar ou ao correr                                                       3;0 

 Dá uns passos sobre uma tábua                                                                             3;0 

13. Consegue andar para trás sem virar a cabeça                                                      3;0 

 Ao correr controla as paragens bruscas, gira em ângulo e pára de 
imediato          

3;0 

 Acelera e desacelera à vontade a velocidade da corrida                                         3,0 

14. Caminha na ponta dos pés e salta ao pé-coxinho                                                  3;6 

 Olha de frente ao andar, sem prestar atenção aos pés                                           3;6 

 
     
     
     
     
     
     



 
 
2.33 Agilidade 

 Prefere os jogos que exigem movimentos ágeis: saltar, correr                              3;0 

 Anda nas pontas dos pés e salta                                                                            3;0 

 Desce as escadas alternando os pés, um em cada degrau                                   3;0 

 Salta três degraus                                                                                                   3;0 

 Gosta de jogar ao ‘apanha’ e a outros jogos de perseguição                                   3;6 

15. Sobe agilmente as escadas do escorrega e desce pela rampa                             3;0 
 Sobe e desce as escadas agarrado ao corrimão                                                     3;0 

 Dá uma pirueta                                                                                                         3;0 

 Sobe e desce agilmente as escadas, alternando os pés e sem apoio                     3;6 

16. No parque trepa pelo labirinto de barras                                                                 3;6 

 Salta agilmente                                                                                                         3;6 

 Caminha sobre um círculo traçado no chão, sem sair da linha                                3;9 

 Sobe e desce as escadas levando um brinquedo ou um boneco nas 
mãos           

3;9 

 Sobe e desce as escadas de casa sem olhar para os degraus                               3;9 

17. Rodopia e baloiça-se sobre si mesmo para ambos os lados                                3;10 

 
 

 
 

3. Senso-perceção 
 

3.2  Sensação visual 

 Ao desenhar prefere a cor à forma                                                                          3;0 

 Um carro que esteja longe para ele é um “carro pequenito”                                    3;0 

 Tem uma boa memória visual                                                                                  3;0 

18. Distingue e nomeias as cinco cores principais                                                       3;0 

19. Ao ver postais, fotografias e imagens nomeia-as e faz comentários 
breves          

3;0 

 

3.3  Auditivo 

20. Canta alguma canção                                                                                            3;0 

 Aprende canções que logo repete de memória                                                      3;0 

21. Ao deitar-se cantarola consigo mesmo                                                                   3;0 

22. Segue o ritmo com palmas ou com os pés                                                            3;0 

  

3.4  Táctil, somático, cenestésico 

 Toca em tudo para saber mais sobre a sua dureza, forma, resistência, 
etc.         

3;0 

 Joga com areia e constrói castelos                                                                        3;0 

23. Faz figuras simples (tortas, bolas…) com argila ou plasticina                                3,0 

 Joga na caixa de areia dos parques                                                                        3;0 

24. Brinca com bonecas e animais de peluche                                                             3;0 

 Diz quando tem fome                                                                                                3;0 

 Controla os esfíncteres                                                                                             3;0 

 Controla a micção diurna                                                                                          3;0 

25. Exprime verbalmente as suas necessidades de evacuação (ir à casa 3;0 



de banho)  
26. Dorme toda a noite sem molhar a cama                                                                 3;0 

 Identifica objetos simples pelo tacto                                                                         3;6 

 Indica qual de dois objetos é mais pesado, sem usar a balança                              3;6 

 Controla a micção noturna                                                                                        3;6 

 Vai adquirindo o domínio das suas necessidades biológicas                                   3;6 

 
  

       
 

4 Reação motriz 
 

4.1 Cabeça, cara e tronco 

 Sobe no escorrega ou no baloiço                                                                            3;0 

 Dá uma pirueta                                                                                                        3;0 

 Dá impulso a si mesmo no baloiço                                                                           3;6 

 

4.3 Mãos e braços 

 Define-se a lateralidade ou predomínio de uma das mãos                                      3;0 

 
    4.31 Preensão, manipulação 
       

 Vira as páginas de um livro uma a uma                                                                   3;0 

 Constrói uma torre de 9-10 cubos                                                                           3;0 

27. Coopera em jogos de construção                                                                            3;0 

 Faz uma dobra no papel                                                                                           3;0 

 Pega e levanta, sem dificuldade, uma bolinha com o polegar e o 
indicador           

3;4 

28. Enfia contas num fio sem as deixar cair                                                                  3,6 

 É capaz de cortar papel com a tesoura, de pregar pregos e cortar o 
pão                

3;6 

 
 4.32 Batimentos, lançamentos   

29. Atira a bola a um alvo próximo                                                                               3;6 

   
4.33 Destrezas  

 Consegue fazer trabalhos simples de dobragem de papel                                     3;0 

30. Usa a tesoura corretamente                                                                                   3;0 

 Ao desenhar pega no lápis à maneira adulta                                                         3;0 

31. Realiza tarefas manuais simples: cortar com a tesoura, colar..                              3;0 

 Lança a bola habilmente e sem perder o equilíbrio                                                 3;0 

 Lança a bola com um movimento do braço independente do tronco                      3;6 

 
       
 

5. Coordenação  senso-motriz 
 

5.5 Perseguição, procura, etc.           

 Diverte-se com jogos de manipulação: tapar/destapar, tirar/meter, 
entrar/sair        

3;0 

 



5.7 Figural 
 

5.71 Representativa, construtiva 

 Vê sem pestanejar os desenhos animados                                                           3;0 

 Fascinam-no os espetáculos de marionetas                                                          3;0 

 Visualiza histórias e contos como se os estivesse a presenciar                            3;0              

 Vê filmes, fotos e imagens                                                                                     3;0 

 Interpreta os desenhos de um livro                                                                        3;0 

 Dobra um papel ao meio                                                                                         3;0 

 Dobra um papel em duas partes perpendiculares, segundo modelo                     3;0 

 Dobra uma folha de papel no sentido vertical e horizontal mas não na 
diagonal   

3;0 

 Reconhece as partes de uma figura cortada ao meio e consegue uni-
las              

3;0 

 Nomeia as cinco cores fundamentais                                                                      3;0 

32. Refaz um puzzle simples, desmontado à sua frente                                             3;6 

 Forma figuras no chão com caricas                                                                        3;6 

33. Gosta de modelar barro, pasta ou plasticina                                                         3;8 

 
5.72 Gráfica: rabisco, desenho 

 Desenha um boneco girino reconhecível                                                             3;0 

 Traça a diagonal de um quadrado, por imitação                                                  3;0 

 Desenha um V imitando o adulto                                                                        3;0 

 Risca papéis e gosta de fazer rabiscos                                                               3;0 

 Por imitação faz um risco horizontal                                                                    3;0 

 Copia uma linha vertical                                                                                        3;0 

 Imita um traçado circular                                                                                       3;0 

 As garatujas começam a adquirir forma                                                              3;0 

 Entretém-se desenhando                                                                                     3;0 

 Nas suas pinturas emprega a cor                                                                        3;0 

 Pinta o interior das figuras                                                                                   3;0 

 É capaz de copiar um círculo, mas nem sempre copia um quadrado                 3;0 

 Os seus desenhos carecem de perspetiva                                                          3;0 

 Pinta com giz no quadro (lousa)                                                                           3;0 

 Ao desenhar prefere a cor à forma                                                                        3;0 

 Cruza duas linhas em forma de cruz irregular                                                       3;0 

 Desenha espaços fechados em formas rudimentares                                           3;0 

 Faz pinturas digitais                                                                                               3;0 

 Representa a água de uma garrafa mediante uma mancha de tinta                     3;4 

 Desenha combinações de duas figuras simples                                                    3;6 

 Rabisca no papel e nomeia o desenho                                                                  3;6 

 Pode desenhar o que pensa e põe um nome ao desenho                                    3;6 

 Faz algumas letras maiúsculas isoladas                                                                3;6 

 Desenha um quadrado, um círculo e uma cruz                                                     3;6 

34. Ao desenhar uma casa ou uma figura humana já não faz uma simples 
garatuja  

3;7 

35. Faz caras circulares                                                                                                 3;8 

36. Desenha um boneco girino com: cabeça redonda, pernas e braços de 
um traço   

3;9 

 



6. Contacto e comunicação 

 
6.1 Reconhecimento, memória e antecipação 

 Aponta as partes do corpo que lhe são pedidas                                                    3;0 

37. Reconhece e nomeia dez objetos conhecidos representados numa 
fotografia ou desenho                                                                                                                

3;0 

 Pode contar factos ocorridos já há algum tempo                                                 3;0 

 Fala de factos passados                                                                                      3;0 

 Observa filmes, fotografias e imagens                                                                  3;0 

 Exige que cumpram as promessas que lhe fizeram                                          3;0 

                   
6.2 Sinais, ordens 

38. Sabe cumprir ordens relativas: “coloca-o em cima, traz o grande”                     3;0 

 
6.3 Demanda e inibição 

 
6.31 Demanda  

39. Exige que se cumpram as promessas que lhes fizeram uns dias antes             3;0 

 Quer ser o centro de atenção dos adultos                                                            3;0 

 
6.32 Inibição 

40. Sacrifica satisfações imediatas perante a promessa de um benefício 
maior      

3;0 

 
6.4 Fala, linguagem 

 Fala com ele próprio                                                                                             3;0 

 Fala sem se importar a quem dirige a palavra ou se é escutado                         3;0 

 Repete uma frase de três ou quatro palavras, por ex. “Pedro joga com 
a bola    

3;0 

 Mantém grandes conversas com a mãe, perguntando e respondendo                3;0 

 Emite frases completas, usando sujeito e verbo                                                   3;0 

 Usa frases de 6-8 palavras, às vezes subordinadas                                             3;0 

 As pessoas exteriores à família entendem o que diz                                             3;0 

 Presta atenção às palavras e têm-nas em consideração                                       3;0 

 Mostra satisfação por aprender palavras novas                                                     3;0 

 No jogo fala pelos cotovelos                                                                                   3;0 

 Repete uma frase curta acabada de ouvir se lhe for pedido                                  3;0 

 Relata os seus sonhos                                                                                            3;0 

 Conta factos recentes                                                                                             3;0 

 Responde às perguntas que se lhe fazem                                                              3;0 

 Não só pergunta como tenta elaborar uma resposta                                              3;0 

 Melhorou muito a pronúncia das palavras                                                              3;0 

 Diz o seu nome e apelido e a morada                                                                    3;0 

41. Pergunta o nome das coisas e como se chamam as pessoas                             3;0 

 Repete frase de 3-4 palavras comuns                                                                    3;0 

 Utiliza orações subordinadas                                                                                  3;0 

 Flexiona verbos e substantivos                                                                               3;0 

 Deixa de falar no infinito e flexiona verbos e substantivos                                      3;0 

 Entende os advérbios comuns: encima, debaixo, detrás, antes, depois                 3;0 



 Pergunta “quando”: “quando vieste?”                                                                       3;3 

 Constrói orações completas e subordinadas                                                           3;4 

 Usa os pronomes: eu, me, mim                                                                                3,5 

 Fala sozinho ou com personagens imaginários                                                        3;6 

 Assimila formas de expressão dos pais                                                                    3;6 

42. Diverte-se a formar palavras tontas ou a deformar palavras 
conhecidas               

3;6 

43. Recita uma poesia infantil                                                                                       3;7    

 

6.5 Interação mimética 
 

6.51 Linguagem gestual  

44. Imita no jogo posturas e formas de falar dos adultos                                            3;0 

 Acompanha as suas expressões com abundante mímica                                      3;0 

45. Tem tendência a executar o que imagina, por ex: ao ouvir nomear o 
gato corre a buscá-lo                                                                                                                   

3;0 

 O jogo em paralelo cede a vez ao de cooperação                                                                   3;0 

 
6.52 Simulação, fantasia 

46. Cria um ser imaginário e inventa-lhe um nome                                                      3;0 

 Conta o que sonhou como se tivesse ocorrido de verdade                                     3;0 

 Participa em jogos de representação                                                                       3;0   

 Visualiza os contos e as histórias como se os estivesse a ver                                3;0 

 Imagina as situações de jogo como se fossem reais                                               3;0 

 Na sua imaginação dota de vida mesmo os seres inanimados                               3;0 

 Acredita que têm vida os seres que se movem, por ex. as nuvens 
procuram algo   

3;0 

 Mostra grande poder imaginativo: no jogo, uma escova é um cavalo                     3;0 

 Joga aos índios e cowboys                                                                                       3;0 

 Pensa que a sombra é algo preso aos corpos e que está viva como 
eles               

3;0 

47. Explica os factos por causas mecânicas: a cegonha traz os bebés no 
bico           

3;0 

 Joga a imitar animais                                                                                                3;0 

 Sente inclinação pelos carros de brincar                                                                  3;0 

 Nos jogos identifica-se com outros seres, animais ou pessoas                               3;0 

 Combina ideias e imagens ao desejo/capricho, por ex. “os elefantes 
voam”         

3;0 

 Às vezes confunde o real com o imaginado                                                             3;0 

 Escuta maravilhado contos, histórias e fábulas                                                        3;0 

 Diz, por exemplo que uma fatia de melão é a lua                                                     3;0 

 Interpreta a realidade de acordo com a sua fantasia ou desejo                               3;0 

 Participa em jogos de representação                                                                       3;0 

48. Brinca às casinhas, às mamãs e papás, a fazer comida                                        3;0 

 Interpreta os papéis que se lhe atribuem nos jogos de representação                    3;0 

 Tende a executar o que imagina, por ex. ao ouvir o gato corre a 
buscá-lo              

3;0 

 Entretém-se mantendo grandes conversas com companheiros 
imaginários           

3;3 

 Às vezes, atua como se fosse real aquilo que deseja                                              3;6 

 



6.6 Habituação, cooperação 
 

6.61 Auto-suficiência 

 Calça os sapatos, embora nem sempre no pé apropriado                                      3;0 

 Desaperta a roupa e abotoa-a                                                                                 3;0 

 Calça as meias e os sapatos, embora às vezes no pé errado                                3;0 

 Descobre a parte da frente da roupa                                                                        3;0 

49. Consegue desapertar os botões dianteiros                                                             3;0 

 Começa a vestir-se, com ajuda                                                                                3;0 

 Tira o vestido e volta a vesti-lo                                                                                 3;0 

 Enfeita e penteia a boneca                                                                                       3;0 

 Colabora nas tarefas domésticas, realizando ordens simples                                 3;0 

 Limpa o pó                                                                                                                3;0 

 Cumpre três ordens como: pega na bola, leva a cadeira e põe a bola 
encima       

3;0 

 Realiza ordens simples                                                                                             3;0 

 Mostra interesse pela higiene pessoal                                                                      3;0 

 Arruma os seus brinquedos                                                                                      3;0 

 Dá provas de colaboração no jogo: ajuda a construir, arranjar…                             3;0 

 O jogo em paralelo cede lugar ao de cooperação                                                    3;0 

 Gosta de fazer jogos de roda                                                                                    3;0 

 Come sozinho sem derramar comida                                                                       3;0 

50. Come toda a comida sem ajuda                                                                              3;0 

 Nos jogos recorre menos ao adulto                                                                          3;0 

 Aperta um ou dois botões dianteiros                                                                        3;4 

 Consegue barrar o pão com manteiga ou marmelada, usando a faca                   3;6 

 Escova os dentes com pouca ou nenhuma ajuda                                                   3;6 

 Lava a cara e as mãos sozinho e limpa-as                                                              3;0 

 Toma banho sozinho                                                                                                3;6 

51. Calça os sapatos – exceto o nó – e desaperta alguns botões                                3;6 

 É ordenado nas suas coisas                                                                                     3;6 

 
 

6.62 Aprendizagem social 

 Aprende a partilhar as coisas e a esperar pela sua vez                                          3;0 

 Mostra um interesse cada vez maior por jogar com outras crianças                       3,0 

 Adapta-se às normas sem necessidade de insistir tanto                                         3;0 

 Segue as regras do jogo, imitando outras crianças                                                  3;0 

 O jogo em paralelo cede lugar ao de cooperação                                                    3;0 

 No jogo partilha a atividade com outros, cruzando comentários                              3;0 

 Colabora nos jogos, construindo, arranjando, etc.                                                   3;0 

 Atende o telefone e fala com os conhecidos                                                            3;0 

 Joga em grupos de dois ou três, mudando continuamente de 
atividade                 

3;0 

 Nos jogos recorre menos ao adulto                                                                          3;0 

52. Diz obrigado e por favor espontaneamente                                                            3;2 

 Joga com outros, embora cada um faça o seu jogo                                                 3;6 

53. Aprende a esperar pela sua vez e cumpre as regras do jogo                                 3;8 

 
 



 

7. Conceituação 
7.1 Esteriótipos 

54. Completa papéis profissionais: “ o médico cura, o vendedor vende”                      3;0 

55. Define as coisas indicando a sua utilidade ou o uso que se faz delas                    3;0 

 Valoriza coisas e pessoas como boas ou más, bonitas ou feias                              3;0 

 Designa um menino e uma menina, seguindo uma indicação                                 3;0 

 Sabe de que cor é a erva                                                                                          3;0 

 Sabe para que servem utensílios como a guarda-chuva e a faca                            3;0 

 Distingue os sexos                                                                                                    3;0 

 Nomeia vários alimentos                                                                                           3;0 

 Nomeia duas ou mais peças de vestuário e de calçado                                           3;0 

 Nomeia instrumentos para escrever: lápis, giz, caneta esferográfica                      3;0 

 Responde se é menino ou menina. Distingue o sexo dos seus amigos                   3;0 

 Identifica os objetos pelo seu uso                                                                             3;0 

 
 

7.2 Curiosidade e invenção 

56. Quer saber o porquê e, às vezes, de que são feitas as coisas                              3;0 

 Pergunta frequentemente “quando”, “porquê” e “para quê”                                   3;0 

 Pergunta sobre a sua própria origem e a das coisas                                               3;0 

 Pergunta sobre o passado e sobre o futuro imediato                                             3;0 

 Faz a primeira pergunta sobre a origem do irmão mais novo                                 3;0 

 Combina os brinquedos em jogos imaginativos                                                      3;0 

 No jogo não se limita a repetir, também inventa combinações novas                     3;0 

 Salta de uma ideia para outra que nada tem a ver                                                   3;0 

 Passa de uma ideia para outra por semelhança ou por analogia                             3;0 

57. Pergunta sobre a sua própria origem e a do seu irmão mais pequeno                 3;10 

 
7.3 Pensamento 
 

7.31 Temporal 

 Usa o tempo futuro, mas o seu alcance não passa do imediato                              3;0 

58. Recorda coisas ocorridas até há uma semana, e há um mês                                3;0 

59. Emprega noções usuais de tempo: hoje, ontem, amanhã                                      3;0 

 Recorda factos ocorridos a semana passada e até há um mês                              3;0 

 Emprega corretamente os tempos verbais                                                               3;0 

 Pergunta acerca do passado e sobre o futuro imediato                                           3;0 

 Anda devagar e depressa, conforme a ordem                                                         3;0 

 Introduz numa caixa objetos de cores e depois retira os azuis                                3;0 

 Cumpre a ordem de separar os círculos agora e empilhá-los depois                      3;6 

 Distingue a manhã da tarde                                                                                     3;6 

 Forma um círculo com os discos vermelhos, mas antes separa os 
verdes             

3;6 

  
 

7.32 Espacial 

 Indica o “grande” e o “pequeno” quando se lhe pede                                              3;0 

 Reconhece os lugares “dentro”, em cima e debaixo”                                                 3;0 



 Distingue “ o alto e o baixo”                                                                                      3;0 

 Entende a posição relativa: em cima, grande, mais alto                                            3;0 

 Coloca-se no início ou final da fila                                                                            3;0 

 Traz o objeto situado mais perto ou mais longe                                                       3;0 

 Localiza objetos que estão longe e perto quando se lhe diz                                    3;0 

60. Constrói uma ponte com três blocos                                                                       3;0 

61. Monta um puzzle de 6 peças, sem necessidade de tentativas                               3;0 

 Reconhece as partes de uma figura cortada ao meio e pode uni-las                       3;0 

 Refaz um puzzle simples, desmontado à sua frente                                                3;6 

 
 

7.33 Numérico, classificativo 

 Tem o conceito do número 2: “dá-me dois berlindes, traz-me duas 
colheres”       

3;0 

 Utiliza o número 3                                                                                                     3;0 

62. Responde à idade que tem, mostrando três dedos                                                 3;0 

 Joga em grupos de dois ou três, mas sem cooperação autêntica                            3;0 

 Joga em grupos organizados a nível de jardim de infância                                     3;0 

 Repete uma serie de três algarismos corretamente                                                 3;0 

 Sabe quantas patas tem um cão                                                                              3;0 

 Diz quantas partes resultam ao partir uma maçã ao meio                                       3;0 

 Forma pares com peças segundo a cor. Combina as cores e nomeia 
algumas      

3;0 

 Tenta formar classes com pequenos grupos de objetos                                          3;0 

 Aprende qual é a segunda e a terceira posição numa serie                                     3;0 

 Conta até três                                                                                                           3;0 

 Coloca-se no início ou final da fila                                                                            3;0 

 Verte todo o líquido de uma garrafa                                                                         3;0 

 De dois colares desiguais em comprimento, indica o que tem mais 
bolas               

3;0 

 Indica o mais comprido de dois colares de diferente comprimento                          3,0 

 Reparte 5 objetos entre 5 companheiros                                                                  3;0 

 Agrupa objetos pelo tamanho que se indique                                                           3;0 

63. Usa adjetivos numerais: duas bolas, três dedos, quatro patas                               3;4 

 Distribui em partes iguais uma bola de plasticina                                                     3;6 

 De dois cubos desiguais em tamanho indica o que tem menos água                      3;6 

 Dadas duas torres de diferente altura diz em qual há mais cubos                           3;6 

 Separa de um montão as barras de igual comprimento                                           3;6 

 Indica as faixas de igual número de bolas                                                                3;6 

 Reparte 8 objetos entre 4 companheiros                                                                  3;6 

 Reparte 16 objetos entre 4 companheiros                                                                3;6 

 De um montão de fichas entrega as grandes e circulares                                        3;6 

 Retira de um conjunto de fichas misturadas umas poucas azuis                             3;6 

 De uma coleção de fichas separa as quadradas grandes                                        3;6 

 Agrupa os retângulos pequenos                                                                               3;6 

 Separa as fichas grandes e amarelas                                                                      3;6 

 Entrega as fichas pequenas e azuis                                                                         3;6 

 Constrói uma torre com os triângulos pequenos de uma coleção                            3;6 

 Agrupa por dois atributos os elementos de uma coleção                                         3;6 



 Agrupa todos os triângulos grandes e vermelhos                                                     3;6 

 Forma uma coleção e nomeia os seus elementos                                                   3;6   

 Forma uma coleção e diz qual o critério utilizado                                                     3;6 

 Pega no objeto que está no meio de outros dois                                                      3;6 

 Ordena três varas da mais à menos comprida                                                         3;6 

64. Indica a maior de duas varas                                                                                   3;6 

 Conta automaticamente até dez                                                                            3;10    

         
 

7.34 Semântico 

65. Pergunta o significado de palavras desconhecidas                                                3;0 

 Responde a perguntas simples de “como”: “como se faz?”, “como se 
usa?”          

3;0 

 Presta atenção às palavras e tem-nas em consideração                                        3;0 

 Mostra gosto em aprender palavras novas                                                               3;0 

66. Comunica oralmente as suas intenções e desejos                                                 3;0 

 Emprega corretamente os tempos verbais                                                               3;0 

 Utiliza as palavras como instrumentos para se expressar e pensar                         3;0 

 Interpreta gravuras                                                                                                    3;0 

 Diz, por exemplo, que uma rodela de limão é a lua                                                  3;0 

67. Usa o pronome “ele” para se referir ao que o outro disse                                       3;6 

 Refere-se a ele próprio mediante pronomes: “eu”, “me”, “mim”                               3;6 

 
 

7.35 Relacionante, discursivo 

 Às vezes pensa com lógica, embora infantil                                                            3;0 

 As suas perguntas referem-se a coisas concretas das suas vivências                  3;0 

 É capaz de emitir uma opinião/expressar um juízo                                                  3;0 

 Pode comparar dois objetos                                                                                     3;0 

 Identifica objetos compridos e curtos. Diz qual de dois traços é o mais 
comprido   

3;0 

 Passa de uma ideia para outra por semelhança ou analogia                                   3;0 

68. Participa em jogos de representação: vendedores, cabeleireira, …                       3;0 

 Nomeia objetos que são iguais ou diferentes                                                           3;0 

 Sabe dizer que membros faltam a um desenho incompleto de um 
boneco             

3;0         

 Nomeia dois ou mais instrumentos para escrever: lápis, giz, caneta 
esferográfica    

3;0 

 Nomeia duas ou mais peças de vestuário e calçado                                                3;0 

69. Nomeia vários alimentos                                                                                         3;0 

 Interpreta gravuras                                                                                                    3;0 

 Diz em que são parecidas uma maçã e uma pera                                                   3;0 

 Apercebe-se da diferença entre o desenho de um pássaro e o de um 
cão             

3;0 

 Expressa apreciações valorativas: bom, mau, bonito, está bem                             3;0 

 Valoriza coisas e pessoas como boas ou más, bonitas ou feias                             3;0 

 De uma coleção de objetos retira os que servem para se vestir                              3;0 

 De uma coleção, junta os que servem para comer                                                  3;0 

 Da coleção mostra os objetos que usa na escola                                                    3;0 

 Da coleção separa os objetos que lhe pertencem                                                    3;0 



 Agrupa objetos pelo critério da forma que se lhe indique                                         3;0 

 Agrupa objetos pelo tamanho pedido                                                                       3;0 

 Entre fichas de diferentes cores tira as fichas vermelhas iguais ao 
modelo            

3;0 

 Entre fichas de diferentes cores entrega a azul igual ao modelo                             3;0 

 Cobre uma superfície com peças verdes iguais ao modelo                                     3;0 

 Entre fichas de diferentes formas separa os círculos iguais ao modelo                  3;0 

 Entre fichas de diferentes formas entrega as quadradas iguais ao 
modelo            

3;0 

 De um monte de fichas entrega as grandes e circulares                                         3;0 

70. Pergunta: “Tem que se fazer assim? Está bem assim?                                         3;4 

 Retira de um conjunto de fichas misturadas umas poucas azuis                            3;6 

 De uma coleção de fichas separa as quadradas grandes                                       3;6   

 Agrupa os retângulos pequenos                                                                               3;6 

 Separa as fichas grandes e amarelas                                                                      3;6 

 Entrega as fichas pequenas e azuis                                                                         3;6 

 Constrói uma torre com os triângulos pequenos de uma coleção                            3;6 

 Agrupa por dois atributos os elementos de uma coleção                                         3;6 

 Agrupa todos os triângulos grandes e vermelhos                                                    3;6 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRÊS ANOS 

(Esquema) 

 

1. Conduta afetiva e orética ( Tr = 7 ) 

1.1 Agradável, sintónica                                                                               1.2 

1.2 Ansiosa                                                                                                   3,4 

1.3 Aversiva                                                                                                  5 

1.4 Assertiva                                                                                                 6,7 

2. Somática ( Tr = 10 )      

2.1 Trepar                                                                                                      8 

2:2 Subir                                                                                                        9,10 

2.31 Saltar                                                                                              11,12 

2.32 Correr                                                                                             13,14 

2.33 Agilidade                                                                                        15-17 

3. Senso-percetiva ( Tr = 9 ) 

3.2 Visual                                                                                                      18,19 

3.3 Auditiva                                                                                                   20-22  

3.4 Táctil, somático                                                                                       23-26 

4. Reação motriz ( Tr = 5 ) 

4.31 Manipulação                                                                                   27,28 

4.32 Lançamento                                                                                   29 

4.33 Destreza                                                                                         30,31 

5. Sensório-motor (Tr = 5 ) 

5.3 Audio-motriz                                                                                  

5.71 Representativa                                                                               32,33 

5.72 Gráfica                                                                                           34-36   

6. Comunicação ( Tr = 17 ) 

6.1 Reconhecimento, memória                                                                    37 

6.2 Sinais                                                                                                      38   

6.3 Demanda - inibição                                                                                 39,40 

6.4 Linguagem                                                                                              41-43 

6.51 Linguagem gestual                                                                         44,45 

6.52 Simulação, fantasia                                                                       46-48  

6.61 Auto-suficiência                                                                             49-51 

6.62 Aprendizagem social                                                                      52,53    

 



7. Conceitualização (Tr = 17 ) 

7.1 Esteriótipos                                                                                             54,55   

7.2 Curiosidade                                                                                             56,57  

7.31 Temporal                                                                                        58,59 

7.32 Espacial                                                                                         60,61 

7.33 Numérico                                                                                       62-64 

7.34 Semântico                                                                                      65-67 

7.35 Relacionante                                                                                  68-70                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escala Observacional do Desenvolvimento – F. Secadas 
 
 

Questionário 
4 anos 

 
 

1. Costuma perguntar aos pais e aos seus amigos: “O que tens? o que se passa? 
2. Mostra sentimentos de gratidão, simpatia e compreensão 
3. Tem medo da escuridão, da solidão, das tempestades 
4. Mostra medo irracional a certos animais 
5. Chora de birra quando se lhe ralha ou castiga 
6. Tende a substituir as birras pelo protesto verbal 
7. Insiste em ir sozinho à casa de banho e em ter a porta fechada 
8. Não sabe situar-se entre os outros, para ser tratado como mais um de tantos 
9. Na conversação em grupo, conta as suas coisas sem atender ao outro 
10. Aprende a nadar e a flutuar, com bóia 
11. Pedala com habilidade o triciclo; aprende a montar a bicicleta 
12. Salta por cima de objetos que lhe chegam ao joelho 
13. Salta ficando em pontas de pés; salta ao pé-coxinho 
14. Acerca-se aos que jogam à corda e tenta saltar 
15. Sobe e desce a escada como um adulto, sem olhar para os degraus 
16. Caminha sobre uma linha ou um traço 
17. No parque, trepa por entre os barrotes do labirinto 
18. Reproduz com bastante fidelidade vários sons ou toques puros 
19. Marcha ao compasso da música 
20. Consegue reconhecer canções, cantar melodias simples e bater palmas com 

ritmo 
21. Identifica objetos através do tacto: uma maçã, uma chave, uma moeda, um 

berlinde 
22. É capaz de dizer qual de dois objetos semelhantes pesa mais 
23. Controla a evacuação de intestinos e bexiga 
24. Consegue encher as bochechas de ar e pô-las em posição de assobiar 
25. Desce habilmente pelo escorrega e dá impulso a si mesmo no baloiço 
26. Tem brigas com os seus pares no jogo 
27.  Entretém-se com os jogos de construção e de manipulação de peças 
28. Introduz habilmente uma quantidade de bolinhas dentro de um frasco 
29. Atira pedras por cima do ombro, puxando para trás o braço 
30. Começa a interessar-se pelos bolos, pelas bolas e pelos berlindes. 
31. Atira a bola a um alvo próximo 
32. Liga a televisão e sintoniza o rádio 
33. Utiliza as tesouras e corta o papel seguindo um traço direito 
34. Joga com puzzles simples 
35. Se lhe mostrarmos um 8 numa revista, descobre mais 8 noutras páginas 
36. Desenha um homem, uma árvore e uma casa de forma esquemática mas 

reconhecível 
37. Pinta um boneco girino: cabeça redonda, pernas e braços de um traço 
38. Copia um círculo, um quadrado e um triângulo 
39. Distingue o direito e o avesso da roupa 
40. Conhece as cores primárias: azul, vermelho e amarelo 
41. Cumpre três ordens, como: “Traz a cadeira, pega na bola e coloca-a em cima” 
42. Sabe bater palmas fortes e suaves, consoante o pedido 
43. Entretém-se com largas conversas com companheiros imaginários 
44. Utiliza conjunções, advérbios e adjetivos e constrói frases corretas 



45. Usa o passado e o futuro nos verbos 
46. Joga a imitar animais 
47. Canta canções e recita poemas, quando lhe pedem 
48. Gosta de ouvir histórias fantásticas, apesar do medo 
49. Pensa que o sol e a lua têm vida 
50. Gosta de se disfarçar 
51. Realiza sozinho tarefas quotidianas como calçar-se, lavar-se, comer… 
52. Relaciona o dinheiro com  comprar, e realiza com gosto recados simples 
53. Joga a imitar profissões como a de professora, médico, etc. 
54. Aceita a vez para jogar, ainda que nem sempre a respeite 
55. Associa-se em grupos de dois ou três para jogar 
56. Conhece as funções dos órgãos externos: o que fazemos com os olhos, o nariz. 
57. Sabe que a farmácia vende medicamentos e o sapateiro arranja o calçado 
58. Pergunta sobre o que se vê e imagina-o num desenho 
59. Pergunta sobre a sua própria origem e a do  irmão mais pequeno  
60. Mostra curiosidade pelo sexo 
61. Conhece os dias da semana 
62. Recorda como diferentes o verão e o inverno passados 
63. Dobra três vezes um papel, terminando com uma dobra oblíqua  
64. Percebe semelhanças e diferenças entre desenhos 
65. Usa os dedos para contar 
66. Pode somar até 5: 3+2, 4+1 
67. Entrega 3, 4 ou 6 objetos, consoante o pedido 
68. Pergunta o significado das palavras 
69. Começa a captar o jogo das adivinhas 
70. Reconhece o seu nome escrito 
71. Compara o seu trabalho com o dos outros e percebe qual está melhor 
72. Responde à analogia: “ Um irmão é um menino, uma irmã é…. (menina) 
73. Explica porque é que as casas têm janelas 
74. Aprecia semelhanças e diferenças entre os desenhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUATRO ANOS 
(Armazém) 

 
4. Reações afetivas 

 
4.1 Agradáveis, sintónicas 

 Tem consciência dos seus sentimentos eimita/reproduz os alheios                    4;0 

 Consola um companheiro                                4;0 

1. Costuma perguntar aos pais e aos seus amigos: “O que tens? O que 
se passa?  

4;0 

2. Mostra sentimentos de gratidão, simpatia e compreensão                                     4;0 

 

4.2 Ansiosas 

3. Tem medo da escuridão, da solidão, das tempestades                                         4;0 

 Aproxima-se da mãe e procura carícias ao vê-la mimar o irmão  
pequenino 

4;0 

4. Mostra medo irracional a certos animais                                                                4;0 

 Sente ciúme pelo amor da mãe                                                                             4;0 

 Pede ajuda ao adulto quando necessita                                                                4;0 

 De noite talvez vá para a cama da mãe porque tem medo                                   4;0 

 

4.3 Aversivas   

5. Chora de birra quando se lhe ralha ou castiga                                                     4;0               

 Se o contrariam, bate e insulta                                                                             4;0 

 Sente ciúme pelo amor da mãe                                                                            4;0 

 Aproxima-se da mãe e procura carícias ao vê-la mimar o irmão  
pequenino 

4;0 

 Quando se engana, arranja uma desculpa: “não fui eu”, “a culpa é 
de…”           

4;0 

6. Tende a substituir as birras pelo protesto verbal                                                   4;0 

 No jogo, às vezes tem explosões agressivas e disparatadas                               4;0 

 

4.4 Assertivas 

 Frequentemente opõe-se e nega-se a fazer o que se lhe pede                            4;0 

 Procura o elogio dos adultos. É sensível à rejeição e à censura                            4;0 



 Atrai a atenção dos adultos para as suas habilidades (“queres 
ver?”)                   

4;0 

 Quer mostrar o seu valor e receber aprovação                                                      4;0 

 Ataca ou opõe-se para que se ocupem dele                                                          4;0 

 Quando não gosta de algum prato não há maneira de o fazer 
comer                   

4;0 

7. Insiste em ir sozinho à casa de banho e em ter a porta fechada                           3;6 

 Resiste, inclusive fisicamente, à autoridade da mãe                                              4;0 

 Ao deitar-se não precisa de levar os brinquedos com ele                                      4;0 

 Pode ser um verdadeiro “sargento” dando ordens aos outros                               4;0 

 Gosta de fazer as coisas à sua maneira                                                                4;0 

 Começa a compreender que não se pode comprar tudo o que 
deseja                  

4;0 

 Vai a casa dos amigos e vai sozinho para a escola, se está perto                       4;0 

8. Não sabe situar-se entre os outros, para ser tratado como mais um 
de tantos     

4;0 

 Exibe os seus órgãos genitais                                                                               4;0 

9. Na conversação em grupo, conta as suas coisas sem atender ao 
outro               

4;0 

 Orgulha-se e gaba-se do que tem                                                                         4;0 

 As suas frases estão repletas de pronomes na primeira pessoa                      4;0 

 Mostra desprendimento e, às vezes, viva oposição à mãe                               4;6 

 À noite, adia o momento de se ir deitar                                                             4;6 

 
 
 
 
 
 

5. Desenvolvimento somático 
 

5.1 Trepar, nadar 

10. Aprende a nadar e a flutuar, com bóia 4;6 

 
 
 

 



2.2Sentar-se 

11. Pedala com habilidade o triciclo; aprende a montar a bicicleta                          4;0 

 Senta-se com as pernas cruzadas                                                                     4;0 

 Anda na bicicleta com rodas acessórias                                                            4;0 

 
 

5.2 Levantar-se, andar 
 

2.31 Segurar-se, saltar 

 Sustem-se sobre um só pé por uns segundos e dá saltos em 
pontas de pés      

4;4 

 Tenta recuperar o equilíbrio antes de cair                                                             4;0 

 Brinca sobre um pé e fica parado durante 4-8 segundos                                      4;0 

 Salta os três últimos degraus                                                                                 4;0 

 Pratica saltos em comprimento                                                                              4;0 

12. Salta por cima de objetos que lhe chegam ao joelho                                             4;0 

 Salta da mesa para a cama ou de um sofá para outro                                           4;0 

13. Salta ficando em pontas de pés; salta ao pé-coxinho                                            4;0 

 Mostra agilidade no salto e no domínio corporal                                                    4;0 

14. Acerca-se aos que jogam à corda e tenta saltar                                                   4;0 

 Anda pé ante pé, ajustando um pé diante do outro                                                4;6 

 
 

2.32 Locomoção: caminhar, correr 

 Corre por correr e manipula as coisas pelo prazer de exercitar as 
mãos 

4;0 

 Necessita de espaço para correr livremente                                                           4,0 

 Prefere os jogos de exercício motor, como corridas e salto                                    4;0 

 Sobe e desce as escadas falando e olhando para a mãe                                       4;0 

15. Sobe e desce a escada como um adulto, sem olhar para os 
degraus                  

4;0 

 Sustem-se firme com os olhos fechados                                                                 4;0 

 Corre com facilidade e salta em comprimento e altura                                            4,0 



 Tem necessidade de se mexer incansavelmente e de correr à volta                      4;0 

 Move-se como um louco, tropeçando em objetos e pessoas                                 4;0 

16. Caminha sobre uma linha ou um traço                                                                  4;0 

 
 

2.33 Agilidade, habilidades 

 Persegue a bola, dando-lhe pontapés enquanto segue o 
movimento 

4;0 

17. No parque, trepa por entre os barrotes do labirinto                                              4;0 

 Luta frequentemente com os seus pares como jogo                                             4;0 

 Aprende a nadar e a flutuar, com bóia 4;6 

 
 
 

6. Senso-percepção 
 

4.2 Sensação visual 

 Tem preferência pela cor, mais que pela forma                                                     4;0 

 
 

4.3  Auditivo 

18. Reproduz com bastante fidelidade vários sons ou toques puros                           4;0 

 Canta e dança ao ouvir a música                                                                            4;0 

 Consegue cantar corretamente                                                                                4;0 

 Gosta da música e repete-a                                                                                     4;0 

 Gosta de manipular objetos sonoros                                                                        4;0 

 Liga a televisão e sintoniza o rádio                                                                           4;0 

 Liga o leitor de CD e coloca o CD preferido                                                             4;0 

19. Marcha ao compasso da música                                                                            4;2 

20. Consegue reconhecer canções, cantar melodias simples e bater 
palmas com ritmo  

4;8 

 
 

4.4 Táctil, somático, cenestésico 

 Calcula, entre dois objetos, qual é o mais pesado, sem usar a 
balança                   

3;6 



 De dois cubos de diferentes tamanhos cheios de água, escolhe o 
que pesa mais  

4;0 

 Entrega sacos com igual número de rebuçados porque pesam 
igual                       

4;0 

21. Identifica Identifica objetos através do tacto: uma maçã, uma 
chave, uma moeda, um berlinde 

4;0                                                                                                                    

22. É capaz de dizer qual de dois objetos semelhantes pesa mais 4;0 

 Reconhece pelo tacto uma moeda entre outros objetos: chaves, 
prego, berlinde   

4;0 

23. Controla a evacuação de intestinos e bexiga                                                           4;0 

 Controla a micção diurna e noturna                                                                          4;0 

 Entrega os dois sacos de igual peso, entre três                                                     4,10 

 
 
 

5 Reação motriz 
 

4.1 Cabeça, cara e tronco 

 Pedala no triciclo, aprende a montar na bicicleta                                                    4;0 

24. Consegue encher as bochechas de ar e pô-las em posição de 
assobiar               

4;0 

25. Desce habilmente pelo escorrega e dá impulso a si mesmo no 
baloiço                 

4;0 

 No parque retorce o corpo entre as barras do labirinto                                           4;0 

 
 

5.2  Pés e pernas 

26. Tem brigas com os seus pares no jogo                                                                   4;0 

 
 

5.3  Mãos e braços 

 No parque pendura-se no arco da escada curva                                                    4;6 

 Pendura-se numa barra das paralelas e põe o pé na outra                                    4;6 

 
 
4.31 Preensão, manipulação 
 

27. Entretém-se com os jogos de construção e de manipulação de 
peças                  

4;0 



 Consegue meter 10 grãos de bico pelo gargalo de uma garrafa em 
meio minuto  

4;0 

 Manipula os objetos pelo puro prazer de exercitar as mãos                                   4;0 

 Transporta um copo de água sem a verter                                                               4;0 

 Enfia habilmente contas num fio                                                                               4;0 

28. Introduz habilmente uma quantidade de bolinhas dentro de um 
frasco                  

4,6     

 
 

4.32 Batimentos, lançamentos 

 

29. Atira pedras por cima do ombro, puxando para trás o braço                                 4;0 

 Apanha uma bola que se lhe lança                                                                         4;0 

 Tem uma mão preferida para o lançamento de objetos                                          4;0 

30. Começa a interessar-se pelos bolos, pelas bolas e pelos berlindes                       4;6 

 Lança uma bola de ténis a 4-5 metros de distância                                                4;6 

31. Atira a bola a um alvo próximo                                                                                4;6 

 Lança uma bola pequena horizontalmente                                                               4;8 

 
 
 

4.33 Destrezas e jogos 

 Interessa-se pelos jogos que exigem destreza manual                                          4;0 

 Aperta as molas/colchetes do vestido sem ajuda                                                   4;0 

32. Liga a televisão e sintoniza o rádio                                                                        4;0 

 Liga o leitor de CD e coloca o CD preferido                                                           4;0 

33. Usa as tesouras e corta o papel seguindo um traço retilíneo                               4;0 

 Recorta o papel seguindo o traçado                                                                       4;6 

 Pendura-se numa barra das paralelas e põe o pé na outra                                    4;6 

 Enrola um fio no carretel (carrinho de linhas)                                                         4;7 

 
 
 
 

 
 



6. Coordenação  senso-motriz 
 

5.6 Medicional; instrumentação           

 Consegue abrir um cadeado com a sua chave                                                       4;0 

 Liga a televisão e sintoniza o rádio                                                                         4;0 

 
 

5.7 Figural 
 

5.71 Representativa, construtiva 

 Consegue reconstruir um puzzle simples desmontado à sua frente                     4;0 

 Constrói estruturas complicadas com objetos grandes                                         4;0 

 Constrói uma ponte com blocos de madeira, ensinando-lhe o 
modelo                 

4;0 

34. Joga com puzzles simples                                                                                     4;0   

 Reconhece algumas letras e números escritos                                                     4;0 

 Reconhece um número no mostrador do relógio ou na folha do 
calendário         

4;0 

35. Se lhe mostrarmos um 8 numa revista, descobre mais 8 noutras 
páginas           

4;0 

 Dobra três vezes um papel terminando com uma dobra oblíqua                          4;0 

 
 

5.72 Gráfica: desenho 

 Redobra a sua inclinação pelo desenho                                                              4;0 

36. Desenha um homem, uma árvore e uma casa de forma 
esquemática mas reconhecível                                                                                                              

4;0 

 Pinta figuras no papel sem sair do contorno                                                       4;0 

 Tem preferência pela cor                                                                                     4;0 

 No desenho diferencia o que está bem e o que está mal                                   4;0   

37. Pinta um boneco girino: cabeça redonda, pernas e braços de um 
traço            

4;0 

38. Copia um círculo, um quadrado e um triângulo                                                   4;0 

 Desenha um boneco, às vezes sem tronco                                            4;0 

 Desenha um homem                                                                                            4;0 

 Desenha círculos e quadrados                                                                             4;0 



 Desenha casas e carros rudimentares                                                                 4;0 

 É capaz de reproduzir desenhos com um traçado fácil                                        4;0 

 Desenha objetos com algum pormenor                                                                4;0 

 É capaz de desenhar um X                                                                                   4;0 

 Começa a copiar algumas letras                                                                           4;0 

 Quando tenta copiar uma letra complicada, às vezes sai-lhe um 
círculo              

4;0 

 Desenha sabendo o que quer representar                                                            4;0 

 Desenha um traço na diagonal entre duas linhas paralelas 
próximas (1-2cms.)  

4;0 

 Torna-se difícil copiar um losango                                                                         4;0 

 Copia um retângulo com as suas diagonais (envelope)                                        4;6 

 Segue com o lápis um labirinto simples, sem sair dos limites                               4;6 

 Desenha uma garrafa inclinada, com a superfície de água paralela 
à base        

4;6 

 
 

6.Contacto e comunicação 

 
6.1 Reconhecimento, memória e antecipação 

39. Distingue o direito e o avesso da roupa                                                                4;0 

40. Conhece as cores primárias: azul, vermelho e amarelo                                       4;0 

 Designa dez partes do corpo                                                                                4;0 

 Reconhece algumas moedas mais usuais, e sabe que o dinheiro 
serve para comprar                                                                                                                  

4;0 

 Reconhece com o tacto uma moeda entre outros objetos: prego, 
berlinde …      

4;0 

 Conhece as cores primárias                                                                                   4;0 

 Recorda como diferentes o verão e o inverno passados                                       4;6 

 

 
6.2 Resposta a sinais 

 Consegue prestar atenção a uma tarefa durante alguns minutos                         4;0 

 Interpreta a expressão de zangado do pai ou da mãe mediante a 
situação         

4;0 



41. Cumpre três ordens, como: “Traz a cadeira, pega na bola e coloca-
a em cima”  

4;0 

 Sabe dizer a sua idade (sem dedos)                                                                    4;0 

 Sabe bater palmas fortes e suaves, consoante o pedido                                     4;0 

 Presta atenção a uma tarefa alguns minutos                                                       4;0 

 Reconhece com o tacto uma moeda entre outros objetos: prego, 
berlinde … 

4;0 

 Distingue o direito e o avesso da roupa                                                                 4;0 

 Designa dez partes do corpo                                                                                4;0 

 Entrega três objetos que se lhe peçam                                                                 4;6 

 
 
 

6.3 Retroação: Demanda-inibição 
 

6.32 Demanda – Inibição 

42. Sabe bater palmas fortes e suaves, consoante o pedido                                   4;0 

 Sacrifica uma satisfação imediata em prol de um benefício futuro                                              4;0 

 Pede permissão para usar as coisas dos outros     4;6 

 
 

6.4 Fala, linguagem 

 Pode pronunciar todas as letras, embora algumas com dificuldade, 
como r, l, s,c, t, b e lh 

4;0 

 Ao contar uma história baralha-se e não termina as frases                                 4;0 

43. Entretém-se com largas conversas com companheiros imaginários                  4;0 

 Fala em voz alta para si mesmo                                                                           4;0 

 Fala sozinho, contando coisas que viu ou que inventa                                          4;0 

 Pergunta o significado das palavras                                                                     4;0 

 Combina duas ou mais frases simples e constrói alguma oração 
subordinada   4;0 

 

44. Utiliza conjunções, advérbios e adjetivos e constrói frases corretas                    4;0 

 Repete frases simples da conversa                                                                       4;0 

 Repete de memória frases de cinco palavras, por ex. vou passear 
com a mãe    

4;0 



 Cria contos com uma linguagem simples e joga com as palavras                         4;0 

 Na sua expressão corrente usa com grande abundância os 
pronomes pessoais 4;0 

 

45. Usa o passado e o futuro nos verbos                                                                    4;0 

 Pode contar uma história extensa misturando ficção e realidade                           4;0 

 Combina frases simples com a conjunção “e”                                                        4;0 

 Usa conjunções e compreende as preposições                                                      4;0 

 Recorda frases curtas e repete de memória uns poucos dados                             4;0 

 Tende a verbalizar as situações, embora com muita mímica                                 4;0 

 Tende a substituir as birras pelo protesto verbal                                                    4;0 

 
 

6.5 Interação mimética 
 

6.51 Linguagem gestual, imitação 

46. Joga a imitar animais                                                                                            4;0 

47. Canta canções e recita poemas, quando lhe pedem                                            4;0 

 Reconta histórias e dramatiza-as                                           4;0 

 Gesticula muito ao falar                                                                                          4;0 

 Joga aos índios e cowboys                                                                                     4;0 

 Imita posturas com os braços                                                                                4;0 

 
 

6.52 Simulação, fantasia 

 Joga a imitar o Homem-aranha, a guerra dos planetas, Mazinger e 
semelhantes 

4;0 

48. Gosta de ouvir histórias fantásticas, apesar do medo                                           4;0 

 Reconta histórias e dramatiza-as                                                                            4;0 

 Ao contar uma história mistura ficção e realidade                                                   4;0   

49. Pensa que o sol e a lua têm vida                                                                            4;0 

 Utiliza as suas construções para dramatizar ou encenar a situação                       4;0 

 No jogo com as bonecas imita a mãe                                                                      4;0 

 Disfarça-se e olha-se de forma coquete ao espelho                                                4;0 



 Realiza jogos de simulação                                                                                      4;0 

 Encena sucessos familiares, representando todos os papéis                                  4;0 

 Imagina um amigo e fala com ele                                                                             4;0 

 Ao ouvir uma história, acredita na existência das fadas, bruxas, 
etc.                      

4;0 

 Gosta das histórias e fantasias que dão movimento aos 
personagens                    

4;0 

 Imagina situações cómicas: “andar num autocarro avariado…”                               4;0 

 Inventa um amigo imaginário ao qual atribui as suas travessuras                           4;0 

 Joga com amigos imaginários                                                                                  4;0 

 Joga aos índios e cowboys                                                                                       4;6 

50. Gosta de se disfarçar                                                                                              4;6 

 
 

 
 

6.6 Habituação, cooperação, auto-suficiência 
 

6.61 Auto-suficiência 

51.  Realiza sozinho tarefas quotidianas como calçar-se, lavar-se, 
comer…               

4;0 

 Come com faca e garfo                                                                                            4;0 

 Veste o pijama sem ajuda                                                                                        4;0 

 Consegue vestir-se sozinho, exceto apertar os sapatos                                          4;0 

 Abotoa o vestido                                                                                                       4;0 

 Lava e limpa a cara. Penteia-se sozinho                                                                  4;0 

 Lava-se sozinho e vai sozinho à sanita                                                                    4;0 

 Escova os dentes                                                                                                     4;0 

 Sabe fazer recados                                                                                                   4;0 

52. Relaciona o dinheiro com o comprar, e realiza com gosto recados 
simples           

4;0 

 Joga aos pais e às mães, desempenhando o papel de cada um à 
vez                   

4;0 

 Realiza com satisfação pequenos recados fora de casa                                         4;0 



 Ata os cordões dos sapatos                                                                                     4;0 

 Assume pequenas responsabilidades em coisas pessoais: lavar-
se, arrumar os brinquedos                                                                                                                

4;6      

 
 

6.62 Aprendizagem social 

 Realiza jogos de papéis e situações familiares: pais e mães, casas 
e cozinhas      

4;0 

53. Joga a imitar profissões como a de professora, médico, etc.                                 4,0 

 No jogo compartilha a atividade com os outros, embora cada um 
faça o seu         

4;0 

54. Aceita a vez para jogar, ainda que nem sempre a respeite                                    4;0 

 Forma grupos efémeros com dois ou três companheiros, em 
situações concretas 

4;0 

 De passeio, corre adiantando-se aos adultos, mas espera-o nos 
cruzamentos      

4;0 

 Começa a relacionar-se mais com os outros para realizar os seus 
jogos               

4;0 

55. Associa-se em grupos de dois ou três para jogar                                                   4;0 

 No jogo compartilha o uso das suas coisas                                                              4;0 

 Estabelece as primeiras amizades                                                                           4;0 

 Participa em jogos cooperativos, construções, etc. Colabora no 
grupo                   

4;0 

 Nos jogos imita a linguagem e as maneiras de outras crianças                               4;0 

 No desempenha os papéis que lhe atribuem                                                           4;0 

 Imita cenas da vida adulta                                                                                        4;0 

 Presta atenção às indicações que se lhe fazem para realizar 
alguma coisa           

4;0 

 
 
 

7. Concetualização 
7.1 Esteriótipos 

 Tenta distinguir o real do fictício, perguntando: “é verdade?”                                  4,0 

56. Conhece as funções dos órgãos externos: o que fazemos com os 
olhos, o nariz  

4;0 

 Descobre os sinais externos do sexo                                                                     4;0 



57. Sabe que a farmácia vende medicamentos e o sapateiro arranja o 
calçado        

4;0 

 Nomeia vários utensílios para beber: copo, taça, frasco, caneca                           4;0 

 Sabe para que se usa um livro, o garfo, uma chave                                               4;0 

 Define a faca como algo que serve para cortar                                                       4;0 

 Sabe que o dinheiro serve para comprar                                                                4;0 

 Nomeia duas ou mais coisas que sejam redondas                                                 4;0 

 
 

7.2 Curiosidade e invenção 
58 Pergunta sobre o que se vê e imagina-o num desenho                                         4;0 

 Sente uma curiosidade insaciável. Pergunta muito, sobre qualquer 
coisa            

4;0 

 Faz uma infinidade de perguntas                                                                             4;0 

 Pergunta “para que serve isto?” e “porquê?”                                                          4;0 

 Gosta de desmontar objetos e descobrir detalhes nos desenhos                          4;0 

 Inventa jogos, construções, etc.                                                                             4;0 

 Aprecia as diferenças entre seres vivos e coisas inanimadas                                 4;0 

 Raciocina da causa ao efeito: “quando chove, levar guarda-chuva”                       4;0 

 Explica por quê as casas têm janelas                                                                      4;0 

 Aprende qual é a posição 2ª e 3ª numa série curta                                                  4;0 

 Domina o uso do 4: “dá-me 4 berlindes”                                                                   4;0 

59. Pergunta sobre a sua própria origem e a do irmão mais pequeno                         4;6 

60. Mostra curiosidade pelo sexo                                                                                  4;4 

 
       
 

7.3 Pensamento 
 

7.31 Temporal 

 Distingue a manhã da tarde e tem ideia do passado e do futuro                             4;0 

 Preocupa-o o nascimento dos bebés                                                                       4;0 

 Tem ideia do passado e do futuro                                                                            4;0 

 Agrupa os objetos que levará hoje para a escola                                                    4;0 



 Forma um círculo com discos vermelhos, mas antes separa os 
verdes                  

4;0 

 De um conjunto de objetos retira os que vai usar agora                                          4;6 

 De um conjunto de objetos seleciona os que usa depois de vir da 
escola              

4;6 

 De um conjunto de objetos seleciona os que usa antes de ir para a 
escola            

4;6 

 Ordena, numa sequência temporal, três cartões de ações                                      4;6 
 

 Relata sequencialmente uma história com três ações                                             4;6 
 

 Retira de um montão os objetos que utilizou ontem na escola                                4;6 
 

 De um conjunto de objetos pega nos que utilizará hoje de manhã                          4;6 
 

61. Conhece os dias da semana                                                                                   4;6 
 

62. Recorda como diferentes o verão e o inverno passados                                        4;6 
 

 
 

7.32 Espacial 

63. Dobra três vezes um papel, terminando com uma dobra oblíqua                           4;6 

 Indica objetos compridos e curtos                                                                            4;0 

 Diz qual de dois traços é maior                                                                                4;0 

 Entre cinco figuras geométricas, distingue qual é diferente das 
outras quatro        

4;0 

 Constrói estruturas complicadas com objetos grandes                                            4;0 

 Joga com puzzles simples                                                                                        4;0 

64. Percebe semelhanças e diferenças entre desenhos                                               4;0 

 
 

7.33 Numérico, classificativo 

 Consegue contar até 10 sem errar                                                                           4;0 

 Utiliza bem a ideia concreta de 3: “dá-me três berlindes, traz três 
livros”                

4;0 

 Sabe que um cão tem quatro patas                                                                          4;0 

65. Usa os dedos para contar                                                                                       4;0 

 Pode separar 4 moedas de um montão                                                                    4;0 

66. Pode somar até 5: 3+2, 4+1 4;9 



 É capaz de recordar 4 números, pronunciados com intervalos de 
um segundo      

4;0 

 Conta, indicando 3 objetos                                                                                       4;0 

 Domina o uso do 4: “dá-me quatro berlindes”, “separa quatro 
moedas”                  

4;0 

 Entrega 3 objetos que se lhe peçam                                                                        4;6   

67. Entrega 3, 4 ou 6 objetos, (moedas) consoante o pedido                                       4;0 

 A contar oralmente, ultrapassa mais de 6                                                                4;0 

 Diz o número de dedos de uma mão                                                                        4;0 

 Sabe mostrar com quatro dedos os anos que tem                                                   4;0 

 Entretém-se a ler números e letras                                                                           4;0 
 

 Conhece as cores primárias: azul, vermelho e amarelo                                           4;0 

 Forma uma série: pequeno-médio-grande                                                               4,0 

 De três placas coloca a menor antes e a maior depois                                            4;0 

 Continua uma série círculo-quadrado-triângulo                                                       4;0 

 Continua uma série vermelho-amarelo-azul                                                            4;0 

 Forma uma coleção com os objetos que pertencem ao conjunto                            4;0 

 Enche um cubo com mais areia que outro                                                               4,0 

 Indica os elementos que não pertencem a uma coleção                                          4;0 

 Forma um conjunto igual a outro dado, com igual número de 
elementos                

4;0 

 Situa objetos na coleção a que pertencem                                                               4;6 

 Retira de uma coleção os elementos estranhos a ela                                              4;6 

 Sabe que se tem 3 maçãs e dá uma ao amigo, fica com duas                                4;6  

 Aprende qual é a posição 2ª e 3ª numa série curta                                                  4;6 

 Perante duas filas de botões, uma de 9 e outra de 7, mas mais 
comprida, pode dizer que esta tem mais botões                                                                                

4;6                   

 
7.34 Semântico 

68. Pergunta o significado das palavras                                                                        4;0  

 Identifica os anúncios da televisão pelos rótulos. Reconhece o seu 
nome escrito 

4;0 

 Entretém-se com números e letras 4;0 



69. Começa a captar o jogo das adivinhas                                                                   4;0 
 

 Diverte-se com absurdos e disparates, repetindo-os por puro 
humor                      

4;0 
 

 Gosta que lhe leiam banda desenhada e histórias                                                   4;0 

 Recorda frases curtas e repete de memória alguns dados                                      4;0 

 Tenta escrever o seu nome em letras de imprensa irregulares                                4;0 

 Troca as palavras por piada: “ vou a perdiz, por Paris”                                            4;0 

 Sabe desenhar algumas letras, embora às vezes as inverta                                   4;0 

 Sente satisfação no jogo do “Vejo, vejo”                                                                  4;0 

70. Reconhece o seu nome escrito                                                                               4;6 

 
7.35 Relacionante, discursivo 

 Aprecia as diferenças entre seres vivos e coisas inanimadas                                  4;0 

 Indica o raciocínio causa-efeito: “quando chove molhamo-nos; 
temos que levar o guada-chuva”                                                                                                            

4;0 

 Define as coisas pelo seu uso; aprende a utilidade dos objetos                              4;0 

 Define a faca como algo que serve para cortar                                                        4;0 

71. Compara o seu trabalho com o dos outros e percebe qual está 
melhor               

4;0 

 Enumera diferenças entre os objetos: pela cor, a forma, o material                   4;0 

 Perante o desenho incompleto de uma mesa, diz quantas pernas 
lhe faltam        

4;0 

 Discrimina caraterísticas nas coisas                                                                       4;0 

 Sabe para que se usa um garfo, uma chave e objetos de uso 
comum                  

4;0         

 Ao perguntar-lhe o que é uma mesa, responde que é para comer                         4;0 

 Não entente a dupla relação sobre um objeto, por ex. João é maior 
que Pedro e menor que Luís                                                                                                        

4;0 

 Não distingue bem entre “tenho três irmãos” e “somos três irmãos”                        4;0 

 Tem o conceito de cilindro e esfera                                                                          4;0 

72. Responde à analogia: “ Um irmão é um menino, uma irmã é…. 
(menina)             

4;0 

 Nomeia duas ou mais coisas que sejam redondas                                                  4;0 



 Nomeia vários utensílios para beber: copo, caneca, taça, garrafa                           4;0 

73. Explica porque é que as casas têm janelas                                                            4;0 

 Diferencia o real do fictício, perguntando: “ é verdade?”                                          4;0 

 Percebe o que está bem e o que está mal num desenho                                        4;0 

 Gosta de desmontar objetos e descobrir pormenores em desenhos                       4;0 

 É capaz de dizer qual de dois objetos semelhantes pesa mais                               4;0 

 Aventura-se a ir às ruas do bairro e outros sítios vizinhos                                       4;0 

 Forma uma coleção com os objetos que pertencem ao conjunto                            4;0 

 De uma coleção mostra os objetos que formam par                                                4;0 

 Pega o objeto que está no meio de outros dois                                                       4;0 

 Continua uma série círculo – quadrado - triangulo                                                   4;0 

 Continua uma série: vermelho – amarelo – azul                                                       4;0  

 Situa objetos na coleção a que pertencem                                                               4;6 

 Retira de uma coleção os elementos estranhos a ela                                              4;6  

 Diz os elementos que sobram ou faltam num conjunto                                            4;6 

74. Aprecia semelhanças e diferenças entre os desenhos                                           4;6                                                                                                                 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUATRO ANOS 

(Esquema) 

 

1. Reação orética ( Tr = 9 ) 

1.1 Agradável, sintónica                                                                               1.2 

1.2 Ansiosa, medos                                                                                      3,4 

1.3 Aversiva, protestante                                                                              5,6 

1.4 Assertiva, indecisa, egocêntrica                                                             7-9 

2. Desenvolvimento somático ( Tr = 8 )      

2.1 Trepar, nadar                                                                                          10 

2:2 Sentar-se, subir                                                                                       11 

2.3 Locomoção: 2.31 Saltar                                                                          12-14 

2.32 Correr                                                                                             15,16 

2.33 Agilidade                                                                                        17 

3. Despertar sensorial ( Tr = 6 ) 

3.3 Auditivo                                                                                                   18-20  

3.4 Táctil, somático                                                                                       21-23 

4. Reação motriz ( Tr = 10 ) 

4.1 Cabeça e tronco                                                                                      24,25 

4.2 Pés e pernas                                                                                           26 

4.31 Preensão, manipulação                                                                 27,28 

4.32 Batimentos,lançamentos                                                               29-31 

4.33 Destreza                                                                                         32,33 

5. Exploração sensório-motora (Tr = 5 ) 

5.71 Representativa, construtiva                                                           34,35 

5.72 Gráfica: desenho                                                                           36-38   

6. Contato e comunicação ( Tr = 17 ) 

6.1 Reconhecimento, memória, expetativa                                                  39,40 

6.2 Sinais                                                                                                      41   

6.3 Demanda e inibição                                                                                42 

6.4 Fala, linguagem                                                                                      43-45 

6.51 Linguagem gestual                                                                         46,47 

6.52 Simulação, fantasia                                                                       48-50  

6.61 Auto-suficiência                                                                             51,52 

6.62 Aprendizagem social                                                                     53-55    

 



7. Concetualização (Tr = 19 ) 

7.1 Esteriótipos                                                                                             56,57   

7.2 Curiosidade e invenção                                                                          58-60  

7.31 Temporal                                                                                        61,62 

7.32 Espacial                                                                                         63,64 

7.33 Numérico, classificativo                                                                 65-67 

7.34 Semântico                                                                                      68-70 

7.35 Relacionante, discursivo                                                                                  71-74                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escala Observacional do Desenvolvimento – F. Secadas 
 
 

Questionário 
5 anos 

 
1. Gosta de levar os seus trabalhos para casa para mostrá-los aos pais 
2. Gosta que a educadora participe nas atividades e jogos dos alunos 
3. Às vezes tem medos e pesadelos noturnos 
4. Torna-se envergonhado e mostra pudor 
5. Diz mentiras para sair bem da situação 
6. Envolve-se menos em lutas e torna-se mais agressivo verbalmente 
7. Intromete-se nas conversas dos adultos 
8. Coleciona cromos e cola-os no álbum 
9. Salta e corre para se comparar com outras crianças 
10x. Do jogo de roda passa a saltar à corda e ao elástico 
10y. Entusiasma-se e brinca em jogos de imitação como Tarzan ou Super-homem 
11. Aprende a saltar à corda e ao elástico 
12. Salta alguns passos em pontas de pés e ao pé-coxinho 
13. Atraem-no os jogos de perseguição, como polícias e ladrões, escondidas 
14. Joga ao futebol com os seus pares 
15. Faz tenções de lutar em brincadeira com os adultos 
16. Sobe pela rampa do escorrega 
17. Aprende a andar de bicicleta, a patinar ou a nadar 
18. Consegue ordenar as cores da mais clara à mais escura 
19. Gosta de cantar e dançar quando há música 
20. Dá impulso a si mesmo quando anda no baloiço 
21. Caminha por uma barra ou tábua estreita mantendo o equilíbrio 
22. Pendura-se nos arcos, na escada horizontal e curva, nas barras paralelas 
23. Começa a jogar ao berlinde 
24. Interessa-se pelo jogo do boliche (Bowlling) 
25. Faz e desfaz um nó numa corda 
26. É dextro (direito) no uso do lápis e da faca 
27. Usa a tesoura espontaneamente quando quer cortar papel 
28. Come com faca e garfo normalmente 
29. Gosta de recortar e colar coisas 
30. Monta puzzles por gosto e como jogo 
31. Modela figuras e bonecos em barro ou plasticina 
32. Desenha e pinta por gosto (brincadeira) 
33. Segue com o lápis um labirinto simples, sem sair dos contornos 
34. Desenha um losango, ainda que imperfeito 
35. Reconhece objetos pelo tacto: umas chaves, um lápis 
36. Repete quatro algarismos ditos com intervalo de um segundo, ex. 4-2-6-9 
37. Sabe dizer o seu nome completo, idade e morada 
38. Nos jogos de papéis (mães, pais, etc.) usa expressões do quotidiano 
39. Expressa-se com frases corretas e completas, sem expressões infantis 
40. Joga a imitar animais 
41. Gosta de se disfarçar para atuar 
42. Consegue encher as bochechas e pôr os lábios em posição de assobiar 
42y. Joga aos índios e coboys 
43. Tem prazer quando escuta fábulas e contos de fadas 
44. Considera seres vivos os dotados de movimento 
45. Arruma os brinquedos na caixa 
46. Faz um recado à loja sem atravessar a rua 



47. Prefere juntar-se com outros companheiros para jogar 
48. Conta em casa o que fez na escola 
49. Sabe que só as mulheres podem ter filhos 
50. Sabe que o tecido se mede com o metro ou a fita métrica 
51. Quer saber a origem das coisas, por ex. De onde vem a água quando chove? 
52. Interessa-se pela origem e nascimento dos bebes 
53. Conhece o significado de manhã, noite, verão, inverno 
54. Conhece os dias da semana e sabe em que dia está 
55. Faz construções com barras e blocos de madeira de diferentes formas 
55y.  Adora os jogos de carros, pistas elétricas, etc. 
56. Distingue a sua mão direita da esquerda 
57. Imita a dobragem do papel pela diagonal para formar um triângulo 
58. Faz tentativas de somar e subtrair até 10 
59. Participa em jogos de mesa simples (jogo da glória, damas, cartas…) 
60. Sabe que 50 cêntimos mais 50 cêntimos fazem um euro 
61. Sente grande atração pelas adivinhas 
62. Conta uma história, à sua maneira 
63. Descreve diferenças entre os desenhos, em conteúdo, cor e forma 
64. Interessa-se pela diferença genital nos sexos 
65. Responde bem à analogia: a menina transforma-se em mulher, e o menino … 
(homem) 
66. Entende e respeita regras simples do jogo: “uma vez tu, outra eu” 
67. Realiza jogos de papéis como casinhas, pais, médicos e profissões 
68. Escreve o seu nome de memória 
69. Lê e escreve alguma palavra de poucas letras 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CINCO ANOS 
(Armazém) 

 
1. Reações afetivas 

 
1.1. Agradáveis, sintónicas 

 

 Sente profunda admiração pelos pais                  5;0 

1 Agrada-lhe levar os trabalhos para casa para mostrá-los aos pais             5;0 

 Demonstra interesse pelo recém-nascido e cuida dele como coisa sua        5;0 

2 Gosta que o professor participe nas atividades e jogos dos alunos           5;0 

 Protege o irmão mais novo                                           5;0 

 Agrada-lhe ouvir dizer que faz bem as coisas   5;0 

 

1.2. Ansiosas 
 

3 Às vezes tem medos e pesadelos noturnos                                                        5;0 

 Tem medo de ser abandonado                                                                            5;0 

 Demonstra ciúme e inveja do irmão mais novo                                                   5;0 

4 Torna-se envergonhado e mostra pudor                                                              5;0 

 

1.3 Aversivas   
 

5 Diz mentiras para sair ileso das situações                                                                     5;0    

 Nega a culpa quando questionado diretamente                                                   5;0 

 Demonstra ciúme e inveja do irmão mais novo                                                    5;0 

 Profere ameaças verbais” bato-te e mato-te”                                                       5;0   

6 Envolve-se menos em lutas e torna-se mais agressivo verbalmente                   5;0 

 Chora de coragem (raiva) quando se lhe ralha                                                               5;0 

 Mente para acomodar a realidade à sua vontade e evitar consequências          5;6 

 

1.4 Assertivas 
 

 Quer ser o primeiro e mandar nos outros                                                            5;0 

 Tende a substituir as birras por respostas verbais                                               5;0 

 Protege o irmão mais novo                                                                                   5;0 

7 Intromete-se nas conversas dos adultos                                                               5;0 

 Às vezes recusa-se teimosamente a obedecer                                                     5;0 

 Interpreta a realidade segundo as conveniências do seu desejo                          5;0 

 Esforça-se por possuir coisas e guardar quinquilharias preciosas                        5;0 

 Desfruta a posse do que tem                                                                                 5;0 

 Mostra orgulho da posse de coisas                                                                       5;0 

 Expressa-se com força, gritando quando quer alguma coisa                                5;0 

 Traz os bolsos cheios de tralhas                                                                            5;6 

8 Coleciona cromos e cola-os no álbum                                                                   5;6 

 Apropria-se algumas vezes de coisas alheias, sem consciência de culpa            5;6 

 
 

 
 

 
 



2. Desenvolvimento somático 
 

2.2     Sentado 
 

 Mexe-se ou balanceia-se na cadeira                                                                  5;0 

 Aprende a andar de bicicleta                                                                              5;0 

 

2.3      De pé 
 

2.3 1 Saltar 

 Consegue andar cinco ou seis passos ao pé-coxinho                                        5;0 

 Salta uns passos em pontas de pés                                                                   5;0 

 Salta um metro em comprimento e 30 centímetros em altura                            5;0 

9 Salta e corre para se comparar com outras crianças                                            5;0 

 Brinca alternando os pés                                                                                   5;0 

10y Entusiasma-se e brinca em jogos de imitação fantástica (Super-homem) (m) 5;0 

10x Do jogo de roda passa a saltar à corda e ao elástico (f)                                       5;6 

11 Aprende a saltar à corda e ao elástico                                                                    5;6 

 
 

2.3 2 Andar, correr 

12 Salta uns passos em pontas de pés e ao pé-coxinho                                             5;0 

 Corre agilmente e na corrida muda bruscamente de direção                                 5;0 

13 Atraem-no os jogos de perseguição, como polícias e ladrões, escondidas            5;0 

14 Joga ao futebol com os seus pares (m)                                                                  5;0 

 Anda sobre uma tábua estreita durante quatro segundos                                      5;0 

 Mantém-se sobre um só pé, alternadamente, com os olhos fechados                    5;4 

 Anda sobre uma faixa ou sobre uma linha traçada no chão                                    5;6 

 
 

2.3 3 Agilidade, equilíbrio 

 Exibe uma atividade transbordante nos jogos e corridas                                          5;0 

 Exerce controlo sobre os movimentos e a atividade corporal                                   5,0 

 Atraem-no os patins, bicicletas e outros veículos                                                     5;0 

 Põe a sua habilidade motora em competição com outras crianças da sua 
idade     

5;0 

 Sustém-se sobre um só pé durante uns segundos                                                   5;0 

 Procura frequentemente brigas, entre jogo e realidade                                            5;0 

 Sobe a cadeiras e mesas                                                                                          5,0 

 Tenta patinar                                                                                                             5;0 

15 Faz tenções de lutar em brincadeira com os adultos                                              5;0 

16 Sobe pela rampa do escorrega                                                                               5;0 

17 Aprende a andar de bicicleta, a patinar ou a nadar                                                 5;0 

 Sobe e desce o labirinto de barras, pendurado do lado de fora                               5;0 

 Mantém-se sobre um só pé, alternadamente, com os olhos fechados                    5;4 

 
 
 
 
 
 
 



3. Senso-percepção 
 

3.2 Sensação visual 
 

18 Consegue ordenar as cores da mais clara à mais escura                                      5;0 

 Entretém-se vendo livros e revistas ilustradas                                                       5;0 

 Chama-o à atenção tudo aquilo que se move (por ex. formigas)                           5;0 

 Divertem-no as imagens móveis e os desenhos animados                                    5;0 

 

 3.3 Auditiva: música 
 

    Canta melodias e bate palmas                                                                                5;0 

19 Gosta de cantar e dançar quando há música                                                          5;0 

 Pode cantar melodias simples e bater palmas com bom ritmo                               5;0 

 

3.4 Táctil, somático, cenestésico 
 

 Tem consciência dos órgãos genitais e da diferença de sexos                                5;0 

 Descreve a diferença ao tato de superfícies, por ex. lisa, lã, madeira, 
plástico      

5;6 

 
 
 
 

4. Reação motriz 
 

4.1 Cabeça e tronco 
 

 No parque, retorce-se entre as barras do labirinto                                                  5;0 

20. Dá impulso a si mesmo quando anda no baloiço                                                    5;0 

 Anda com facilidade na bicicleta                                                                             5;0 

 

4.2 Pés e pernas 
 

21. Caminha por uma faixa ou tábua estreita mantendo o equilíbrio                            5;0 

 

4.3 Mãos e braços 
 
4.31 Preensão, manipulação 

 Caça moscas pousadas na parede                                                                         5;0 

22. Pendura-se nos arcos, na escada horizontal e curva, nas barras paralelas           5;0 

 Faz um nó à volta de um lápis com um cordão de sapatos                                    5;0 

 Sabe fazer um nó com uma corda                                                                          5;6      

 
4.32 Batimentos, lançamentos   

23 Começa a jogar ao berlinde                                                                                    5;6 

 Lança a bola controlando-a com uma mão                                                           5;0 

24. Interessa-se pelo jogo do boliche (Bowlling)                                                         5;10    

 
 
 
 
 



4.33 Destrezas e jogos 

 Aprende a andar de bicicleta                                                                                   5;0 

25. Faz e desfaz um nó numa corda                                                                             5;0 

 Gosta de jogos manuais de paciência, como meter uma bolinha num buraco       5;0 

26. É dextro (direito) no uso do lápis, da faca e da tesoura                                          5;0 

 Apanha uma bola que lhe lançam                                                                           5;0 

 Testa a sua habilidade motora em competição com crianças da sua idade           5;6 

 Joga ao futebol com os seus pares                                                                        5;6 

 
 
 

5. Coordenação  sensorio-motora 
 

5.6 Medicional; instrumentação           
 

 

5.7 Figural 
 

5.71 Representativa, construtiva 

 
5.72 Gráfica: desenho 

 Maneja ferramentas                                                                                                 5;0 

27. Usa a tesoura espontaneamente quando quer cortar papel                              5;0 

 Usa corretamente o lápis                                                                                    5;0   

 Usa a faca para barrar e espalhar                                                                      5;0 

28. Come com faca e garfo normalmente                                                                5;0 

 Usa os utensílios de uso doméstico e pessoal: vassoura, pente                       5;0 

 Dobra um papel na diagonal para formar um triângulo                                     5;0 

29. Gosta de recortar e colar coisas                                                                        5;0 

 Participa na construção de caminhos e castelos de areia                                 5;0 

 Faz construções com tacos e blocos de madeira de diferentes formas            5;0   

 Gosta de fazer decalques                                                                                  5;0 

30. Monta puzzles por gosto e como jogo                                                                5;0 

 Constrói uma ponte com blocos de madeira                                                      5;0 

31. Modela figuras e bonecos em barro ou plasticina                                              5;0 

 Cortando na diagonal uma cartolina e desordenadas as peças, sabe 
reconstrui-la  

5;0 

 Distingue as linhas oblíquas das horizontais e verticais                                    5;6 

   32. Desenha e pinta por gosto (brincadeira)                                                             5;0 

 Pinta os seus desenhos de acordo com as cores reais                                      5;0 

 Demonstra interesse pelos lápis de cor                                                              5;0 

 Pinta figuras no papel sem sair do contorno                                                       5;0 

 Desenha a figura humana com detalhe da cabeça aos pés                               5;0 

 Desenha animais e árvores                                                                                 5;0 

 Consegue desenhar linhas retas em qualquer direção                                     5;0 

 Desenha a diagonal de um triângulo                                                                   5;0 

33. Segue com o lápis um labirinto simples, sem sair dos contornos                       5;0 

 Gosta de copiar desenhos, letras e números                                                      5;0 

 No desenho representa não só a forma mas o movimento e o sentido             5;0 

34. Desenha um losango, ainda que imperfeito                                                        5;0 

 Desenha as casas com a chaminé inclinada, perpendicular ao telhado             5;0 

 Gosta de fazer decalques                                                                                    5;0 



 
 
 

6. Contacto e comunicação 

 
6.1 Reconhecimento, memória e antecipação 
 

 

6.2 Resposta a sinais 
 

 

6.3 Demanda-inibição 
 

6.31 Demanda 

 
6.32 Inibição 

 
 

6.4 Fala, linguagem 
 

 Copia um retângulo com as suas diagonais (um envelope)                                5;6 

 Distingue as linhas oblíquas das horizontais e verticais                                      5;6 

 Desenha uma casa com uma árvore                                                                   5;6 

 No desenho reproduz o interior invisível do objeto                                              5;6 

 Repete textualmente uma frase de cinco ou seis palavras                                   5;0 

 Retém frases de memória                                                                                     5;0 

 Consegue aprender de memória alguma cantiga                                                 5;0 

 Veste-se por completo e despe-se sem ajuda                                                      5;0 

 Lava-se sozinho sem molhar a roupa                                                                   5;0 

35. Reconhece objetos pelo tato: umas chaves, um lápis                                       5;0 

36. Repete quatro algarismos ditos com intervalo de um segundo, ex. 4-2-6-9        5;3 

 Aperta os botões da bata 5;3 

 Ata e desata os cordões dos sapatos                                                                   5;6 

 Move sem hesitação as partes do corpo que se lhe indicam                              5;0 

 Aprende o seu número de telefone                                                                      5;0 

37. Sabe dizer o seu nome completo, idade e morada                                            5;0 

 Reconhece objetos pelo tato                                                                            5;0 

 Sabe o endereço da sua casa                                                                            5;0 

 Descobre diferenças em desenhos absurdos                                                    5;6 

 Pede permissão                                                                                                 5;0 

 Atravessa a rua com precaução                                                                           5;6 

 Aprende a linguagem usual                                                                                  5;0 

38. Nos jogos de papéis (mães, pais, etc.) usa expressões do quotidiano               5;0 

 Gosta de atender o telefone                                                                                5;0 

 Dá rédea solta à língua como parte da situação do jogo                                    5;0 

39. Expressa-se com frases corretas e completas, sem expressões infantis           5;0 

 Retém frases de memória                                                                                    5;0 

 Consegue aprender de memória alguma cantiga                                                 5;0 

 Repete uma frase de cinco palavras                                                                     5;0 

 Ataca verbalmente                                                                                                 5;0 

 Pergunta às pessoas como se chamam                                                                5;0 

 Expressa os seus sentimentos                                                                              5;6 



 

6.5 Interação mimética 
 

6.51 Linguagem gestual, imitação 

 
6.52 Simulação, fantasia 

 
 

6.6 Habituação, cooperação 
 

6.61 Auto-suficiência 

 
 

6.62 Aprendizagem social 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Abre a boca ao escutar                                                                                          5;0 

 Gosta de interpretar relatos                                                                                    5;0 

 Imita gestos e atitudes dos pais nas situações da vida quotidiana                        5;0 

40. Joga a imitar animais                                                                                            5;0 

 Agradam-lhe os jogos de papéis: carteiro, médico, professor, pedreiro                5;0 

 Agradam-lhe os jogos de dramatização com muita expressão verbal                   5;0 

 Consegue levantar as sobrancelhas                                                                      5;0 

41. Gosta de se disfarçar para atuar                                                                          5;0 

42. Consegue encher as bochechas e pôr os lábios em posição de assobiar           5;0 

42y Joga aos índios e cowboys (m)                                                                             5;6 

 Ao jogar com as suas bonecas simula cenas da família, escola etc.                    5;0 

 Segue o enredo de uma história                                                                            5;0 

 Nem sempre distingue se uma coisa a disse ou só a pensou                     5;0 

 Explica a realidade com mistura de ficção e fantasia                                            5;0 

43. Tem prazer quando escuta fábulas e contos de fadas                                         5;0 

 Mostra grande vivacidade imaginativa: uma escova é um cavalo…                      5;0 

44. Considera seres vivos os dotados de movimento                                                 5;6 

 Gosta de ajudar a mãe                                                                                        5;0 

 Gosta de cumprir tarefas que lhe foram determinadas                                        5;0 

45. Arruma os brinquedos na caixa                                                                          5;0 

46. Faz um recado à loja sem atravessar a rua                                                       5;0 

 Usa a faca para barrar o pão                                                                               5;0 

 Vai para a escola sozinho, se está perto                                                             5;6 

  47. Prefere juntar-se com outros companheiros para jogar                                     5;0 

 Joga associativamente e não em paralelo                                                           5,0 

 Demonstra interesse pelo ambiente e pelas coisas que o rodeiam                     5;0 

48. Conta em casa o que fez na escola                                                                    5;0 

 Aprende a atravessar a rua em que vive                                                              5;0 

 Joga em grupos de três ou mais, seguindo regras simples                                  5;6 

 No caso de se perder na cidade, saberá dizer o seu nome e endereço               5;6 



7. Concetualização 
 

7.1 Esteriótipos 
 

 

7.2 Curiosidade e invenção 
 

 

7.3 Pensamento 
 

7.31 Temporal 

 
7.32 Espacial 

 
 

 Acredita que há mais água no copo estreito que no largo porque sobe mais       5,0 

49. Sabe que só as mulheres podem ter filhos                                                          5;0 

50. Sabe que o tecido se mede com o metro ou a fita métrica                                  5;8 

 Sabe que o queijo vem do leite                                                                              5;0 

 Refere animais que produzem leite, por ex. a vaca, a cabra, a ovelha …             5;0 

 Compreende a função dos órgãos externos: olhos, boca, orelhas                        5;0 

 Diz para que servem o martelo e as tenazes (pinças)                                           5;0 

 Faz inúmeras perguntas, tentando obter informação                                              5;0 

51. Quer saber a origem das coisas, por ex. De onde vem a água quando 
chove?    

5;0 

 Pergunta para que servem as coisas e de que são feitas                                             5;0 

52. Interessa-se pela origem e nascimento dos bebes                                                5;0 

 Multiplicam-se os “porquês”                                                                                    5;0 

 Pergunta como saem os bebés da barriga e dá versões mágicas                         5;0 

 Interessa-se pela diferença dos órgãos genitais nos géneros (M /F)                     5;0 

  53.  Conhece o significado de manhã, noite, verão, inverno                                         5;0 

  54. Conhece os dias da semana e sabe em que dia está                                            5;0 

 Junta os objetos da coleção usados ontem à tarde                                                 5;0 

 Junta os objetos que vai utilizar amanhã                                                                 5;0 

 Recita os dias da semana                                                                                        5;0 

 De um conjunto de objetos separa os que vai utilizar amanhã de manhã               5;6 

 Sabe responder se está na parte da manhã ou da tarde                                         5;6 

   55. Faz construções com barras e blocos de madeira de diferentes formas                5,0 

 Demonstra grande interesse pelos brinquedos mecânicos                                      5;0 

 Divertem-no as imagens em movimento e os desenhos animados                         5;0 

55y Adora os jogos de carros, pistas elétricas, etc. (m)                                               5;0 

56. Distingue a sua mão direita da esquerda                                                                5;0 

 Entretém-se com puzzles e jogos didáticos                                                             5;0 

 Forma um retângulo com duas peças triangulares                                                   5;0 

 Descobre semelhanças e diferenças entre desenhos                                              5;0 

 Monta um puzzle simples, baralhando-lhe as peças                                                5;0 

 Reconstrói uma cartolina cortada em diagonal, baralhadas as peças                     5;0 

 Faz um recado à loja próxima                                                                                  5;0 

 Divertem-no as imagens em movimento e os desenhos animados                         5;0 

 Dobra um papel na diagonal para formar um triângulo (com modelo)                     5;6 

57. Imita a dobragem do papel pela diagonal para formar um triângulo                       5;6 

 Explora a vizinhança, vagueia pelo bairro                                                                5;6 



7.33 Numérico, classificativo 

 
7.34 Semântico 

 
7.35 Relacionante, valorativo 

 Gosta de contar objetos e diz quantos brinquedos tem                                            5;0 

 Recita os números até 30                                                                                         5;0 

 Consegue contar 10 moedas corretamente                                                              5;0 

 Conta até 10, e soma dentro desse intervalo de números                                       5;0 

58. Faz tentativas de somar e subtrair até 10                                                               5;0 

59. Participa em jogos de mesa simples (jogo da glória, damas, cartas…)                  5;0 

 Sabe que se tem quatro maçãs e dá uma ao seu amigo, fica com três                   5;0 

 Mostra-se interessado pelo relógio                                                                           5;0 

 Pode ordenar pequenas séries (seis bolas) de acordo com o tamanho e cor          5;0 

 Entrega, quando solicitado, as fichas vermelhas e as amarelas de um lote            5;0   

 Nomeia diferentes tipos de moedas                                                                         5;0 

60. Sabe que 50 cêntimos mais 50 cêntimos fazem um euro                                       5;6 

 Relaciona-se simultaneamente com três ou mais crianças                                      5;0 

 Designa o maior e o menor de três paus                                                                  5;0 

 Lê e escreve os números dígitos                                                                              5;0 

 Constrói em plasticina um rolo com metade da largura do outro                             5;0 

 Iguala em peso duas bolsas de areia com a ajuda da balança                                5;0 

 Ordena algumas bolas da maior à menor                                                                 5,0 

 Recita os dias da semana                                                                                         5;0 

 Comprova a igualdade de 2 torres separadas, com medidas naturais 
(palmos)      

5;6 

 Manuseia dinheiro sem o perder                                                                              5;6 

 Mostra maior riqueza de vocabulário                                                                        5;0 

 Não se cansa de perguntar o nome das coisas                                                        5;0 

 Mostra algum sentido de comédia                                                                            5;0 

61. Sente grande atração pelas adivinhas                                                                    5;0 

 Conta anedotas e às vezes inventa-as                                                                     5;0 

62. Conta uma história, à sua maneira                                                                          5;0 

 Explica o que desenhou                                                                                            5;0 

 Reconhece alguns anúncios da TV pela palavra escrita                                          5;0 

 Encanta-o escutar a outra pessoa a ler                                                                    5;0 

 Joga a procurar palavras de dois sentidos                                                               5;6 

 Estabelece a diferença entre os conceitos de “todos” e “alguns”                             5;0 

 Diz o contrário de “em cima da mesa” (“debaixo da mesa”)                                       5;0 

63. Descreve diferenças entre os desenhos, em conteúdo, cor e forma                      5;0 

 Faz comparações estéticas: “isto é mais bonito que aquilo”                                    5;0 

64. Interessa-se pela diferença genital nos sexos                                                      5;0 

 Estabelece algumas relações elementares de causa – efeito                               5;0 

 Define o que é uma bola                                                                                        5;0 

 Define o martelo e as tenazes (pinças), dizendo para que servem                       5;0 

 Refere animais que produzem leite, por ex. a vaca, a cabra, a ovelha …             5;0         

 Define o que é a chuva, por ex. água que cai do céu                                            5;0 

65. Responde bem à analogia: a menina transforma-se em mulher, e o menino 
…  

5;6 

 Diz em que se parecem um piano e um violino                                                      5;0 

 Compreende a função dos órgãos externos: olhos, boca, orelhas                         5;0 

 Perante copos estreitos e largos, crê que há mais líquido onde sobe mais           5;0 



8. Normatividade 
 

8.1 Norma 
 

 

8.2 Escolaridade, aplicação 

 

9. Conduta ético-social 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Assimila certas normas de conduta e comporta-se de acordo com elas                5;0 

 Participa em jogos coletivos de regras fixas                                                           5;0 

 Faz trabalhos simples                                                                                             5;0 

66. Entende e respeita regras simples do jogo: “uma vez tu, outra eu”                      5;0 

 Começa a distinguir o jogo do trabalho                                                                   5;0 

67. Realiza jogos de papéis como casinhas, pais, médicos e profissões                    5;0 

 Pede autorização                                                                                                     5;0 

 Tenta concluir a tarefa começada                                                                            5;6 

 Obedece às regras da sala                                                                                      5;6 

 Interessa-se por aprender as letras e escrever                                                       5;0 

 Escreve e lê as vogais e algumas consoantes                                                        5;0 

 Escreve, de forma legível, alguma palavra simples                                                 5;0 

68. Escreve o seu nome de memória                                                                           5;0 

69. Lê e escreve alguma palavra de poucas letras                                                      5;0 

 Na escrita altera a ordem de algumas letras ou as inverte                                      5;6 

 Pratica jogos de papéis como casas, mamãs, médicos e profissões                       5;0 

 Participa em jogos coletivos de regras fixas                                                             5;0 

 Assimila a bondade moral através de exemplos e modelos                                     5;0 

 Assimila a bondade moral através de exemplos e modelos                                     5;6 



CINCO ANOS 

(Esquema) 

 

1. Reação afetiva ( Tr = 8 ) 

1.1 Agradável, sintónica                                                                               1.2 

1.2 Ansiosa, retraida                                                                                     3,4 

1.3 Aversiva, protesto                                                                                   5,6 

1.4 Assertiva, possessiva                                                                             7,8 

2. Desenvolvimento somático ( Tr = 9 )      

2.31 Saltar                                                                                               9-11 

2.32 Correr                                                                                             12-14 

2.33 Agilidade                                                                                        15-17 

3. Despertar sensorial ( Tr = 2 ) 

3.2 Visual                                                                                                      18 

3.3 Auditivo: Música e ritmo                                                                          19  

4. Reação motriz ( Tr = 7 ) 

4.1 Cabeça e tronco                                                                                      20 

4.2 Pés e pernas                                                                                           21 

4.31 Manipulação                                                                                   22 

4.32 Lançamento                                                                                   23,24 

4.33 Destrezas                                                                                       25,26 

5. Coordenação sensório-motora (Tr = 8 ) 

5.6 Mediação: instrumentação                                                                      27,28 

5.71 Representativa, construtiva                                                           29-31 

5.72 Gráfica: desenho                                                                           32-34   

6. Contato e comunicação ( Tr = 14 ) 

6.1 Reconhecimento, memória, expetativa                                                  35,36 

6.2 Sinais                                                                                                      37   

6.4 Fala, linguagem                                                                                      38,39 

6.51 Linguagem gestual                                                                        40-42 

6.52 Simulação, fantasia                                                                       43,44  

6.61 Auto-suficiência                                                                             45,46 

6.62 Aprendizagem social                                                                      47,48    

 

7. Concetualização (Tr = 17 ) 

7.1 Esteriótipos                                                                                             49,50   



7.2 Curiosidade e invenção                                                                          51,52  

7.31 Temporal                                                                                        53,54 

7.32 Espacial                                                                                         55-57 

7.33 Numérico, classificativo                                                                 58-60                                                                                        

7.34 Semântico                                                                                      61,62 

7.35 Relacionante, valorativo                                                                63-65 

8. Normatividade ( Tr = 4 ) 

8.1 Norma                                                                                                     66,67 

8.2 Escolaridade, aplicação                                                                          68,69      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escala Observacional do Desenvolvimento – F. Secadas 
 
 

Questionário 
6 anos 

 
1. Procura a aprovação dos adultos com o seu comportamento 
2. Sente pudor de que o vejam despido 
3. É sensível ao ridículo 
4. Mente e desculpa-se para sair bem das situações 
5. Se alguma vez admite a culpa, procura desculpas 
6. Discute verbalmente 
7. Coleciona todos os tipos de quinquilharias/bugigangas: cromos, berlindes, 

caricas 
8. Agarra-se com possessão às suas coisas, com exagerado sentido de 

propriedade 
9. Adopta uma atitude protetora com os mais pequenos 
10. Ao montar na bicicleta tenta pôr-se de pé sobre os pedais 
11. Com os olhos fechados, equilibra-se momentaneamente sobre um só pé  
12. Salta ao pé - coxinho 
13. Participa em jogos de perseguição: como polícias e ladrões, escondidas e 

outros 
14. Aprende a patinar 
15. Balança-se de pé no baloiço e no balancé (barco) 
16. Procura frequentemente brigas, entre jogo e realidade 
17. É valente e tem disputas, inclusive como jogo 
18. Aprende canções, acompanha o canto coletivo 
19. Distingue os sons do piano 
20. Deixa de morder a língua ao cortar com as tesouras 
21. Pendura-se das argolas, da escada horizontal e da roda de cavalinhos 
22. Gosta de baralhar e dar as cartas nos jogos de cartas 
23. Toca os dedos da mão com o polegar 
24. Tem pontaria. Lança a bola a um alvo colocado a poucos metros 
25. Aprende a fazer dobragens de papel (barcos, pássaros, aviões…) 
26. Ata duas cordas com um nó 
27. Percebe semelhanças e diferenças entre desenhos 
28. Diverte-se com os puzzles 
29. Desenha um boneco e recorta-o com as tesouras 
30. Copia facilmente um losango  
31. Desenha com vislumbre da perspetiva. Destaca a figura do fundo 
32. Pode desenhar um oito ao alto (8) ou deitado (∞) 
33. Segue com o lápis o traçado de uma linha sinuosa (labirinto) 
34. Repete ao contrário três algarismos, por ex. 8-3-6 (6-3-8) 
35. Repete um par de versos que rimam entre si (16 sílabas) 
36. Joga à cabra cega e ao jogo do tira roupa 
37. Tem um vocabulário alargado e exprime-se bem  
38. Consegue contar uma história grande; às vezes, adulterando partes 
39. Consegue piscar os olhos alternadamente 
40. Gesticula e faz caretas para divertir 
41. Relaciona os personagens do seu desenho para compor uma história 
42. Participa em representações com disfarces e em comédias improvisadas 
43. Junta-se a crianças mais velhas para percorrer o bairro 
44. Algumas vezes, se está perto, quer ir sozinho para a escola 
45. Veste-se e despe-se sozinho; sabe atar os cordões dos sapatos 



46. Joga em grupo, tomando parte do mesmo jogo com outras crianças 
47. Distingue jogos de rapazes e raparigas 
48. Aventura-se a ir a ruas do bairro e a outros sítios próximos 
49. Sente grande interesse pelos órgãos sexuais e compara os sexos 
50. Faz perguntas acerca da origem dos bebés, da gravidez e do nascimento 
51. Aprende a conhecer a hora que marca o relógio 
52. Agrada-lhe que a mãe lhe conte episódios engraçados da sua infância 
53. Pode dizer a que hora come e se deita; sabe que dia da semana é 
54. Atraem-no os carros e outros jogos mecânicos 
55. Monta e desmonta objetos, incluindo o manuseamento de ferramentas 
56. Acerta o número de dedos que lhe mostram de uma vez, com ambas as mãos 
57. Soma até um total de 20; subtrai números dentro da primeira dezena 
58. Intervém em jogos de mesa simples: jogo da glória, damas, dominó 
59. Pergunta o significado das palavras quando não entende a frase 
60. Entusiasma-o o jogo das adivinhas 
61. Completa o desenho de um boneco 
62. Resolve analogias como “ o pai é homem, a mãe é…?” 
63. Ao jogar cumpre as regras e depende menos da arbitragem de um chefe 
64. Acata as regras da escola 
65. Considera bom o que os seus pais permitem, e mau o que lhe proíbem 
66. Agrada-lhe sentir-se responsável e que lhe atribuam tarefas 
67. Começa a fazer frente a uma tarefa imposta 
68. Escreve pequenas cartas ao pai e à mãe 
69. Gosta que lhe leiam histórias; toma parte ativa na leitura 
70. Lê banda desenhada e contos de pouco texto 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEIS ANOS 
(Armazém) 

 
1. Reações afetivas 

 
1.1 Agradáveis, sintónicas 

 

 

1.2 Ansiosas 

  
1.3 Aversivas   

                  
1.4 Assertivas 

 É carinhoso com o pai                                                                                   6;0 

 É obediente, quer agradar e pede permissão                                               6;0 

 Mostra-se dócil e responsabiliza-se pelas indicações que se lhe fazem      6;0 

 Mantém uma atitude de acatamento à autoridade do professor                   6;0 

 Apega-se a alguns animais que o ajudam a adormecer                               6;0                                                           

1. Procura a aprovação dos adultos com o seu comportamento                      6;0 

 Levanta-se do seu lugar para explicar ao professor o que fez                      7;0 

 Está disposto a aprender e deixar-se guiar                                                   6;0 

 Gosta de elogios, e não tanto da crítica                                                        6;0 

 Se alguma vez admite a culpa, apresenta desculpas                                   6;0 

 Compara-se com outras crianças que são enaltecidas                                    6;0 

 Muda de tarefas, de posturas, de lugares                                                       6;0 

2. Sente pudor de que o vejam despido                                                               6;0 

3. É sensível ao ridículo e envergonhado                                                             6;0 

 Sabe que quando se morre não se volta, mas não teme realmente a morte    6;5 

 Mostra uma união apegada e ciumenta à mãe                                                  6;6 

   4. Diz mentiras para sair ileso das situações                                                          6;0 

 Distorce a realidade para a adaptar ao seu desejo e evitar aborrecimentos      6;0 

 Pode recusar ir à escola, por algum desgosto                                                    6;0 

 Se é criticado, culpa os outros do mesmo defeito                                               6;0   

 Compara-se com outras crianças que são elogiadas                                          6;0 

 Chama batoteiros aos companheiros de jogo quando perde                              6;0 

 É brusco e contradiz-se                                                                                       6;0 

5. Se alguma vez admite a culpa, procura desculpas                                              6;0 

 Luta menos e torna-se mais agressivo verbalmente                                           6;0 

 Quer sempre ganhar                                                                                            6;0 

 Deseja o elogio e não aceita a crítica                                                                  6;0 

 Não consegue suportar a derrota no jogo e se for preciso faz batota                 6;0 

 Tem reações de cólera à menor contrariedade                                                   6;0 

 Profere ameaças verbais: “bato-te”, “vais pagá-las”                                           6;0 

 Critica a conduta dos irmãos e dos adultos                                                        6;0 

 Não muda de opinião, uma vez tomada a decisão                                             6;0 

6. Discute verbalmente                                                                                           6;0 

 É resistente às indicações, exceto quando elas coincidem com a sua ideia     6;0 

 Quando apressado pode mostrar-se desafiante com um rotundo “não 
quero”    

6;0 

7. Coleciona todos os tipos de quinquilharias: cromos, berlindes, caricas                  6;0 

 Coleciona cromos e cola-os no álbum                                                                     6;0 



 
       

2. Desenvolvimento somático 
 

2.2 Sentar-se 

 

2.3 Levantar-se, andar 
 

   2.31 Segurar-se: salto, equilíbrio 

 
2.32 Locomoção: correr 

 
2.33 Agilidade 

8. Agarra-se à possessão das suas coisas, com exagerado sentido de 
propriedade  

6;0 

 Entretém-se com a posse das suas coisas                                                          6;0 

 Pode apropriar-se de coisas alheias sem consciência de culpa                          6;0 

 O seu nome é importante para ele                                                                       6;0 

 A necessidade de ser amado é superada pelo mostrar o seu valor                        6;0 

 Mais que carinho procura afirmar-se                                                               6;0 

 Assume atitude de sabe - tudo                                                                                 6;0 

 Ofende-se ao ser repreendido à frente de pessoas                                                 6;0 

 Deseja o elogio e não aceita a crítica                                                                      6;0 

9. Adota uma atitude protetora com os mais pequenos                                              6;0 

 Quer fazer as coisas sozinho e não aceita que o ajudem                                        6;0 

 Afirma ser o melhor, elogia-se a si mesmo                                                               6;0           

 Nos parques, dá impulso a si mesmo no jogo do balancé (barco)                     6;0 

10. Ao montar na bicicleta tenta pôr-se de pé sobre os pedais                                6;0 

 Mantém o equilíbrio tendo uma perna levantada à altura do joelho                    6;0 

 Salta e gesticula sentindo-se o Super-homem ou o Tarzan                                6;0 

 Compete em salto de comprimento e em corridas                                              6;0 

11. Com os olhos fechados, equilibra-se momentaneamente sobre um só pé          6;0 

 Salta agilmente com os pés juntos                                                                       6;0 

 Salta à corda e ao elástico (f)                                                                                 6;0 

 Salta até 30 cm de altura, caindo nas pontas dos pés                                            6;0 

 Do jogo de roda passa a saltar à corda e ao elástico (f)                                         6;0 

12. Salta ao pé – coxinho. Aprende a patinar                                                               6;0 

 Inclina-se para a frente até tocar com as duas mãos no chão                                6;0 

 Brinca alternando os pés                                                                                         6;0 

 Equilibra-se sobre um pé com os olhos abertos                                                      6;6 

   13. Participa em jogos de perseguição: como polícias e ladrões, escondidas …         6;0 

 Anda sobre uma faixa sem sair dos limites                                                            6;0 

 Anda sobre uma linha traçada no chão                                                                    6;0 

14. Aprende a patinar                                                                                                   6;0 

 Joga futebol com os seus pares                                                                             6;0 

15.  Balanceia-se posto de pé no assento do baloiço e no balancé (barco)                  6;0 

 Dobra-se até tocar no chão para fazer a ponte                                                       6,0 

 Sobe e desce correndo pela rampa do escorrega                                                    6;0 

16. Procura frequentemente brigas, entre jogo e realidade                                          6;0 

 Inclina-se para a frente até tocar com as duas mãos no chão                                6;0 

 Brinca alternando os pés                                                                                         6;0 

 Sobe e desce o labirinto de barras, pendurado do lado de fora                               6;6 



 
2.34 Força, luta 

 
 

3. Senso-percepção 
 

3.3  Auditivo: música 

 

3.4 Táctil, somático, cenestésico 

 
     
 
 

4. Reação motriz 
 

          4.1 Cabeça e tronco 

 

4.2 Pés e pernas 

 

4.3 Mãos e braços 
 
    4.31 Preensão, manipulação 

 
4.32 Batimentos, lançamentos   

4.33 Destrezas  

   17. É valente e tem disputas, inclusive como jogo                                                        6;0 

 Joga ao judo e à luta                                                                                                 6;0 

 Luta por jogo com os seus amigos                                                                           6;0 

 Luta em brincadeira com o pai ou outra pessoa, sem saber parar                           6;0 

  18. Aprende canções; acompanha o canto coletivo                                                     6;0 

 Gosta de aprender canções                                                                                    6;0 

19. Distingue os sons do piano                                                                                    6;0 

 Salta ao compasso da música                                                                                6;0 

 Explora e toca em tudo o que encontra: lápis, borrachas, aparelhos                       6;0 

20. Deixa de morder a língua ao cortar com as tesouras                                             6;0 

 Gosta de tocar nas coisas                                                                                        6;0 

 Gesticula e faz caretas; eleva e franze as sobrancelhas                                        6;0 

 Empoleira-se em árvores e muros, e sobe a rede elevada nos parques                 6;0 

21. Pendura-se das argolas, da escada horizontal e da roda de cavalinhos               6;0 

 Aprende a patinar                                                                                                     6;0 

 Explora e toca em tudo o que encontra: lápis, borrachas, aparelhos                     6;6 

 Entretém-se com jogos de paciência, de robôs eletrónicos, etc.                             6;0 

 Transporta copos e jarros cheios, sem verter o líquido                                          6;0 

22. Gosta de baralhar e dar as cartas nos jogos de cartas                                          6;0 

 Enfia num colar contas de diferente cor e forma, em combinação simples           6;0 

 Toca os dedos da mão com o polegar                                                                    6;0          

 Lança corretamente uma bola                                                                                 6;0 

22. Tem pontaria. Lança a bola a um alvo colocado a poucos metros                         6;0 

 Sabe rematar a bola                                                                                                 6;0 

 Joga ao boliche (Bowlling)                                                                                        6;0 

 Mostra grande destreza manual e digital                                                                6;0 



 
      
 

5. Coordenação  senso-motriz    
 

5.6 Medicional; instrumentação   

 
         

 

5.7 Figural 
 

5.71 Representativa, construtiva 

 
5.72 Gráfica: rabisco, desenho 

 
  
       
 
 
       
       

25. Aprende a fazer dobragens de papel (barcos, pássaros, aviões…)                       6;0 

26. Ata duas cordas com um nó                                                                                    6;0 

 Segue com o lápis um labirinto desenhado em papel                                             6;0 

 Sobe e desce o labirinto de barras, pendurado do lado de fora                              6;0 

 Balanceia-se posto de pé no assento e desce o escorrega patinando                   6;0 

 Interessa-se pelo jogo do boliche (Bowlling)                                                         6;10 

 Sabe usar o guardanapo                                                                                        6;6 

 Usa a faca para cortar a carne e barrar o pão                                                       6;6 

 Maneja bem os talheres na mesa                                                                          6;0   

 Atraem-no os jogos com água, areia e barro                                                      6;0 

27. Percebe semelhanças e diferenças entre desenhos                                          6;0 

 Repara na falta de algum detalhe no desenho de uma cara                              6;0 

28. Diverte-se com os puzzles                                                                                  6;0   

 Sabe dizer as diferenças entre objetos ou animais, por ex. pássaro, cão  6;0 

 Capta e reproduz a simetria de figuras geométricas simples                               6;0 

29. Desenha um boneco e recorta-o com as tesouras                                              6;0 

 Percebe semelhanças e diferenças entre figuras e desenhos                            6;6 

   30. Copia facilmente um losango                                                                              6;0 

 Desenha um triângulo razoavelmente                                                                 6;0 

 Prefere pintar a desenhar                                                                                    6;0 

 Desenha, pinta e modela como entretimento                                                      6;0 

 Ao desenhar, exagera o tamanho do que lhe parece importante                        6;0 

 Nos desenhos expressa não só a forma como as vivências dos 
personagens  

6;0 

31. Desenha com vislumbre da perspetiva. Destaca a figura do fundo                    6;0 

 Desenha alinha do horizonte e pinta o céu por cima                                           6;0 

 Consegue copiar um retângulo com as diagonais, imitando um envelope         6;0 

32. Pode desenhar um oito ao alto (8) ou deitado (∞)                                              6;0 

33. Segue com o lápis o traçado de uma linha sinuosa (labirinto)                            6;0 

 Recorta com as tesouras bonecos de papel                                                        6;0 

 Desenha as árvores perpendiculares à encosta da montanha                            6;0 



6. Contacto e comunicação 

 
6.1 Reconhecimento, memória e antecipação 

 

6.2 Resposta a sinais 

     

6.4 Fala, linguagem 

 
  

6.5 Interação mimética 
 

6.51 Linguagem gestual, imitação  

 
6.52 Simulação, fantasia 

 
 

 Recorda 5 algarismos escutados em intervalos de um segundo                          6;0 

 Tem boa memória de detalhes e de factos concretos                                           6;0 

34. Repete ao contrário três algarismos, por ex. 8-3-6 (6-3-8)                                   6;0 

 Consegue comparar duas recordações                                                                6;0 

35. Repete um par de versos que rimam entre si (16 sílabas)                                   6;0 

 Recorda o nome de algumas ruas da vizinhança                                                  6;0 

 Repete de memória os passos dados na realização de uma construção            6;0 

 Relata os acontecimentos na sua ordem                                                             6;0 

 Descobre rapidamente qualquer alteração na expressão facial dos pais             6;0 

36. Joga à cabra cega e ao jogo do tira roupa                                                          6;0 

  37. Tem um vocabulário alargado e exprime-se bem                                               6;0 

 É capaz de expressar estados de ânimo: “estou chateado com …, 
porque…”  

6;0 

 Tenta descrever o filme que viu na televisão                                                      6;0 

 Fala normalmente ao telefone                                                                             6;0 

38. Consegue contar uma história grande; às vezes, adulterando partes               6;0 

 Dando-lhe palavras simples, combina-as para formar uma frase                        6;0 

 Discute verbalmente                                                                                             6;0 

 Utiliza o superlativo nas duas formas: grandíssimo, o mais grande (de 
todos)    

6;0 

 Sabe dizer onde vive                                                                                             6;6 

 Usa o telefone. Faz algumas chamadas                                                                6;6 

 Gosta de adivinhas                                                                                                 6;6 

39. Consegue piscar os olhos alternadamente                                                           6;0 

40. Gesticula e faz caretas para divertir                                                                      6;0 

 Imita o gesto de mostrar os dentes de um lado da boca e do outro                     6;0 

 Narra uma história inventando-a ao mesmo tempo que a relata                           6;0 

 Aceita a verdade desiderativa, ou seja ajustada aos seus desejos                       6;0 

41. Relaciona os personagens do seu desenho para compor uma história               6;0 

 As meninas passam do jogo das casas e mamãs ao de professoras e 
médicas  

6;0   

42. Participa em representações com disfarces e em comédias improvisadas           6;0 

 Organiza jogos simbólicos, espécie de comédias improvisadas                            6;0 

 Joga com bonecas às casas, mães e pais, médicos (f)                                         6;0 

 Gosta de ouvir histórias e fábulas                                                                          6;0 



6.6 Habituação, cooperação 
 

6.61 Auto-suficiência 

 
6.62 Aprendizagem social 

 
  
 

7. Conceituação 
7.1 Esteriótipos 

 

7.2 Curiosidade e invenção 

       
       

 
 

 Consegue abotoar o vestido e atar os cordões dos sapatos                                 6;0 

 De manhã, veste-se e arranja-se sozinho                                                             6;0 

 Tenta ajudar nas tarefas simples da casa                                                             6;0 

 Aprende costumes e modos sociais: cumprimentar, dar a mão …                       6;0 

 É capaz de fazer o laço dos cordões dos sapatos sem ajuda de ninguém           6;0 

 Multiplica as experiências fora do quadro familiar                                                 6;0 

 Manuseia bem os talheres na mesa                                                                      6;0 

43. Junta-se a crianças mais velhas para percorrer o bairro                                     6;0 

 É capaz de ter alguma independência: multiplica as experiências fora de 
casa  

6;0 

44. Algumas vezes, se está perto, quer ir sozinho para a escola                               6;4 

45. Veste-se e despe-se sozinho; sabe atar os cordões dos sapatos                        6;6 

 Oferece-se para ir à loja fazer recados; sabe contar o troco                                6;6 

 Faz compras numa loja                                                                                         6;6 

 Utiliza a faca para cortar a carne e para barrar o pão                                           6;6 

 Sabe usar o guardanapo                                                                                       6;6 

 Tenta ir sozinho para a escola, se está perto                                                         6;8 

 O rapaz gosta de brincar com raparigas, e as meninas com meninos               6;0 

 Aceita a maneira de jogar das outras crianças, se eles aceitarem a sua           6,0 

46. Joga em grupo, tomando parte do mesmo jogo com outras crianças                6;0 

 Mostra certo sentido de humor, aguentando as piadas e usando-as                6;0 

 Apercebe-se do sexo dos brinquedos e reflete-o nos seus desenhos                  6,0 

 Se lhe dão três ou quatro recados, realiza-os sem alterar a ordem                      6;0 

47. Distingue jogos de rapazes e raparigas                                                               6;0 

 Estabelece diferenças em função dos sexos: há coisas de raparigas e de 
rapazes  

6;0 

 Define as coisas pela sua utilidade: a cadeira serve para se sentar                      6;6 

 Gosta de novas experiências e procura-as                                                             6;0 

 Mostra grande sentido criativo nos seus desenhos, embora os repita                    6;0 

 Aparecem os interesses artísticos                                                                          6;0 

48. Aventura-se a ir a ruas do bairro e a outros sítios próximos                                  6;0 

 Faz imensas perguntas e espera a explicação                                                      6;0 

49. Sente grande interesse pelos órgãos sexuais e compara os sexos                      6;6 

50. Faz perguntas acerca da origem dos bebés, da gravidez e do nascimento          6;0 

 Intriga-o a forma como os bebés saem da barriga da mãe e se dói                      6;0 

 Interessa-se pela origem da vida                                                                            6;0 



7.3 Pensamento 
 

7.31 Temporal 

 
7.32 Espacial 

 
 

7.33 Numérico, classificativo 

 Diz as horas e as meias horas                                                                                 6;0 

51. Aprende a conhecer a hora que marca o relógio                                                    6;6 

 Pode executar um plano de jogo programado de um dia para outro                       6;0 

 Relata os acontecimentos passados na mesma ordem em que ocorreram            6;0 

52. Agrada-lhe que a mãe lhe conte episódios engraçados da sua infância                6;0 

 Sabe quando começa a tarde                                                                                  6;0 

53. Pode dizer a que hora come e se deita; sabe que dia da semana é                      6;0 

 Gosta de procurar no calendário as datas de aniversários e dias festivos              6;0 

 Sabe dizer as quatro estações do ano                                                                     6;0 

 Aprende de memória o nome dos meses do ano                                                     6;0 

 Mostra interesse pelos calendários                                                                          6;0 

 Referido o dia da semana sabe dizer que dia foi ontem                                          6;0 

 Consegue construir um relógio em cartolina, dando-lhe o modelo                          6;0 

 Sabe que dia da semana é                                                                                       6;0 

 Consegue colocar os ponteiros do relógio marcando a 1, as 2, as 3 …                  6;6 

 Diz a hora que marca o relógio (consultando apenas o ponteiro das horas)           6;6 

 Recorda datas e acontecimentos passados                                                             6;6 

 Divertem-no as imagens em movimento, o teatro de sombras e os 
desenhos animados         

6;0 

54. Atraem-no os carros e outros jogos mecânicos                                                      6;0 

55. Monta e desmonta objetos, incluindo o manuseamento de ferramentas                6;0 

 Mostra a mão direita e o pé esquerdo                                                                     6;0 

 Forma um retângulo com dois triângulos                                                                 6;0 

 Conhece o lado direito e esquerdo do seu corpo                                                     6;0 

 Os puzzles divertem-no                                                                                            6;0 

 Recorta bonecos com as tesouras                                                                           6;3   

 Distingue a sua direita e esquerda, mas tem dificuldade em relação aos 
outros    

6;3 

 Desenha algum número ao contrário: de cima para baixo; da direita à 
esquerda  

6;6 

 Sabe o número de dedos que tem em cada mão, e nas duas juntas                      6;0 

56. Acerta o número de dedos que lhe mostram de uma vez, com ambas as 
mãos     

6;0 

 Sabe quantas coisas completam uma dúzia                                                            6;0 

57. Soma até um total de 20; subtrai números dentro da primeira dezena                   6;0 

 Conta até 100                                                                                                           6;0 

 Resolve somas e subtrações com algarismos do 0 ao 5                                         6;0 

 Soma com facilidade dentro da primeira dezena: 3+4, 5+3 …                                6;0   

 Subtrai facilmente dentro dos cinco primeiros dígitos: 3-1, 4-2 …                           6;0 

 Mostra interesse espontâneo pelos números                                                          6;0 

58. Intervém em jogos de mesa simples: jogo da glória, damas, dominó                    6;0 

 Escreve os números até 20                                                                                     6;0 

 Distribui quatro objetos em dois pares: por semelhança de forma, de cor, 
etc.      

6;0 

 Faz lotes de sete objetos. Consegue contar sete pancadas dadas sobre a 6;0 



 
7.34 Semântico 

 
7.35 Relacionante, valorativo 

 
 
 

 
 
 
 

mesa  

 Dados três objetos, distingue o que é maior que um e menor que o outro              6;0 

 Cumpre ordens como “deixa 6 moedas na mesa”, “dá-me 8 moedas”                    6,0 

 Ordena uma série de objetos e inverte a série                                                         6;0 

 Reconhece o número 7 impresso e faz um lote com sete coisas                            6;0 

 Repete ao inverso 3 algarismos                                                                               6;0 

 Consegue construir um relógio em cartolina, dando-lhe o modelo                          6;0 

 Entrega as peças azuis e as peças quadradas                                                        6;0 

 Distribui 4 coisas em pares: segundo a forma, cor, etc.                                         6;0 

 Realiza uma série na ordem inversa a outra dada                                                  6;0 

 Aprende de memória o nome dos meses do ano                                                    6;0 

 Manuseia dinheiro sem o perder                                                                             6;0 

 Constrói em plasticina um rolo o dobro de largo que outro                                     6;0 

 Diz quantos recipientes cabem dentro do outro maior                                 6;0 

 Indica quantos palmos tem a borda da mesa                                                          6;6 

 Repete 5 números escutados com intervalos de um segundo                                6;6 

 Consegue manusear símbolos                                                                                 6;0 

59. Pergunta o significado das palavras quando não entende a frase                         6;0 

60. Entusiasma-o o jogo das adivinhas                                                                        6;0 

 Explica os seus desenhos aos colegas                                                                    6;0 

 É capaz de descrever um desenho que representa cenas conhecidas                   6;0 

 Escreve cartas ao pai ou à mãe                                                                              6;0 

 Aprende com a experiência para realizar melhor as mesmas coisas                       6;0 

 Emite juízos de valor sobre uma conduta                                                                 6;0 

 Apercebe-se dos seus erros e expressa-os                                                             6;0 

 Indica o que falta numa série de desenhos incompletos                                          6;0 

 Distingue a fantasia da realidade                                                                             6;0 

61. Completa o desenho de um boneco                                                                       6;0 

62. Resolve analogias como “ o pai é homem, a mãe é…?”                                        6;0 

 Define, à sua maneira, o que é uma carta                                                              6;0 

 Repara na falta de algum detalhe no desenho de uma cara                                  6;0 

 Sabe dizer as diferenças entre objetos e animais                                                   6;0 

 Pensa que a velocidade do pêndulo depende do impulso inicial que se lhe 
dá   

6;0 

 Realiza uma série na ordem inversa a outra dada 6;0 

 Constrói em plasticina um rolo o dobro de outro                                                     6;0 

 Diz quantos recipientes cabem dentro de outro maior                                 6;0 

 Diz o número de vezes que um pau contém a outros menores                              6;0 

 Se lhe dão três ou quatro recados, realiza-os sem alterar a ordem                        6;0 

 Indica quantos palmos tem a borda da mesa                                                          6;6 



 
8. Normatividade 
 

8.1 Norma 

 

8.2 Escolaridade, aplicação 
 
8.21 Tarefa 

 
8.22 Leitura e escrita 

 
 

9. Conduta ético-social 

 
 

 

 

   63. Ao jogar cumpre as regras e depende menos da arbitragem de um chefe          6;0 

 Antes de começar a jogar, negoceia as regras                                                      6;0 

 Inventa jogos espontâneos com regras que muda a meio do jogo                        6;0 

 Guarda cuidadosamente os seus brinquedos                                                        6;0 

64. Acata as regras da escola                                                                                     6;0 

 Compreende as normas morais mediante exemplos concretos                             6;0 

 No jogo combina a sua ação com a dos adultos                                                     6;0 

65. Considera bom o que os seus pais permitem, e mau o que lhe proíbem              6,0 

 Respeita a vez e as regras do jogo                                                                         6;6 

   66. Agrada-lhe sentir-se responsável e que lhe atribuam tarefas                                6;0 

 Pode começar a aprendizagem escolar                                                                   6;0 

 Realiza uma tarefa até a concluir                                                                             6;0 

 Fica contente quando termina bem um trabalho                                                      6;0 

67. Começa a fazer frente a uma tarefa imposta                                                          6;0 

 Pode ajudar nas tarefas domésticas simples                                                           6;0 

 Já aprendeu a ler                                                                                                      6;0 

 Começa a ler e a escrever                                                                                        6;0 

68. Escreve pequenas cartas ao pai e à mãe                                                               6;0   

 Escreve o alfabeto todo                                                                                            6;0 

 Consegue “ler” de memória histórias conhecidas                                                     6;0 

 Lê com agrado historietas simples de animais, embora com erros                          6;0 

69. Gosta que lhe leiam histórias; toma parte ativa na leitura                                       6;0 

70. Lê banda desenhada e contos de pouco texto                                                        6;0 

 Gosta de ler em voz alta qualquer livro                                                                    6;0 

 Na leitura, às vezes, omite palavras ou sílabas                                                       6;6 

 Resolve a confusão das letras b, d, q                                                                      6;6 

 Demonstra interesse pelos exercícios de leitura e escrita                                       6;6 

 Escreve o seu nome e apelidos corretamente                                                         6;6 

 Faz compras nalguma loja                                                                                        6;6 

 Joga em grupo, participando no mesmo jogo com outras crianças                          6;0 

 Aprende costumes e modos sociais: cumprimentar, dar a mão                               6;0 

 Considera bom o que os seus pais permitem, e mau o que lhe proíbem                 6,0 

 Diz que não se pode copiar os trabalhos de outros porque é proibido                     6;6 



SEIS ANOS 

(Esquema) 

 

1. Conduta afetiva ( Tr = 9 ) 

1.1 Agradável, sintónica                                                                               1 

1.2 Ansiosa                                                                                                   2,3 

1.3 Aversiva                                                                                                  4,5 

1.4 Assertiva                                                                                                 6-9 

2. Desenvolvimento Somático ( Tr = 8 )      

2:2 Sentar-se                                                                                                 10 

2.31 Saltar                                                                                              11,12 

2.32 Correr                                                                                             13,14 

2.33 Agilidade                                                                                        15-16 

2.34 Força, luta                                                                                      17 

3. Senso-perceção ( Tr = 3 ) 

3.3 Auditiva: Música e ritmo                                                                          18,19  

3.4 Táctil, somático, cenestésico                                                                  20 

4. Reação motriz ( Tr = 6 ) 

4.2 Pés e pernas                                                                                           21 

4.31 Preensão, manipulação                                                                 22,23 

4.32 Batimento, lançamento                                                                  24 

4.33 Destrezas                                                                                       25,26 

5. Coordenação sensório-motora (Tr = 7 ) 

5.71 Representativa, construtiva                                                           27-29 

5.72 Gráfica: pintura, desenho                                                              30-33   

6. Contato e comunicação ( Tr = 13 ) 

6.1 Reconhecimento, memória                                                                    34,35 

6.2 Sinais                                                                                                      36   

6.4 Fala,linguagem                                                                                       37,38 

6.51 Linguagem gestual                                                                         39,40 

6.52 Simulação, fantasia                                                                        41,42  

6.61 Auto-suficiência                                                                             43-45 

6.62 Aprendizagem social                                                                      46    

 

7. Concetualização (Tr = 16 ) 

7.1 Esteriótipos                                                                                             47   



7.2 Curiosidade e invenção                                                                          48-50  

7.31 Temporal                                                                                        51-53 

7.32 Espacial                                                                                         54,55 

7.33 Numérico, classificativo                                                                 56-58 

7.34 Semântico                                                                                      59,60 

7.35 Relacionante, valorativo                                                                61,62 

8. Normatividade (Tr = 8 ) 

8.1 Norma                                                                                                     63-65 

8.2 Escolaridade, aplicação: 8.21 Tarefa                                                      66,67 

8.22 Escrita e leitura                                                                              68-70                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA PERFIL 

(1 -2 Anos) 
 
 

0;11           3r Sem         4º Sem        2 anos        3 anos 
1.1 Reações 
Agradáveis 

 
 

 
1 

 
44 

 
1, 2 

 
1,2 

1.2 Ansiosas 
 

 
 

 
2 

 
45 

 
3 

 
3,4 

1.3 Aversivas 
 

 
160 

 
3 

 
46 

 
4,5 

 
5 

1.4 Assertivas 
 

 
161 

 
4,5 

 
47,48,49 

 
6,7 

 
6, 7 

2.1 Gatinhar, 
trepar 

 
162 

 
6 

 
50 

 
8 

 
8 

2.2 Sentado 
        

 
163 

 
7 

 
51 

 
9,10 

 
9,10 

2.31 Andar, 
        saltar                             

 
164 

 
8,9 

 
52,53 

 
 11,12,13 

 
11, 12 

2.32 Locomo- 
cão, correr 

 
 

 
10,11 

 
54,55 

 
14,15,16 

 
13, 14 

2.33 Agilidade 
       

  
 

 
 

 
 

 
15, 16,17 

3.1 Trófico   
12 

   
 

3.2 Visual 
 

  
13 

 
56 

 
 

 
18,19 

3.3 Auditivo 
 

 
165 

 
14,15 

 
57 

 
17 

 
20,21,22 

3.4 Táctil 
 

 
166,167 

 
16,17 

 
58,59 

 
18,19,20,21 

 
23,24,25,26 

4.31 Manipula 
        ção 

 
168 

 
18,19 

 
60,61 

 
22,23 

 
27,28 

4.32 Batimen.  
lançamentos 

 
 

 
 

 
62,63 

 
24,25 

 
29 

4.33 Destreza 
 

 
 

 
 

 
 

 
26,27,28 

 
30,31 

5.1 Buco -            
manual 

 
169 

  
64 

  

5.2 Óculo - 
motor 

 
170 

    

5.3 Audio- 
      motor 

 
171 

  
65 

 
29,30 

 

5.5 Seg. 
      procura 

 
172,173,174 

 
22,23 

 
66,67 

 
31 

 

5.6 
Medicional 

 
175 

 
24,25 

 
68,69 

 
32,33 

 

5.71 Figural 
representativa 

 
176 

 
26 

 
70,71 

 
34,35,36 

 
32,33 

5.72 Gráfica 
 

 
 

 
27 

 
72 

 
37,38 

 
34,35,36 

6.1 Reconhec 
      memória 

 
177 

 
28 

 
73 

 
39,40 

 
37 

6.2 Sinais 
 

 
178 

 
29 

 
74 

 
41,42 

 
38 

6.3 Demanda 
      Inibição 

 
179,180,181 

 
30,31 

 
75,76,77 

 
43 

 
39,40 

6.4 Fala 
 

 
182,183,184 

 
32,33,34 

 
78,79,80 

 
44,45,46 

 
41,42,43 

6.51 Mimético 
        Gesto 

 
185,186,187 

 
35,36,37 

 
81,82,83,84 

 
47,48,49 

 
44,45 

6.52 
Simulação 

 
 

 
38,39,40 

 
85,86,87 

 
50,51,52 

 
46,47,48 

6.61 Coopera- 
        ção 

 
 

 
41,42,43 

 
88,89,90 

 
53,54,55 

 
49,50,51 

6.62 Aprend. 
        social 

  
 

 
 

 
 

 
52,53 

7. concetuali-
zação 

 
 

   
56,57,58,59 

 

7.1 
Esteriótipos 

     
54,55 



7.2 
Curiosidade 

     
56,57 

7.31 
Temporal 

     
58,59 

7.32 Espacial 
 

     
60,61 

7.33 
Numérico 

     
62,63,64 

7.34 
Semântico 

     
65,66,67 
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     Valorativo 
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FICHA PERFIL 

(3 - 6 Anos) 
 
 

                     2 Anos        3 Anos        4 Anos        5 Anos        6 Anos        7 Anos 
1.1 Reações 
Agradáveis 

 
1, 2 

 
1, 2 

 
1, 2 

 
1, 2 

 
1 

 
1, 2, 3 

1.2 Ansiosas 
 

 
3 

 
3, 4 

 
3, 4 

 
3, 4 

 
2, 3 

 
4,5 

1.3 Aversivas 
 

 
4,5 

 
5 

 
5, 6 

 
5, 6 

 
4, 5 

 
6 

1.4 Assertivas 
 

 
6,7 

 
6, 7 

 
7, 8, 9 

 
7, 8 

 
6, 7, 8, 9 

 
7, 8, 9, 10 

1.6 Pré-
sexual 

  
 

    
11 

2.1 Trepar 
 

 
8 

 
8 

 
10 

   

2.2 Sentado 
       montar 

 
9,10 

 
9, 10 

 
11 

  
10 

 
12 

2.31 Andar, 
        saltar                             

 
11, 12, 13 

 
11, 12 

 
12, 13, 14 

 
9, 10, 11 

 
11, 12 

 
13 

2.32 Locomo- 
cão, correr 

 
14, 15, 16 

 
13, 14 

 
15, 16 

 
12, 13, 14 

 
13, 14 

 
14 

2.33 Agilidade 
       força 

  
15, 16, 17 

 
17 

 
15, 16, 17 

 
15, 16 

 
15, 16, 17 

2.34 Força, 
        Luta 

  
 

   
17 

 
18, 19 

3.2 Visual 
 

  
18, 19 

  
18 

  
 

3.3 Auditivo 
 

 
17 

 
20, 21, 22 

 
18, 19, 20 

 
19 

 
18, 19 

 
20 

3.4 Táctil 
 

 
18, 19, 20, 21 

 
23, 24, 25, 26 

 
21, 22, 23 

  
20 

 
21 

4.1 Cabeça e 
      Tronco 

   
24, 25 

 
20 

  
22 

4.2 Pés e 
      Pernas 

   
26 

 
21 

 
21 

 
23, 24 

4.31 Manipula 
        ção 

 
22, 23 

 
27, 28 

 
27, 28 

 
22 

 
22, 23 

 
25, 26, 27, 28 

4.32 Batimen.  
lançamentos 

 
24, 25 

 
29 

 
29, 30, 31 

 
23, 24 

 
24 

 
29 

4.33 Destreza 
 

 
26, 27, 28 

 
30, 31 

 
32, 33 

 
25, 26 

 
25, 26 

 
30 

5.3 Audio- 
      motor 

 
29, 30 

     

5.5 Seg. 
      procura 

 
31 

     

5.6 
Medicional 

 
32, 33 

   
27, 28 

  

5.71 Figural 
representativa 

 
34, 35, 36 

 
32, 33 

 
34, 35 

 
29, 30, 31 

 
27, 28, 29 

 
31, 32 

5.72 Gráfica 
 

 
37, 38 

 
34, 35, 36 

 
36, 37, 38 

 
32, 33, 34 

 
30, 31, 32, 33 

 
33, 34, 35 

6.1 Reconhec 
      memória 

 
39, 40 

 
37 

 
39, 40 

 
35, 36 

 
34, 35 

 
36 

6.2 Sinais 
 

 
41,42 

 
38 

 
41 

 
37 

 
36 

 
37 

6.3 Demanda 
      Inibição 

 
43 

 
39, 40 

 
42 

   
38 

6.4 Fala 
 

 
44, 45, 46 

 
41, 42, 43 

 
43, 44, 45 

 
38, 39 

 
37, 38 

 
39, 40, 41 

6.51 Mimético 
        Gesto 

 
47, 48, 49 

 
44, 45 

 
46, 47 

 
40,41, 42 

 
39, 40 

 
42, 43 

6.52 
Simulação 

 
50, 51, 52 

 
46, 47, 48 

 
48, 49, 50 

 
43, 44 

 
41, 42 

 
44, 45 

6.61 coopera. 
autosuficiênca 

 
53, 54, 55 

 
49, 50, 51 

 
51, 52 

 
45, 46 

 
43, 44, 45 

 
46, 47 

6.62 Aprend. 
        social 

  
52, 53 

 
53, 54, 55 

 
47, 48 

 
46 

 
48, 49 

7. concetuali-
zação 

 
56, 57, 58, 59 

     
 



7.1 
Esteriótipos 

  
54, 55 

 
56, 57 

 
49, 50 

 
47 

 
50 

7.2 
Curiosidade 

  
56, 57 

 
58, 59, 60 

 
51, 52 

 
48, 49, 50 

 
51, 52 

7.31 
Temporal 

  
58, 59 

 
61, 62 

 
53, 54 

 
51, 52, 53 

 
53, 54, 55 

7.32 Espacial 
 

  
60, 61 

 
63, 64 

 
55, 56, 57 

 
54, 55 

 
56, 57 

7.33 
Numérico 

  
62, 63, 64 

 
65, 66, 67 

 
58, 59, 60 

 
56, 57, 58 

 
58, 59, 60, 61 

7.34 
Semântico 

  
65, 66, 67 

 
68, 69, 70 

 
61, 62 

 
59, 60 

 
62 

7.35 Relacio. 
     Valorativo 

  
68, 69, 70 

 
71, 72, 73, 74 

 
63, 64, 65 

 
61, 62 

 
63, 64, 65, 66 

7.36 Lógico 
 

      
67 

8.1 Norma 
 

    
66, 67 

 
63, 64, 65 

 
68 

8.21 Tarefa 
 

     
66, 67 

 
69,70 

8.22 Escrita 
        Leitura 

    
68,69 

 
68, 69, 70 

 
71, 72 

9.1 Conduta 
      social 

      
73, 74, 75, 76 

9.2 Conduta 
      Moral 

      
77, 78, 79, 80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE PERFIL 
 

Nome _________________________________________________________________    Idade  ________ anos           telef. ___________________ 

Género: Masculino   ⃞   Feminino    ⃞      J.I./Escola ____________________________  Telef. __________________       Data  ____/____/____ 

Residência __________________________________________________________     J.I./Escola _________________________________________ 
 

                                                 Perfil das Capacidades 
120 %      __________________________________________________________________ 
110 %   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
100 %   …………………………………………………………………………………………………………………………………..                 
90 %     ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
80 %     …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
70 %     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
60 %     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
50 %       ___________________________________________________________________ 
40 %     …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
30 %     …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
20 %     ……………………………………………………………………………………………………………………………........ 
10 %     ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
0   %        __________________________________________________________________ 
           0                 1                 2                3                 4                5                 6                 7                 8        

                                                                            Capacidades 

Normas de Aplicação da Escala e Elaboração dos Perfis 
1. Determina-se exatamente a idade da criança (meses e/ou anos completos), escolhendo para isso o questionário e a ficha perfil correspondentes. 
2. Para além das condutas que correspondem à idade real da criança, valorizam-se as das idades contíguas, anterior e posterior, salvo nos extremos (o meses e 6 

anos) em que só é possível considerar um destes períodos. Por isso, às vezes será preciso utilizar dois questionários embora o registo se possa fazer sempre sobre 
uma única ficha perfil. 

3. Assinalam-se com um círculo as condutas observadas na criança e com um X  as não observadas. 
4. Traça-se uma barra horizontal sobre a ficha de perfil, obtendo-se desta forma o PERFIL MODAL 
5. Traça-se o perfil de Capacidades, utilizando o gráfico acima. Para isso contam-se os círculos que aparecem em cada quadrado da coluna correspondente á idade da 

criança; divide-se o número de condutas assinaladas com círculo pelo número total de condutas dessa capacidade, arredondando o resultado para o número 
inteiro mais próximo e consultando os valores em percentagens, à esquerda do gráfico, marcam-se os pontos que se unem com traços retilíneos. 

                          Capacidades  
1. Afetivas 
2. Somáticas 
3. Sensório percetivas 
4. Motoras 
5. Sensório motoras 
6. Comunicação 
7. Pensamento 
8. Normatividade 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Autorização do Ministério da Educação para             

passagem de questionários  



 

 

fatima tenreiro <tenreiro.fatima@gmail.com> 

 

Monotorização de Inquéritos em Meio Escolar: Inquérito nº 
0479300001 

1 mensagem 

 

mime-noreply@gepe.min-edu.pt <mime-noreply@gepe.min-edu.pt> 
26 de março de 2015 

14:36 
Para: tenreiro.fatima@gmail.com 

Exmo(a)s. Sr(a)s.  

O pedido de autorização do inquérito n.º 0479300001, com a designação Escala 
Observacional do Desenvolvimento - Qustionários, registado em 28-02-2015, foi aprovado. 

Avaliação do inquérito: 

Exmo.(a) Senhor(a) Dr.(a) Maria de Fátima Tenreiro dos Santos  
Venho por este meio informar que o pedido de realização de inquérito em meio 
escolar é autorizado uma vez que, submetido a análise, cumpre os requisitos, 
devendo atender-se às observações aduzidas. 
Com os melhores cumprimentos 
José Vítor Pedroso 
Diretor-Geral 
DGE 

Observações: 

a) A realização dos Inquéritos fica sujeita a autorização da Direção do 
Agrupamento de Escolas do ensino público a contactar para a realização do 
estudo - J.I do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho . Merece especial atenção 
o modo, o momento e condições de aplicação dos instrumentos de recolha de 
dados em meio escolar, devendo fazer-se em estreita articulação com a Direção 
do Agrupamento. 
b) Deve considerar-se o disposto na Lei nº 67/98 em matéria de garantia de 
anonimato dos sujeitos, confidencialidade, proteção e segurança dos dados, sendo 
necessário solicitar o consentimento informado e esclarecido do titular dos dados. 
No caso presente de inquirição de alunos menores (menos de 18 anos) este 
deverá ser atestado pelos seus representantes legais. As autorizações assinadas 
pelos Encarregados de Educação devem ficar em poder da Escola/Agrupamento 
ao qual pertencem os alunos. Não deve haver cruzamento ou associação de 
dados entre os que são recolhidos pelos instrumentos de inquirição e os 
constantes das declarações de consentimento informado.  
c) Informa-se ainda que a DGE não é competente para autorizar a realização de 
intervenções educativas/desenvolvimento de atividades/programas em meio 
escolar/formação de docentes, dado ser competência da Escola/Agrupamento. 

Pode consultar na Internet toda a informação referente a este pedido no endereço 
http://mime.gepe.min-edu.pt. Para tal terá de se autenticar fornecendo os dados de acesso 
da entidade. 

 

 

http://mime.gepe.min-edu.pt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Autorização do Agrupamento de Escolas Rosa 

Ramalho 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Realização da palestra sobre a EOD 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 – Realização da ação de formação 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 – Guião da entrevista 

 





Objetivos Gerais Objetivos Específicos Categorias Questões 
 
 
1. Identificar microgeneticamente a 
sequenciação do desenvolvimento 
das crianças em idade pré-escolar; 

 

1. Através da pesquisa teórica na 
bibliografia da especialidade, 
analisar as principais vertentes 
teóricas que envolvem o conceito de 
desenvolvimento humano, 
nomeadamente da criança; 

 

 
 
 
Desenvolvimento 

 
 
1.Considera importante conhecer as 
dinâmicas intrínsecas ao processo de 
desenvolvimento da criança? Porquê? 

 
2. Conhecer instrumentos de 
observação do desenvolvimento das 
crianças em idade pré-escolar, 
nomeadamente a EOD; 

2. Através de formação educativa 
específica (ações de formação), dar 
a conhecer a Escala de Observação 
do Desenvolvimento de Francisco 
Secadas; 

 
Caraterísticas de Diagnóstico da EOD 

Após tomar conhecimento da EOD, 
quais os principais pontos positivos que 
lhe reconhece? E negativos? 

 
3. Consciencializar o ritmo de 
desenvolvimento individual, bem 
como os seus avanços e recuos; 

 

3. Após uma contextualização 
(tradução e adaptação) da EOD, 
utilizá-la como instrumento de 
diagnóstico do estádio de 
desenvolvimento das crianças dos 
Jardins de Infância do estudo; 

 
Operacionalização da EOD como 
instrumento de diagnóstico do 
desenvolvimento 

Em sua opinião, em que medida  a 
implementação da EOD pode influenciar 
a organização do ambiente educativo no 
J.I.? 

 
4. Implementar a EOD na educação 
pré-escolar portuguesa; 

 

4. Através das informações 
recolhidas com a EOD, proceder à 
contextualização educativa dos 
casos despistados como possíveis 
‘desvios’; 

 
 
EOD – Diagnóstico das crianças da turma 

Considera importante o contributo da 
EOD no despiste de casos  ‘especiais’ no 
processo de desenvolvimento? Explique 

5.Desenvolver um programa psico-
educativo de intervenção, que possa 
ser aplicado conjuntamente pelos 
diversos agentes da comunidade 
educativa; 

 

5. Adequar, face aos resultados, as 
práticas educativas familiares e 
escolares, no sentido de favorecer o 
desenvolvimento das crianças, 
através da implementação de um 
programa de Intervenção 
Desenvolvimental (IPID); 

 
 
 
IPID 

 
 Considera importante a implementação 
de um programa de intervenção para os 
casos de ‘desvio’ diagnosticados? 
Justifique. 

6. Operacionalizar a interação 
família/Jardim-de-Infância, dotando-
os dos recursos e instrumentos 
necessários. 

 

6. Aproveitar a interação resultante 
da aplicação das escalas, como 
meio de desencadear e desenvolver 
formas de interação - parceria 
Jardim de Infância - família. 

 
 
EOD - Interação família/jardim 

Em sua opinião a EOD poderá ser um 
instrumento de cooperação educativo 
entre  o Jardim e a Família ? Explique  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 – Entrevista 



 

ENTREVISTA 

 

 

 

1. Em sua opinião é importante para um educador de infância conhecer as dinâmicas 

intrínsecas ao processo de desenvolvimento da criança? Porquê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. A Escala Observacional do Desenvolvimento (EOD), tem como finalidade principal, ajudar a 

estruturar as referidas dinâmicas. Do que já conhece da escala, quais são, em seu entender, os 

principais pontos positivos que lhe reconhece? E negativos? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Considera que a EOD pode ser um instrumento útil para a organização do ambiente 

educativo no J.I.? Porquê?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



4. Considera importante o contributo da EOD no despiste de casos ‘especiais’ no processo de 

desenvolvimento? Explique. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Face á possibilidade de despiste de casos ‘especiais’ do desenvolvimento, por parte da EOD, 

considera importante a implementação de um programa de intervenção para os casos de 

‘desvio’ diagnosticados? Justifique. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Em sua opinião a EOD poderá ser um instrumento de cooperação educativo entre  o Jardim 

de Infância e a Família ? Explique o seu entendimento. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

     Muito Obrigado pela sua colaboração 

 

      Fátima Tenreiro 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 – Reflexões 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – Entrevistas 



 

ENTREVISTA 

E12 

1. Em sua opinião é importante para um educador de infância conhecer as dinâmicas 

intrínsecas ao processo de desenvolvimento da criança? Porquê? 

 Sem dúvida, uma vez que sem tal conhecimento não se pode compreender suficientemente quer 

a estrutura, quer a fundamentação da EOD. Ela segue de perto os parâmetros desenvolvimentais da 

teoria de Piaget, o que deve ser tido em conta quando se lida com ela. 

 

2. A Escala Observacional do Desenvolvimento (EOD), tem como finalidade principal, ajudar a 

estruturar as referidas dinâmicas. Do que já conhece da escala, quais são, em seu entender, os 

principais pontos positivos que lhe reconhece? E negativos? 

Principais pontos positivos: - permitir uma diagnóstico contextualizado do 

desenvolvimento da criança; ajudar a definir o perfil de desenvolvimento da 

criança; favorecer a relação Jardim-família; servir de instrumento de reflexão 

sobre a reorganização do ambiente educativo, a adaptação de estratégias 

adequadas aos casos problemáticos, que sugere; ser de simples aplicação. 

Principais pontos negativos: demasiado extensa e complexa; exigir 

conhecimentos eu os pais nem sempre possuem; assentar demasiado numa 

observação, muitas vezes sustentada pela subjetividade de quem observa. 

 

3. Considera que a EOD pode ser um instrumento útil para a organização do ambiente 

educativo no J.I.? Porquê?  

Sim, porque ao favorecer uma observação sobre a ação leva a uma reflexão 

sobre a adequabilidade de estratégias e atividades, sobre potencialidades e 

necessidades da criança às quais se deve adequar toda a ação educativa e 

organização do ambiente em que ela se processa. 

 

4. Considera importante o contributo da EOD no despiste de casos ‘especiais’ no processo de 

desenvolvimento? Explique. 

Sim, porque a fornecer dados para a definição do perfil de desenvolvimento da 

criança desde logo deixa patentes desvios a parâmetro ‘normais’, evidenciando 

assim tais casos. 

 



5. Face á possibilidade de despiste de casos ‘especiais’ do desenvolvimento, por parte da EOD, 

considera importante a implementação de um programa de intervenção ou de um guião para 

os casos de ‘desvio’ diagnosticados? Justifique. 

Sim. Creio, no entanto, que o guião seria mais adequado. Um plano de 

intervenção teria de ser feito para cada criança, o que , para além de complexo, 

poderia colidir com o trabalho das equipas de NEE criando atritos e mesmo mal 

entendidos, o que não é de todo aconselhável. Por outro lado quem iria 

construir este plano? O educador que aplicou a EOD? Quem está a 

implementar o projeto? O primeiro, pode não ter conhecimentos necessários; o 

segundo pode não conhecer as crianças nem o contexto em que vivem. Daí 

que seja defensora de um guião, já que mais globalizante, com atividades que 

são essencialmente sugestões e passíveis de aplicação em diversas 

circunstâncias e contextos. 

 

7. Em sua opinião a EOD poderá ser um instrumento de cooperação educativo entre o Jardim 

de Infância e a Família ? Explique o seu entendimento. 

Sem dúvida. Ao solicitar aos pais que exponham o seu entendimento sobre o 

processo de desenvolvimento dos seus filhos está a proporcionar uma troca de 

informações e de interação com o J.I:, o que é sempre positivo. Por outro lado, 

certamente que muitos pais vão depois querer saber se as suas observações 

são coincidentes com as do educador, o que vem aprofundar a interação 

família-J.I. no processo educativos dos filhos. 

 

 

 

     Muito Obrigado pela sua colaboração 

 

      Fátima Tenreiro 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



                                                                   

 

 

 

 



 

 



                            

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

  

 



 

  

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11 – Questionário Pais 



 

Questionário 

Este questionário destina-se aos pais das crianças a frequentar os Jardins de Infância do Agrupamento 
de escolas Rosa Ramalho, que responderam ao inquérito da Escala de Observação de Desenvolvimento. 
Cada questão é composta por 3 possibilidades de resposta. Deve escolher só uma (aquela com que 
concorda mais) 

 
1. Depois de ter respondido ao questionário sobre o desenvolvimento do seu filho, achou que 
esse questionário era: 

Muito pouco importante       ❑ 

Pouco importante        ❑ 

Importante         ❑ 

Muito importante        ❑ 

Bastante importante        ❑  
 

2. Ficou com essa impressão do questionário porque considerou que ele: 

Não adianta Nada para o ajudar a conhecer o seu filho    ❑ 

 Adianta Pouco para melhorar o conhecimento do seu filho   ❑ 

 Ajuda a conhecer melhor o seu filho      ❑ 

 Ajuda Muito a conhecer melhor o seu filho      ❑ 

Ajuda Bastante a conhecer melhor o seu filho     ❑ 
 
3. Em sua opinião, o questionário é: 

Muito difícil de responder       ❑ 

 Um Pouco difícil de responder       ❑ 

Fácil de responder        ❑  

 Muito fácil de responder       ❑ 

Bastante fácil de responder       ❑ 
 
4. Ao responder a esse questionário achou que ele: 

 Não serve Nada para ajudar a trocar ideias com aeducadora do seu filho ❑ 

 Ajuda Pouco na troca de ideias com a educadora acerca do seu filho  ❑ 

 Ajuda na troca de ideias com a educadora acerca do seu filho   ❑ 

Ajuda Muito na relação com a educadora acerca do seu filho   ❑ 

Ajuda Bastante nessa relação e troca de ideias     ❑ 
   
5. Em sua opinião: 

 Não é Nada importante ir ao Jardim de Infância saber como vai o filho  ❑ 

É Pouco importante ir ao Jardim de Infância saber como vai o filho  ❑ 

É Importante ir ao Jardim de infância saber como vai o filho   ❑ 

É Muito importante ir ao Jardim de Infância saber como vai o filho  ❑ 

É Bastante importante ir ao Jardim de Infância saber como vai o filho  ❑ 
 
6. Após o questionário, se souber que o seu filho apresenta algumas dificuldades considera       
        que ter um ‘livrinho’ com algumas sugestões para o ajudar a ‘resolver’ os problemas é: 

 Nada importante        ❑ 

 Pouco importante        ❑ 

Importante         ❑ 

Muito importante        ❑ 

Bastante importante        ❑ 
      
                                              Muito Obrigada,           Mª Fátima Santos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 12 – Dados estatísticos 
 





             

                                          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



1. MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO, CORRELAÇÔES E REGRESSÔES ENTRE AS 
CAPACIDADES  

 
[Conjunto_de_dados1] F:\fatima base de dados.sav 
 

Estatísticas descritivas 

 Média Desvio Padrão N 

idade 1,41 ,949 311 
Afetivas 62,77 21,009 311 
Somáticas 72,09 21,518 311 
SensorioPercetivas 86,62 21,964 311 
Motoras 75,50 20,953 311 
Sensorio Motoras 86,88 20,641 311 
Comunicação 76,33 19,446 311 
Pensamento 71,16 20,712 311 

 

Correlações 

 idade Afetivas Somáticas 

SensorioPerc

etivas Motoras 

Sensorio 

Motoras 

Comunica

ção 

Pensamen

to 

 

 

 

Correlação de 

Pearson 

idade 1,000 -,005 ,048 -,081 -,291 ,330 ,161 ,091 

Afetivas -,005 1,000 ,458 ,091 ,223 ,133 ,167 ,240 

Somáticas ,048 ,458 1,000 ,358 ,263 ,283 ,326 ,367 

SensorioPercetivas -,081 ,091 ,358 1,000 ,296 ,295 ,400 ,432 

Motoras -,291 ,223 ,263 ,296 1,000 ,102 ,316 ,308 

Sensorio Motoras ,330 ,133 ,283 ,295 ,102 1,000 ,450 ,477 

Comunicação ,161 ,167 ,326 ,400 ,316 ,450 1,000 ,718 

Pensamento ,091 ,240 ,367 ,432 ,308 ,477 ,718 1,000 

 

 

 

Sig. (1 

extremidade) 

idade . ,468 ,197 ,077 ,000 ,000 ,002 ,055 

Afetivas ,468 . ,000 ,055 ,000 ,009 ,002 ,000 

Somáticas ,197 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

SensorioPercetivas ,077 ,055 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

Motoras ,000 ,000 ,000 ,000 . ,037 ,000 ,000 

Sensorio Motoras ,000 ,009 ,000 ,000 ,037 . ,000 ,000 

Comunicação ,002 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 

Pensamento ,055 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N idade 311 311 311 311 311 311 311 311 

Afetivas 311 311 311 311 311 311 311 311 

Somáticas 311 311 311 311 311 311 311 311 

SensorioPercetivas 311 311 311 311 311 311 311 311 

Motoras 311 311 311 311 311 311 311 311 

Sensorio Motoras 311 311 311 311 311 311 311 311 

Comunicação 311 311 311 311 311 311 311 311 

Pensamento 311 311 311 311 311 311 311 311 

 

Variáveis Inseridas/Removidas
a
 



 

Modelo Variáveis inseridas Variáveis removidas Método 

1 Pensamento, 
Afetivas, Motoras, 
SensorioPercetivas, 
Sensorio Motoras, 
Somáticas, 
Comunicação

b
 

. Inserir 

a. Variável Dependente: idade 
b. Todas as variáveis solicitadas inseridas. 
 

Resumo do modelo
b
 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa 

1 ,501
a
 ,251 ,234 ,830 

a. Preditores: (Constante), Pensamento, Afetivas, Motoras, SensorioPercetivas, Sensorio 
Motoras, Somáticas, Comunicação 
b. Variável Dependente: idade 
 

ANOVA
a
 

Modelo 
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z Sig. 

1 Regressão 70,146 7 10,021 14,541 ,000
b
 

Resíduo 208,806 303 ,689   

Total 278,952 310    

a. Variável Dependente: idade 
b. Preditores: (Constante), Pensamento, Afetivas, Motoras, SensorioPercetivas, Sensorio 
Motoras, Somáticas, Comunicação 
 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

Correlações 

B Erro Padrão Beta Ordem zero Parcial Parte 

1 (Constante) 1,081 ,289  3,742 ,000    

Afetivas ,000 ,003 -,004 -,067 ,947 -,005 -,004 -,003 

Somáticas ,002 ,003 ,056 ,918 ,360 ,048 ,053 ,046 

SensorioPercetivas -,007 ,003 -,154 -2,634 ,009 -,081 -,150 -,131 

Motoras -,015 ,002 -,339 -6,189 ,000 -,291 -,335 -,308 

Sensorio Motoras ,015 ,003 ,332 5,686 ,000 ,330 ,310 ,283 

Comunicação ,010 ,004 ,213 2,877 ,004 ,161 ,163 ,143 

Pensamento -,003 ,004 -,069 -,896 ,371 ,091 -,051 -,045 

a. Variável Dependente: idade 

 

 

Estatísticas de resíduos 

 Mínimo Máximo Média Desvio Padrão N 

Valor previsto -,52 2,90 1,41 ,476 311 

Valor Previsto Padrão -4,045 3,137 ,000 1,000 311 

Erro padrão do valor previsto ,068 ,303 ,126 ,042 311 

Valor previsto ajustado -,69 2,99 1,40 ,481 311 

Resíduo -1,871 2,161 ,000 ,821 311 

Resíduo Padronizado -2,254 2,603 ,000 ,989 311 

Resíduos Estudantizados -2,269 2,677 ,001 1,002 311 

deEstud. -1,897 2,286 ,001 ,844 311 

Resíduos deletados Estudantizados -2,285 2,705 ,001 1,005 311 

Mahal. Distância 1,071 40,295 6,977 5,909 311 

Distância de Cook ,000 ,052 ,004 ,007 311 

Valor de ponto alavanca centralizado ,003 ,130 ,023 ,019 311 

a. Variável Dependente: idade 

 

 
 



Capacidades  
 
 
GET 
  FILE='F:\fatima base de dados.sav'. 
DATASET NAME Conjunto_de_dados1 WINDOW=FRONT. 
FREQUENCIES VARIABLES=idade 
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
/ORDER=ANALYSIS. 

 

 
Frequências 

 

Estatísticas 
idade 

N Válido 311 

Ausente 0 
Média 1,41 
Mediana 2,00 
Modo 2 
Mínimo 0 
Máximo 3 
Soma 437 

 

 

idade 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 3 anos 66 21,2 21,2 21,2 

4 anos 89 28,6 28,6 49,8 

5 anos 120 38,6 38,6 88,4 

6 anos 36 11,6 11,6 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

 

Estatísticas descritivas 

 N Mínimo Máximo Soma Média Desvio Padrão Variância 

Afetivas 311 0 100 19520 62,77 21,009 441,361 
N válido (de lista) 311       

 

 

Descritivos 

Afetivas 

 N Média 
Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

Intervalo de 
confiança de 95% 

para média 

Mínimo Máximo 
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

3 anos 66 68,33 19,968 2,458 63,42 73,24 10 100 
4 anos 89 58,20 23,720 2,514 53,21 63,20 0 100 
5 anos 120 60,58 19,588 1,788 57,04 64,12 10 100 
6 anos 36 71,11 15,816 2,636 65,76 76,46 30 100 
Total 311 62,77 21,009 1,191 60,42 65,11 0 100 

 

ANOVA 
Afetivas 

 
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z Sig. 

Entre Grupos 6978,117 3 2326,039 5,500 ,001 
Nos grupos 129843,748 307 422,944   

Total 136821,865 310    

 

 



CORRELATIONS 
  /VARIABLES=Afet idade Localização 
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 

Correlações 

 

Estatísticas descritivas 

 Média Desvio Padrão N 

Afetivas 62,77 21,009 311 
idade 1,41 ,949 311 
Localização 1,59 ,492 311 

 
 

Correlações 

 Afetivas idade Localização 

Afetivas Correlação de Pearson 1 -,005 ,116
*
 

Sig. (2 extremidades)  ,936 ,041 

N 311 311 311 

idade Correlação de Pearson -,005 1 -,004 

Sig. (2 extremidades) ,936  ,947 

N 311 311 311 

Localização Correlação de Pearson ,116
*
 -,004 1 

Sig. (2 extremidades) ,041 ,947  

N 311 311 311 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades). 
 

 

 

Correlações 

 Afetivas idade Localização 

 
 
 
rô de Spearman 

Afetivas Coeficiente de Correlação 1,000 -,011 ,095 

Sig. (2 extremidades) . ,848 ,093 

N 311 311 311 

idade Coeficiente de Correlação -,011 1,000 ,006 

Sig. (2 extremidades) ,848 . ,911 

N 311 311 311 

Localização Coeficiente de Correlação ,095 ,006 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,093 ,911 . 

N 311 311 311 

 

Descritivos 

 N Média 
Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

Intervalo de 
confiança de 95% 

para média 

Mínimo Máximo 
Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Afetivas 
3 anos 66 68,33 19,968 2,458 63,42 73,24 10 100 

4 anos 89 58,20 23,720 2,514 53,21 63,20 0 100 

5 anos 120 60,58 19,588 1,788 57,04 64,12 10 100 

6 anos 36 71,11 15,816 2,636 65,76 76,46 30 100 

Total 311 62,77 21,009 1,191 60,42 65,11 0 100 

Localização 
3 anos 66 1,64 ,485 ,060 1,52 1,76 1 2 

4 anos 89 1,51 ,503 ,053 1,40 1,61 1 2 

5 anos 120 1,65 ,479 ,044 1,56 1,74 1 2 

6 anos 36 1,53 ,506 ,084 1,36 1,70 1 2 

Total 311 1,59 ,492 ,028 1,54 1,65 1 2 

 



 

ANOVA 

 
Soma dos 
Quadrados df 

Quadrado 
Médio Z Sig. 

Afetivas 
Entre Grupos 6978,117 3 2326,039 5,500 ,001 

Nos grupos 129843,748 307 422,944   

Total 136821,865 310    

Localização 
Entre Grupos 1,346 3 ,449 1,867 ,135 

Nos grupos 73,792 307 ,240   

Total 75,138 310    

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=Som 

  /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS. 
 

Estatísticas descritivas 

 

N Mínimo Máximo Soma Média 
Desvio 
Padrão 

Variânc
ia Assimetria Curtose 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatístic
a 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

Somáticas 
311 0 100 22420 72,09 21,518 

463,03
7 

-,861 ,138 ,484 ,276 

N válido (de lista) 311           

 
STATS SUBGROUP PLOTS SUBGROUP=idade VARIABLES=Afet 
/OPTIONS XSIZE=1.75 YSIZE=1.75 YSCALE=90 ALLDATACOLOR=whitesmoke SUBGROUPCOLOR=blue 
TRANSPARENCY=50 
ALLDATAPATTERN=solid SUBGROUPPATTERN=solid BINCOUNT=20 SMOOTHPROP=.05 
MISSING=VARIABLEWISE HISTOGRAM=AREA. 
 
 

Estatísticas descritivas 

 

N Mínimo Máximo Soma Média 
Desvio 
Padrão Variância Assimetria Curtose 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatístic
a 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

SensorioPercetivas 

311 0 100 26940 86,62 21,964 482,435 -1,888 ,138 3,205 ,276 

N válido (de lista) 311           

 

 

 
 
DESCRIPTIVES VARIABLES=Mt 
  /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS. 
 
 

 

Estatísticas descritivas 

 

N Mínimo Máximo Soma Média 
Desvio 
Padrão 

Variânc
ia Assimetria Curtose 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

Motoras 
311 10 100 23480 75,50 20,953 

439,02
5 

-,655 ,138 -,109 ,276 

N válido (de lista) 311           

 
 

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=SM 

  /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS. 

 



Estatísticas descritivas 

 

N Mínimo Máximo Soma Média 
Desvio 
Padrão Variância Assimetria Curtose 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatístic
a 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

Sensorio Motoras 311 0 200 27020 86,88 20,641 426,047 -,892 ,138 4,209 ,276 
N válido (de lista) 311           

 

 

Resumo de processamento do caso 

 Afetivas Localização idade 

Comprimento da série ou sequência 311 311 311 

Número de Valores Ausentes na 

Parcela 

Usuário ausente 0 0 0 

Sistema ausente 0 0 0 

Os casos não são ponderados. 

 

Parâmetros de Distribuição Estimados 

 Afetivas Localização idade 

Distribuição normal Localização 62,77 1,59 1,41 

Escala 21,009 ,492 ,949 

Os casos não são ponderados. 

 

 

Estatísticas descritivas 

 

N Mínimo Máximo Soma Média 
Desvio 
Padrão Variância Assimetria Curtose 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatístic
a 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

Comunicação 311 0 100 23740 76,33 19,446 378,133 -1,467 ,138 2,442 ,276 
N válido (de lista) 311           

 

 

Estatísticas 

Pensamento   
N Válido 311 

Ausente 0 
Média 71,16 

Mediana 80,00 
Modo 80 
Desvio Padrão 20,712 

Variância 428,978 
Assimetria -1,017 
Erro de assimetria padrão ,138 

Mínimo 0 
Máximo 100 

Soma 22130 

 

 
 

 

 
 

 

 



Pensamento 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido 0 4 1,3 1,3 1,3 

20 7 2,3 2,3 3,5 

30 11 3,5 3,5 7,1 

40 11 3,5 3,5 10,6 

50 24 7,7 7,7 18,3 

60 54 17,4 17,4 35,7 

70 33 10,6 10,6 46,3 

80 75 24,1 24,1 70,4 

90 73 23,5 23,5 93,9 

100 19 6,1 6,1 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Norm 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
SKEWNESS SESKEW 
/HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
 

Estatísticas 
Normatividade   

N Válido 311 

Ausente 0 

 
 

Normatividade 

 Frequência Porcentagem Porcentagem válida 
Porcentagem 
acumulativa 

Válido  155 49,8 49,8 49,8 

00 4 1,3 1,3 51,1 

100 64 20,6 20,6 71,7 

20 1 ,3 ,3 72,0 

50 17 5,5 5,5 77,5 

60 10 3,2 3,2 80,7 

70 4 1,3 1,3 82,0 

80 49 15,8 15,8 97,7 

90 7 2,3 2,3 100,0 

Total 311 100,0 100,0  

 

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=Com género Localização 

  /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS. 

 

 

Estatísticas descritivas 

 

N Mínimo Máximo Soma Média 
Desvio 
Padrão Variância Assimetria Curtose 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica Estatística 

Estatístic
a 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

Estatíst
ica 

Erro 
Padrão 

Comunicação 311 0 100 23740 76,33 19,446 378,133 -1,467 ,138 2,442 ,276 
género 0           

Localização 311 1 2 495 1,59 ,492 ,242 -,375 ,138 -1,872 ,276 
N válido (de lista) 0           

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=Com género Localização Afet Som idade SP Mt SM 
/STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS. 
 



Estatísticas descritivas 

 

N Mínimo Máximo Soma Média 
Desvio 
Padrão Variância Assimetria Curtose 

Estatístic
a 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatíst
ica 

Estatístic
a 

Estatístic
a 

Estatí
stica 

Erro 
Padrã

o 
Estatíst

ica 
Erro 

Padrão 

Comunicação 
311 0 100 23740 76,33 19,446 378,133 

-
1,467 

,138 2,442 ,276 

género 0           

Localização 311 1 2 495 1,59 ,492 ,242 -,375 ,138 -1,872 ,276 
Afetivas 311 0 100 19520 62,77 21,009 441,361 -,424 ,138 -,316 ,276 
Somáticas 311 0 100 22420 72,09 21,518 463,037 -,861 ,138 ,484 ,276 

idade 311 0 3 437 1,41 ,949 ,900 -,067 ,138 -,967 ,276 
SensorioPercetiv
as 

311 0 100 26940 86,62 21,964 482,435 
-

1,888 
,138 3,205 ,276 

Motoras 311 10 100 23480 75,50 20,953 439,025 -,655 ,138 -,109 ,276 

Sensorio Motoras 311 0 200 27020 86,88 20,641 426,047 -,892 ,138 4,209 ,276 
N válido (de lista) 0           

 

 

2. T Student 
 
T-TEST GROUPS=Localização(1 2) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=AfetSom SP Mt SM Com Psm 
/CRITERIA=CI(.95). 

 
Teste-T 

Estatísticas de grupo 

 

Localização Statistic 

Bootstrap
a
 

 

Viés 
Erro 

Padrão 

Intervalo de Confiança 
95% 

 Inferior Superior 

Afetivas Urbano N 127     

Média 59,84 ,09 1,98 56,05 63,85 

Desvio Padrão 22,921 -,141 1,240 20,310 25,142 

Erro padrão da média 2,034     

Rural N 184     

Média 64,78 -,01 1,40 62,12 67,50 

Desvio Padrão 19,388 -,093 ,854 17,582 21,025 

Erro padrão da média 1,429     

Somáticas Urbano N 127     

Média 65,35 ,05 2,08 61,38 69,40 

Desvio Padrão 23,428 -,182 1,444 20,445 26,169 

Erro padrão da média 2,079     

Rural N 184     

Média 76,74 -,04 1,35 74,21 79,44 

Desvio Padrão 18,795 -,037 1,201 16,516 21,067 

Erro padrão da média 1,386     

SensorioPerceti
vas 

Urbano N 127     

Média 84,49 ,01 2,14 80,14 88,81 

Desvio Padrão 23,828 -,238 2,212 18,946 28,058 

Erro padrão da média 2,114     

Rural N 184     

Média 88,10 -,09 1,50 85,13 90,83 

Desvio Padrão 20,517 -,017 1,821 16,753 23,955 

Erro padrão da média 1,513     

Motoras Urbano N 127     

Média 72,13 -,01 2,04 68,02 75,82 

Desvio Padrão 22,735 -,117 1,343 19,919 25,398 

Erro padrão da média 2,017     

Rural N 184     

Média 77,83 -,04 1,43 74,92 80,59 

Desvio Padrão 19,352 -,088 ,987 17,335 21,144 



Erro padrão da média 1,427     

Sensorio 
Motoras 

Urbano N 127     

Média 87,72 ,09 1,91 84,01 91,31 

Desvio Padrão 20,862 -,278 2,142 16,391 25,095 

Erro padrão da média 1,851     

Rural N 184     

Média 86,30 -,05 1,54 83,00 89,23 

Desvio Padrão 20,524 -,137 1,970 16,836 24,687 

Erro padrão da média 1,513     

Comunicação Urbano N 127     

Média 74,33 ,05 1,88 70,35 78,06 

Desvio Padrão 21,807 -,238 2,073 17,114 25,472 

Erro padrão da média 1,935     

Rural N 184     

Média 77,72 ,00 1,30 75,05 80,27 

Desvio Padrão 17,562 -,083 1,062 15,367 19,624 

Erro padrão da média 1,295     

Pensamento Urbano N 127     

Média 69,61 ,02 1,94 65,57 73,28 

Desvio Padrão 22,375 -,192 1,814 18,502 25,607 

Erro padrão da média 1,985     

Rural N 184     

Média 72,23 ,00 1,47 69,33 75,22 

Desvio Padrão 19,472 -,095 ,943 17,478 21,171 

Erro padrão da média 1,435     

a. A menos que indicado de outra maneira, os resultados da autoinicialização são baseados em 1000 amostras 
bootstrap 

 

Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene para 
igualdade de variâncias teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 

Sig. (2 
extremida

des) 
Diferença 

média 

Erro 
padrão 

de 
diferen

ça 

95% Intervalo de 
Confiança da 

Diferença 

Inferior Super 

Afetivas Variâncias 
iguais 
assumidas 

2,304 ,130 -2,049 309 ,041 -4,940 2,411 -9,685 -,196 

Variâncias 
iguais não 
assumidas 

  -1,987 240,754 ,048 -4,940 2,486 -9,837 -,043 

Somáticas Variâncias 
iguais 
assumidas 

5,886 ,016 -4,742 309 ,000 -11,385 2,401 -16,108 -6,661 

Variâncias 
iguais não 
assumidas 

  -4,557 231,368 ,000 -11,385 2,498 -16,307 -6,462 

SensorioPerceti
vas 

Variâncias 
iguais 
assumidas 

3,557 ,060 -1,427 309 ,155 -3,610 2,530 -8,587 1,368 

Variâncias 
iguais não 
assumidas 

  -1,388 243,962 ,166 -3,610 2,600 -8,730 1,511 

Motoras Variâncias 
iguais 
assumidas 

3,538 ,061 -2,376 309 ,018 -5,700 2,399 -10,421 -,979 

Variâncias 
iguais não 
assumidas 

  -2,307 241,881 ,022 -5,700 2,471 -10,567 -,833 

Sensorio 
Motoras 

Variâncias 
iguais 
assumidas 

,095 ,758 ,592 309 ,554 1,412 2,384 -3,278 6,103 

Variâncias 
iguais não 
assumidas 

  ,591 268,175 ,555 1,412 2,391 -3,295 6,119 

Comunicação Variâncias 
iguais 
assumidas 

2,774 ,097 -1,513 309 ,131 -3,387 2,239 -7,792 1,018 



Variâncias 
iguais não 
assumidas 

  -1,455 232,043 ,147 -3,387 2,328 -7,974 1,200 

Pensamento Variâncias 
iguais 
assumidas 

,092 ,762 -1,098 309 ,273 -2,622 2,389 -7,322 2,078 

Variâncias 
iguais não 
assumidas 

  -1,070 245,897 ,286 -2,622 2,450 -7,448 2,204 

 
 
 
 
 

Autoinicialização para Teste de amostras independentes 

 
Diferença 

média 

Bootstrap
a
 

Viés 
Erro 

Padrão 
Sig. (2 

extremidades 

Intervalo de Confiança 
95% 

Inferior Superior 

Afetivas Variâncias iguais 
assumidas 

-4,940 ,102 2,349 ,045 -9,492 ,103 

Variâncias iguais não 
assumidas 

-4,940 ,102 2,349 ,046 -9,492 ,103 

Somáticas Variâncias iguais 
assumidas 

-11,385 ,088 2,463 ,001 -16,261 -6,423 

Variâncias iguais não 
assumidas 

-11,385 ,088 2,463 ,001 -16,261 -6,423 

SensorioPerceti
vas 

Variâncias iguais 
assumidas 

-3,610 ,101 2,564 ,170 -8,428 1,562 

Variâncias iguais não 
assumidas 

-3,610 ,101 2,564 ,171 -8,428 1,562 

Motoras Variâncias iguais 
assumidas 

-5,700 ,024 2,463 ,021 -10,408 -,611 

Variâncias iguais não 
assumidas 

-5,700 ,024 2,463 ,025 -10,408 -,611 

Sensorio 
Motoras 

Variâncias iguais 
assumidas 

1,412 ,139 2,395 ,559 -3,371 6,064 

Variâncias iguais não 
assumidas 

1,412 ,139 2,395 ,561 -3,371 6,064 

Comunicação Variâncias iguais 
assumidas 

-3,387 ,046 2,280 ,140 -8,133 ,956 

Variâncias iguais não 
assumidas 

-3,387 ,046 2,280 ,143 -8,133 ,956 

Pensamento Variâncias iguais 
assumidas 

-2,622 ,022 2,457 ,292 -7,928 2,107 

Variâncias iguais não 
assumidas 

-2,622 ,022 2,457 ,289 -7,928 2,107 

a. A menos que indicado de outra maneira, os resultados da autoinicialização são baseados em 1000 amostras bootstrap 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teste-T 

Estatísticas de grupo 

 

idade Statistic 

Bootstrap
a
 

 

Viés 
Erro 

Padrão 

Intervalo de Confiança 
95% 

 Inferior Superior 

 
 
 
 
Afetivas 

3 anos N 66     

Média 68,33 ,00 2,55 63,52 73,33 

Desvio Padrão 19,968 -,208 1,623 16,585 22,887 

Erro padrão da média 2,458     

4 anos N 89     

Média 58,20 ,09 2,47 53,38 63,01 

Desvio Padrão 23,720 -,227 1,446 20,609 26,380 

Erro padrão da média 2,514     

 
 
 
 
Somáticas 

3 anos N 66     

Média 70,91 ,01 2,32 66,39 75,51 

Desvio Padrão 19,274 -,136 1,779 15,858 22,689 

Erro padrão da média 2,372     

4 anos N 89     

Média 66,18 ,14 2,57 61,28 71,39 

Desvio Padrão 24,657 -,205 1,877 20,620 28,169 

Erro padrão da média 2,614     

 
 
 
SensorioPer
cetivas 

3 anos N 66     

Média 86,97 ,07 2,03 82,57 90,96 

Desvio Padrão 15,389 -,439 2,411 10,676 19,644 

Erro padrão da média 1,894     

4 anos N 89     

Média 84,61 ,06 2,14 80,37 89,02 

Desvio Padrão 20,173 -,267 2,057 15,559 23,866 

Erro padrão da média 2,138     

 
 
 
 
Motoras 

3 anos N 66     

Média 85,91 ,02 2,12 81,67 89,85 

Desvio Padrão 17,095 -,255 1,272 14,088 19,234 

Erro padrão da média 2,104     

4 anos N 89     

Média 80,22 ,02 1,99 76,29 84,14 

Desvio Padrão 18,585 -,212 1,771 14,969 21,940 

Erro padrão da média 1,970     

 
 
Sensorio 
Motoras 

3 anos N 66     

Média 75,15 ,02 2,51 70,00 80,00 

Desvio Padrão 20,699 -,124 1,149 18,262 22,812 

Erro padrão da média 2,548     

4 anos N 89     

Média 83,37 ,04 2,68 77,65 88,57 

Desvio Padrão 24,723 -,251 2,369 19,725 29,269 

Erro padrão da média 2,621     

 
 
 
 

Comunicação 

3 anos N 66     

Média 68,03 ,04 2,15 64,03 72,19 

Desvio Padrão 17,296 -,200 1,244 14,556 19,478 

Erro padrão da média 2,129     

4 anos N 89     

Média 78,43 ,08 2,17 74,02 82,70 

Desvio Padrão 20,108 -,350 2,366 15,034 24,415 

Erro padrão da média 2,131     

 
 
 
 
Pensamento 

3 anos N 66     

Média 70,00 ,11 2,41 65,42 74,75 

Desvio Padrão 19,375 -,280 1,612 15,926 22,126 

Erro padrão da média 2,385     

4 anos N 89     

Média 67,87 ,01 2,42 62,79 72,34 

Desvio Padrão 22,936 -,203 1,614 19,289 25,867 

Erro padrão da média 2,431     

a. A menos que indicado de outra maneira, os resultados da autoinicialização são baseados em 1000 amostras 
bootstrap 

 
 



Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene 
para igualdade 
de variâncias teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 

Sig. (2 
extremi
dades) 

Diferen
ça 

média 

Erro 
padrão 

de 
diferença 

95% Intervalo de 
Confiança da 

Diferença 

Inferior Superi 

Afetivas Variâncias iguais 
assumidas 

3,422 ,066 2,809 153 ,006 10,131 3,607 3,006 17,257 

Variâncias iguais não 
assumidas 

  2,881 
150,49

2 
,005 10,131 3,516 3,184 17,078 

Somáticas Variâncias iguais 
assumidas 

4,722 ,031 1,292 153 ,198 4,729 3,659 -2,500 11,959 

Variâncias iguais não 
assumidas 

  1,340 
152,54

8 
,182 4,729 3,530 -2,244 11,703 

SensorioPe
rcetivas 

Variâncias iguais 
assumidas 

5,925 ,016 ,795 153 ,428 2,363 2,972 -3,508 8,234 

Variâncias iguais não 
assumidas 

  ,827 
152,86

2 
,409 2,363 2,857 -3,281 8,007 

Motoras Variâncias iguais 
assumidas 

,205 ,651 1,948 153 ,053 5,684 2,919 -,082 11,450 

Variâncias iguais não 
assumidas 

  1,972 
146,02

0 
,050 5,684 2,882 -,012 11,381 

Sensorio 
Motoras 

Variâncias iguais 
assumidas 

,862 ,355 -2,190 153 ,030 -8,219 3,752 -15,632 -,806 

Variâncias iguais não 
assumidas 

  -2,249 
150,69

9 
,026 -8,219 3,655 -15,441 -,998 

Comunicaç
ão 

Variâncias iguais 
assumidas 

,000 ,985 -3,375 153 ,001 -10,397 3,081 -16,483 -4,311 

Variâncias iguais não 
assumidas 

  -3,451 
149,59

4 
,001 -10,397 3,013 -16,349 -4,444 

Pensament
o 

Variâncias iguais 
assumidas 

2,783 ,097 ,611 153 ,542 2,135 3,492 -4,763 9,033 

Variâncias iguais não 
assumidas 

  ,627 
150,35

7 
,532 2,135 3,406 -4,594 8,864 

 
Autoinicialização para Teste de amostras independentes 

 
Diferença 

média 

Bootstrap
a
 

Viés 
Erro 

Padrão 
Sig. (2 

extremid 

Intervalo de Confiança 
95% 

Inferior Superior 

Afetivas Variâncias iguais 
assumidas 

10,131 -,086 3,500 ,004 3,418 17,367 

Variâncias iguais 
não assumidas 

10,131 -,086 3,500 ,004 3,418 17,367 

Somáticas Variâncias iguais 
assumidas 

4,729 -,125 3,481 ,187 -2,194 11,509 

Variâncias iguais 
não assumidas 

4,729 -,125 3,481 ,186 -2,194 11,509 

SensorioPerc
etivas 

Variâncias iguais 
assumidas 

2,363 ,008 2,918 ,439 -3,333 8,079 

Variâncias iguais 
não assumidas 

2,363 ,008 2,918 ,445 -3,333 8,079 

Motoras Variâncias iguais 
assumidas 

5,684 -,002 2,858 ,048 ,097 11,164 

Variâncias iguais 
não assumidas 

5,684 -,002 2,858 ,047 ,097 11,164 

Sensorio 
Motoras 

Variâncias iguais 
assumidas 

-8,219 -,013 3,537 ,025 -15,287 -1,429 

Variâncias iguais 
não assumidas 

-8,219 -,013 3,537 ,025 -15,287 -1,429 

Comunicação Variâncias iguais 
assumidas 

-10,397 -,041 3,082 ,002 -16,233 -4,498 

Variâncias iguais 
não assumidas 

-10,397 -,041 3,082 ,002 -16,233 -4,498 

Pensamento Variâncias iguais 
assumidas 

2,135 ,098 3,353  -4,544 8,725 

Variâncias iguais 
não assumidas 

2,135 ,098 3,353  -4,544 8,725 



 
 
T-TEST GROUPS=idade(2 3) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=AfetSom SP Mt SM Com Psm 
/CRITERIA=CI(.95). 
 

 
Teste-T 

Observações 

Saída criada 13-OCT-2015 14:07:00 
Comentários  

Entrada Dados F:\fatima base de dados.sav 
Conjunto de dados ativo Conjunto_de_dados1 
Filtro <none> 

Ponderação <none> 
Arquivo Dividido <none> 

N de linhas em arquivo de 
dados de trabalho 

197095 

Tratamento de valor ausente Definição de ausente Os valores ausentes definidos pelo usuário são 
tratados como ausentes. 

Casos utilizados As estatísticas para cada análise são baseadas nos 
casos sem dados ausentes ou fora do intervalo para 
qualquer variável da análise. 

Sintaxe T-TEST GROUPS=idade(2 3) 
  /MISSING=ANALYSIS 
  /VARIABLES=AfetSom SP Mt SM Com Psm 
/CRITERIA=CI(.95). 

Recursos Tempo do processador 00:00:05,97 

Tempo decorrido 00:00:04,92 

 

 
Estatísticas de grupo 

 

idade Statistic 

Bootstrap
a
 

 

Viés 
Erro 

Padrão 

Intervalo de 
Confiança 95% 

 Inferior Superior 

Afetivas 5 anos N 120     

Média 60,58 -,01 1,75 57,17 64,03 

Desvio Padrão 19,588 -,137 ,998 17,515 21,507 

Erro padrão da média 1,788     

6 anos N 36     

Média 71,11 ,05 2,63 65,63 76,13 

Desvio Padrão 15,816 -,400 2,051 11,244 19,277 

Erro padrão da média 2,636     

Somáticas 5 anos N 120     

Média 80,25 -,01 1,53 77,17 83,10 

Desvio Padrão 17,074 -,159 1,512 13,935 19,999 

Erro padrão da média 1,559     

6 anos N 36     

Média 61,67 -,14 3,46 54,79 68,00 

Desvio Padrão 21,448 -,580 2,262 16,386 25,516 

Erro padrão da média 3,575     

SensorioPerc
etivas 

5 anos N 120     

Média 93,42 -,06 1,73 89,82 96,77 

Desvio Padrão 19,468 -,209 2,986 12,933 25,181 

Erro padrão da média 1,777     

6 anos N 36     

Média 68,33 -,34 5,22 56,86 78,05 

Desvio Padrão 31,758 -,626 2,923 25,013 36,657 

Erro padrão da média 5,293     

Motoras 5 anos N 120     

Média 66,25 -,04 1,87 62,46 70,00 

Desvio Padrão 21,226 -,086 1,286 18,576 23,810 

Erro padrão da média 1,938     

6 anos N 36     

Média 75,56 -,07 3,28 68,98 81,72 

Desvio Padrão 19,777 -,533 2,611 14,087 24,310 

Erro padrão da média 3,296     



Sensorio 
Motoras 

5 anos N 120     

Média 94,75 -,03 1,30 92,31 97,39 

Desvio Padrão 14,434 -,529 3,346 7,897 21,089 

Erro padrão da média 1,318     

6 anos N 36     

Média 90,83 -,04 2,39 85,75 95,18 

Desvio Padrão 14,614 -,422 2,611 9,025 19,172 

Erro padrão da média 2,436     

Comunicação 5 anos N 120     

Média 79,25 ,00 1,77 75,30 82,45 

Desvio Padrão 19,838 -,243 2,363 15,190 24,184 

Erro padrão da média 1,811     

6 anos N 36     

Média 76,67 -,05 2,64 71,08 81,43 

Desvio Padrão 16,388 -,414 2,907 10,286 21,748 

Erro padrão da média 2,731     

Pensamento 5 anos N 120     

Média 73,33 ,00 1,82 69,57 76,67 

Desvio Padrão 20,756 -,170 1,898 17,049 24,393 

Erro padrão da média 1,895     

6 anos N 36     

Média 74,17 -,13 2,59 68,53 78,92 

Desvio Padrão 16,102 -,457 2,644 10,755 20,970 

Erro padrão da média 2,684     

a. A menos que indicado de outra maneira, os resultados da autoinicialização são baseados em 1000 
amostras bootstrap 

 
 
 

Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene para 
igualdade de variâncias teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 
Sig. (2 
extrem 

Diferença 
média 

Erro 
padrão 

de 
diferença 

95% Intervalo de 
Confiança da Diferença 

Inferior Superior 

Afetivas Variâncias iguais 
assumidas 

4,109 ,044 -2,947 154 ,004 -10,528 3,572 -17,584 -3,471 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  -3,305 70,246 ,001 -10,528 3,185 -16,880 -4,175 

Somáticas Variâncias iguais 
assumidas 

5,373 ,022 5,385 154 ,000 18,583 3,451 11,766 25,401 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  4,765 49,053 ,000 18,583 3,900 10,747 26,420 

SensorioPerceti
vas 

Variâncias iguais 
assumidas 

20,340 ,000 5,777 154 ,000 25,083 4,342 16,506 33,661 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  4,493 43,174 ,000 25,083 5,583 13,825 36,342 

Motoras Variâncias iguais 
assumidas 

,620 ,432 -2,342 154 ,020 -9,306 3,973 -17,153 -1,458 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  -2,434 61,220 ,018 -9,306 3,823 -16,950 -1,661 

Sensorio 
Motoras 

Variâncias iguais 
assumidas 

1,376 ,243 1,424 154 ,157 3,917 2,751 -1,517 9,351 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  1,414 57,046 ,163 3,917 2,769 -1,629 9,462 

Comunicação Variâncias iguais 
assumidas 

1,001 ,319 ,711 154 ,478 2,583 3,631 -4,590 9,757 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  ,788 68,635 ,433 2,583 3,277 -3,955 9,122 

Pensamento Variâncias iguais 
assumidas 

3,406 ,067 -,222 154 ,825 -,833 3,762 -8,264 6,598 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  -,254 73,237 ,800 -,833 3,285 -7,380 5,714 

 



 
 
 
 

 
Autoinicialização para Teste de amostras independentes 

 
Diferença 

média 

Bootstrap
a
 

Viés 
Erro 

Padrão 
Sig. (2 
extrem 

Intervalo de Confiança 
95% 

Inferior Superior 

Afetivas Variâncias iguais assumidas -10,528 -,067 3,112 ,001 -16,828 -4,237 

Variâncias iguais 
não assumidas 

-10,528 -,067 3,112 ,002 -16,828 -4,237 

Somáticas Variâncias iguais 
assumidas 

18,583 ,128 3,731 ,001 11,355 26,239 

Variâncias iguais 
não assumidas 

18,583 ,128 3,731 ,001 11,355 26,239 

SensorioPerc
etivas 

Variâncias iguais 
assumidas 

25,083 ,288 5,467 ,001 14,691 37,047 

Variâncias iguais 
não assumidas 

25,083 ,288 5,467 ,001 14,691 37,047 

Motoras Variâncias iguais 
assumidas 

-9,306 ,031 3,758 ,009 -16,090 -1,892 

Variâncias iguais 
não assumidas 

-9,306 ,031 3,758 ,014 -16,090 -1,892 

Sensorio 
Motoras 

Variâncias iguais 
assumidas 

3,917 ,009 2,709 ,176 -,691 9,676 

Variâncias iguais 
não assumidas 

3,917 ,009 2,709 ,169 -,691 9,676 

Comunicação Variâncias iguais 
assumidas 

2,583 ,056 3,205 ,417 -3,585 9,003 

Variâncias iguais 
não assumidas 

2,583 ,056 3,205 ,420 -3,585 9,003 

Pensamento Variâncias iguais 
assumidas 

-,833 ,124 3,167  -6,924 5,776 

Variâncias iguais 
não assumidas 

-,833 ,124 3,167  -6,924 5,776 

a. A menos que indicado de outra maneira, os resultados da autoinicialização são baseados em 1000 
amostras bootstrap 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – Programa de Intervenção Psico-pedagógico em  
                    contexto Educativo e Familiar (PIPEF)                               



 



 

PIPEF 

 

Programa de intervenção psico-pedagógica em contexto educativo e 

familiar  

 

 

Um guião de atividades de desenvolvimento para o ambiente educativo do 

Jardim de Infância tem, antes de mais, de ser encarado na plena propriedade 

do termo: ser efetivamente um guia. Um guia ao qual se recorra quando se 

necessitam ideias ou estratégias conducentes à superação de lacunas 

evolutivas; um guia amplo, abrangente, flexível onde o educador de infância 

pode procurar sugestões, sempre que precise de orientações para situações 

mais complicadas; um guia onde se encontrem ideias, sugestões, atividades, 

que ajudem a colmatar lacunas, a gizar estratégias, a encontrar respostas. 

 O presente guião foi elaborado dentro dos parâmetros evolutivos da 

Escala Observacional de Desenvolvimento (EOD) de Francisco Secadas 

(1995) que, por sua vez, segue de perto os princípios de desenvolvimento 

propostos pelas teorias construtivistas, nomeadamente de Piaget e socio-

construtivistas, em especial de Vygotsky. Respeitou as capacidades que a 

Escala propõe como referenciais evolutivos, as dimensões em que o referido 

processo se operacionaliza e os itens que especificam os comportamentos 

observacionais em contexto, através dos quais acaba por elaborar-se o perfil 

evolutivo da criança. 

Neste sentido se elaborou o presente instrumento constituído por duas 

partes complementares e integrantes: a primeira, onde se apresentam as 

etapas evolutivas do desenvolvimento e a sugestão de atividades por idades, 

em consonância com os respetivos estádios evolutivos. Na segunda parte 

propõe-se o guião do programa de intervenção a ser elaborado e desenvolvido 

conjuntamente pelo educador de infância e pela família, face ao perfil evolutivo 

da criança, consolidado na respetiva avaliação. É um programa a ser 

desenvolvido pelo período de um ano, findo o qual, se não se alcançarem os 

resultados desejados, há que recorrer às equipas especializadas. 



 Consubstancia-se assim num conjunto de atividades e sugestões que, 

indo de encontro àqueles indicadores procuram dar respostas aos diversos 

itens comportamentais, de modo a que o educador de infância possa recorrer, 

no sentido de colmatar possíveis lacunas constatadas no processo evolutivo da 

criança. 

 É um trabalho exaustivo que, longe de estar completo, procura acima de 

tudo servir de guia a quem, na difícil tarefa educativa do quotidiano se depara 

com situações nem sempre fáceis de resolver, com problemas que, com esta 

ajuda, poderão mais facilmente ser superados. 

 O programa não pretende substituir nada nem ninguém. Em situações 

de atrasos evolutivos profundos há que recorrer às equipas especializadas de 

intervenção, não significando isso menos valia, atestando antes a convicção de 

que é ao educador e à família a quem, em colaboração, compete tomar 

decisões, compete procurar soluções. 

 O guião não é, nem de longe pretende ser qualquer tipo de panaceia. 

Antes se assume como produto de aturada investigação que procurou, na 

simplicidade de quem desvenda os complexos meandros do processo evolutivo 

da criança, pistas de reflexão, propostas de intervenção. 

 Certos de que nas suas próprias limitações poderá ser um instrumento 

útil à prática diária do educador de infância, apresentamos este conjunto de 

propostas fundamentadas, como se disse logo de início, nas propostas de 

Francisco Secadas e nas teorias psicológicas de Piaget, Vygotsky e 

Bronfenbrenner. Oxalá possa ser um instrumento útil àqueles para quem foi 

elaborado, pois essa foi a única e principal intenção que sustentou a sua 

elaboração. 

 



 

I PARTE  

 

1.1– Apresentação das etapas evolutivas do desenvolvimento   

 

Processos evolutivos 

1. Conduta afetiva 

A afetividade é uma das capacidades fundamentais no desenvolvimento 

humano. Não só porque engloba toda a vida emocional e, consequentemente 

toda a vertente de homeostasia que o homem desenvolveu como espécie e 

desenvolve enquanto indivíduo, mas porque se apresenta como efetivo 

regulador de toda a interação humana (Damásio, 2010). 

Wallon (1981) engloba nesta capacidade as emoções, os sentimentos e 

as volições do indivíduo, encarando-a numa relação direta como a cognição e, 

como ela, também alvo de um processo evolutivo. 

Na idade do pré-escolar, a importância da afetividade releva-se tanto 

mais, quanto serve de ‘andamiaje’ às dimensões em que se expressa, e de 

cuja relação surge um conjunto de construtos a considerar, tais como o 

desenvolvimento do self, o desenvolvimento do auto-conceito, da auto 

definição e as emoções dirigidas para o self  (Papalia et al., 2001, p. 352-355) e 

que Secadas (1992, p. 345) enquadra em três vertentes fundamentais: o 

acercamento afetivo e prazenteiro, a descarrga emocional retida (susto, 

ansiedade e medo) e o afastamentodo estímulo nocivo (aversividade), 

manifestações que, na idade pré-escolar vão evoluindo desde o apego, a 

emoção e o sentimento (3-4 anos), até ao bem-estar mental e relacional nas 

relações inter-pessoais (5-6 anos). Neste sentido, a afetividade surge 

enquadrada por Secadas (1992) na expressão de um conjunto de capacidades, 

tais como a situação de agradável, sintónica e de apego, a ansiedade, a 

aversão, a assertividade, a amizade, e a sexualidade. 

 

 

 

 



1.1 - Agradável, sintónica e de apego 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Consolo 1: Prazer somático) 

    (2.9 m +/- 2.3 m 
 

2.9 m 

2 - Sorriso 

3 - Prazer sensorial e cinestésico, saltitar 

4 - Carícias, sensação visceral 2: Prazer entranhável 
    (11.8 m +/- 9.5 m) 

11.8 m 

5 - Reação à imagem 

6 - Complacência, aceitação 3: Complacência e 
aceitação 
    (5;8 a +/- 1;8 a) 

5;8 a 

7 - Proteção 

8 - Apego familiar 4: Consolidação 
afetiva e euforia 
     (12;1 a +/- 3;4 a) 
 

12;1 a 

9 - Euforia 

10 - Altruismo 

11 - Clima escolar 

12 - Efusão 5: Empatia e estima 
     (13;9 a +/- 2;1 a 

13;9 a 

13 - Estima 

 
1.2 - Conduta ansiosa 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Sobressalto 1: Alarme 

    (1;3 a +/- 1,2 a) 
1;3 a 

2 - Medo a estranhos 

3 - Privação, contrariedade 

4 - Solidão, abandono 

5 - Protesto 2: Receio 
    (5,9 a +/- 3;4 a) 

5;9 a 

6 - Vergonha  

7 - Pesadelos e medos 

8 - Apuros escolares 3:Confrontação 
   (13,2 a +/- 2;7 a) 

13;2 a 

9 - Descontrolo 

10 - Flutuação e tensões 

11 - Indecisão 

12 - Retraimento 

13 - Crise de emancipação 

14 - Escrúpulos sexuais  

15 - Encolhimento, timidez 4: Crise de valores 
     (14;10 a +/- 1;5 a) 

14;10 a 

16 - Crise de valores 

 
1.3 - Reação aversiva 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Evitação e rejeição 
 

1: Evitação e rejeição 
    (2.6 m +/- 2.4 m) 

2.6 m 

2 - Negação 2: Preservação 
    (2;11 a +/- 2;1 a) 
 

2;11 a 
 

 
3 - Cólera, birra 

4 - Ciúme 

5 - Desculpabilização 
 

3: Desculpabilização 
    (6;5 a +/- 2;4 a) 

6;2 a 

6 - Lutas e insultos 4: Resistência  
     (11;4 a +/- 3;0 a) 
 

11;4 a 
 7 - Supressão afetiva 

8 - Evasiva 

9 - Irritação, protesto 

 
 
 



1.4 - Conduta assertiva 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Exigência 
 

1: Exigência 
    (2;0 a +/- 1;4 a) 

2;0 a 

2 - Autogestão 2: Obstinação 
    (3;6 a +/- 2;1 a 

3;6 a 

3 - Renitência, teimosia 

4 - Arbitrariedade, egocentrismo 3: Egocentrismo 
    (7;1 a +/- 3;8 a) 

7;1 a 

5 - Apropriação, propriedade 

6 - Posição 4: Ufania, vanglória  
     (10;1 a +/- 4;0 a) 

10;1 a 
 7 -Notoriedade, arrogância 

8 - Desapego 5: Autonomia 
    (13;1 a +/- 2;8 a 

13;1 a           

9 - Narcisismo 

10 - Emancipação 

 
 
 

2. – Desenvolvimento somático 
 
As capacidades somáticas prendem-se com atitudes motoras que se 

relacionam com posturas e movimentos do corpo, que acentuam a evolução 

posicional desde a postura horizontal até à ereta. No ser humano a base de 

sustentação vai-se reduzindo progressivamente, desde a postura horizontal 

(deitado, arrastar-se…), a posições intermédias (sentar-se, gatinhar), até à 

postura vertical, que possibilita o caminhar. Este evoluir é encarado por 

Secadas (1992, p. 435) como um processo de supressão das capacidades 

somáticas que se traduz “no domínio progressivo do corpo em, movimento” 

(Secadas, 1992, p. 435). É uma evolução que se processa de três maneiras, 

que vão desde a “conservação do equilíbrio nas mais variadas posturas; não o 

perdendo na corrida, no salto e nas formas extremas de locomoção; e 

ajustando os membros como peças de uma estrutura sólida na luta, nos 

desportos e nos jogos de rivalidade” (Ibidem). 

Esta supressão torna-se fundamental no desenvolvimento da 

motricidade fina que pressupõe a supressão (superação e instrumentalização) 

nas capacidades macrossomáticas, “de modo que o sujeito possa 

despreocupar-se do seu funcionamento, dando-as por conquistadas, quando 

atende a operações de mais altos voos” (Secadas, 1992, p. 435).  

As capacidades somáticas expressam-se nas posturas e deslocações, 

na posição sentada e na posição ereta.  

 



 
2.1 – Posturas e deslocamentos 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Simetria 1: Posturas 

    (2. m +/- 1.5 m) 
2.2 m 

2 - Rotação 2: Troncular 
    (4.5 m +/- 2.3 m) 
 

4.5 m 
 

 
3 - Incorporação 

4 - Rastejar 

5 - Gatinhar 
 

3: Gatinhar 
    (8.5 m +/- 2.5 m) 

8.5 m 

6 - Escalar, trepar 4: Trepar 
     (1;7 a +/- 3.3 m) 

1;7 a 
 

 
2.2 - Posição sentada 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Sentar-se brevemente e com apoio 1: Aprender com ajuda 

    (2.8 m +/- 1.5 m) 
2.8 m 

2 - Incorporação 2: Estar sentado 
    (7.6 m +/- 2.9 m) 
 

7.6 m 
 

 
3 - Mantém firmes a cabeça e tronco 

4 - Ficar sentado sem ajuda 

5 - Gosto, satisfação   

6 - Sentado no chão, cócoras 3:Domínio da posição 
sentada  
    (1;7 a +/- 1;0 a) 

1;7 a 
 

7 - Montar, assento instável  4: Equilíbrio móvel 
    (7;5 a +/- 3.7 a) 

7;5 a 

8 - Supressão (domínio) da bicicleta 

9 - Montar na moto 5: Aceleração, moto 
    (16;7 a +/- 11 m) 

16;7 

 
2.3  - Posição ereta 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Reflexo de marcha e tenteios 1: Reflexos de marcha 

    (4 m +/- 1. m) 
4 m 

2 - Levartar-se e andar 
 

2: Levantar-se 
    (9.7 m +/- 1.5 m) 

9.7 m 
 

3 - Andar resoluto 
 

3: Andar resoluto 
    (1;10 a +/- 8 m) 

       1;10 a 

4 - Escadas 4: Agilidade troncular 
    (3;2 a +/- 1;5 a) 

3;2 a 

5 - Torção do tronco 

6 - Salto 5: Equilíbrio 
    (6;5 a +/- 3;0 a) 
 

6;5 a 
 7 - Corrida controlada 

8 - Equilíbrio 

9 - Agilidade extremo distal 6: Equilíbrio acrobático 
    (8;9 a +/- 2;11 a) 

8;9 a 

10 - Patinagem 

11 - Luta - força 

12 - Desporto coletivo 7: Rivalidade,    
resistência 
    (11;6 a +/- 2;9 a) 

11;6 a 

13 - Jogo tático (associativo) 

14 - Esforço, resistência, atletismo 

 
 
 
 

3. - Desenvolvimento sensório-percetivo 



 
Secadas (1992) reconhece a dificuldade em identificar as 

manifestações sensoriais, dada a sua subjetividade. Daí que tenha optado por 

as tratar mescladas com as motoras, através das quais se manifestam e com 

as quais se confundem. Efetivamente os sistemas visuais, por exemplo, são 

tão sensoriais, quanto motores, o que vem atestar que as sensações e as 

percepções acabam por expressar-se nas manifestações motoras que as 

acompanham. 

 Estas capacidades, que Secadas (1992) trata conjuntamente englobam 

dimensões como a trófico, buco-manual, a viso-motriz, a áudio-motriz e a táctil, 

todas elas numa evolução alicerçada em progressivas supressões, que vão 

permitindo alienar esforços em etapas já conquistadas para alcançar novas 

etapas evolutivas.  

 
 

     3.1- 5.1 - Trófico, buco-manual 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Reflexo de sucção 1: Reflexo de sucção 

    (1 m +/- 0.7 m) 
1. m 

2 - Exploração e acomodação bocal 2: Coordenação mão-
boca 
    (3 m +/- 1.5 m) 

 3. m 
 

 
3 - Coordenação mão-boca 

4 - Morder 3: Morder 
    (5.2 m +/- 1.5 m) 

        5.2 m 

5 - Semi-sólidos 4: Beber e comer  
    (8.8 m +/- 3.6 m) 

8.8 m 
 6 - Beber em caneca ou copo 

7 - Objetos duros na boca 

8 - Cancelamento  5: Cancelamento    
(1;2 a +/- 5.5 m) 

1;2 a 

 
 3.2 - 5.2 - Viso-motriz 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Olhar estático 1: Seguimento visual 

    (3.4 m +/- 4.3 m) 
3.4 m 

 
 

2 - Pestanejo 

3 - Seguimento visual 

4 - Convergência ocular 2: Manipulação de 
objetos 
    (6 m +/- 4.1 m) 

        6. m 
 5 - Manejo de objetos movíveis 

6 - Mimica visual 3: Agudeza visual 
    (2;3 a +/- 1.9 a) 

2;3 a 
 7 - Cor 

 
       
 
 
  3.3 – 5.4 – Audio-motriz 



 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Reação ao som 1: Reação ao som 

    (0.7 m +/- 0.5 m) 
0.7 m 

2 - Localização do som 2: Localização de sons 
    (4.4 m +/- 2.8 m) 

 4.4 m 
 

3 - Ruidos e sons 3: Produzir som 
    ( 1;7 a +/- 1.6 a) 

        1;7 a 
 4 - Modulação 

5 - Canto 4: Dança e canto 
    (3;6 a +/- 2;1 a) 

3;6 a 
 6 - Ritmo e dança 

7 - Música instrumental 5: Instrumentos 
musicais 
     (9;6 a +/- 2;2 a) 

9;6 a 

8 - Afeição musical  6: Afeição à dança e à 
música    
  (14;1 a +/- 2;7 a) 

14;1 a 

9 - Dança sexualixada 

 
      3.4 - Táctil 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Tacto reflexo 1: Tacto reflexo 

    (0.6 m +/- 0.7 m) 
0.6 m 

2 - Propiocetivo 2: Tato sensorial, tocar 
    (5. m +/- 1.8 m) 

 5. m 
         3 - Tactear, deslizar, apertar 

4 - Tocar, apalpar 3: Tacto percetivo 
     (1;7 a +/- 9. m) 

9.6 m 
 5 - Intenção táctil 

6 - Acariciar 

7 - Perineal, genital 4: Tacto sensitivo 
     (1;3 a +/- 1;0 a) 

1;5 a 
 8 - Reação epidérmica 

9 - Peso, ponderação 6: Peso e 
discriminação táctil  
  (4;9 a +/- 1;6 a) 

4;9 a 

10 - Discriminativa 

 
 
 

       4 – Motricidade 
 

A entrada no pré-escolar (3 anos) assinala uma fase relevante no que 

respeita ao desenvolvimento da motricidade da criança, nomeadamente nas 

competências da motricidade grossa. Efetivamente, por volta dos 3 anos a 

criança já consegue saltar uma distância de cerca de meio metro, subir uma 

escada sem ajuda, alternando os pés, saltar num só pé, mesmo que para tal 

use uma série de saltos irregulares e diversificados. Os 4 anos revelam já a 

capacidade de controlar a paragem, iniciar e virar, aumentando a distância de 

salto em cerca de mais 20-30 centímetros, conseguindo ainda dar quatro a seis 

saltos num só pé. Aos 5 anos já se vira, pára e inicia a marcha com eficácia, 

mesmo nos jogos, salta a correr entre 70 a 90 centímetros, desce a escada 



alternando os pés e sem ajuda e já aguenta a saltar num só pé cerca de 5 

metros. (Papalia et al., 2001, p. 287).  

Ou seja, é na idade do pré-escolar que a criança desenvolve com maior 

notoriedade as capacidades motoras grossas, numa evolução onde “parece 

não haver um limite para o número e tipo de acções motoras que as crianças 

podem aprender, pelo menos em certa medida, por volta dos 6 anos” (Idem, p. 

287). Tal evolução, no entanto torna-se mais evidente e eficaz quando as 

crianças “têm oportunidade de ser ativas a um nível maturacional apropriado, 

em situação de brincadeira livre não estruturada” (Ibidem), o que vem realçar a 

importância do contexto no desenvolvimento da criança, a importância entre 

esse processo e o meio em que se insere o Jardim de Infância ou vive a 

criança. 

No que respeita às competências da motricidade fina, o respetivo 

desenvolvimento traz maior securização no auto conceito e auto imagem, traz 

“maior responsabilidade pela sua própria pessoa” (Papalia et al, 2001, p. 287). 

 À medida que se desenvolvem os tipos de capacidades motoras, a 

criança vai integrando as novas aquisições nos esquemas anteriores, dando 

origem a comportamentos mais complexos que expressam a progressiva 

consolidação de sistemas de ação. 

 Secadas (1992, p. 505) engloba nas capacidades motoras a motricidade 

geral da cabeça e do tronco, ou seja, da gesticulação facial, as capacidades 

derivadas do desenvolvimento e integração das extremidades, a preensão, 

destreza manipulativa e habilidades manuais, o lançamento manual e 

instrumentado e os jogos somáticos e desportivos. 

 
 
    4.1 - Cabeça, tronco, cara 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Movimentos da cabeça 1: Movimentos cabeça 

    (2.6 m +/- 2 m) 
2.6 m 

2 - Movimentos do corpo 
 

2: Movimentos  tronco 
    (5.6 m +/- 3 m) 

 5.6 m 
         

3 - Exercício troncular 3: Exercício troncular 
     (4;8 a +/- 1;10 a) 

4;8 a 

4 - Gesticulação facial 4: Gesticulação facial 
     (7;1 a +/- 1;6 a) 

7;1 a 
 

 
 
 



  4.2 -  Extremidades 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Pernas e braços 1: Pernas e braços 

    (3.1 m +/- 2.3 m) 
3.0 m 

2 - Trepar 2: Agilidade 
   (8;3 a +/- 2;2 a) 
 

 8;3 a 
         

 
3 - Equilíbrio acrobático 

4 - Pendurar-se 

5 - Integração motriz, natação 3: Coordenação 
somática 
     (10;8 a +/- 3;2 a) 

10;8 a 

 
     4.3.1 - Preensão e habilidade manual 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Preensão reflexa 1: Preensão reflexa 

    (2.0 m +/- 2.5 m) 
0.8 m 

2 - Agarrar 
 

2: Agarrar 
   (5.2 m +/- 2.0 m) 

 4.5 m 
         

3 - Oposição do polegar 3: Manipular 
     (11.5 m +/- 9.0 m) 

10;9 m 

4 - Batimentos 

5 - Segurar (suster) e construir 
 

6 - Manipulação fina e repetição 4:Habilidade e manejo  
     (5;6 a +/- 3;6 a) 

5;6 a 

7 - Nós 

8 - Destreza mono manual 

9 - Páginas, baralhar 

10 - Destreza bimanual  

11 - Sensibilidade datilar 

12 - Pulso 

13 - Braquial, punho 5: Mecânica 
     (11;6 a +/- 2;6 a) 

11;6 a 

14 - Habilidade mecânica 

 
     4.3.2 - Lançamento 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Atirar 1: Atirar objetos 

    (1.5 a +/- 6 m) 
1;5 a 

2 - Força, habilidade e pontaria 2: Apontar ao alvo 
    (8;5 a +/- 2;11 a) 

 6;9 a 
         3 - Berlindes, bowling 

4 - Pá e raquete 3: Jogos de raquete/pá 
     (12;10 a +/- 2;1 a) 

11;10 a 
 

 
    4.3.3 - Jogos somáticos e desportivos 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Pendurar-se, trepar 1: Jogos somáticos 

    (9;3 a +/- 2;10 a) 
 

9;3 a 
  

         
2 - Equilíbrio acrobático 

3 - Montar 

4 - Natação 

5 - Desportos de bola 2: Jogos desportivos 
   (10;10 a +/- 2;8 a) 
 

10;10 a 
 
 

6 - Resistência, força, rivalidade, luta 

7 - Jogo tático 

8 - Pá, raquete, parede 3: Jogos de raquete/pá 
     (12;5 a +/- 1;11 a) 

        12;5 a 

9 - Punho e dedos 

10 - Ginástica, atletismo 4:Ginástica e atletismo  
     (14;3 a +/- 2;2 a) 

14;4 a 



         5 - Coordenação percetivo – motriz 
 

Nesta capacidade o ato vem determinado pela antecipação do seu efeito 

sobre as coisas. O objeto é percebido como operável ou factível. Grosso modo 

nas primeiras manifestações pode colocar-se em paralelo com a inteligência 

sensório-motriz de Piaget, sendo que para este as operações da inteligência 

não derivam diretamente das atividades percetivas, mas das sensório-motoras 

(Secadas, 1992). 

A dificuldade em observar as impressões sensoriais faz com que se 

associem às motoras, através das quais se manifestam, como é o caso das 

gustativas, visuais, tácteis, acústicas, juntamente com as respetivas formas de 

perceção em que se organizam com a motricidade, através da qual se 

expressam. Daí que se considerem nesta capacidade os processos sensório-

motores fundidos nestas sequências de conduta: seguimento e busca (não só 

pela presença do objecto, mas através da imaginação, o que prova a sua 

permanência), sentido mediacional (uso de uns objetos para alcançar outros), 

representação (em diversas estruturas concretas), expressões gráficas. 

A representação hábil evolui em 3 etapas: 1) na primeira dispõe os 

elementos em estruturas simples; 2) na segunda, o sujeito ajusta a ação às 

formas e compõe-nas de acordo com um sentido de um objetivo figural 

previsto; 3) na terceira persegue a reprodução das formas reais, sendo que o 

objetivo é alcançar o objeto através da ideia. A idade dos 3,5 anos marca a 

fronteira evolutiva do desenho, começando aí a representação objetiva das 

coisas. As dimensões expressas na capacidade da coordenação sensório-

motora são o seguimento e a busca, a mediação, a representação e construção 

e a expressão gráfica. 

 
 

5.5 - Seguimento e procura 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Procura sobre a pista 1: Procura sobre a 

pista 
    (7.1 m +/- 4.0 m) 

7.1 m 

2 - Remoção de obstáculos 2: Superação do 
obstáculo 
   (10.5 m +/- 3;2 m) 

 10.5 m 
         

 
3 - Buracos e ranhuras 

4 - Rodeio 

5 - Rebuscar 3: Meter e tirar 
     (1;3 a +/- 4.7 m) 

1;3 a 

6 - Meter - tirar, abrir - fechar 



 
5.6 - Mediacional 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Obstáculos 1: Acesso ao objeto 

    (10 m +/- 6 m) 
10 m 

 2 - Alcançadores 

3 - Chaves ou comandos 2: Superação do meio 
   (2;1 a +/- 10 m) 

         2;1 a 
         4 - Suportes 

5 - Ferramentas e utensílios 3: Instrumental 
     (3;10 a +/- 1;6 a) 

3;10 a 

 
      5.7.1 - Representação e construção 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Imagens 1: Ideoprática 

    (3;11 a +/- 3;2 a) 
 

3;11 a 
 
 

2 - Construções e puzzles 

3 - Recorte e dobragem 2: Tecnográfica 
   (7;4 a +/- 3;6 a) 

 
 7;4 a 

         
 

4 - Discriminação e detalhe 

5 - Estrutura percetiva 

6 - Modelagem 

7 - Arranjos, mecanismos 

8 - Imaginação, eidetismo 3: Eidética 
     (11;5 a +/- 3;6 a) 

11;5 a 

 
     5.7.2 – Expressão gráfica 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Garatuja 
 

1: Cinestésica 
    (1;10 a +/- 1;0 a) 

1;10 a 
 

2 - Desenho ingénuo 2: Realismo ingénuo 
   (4;8 a +/- 2;0 a)  
 

 
 4;8 a 

         
3 - Imitação e cópia de figuras 

4 - Cor 

5 - Labirintos 3: Desenho técnico - 
artístico 
     (8;4 a +/- 2;5 a) 

 
8;4 a 6 - Intenção artística 

7 - Técnica 

 
  
 

     6 - Contato e comunicação 
 
Esta capacidade engloba os meios através dos quais a criança 

comunica com os outros e com o meio. Fá-lo através da memória, com a qual 

reconhece as pessoas, da atenção, da resposta a sinais, através da demanda 

e da inibição, da fala e da mimética, da habituação e da cooperação.  

A comunicação expressa-se igualmente nas respostas a estímulos 

provenientes do contato com os outros, nomeadamente com os familiares e 

educadores, tornando-se mais ativa através dos hábitos de convivência 

aprendidos, onde se relevam a fala a e a imitação, efetivos mediadores do 

processo de comunicação, onde começam por ser recetivas, para 



progressivamente se transformarem em fatores de convivência (Secadas, 

1992). A capacidade apresenta como dimensões expressivas o 

reconhecimento e a memória, tornando-se, esta última, diacrónica a partir dos 

3 anos, permitindo a organização da sucessão.  

Aos cinco anos acentua-se a predominância do hemisfério dominante, 

que fundamentará a memória a curto e longo prazo e a memória verbal e 

numérica; os sinais e a atenção, verdadeiro filtro que permite selecionar o que 

interessa, e que pode ser facilitado pelo jogo, e a antecipação. Desenvolve-se 

ainda a capacidade da demanda, onde se recorre a objetos e a pessoas como 

meios de alcançar o que se pretende, bem como a capacidade da inibição, que 

afasta os estímulos irrelevantes, selecionando os que interessam e que se 

revela também no autocontrolo da expressão emocional (Secadas, 1992). 

A fala, que segundo Vygotsky (2002) se torna significativa a partir dos 2 

anos, altura em que se cruzam a etapa pré-inteletual com a pré-linguística, vai 

organizar-se na linguagem, que aos 3 anos se apresenta já basicamente 

estruturada no idioma, encaminhando-se para uma boa capacidade de 

comunicação, que encontrará nos 6 anos a capacidade de incluir a gramática 

no discurso. 

De referir ainda nesta capacidade da comunicação a mímica, os gestos 

e a imitação, que, de acordo com Secadas (1992) encontram, a partir dos 3 

anos, a possibilidade de se verem ampliados pela fantasia e aprofundados na 

mímica facial a partir dos 5 anos, bem como nos gestos e na imitação, a partir 

dos 6. Será igualmente a partir desta idade que se alicerçarão a simulação, a 

habituação e cooperação, que fundamentam a aprendizagem social, que 

estruturam e ancoram a interação normativa da criança com os outros. 

 
 
   6.1 – Reconhecimento, memória 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Rosto e mímica 
 

1: Rosto e mímica            
(sintética) 
    (4 m +/- 1 m) 

0;4 a 
 
 

2 - Discriminação 2: Discriminação 
analítica 
   (8 m +/- 5 m) 

0;8 a 
         3 - Alteridade frente ao espelho 

4 - Reconhecimento em imagem 3: Recordação 
representativa 
    (3;2 a +7/- 1,8 a) 

3;2 a 

5 - Memória - recordação 

6 - Memória numérica 4: Memória numérica – 9;11 a 



7 - Memória verbal verbal 
     ( 9:11 a +/- 3;6 a) 

8 - Memória capacidade 5: Memória semântica 
     (12;10 a +/- 2:1 a) 

12;10 a 

9 - Memória lógica 

 
   6.2 - Sinais, atenção, antecipação 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Antecipação reflexa 
 

1: Antecipação reflexa           
    (3 m +/- 3 m) 

3 m 
 

2 - Atenção reativa 
 

2: Atenção reativa 
   (7 m +/- 1 m) 

7 m 
         

3 - Discriminação 3: Discriminação 
    (1;1 a +/- 1;9 a) 

1;10 a 

4 - Execução de ordens 4: Auto referência 
    (3;0 a +/- 2;0 a) 

3;0 a 

5 - Identificação pessoal 

6 - Expetativa 5: Coexistência 
     (11;0 a +/- 2:7 a) 

      11;0 a 

7 - Vigilância percetiva, observação 

8 - Semiótica 

9 - Empatia 

 
    6.3.1 - Demanda 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Demanda de alimento 1: Exigência 

    (9.3 m +/- 8 m) 
9.3 m 

 2 - Ação direta 

3 - Chamar a atenção 

4 - Ação diferida 2: Atraso 
   (1;8 a +/- 1;1 a) 

          1;8 a 

5 - Petição 

 
    6.3.2 - Inibição 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Auditiva 1: Sensório - percetiva           

    (7 m +/- 3 m) 
 
 

7 m 
         

 
 

2 - Táctil 

3 - Visual 

4 - Preênsil 

5 - Desinibição 2: Inibição 
cognoscitiva 
   (11:4 a +/- 3;0 a) 
 

11;4 a 
       
 
 

6 - Previsão 

7 - Verbalização 

8 - Repensar 

9 - Circunspeção 3: Inibição ético-social 
    (12;8 a +/- 2;11 a) 

12;8 a 

10 - Moderação, autocontrolo 

 
    6.4 - Fala 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Sons guturais 
 

1:Sons guturais/labiais          
    (3 m +/- 2 m) 

3 m 
         

2 - Pronunciação 2: Fase glóssica 
   (1 a +/- 10 m) 

1;0 a 
 3 - Denotar, aludir 

4 - Nomear, chamar 
 

3: Nomear, chamar 
   (1;8 a +/- 7 m) 

1;8 a 

5 - Mimético e situacional 4: Linguagem 
mimética 
   (2;10 a +/- 1;2 a) 

2;10 a 
       
 

6 - Interrogatório 

7 - Personalização, auto referência 



8 - Monólogo e gíria lúdica   

9 - Coloquial e expositivo 5: Linguagem 
coloquial 
    (4;0 a +/- 2;0 a) 

3;0 a 

10 - Narrativo 

11 - Memória verbal 6: Linguagem 
semântica 
    (10;2 a +/- 3;2 a) 

10;6 a 

12 - Sintaxe, gramática 

13 - Verbalização 

14 - Vocabulário 

15 - Fluidez verbal 7: Linguagem 
comunicativa 
    (12;11 a +/- 2;11 a) 

12;11 a 

16 - Discussão 

17 - Conversação temática 

 
    6.5.1 - Mímica e gesto, imitação 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Mimetismo 
 

1: Mímica imitativa           
    (4.5 m +/- 2.8 m) 

4.5 m 
         

2 - Sensório - motriz 2: Mímica interativa 
    (7.8 m +/- 2.7 m) 

7.8 m 
 3 - Graças 

4 - Comunicativa, companhia 3: Mímica 
comunicativa 
   (1:3 a +/- 8.4 m) 

1;3 a 
       5 - Doméstica 

6 - Papeis e ficções 4: Mímica imaginativa 
    (3;8 a +/- 2;7 a) 

         3;8 a 
 7 - Paródia 

8 - Trejeitos (caretas), linguagem gestual 
 

5: Gesto expressivo 
     (6;9 a +/- 4;5 a) 

6;9 a 

9 - Modelos 6: Modelo ideal 
    (13;0 a +/- 2;10 a) 

13;0 a 

10 - Admiração 

      
     6.5.2 - Simulação 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Ficção 
 

1: Ficção           
    (2;0 a +/- 5 m) 

2;0 a 
         

2 - Animação 
 

2: Animação 
    (3;6 a +/- 1;2 a) 

3;6 a 
 

3 - Alucinamento 3: Fantasia 
   (6;4 a +/- 3;4 a) 

6;4 a 
       4 - Representação 

5 - Argumento 

6 - Redução, realismo 
 

4: Realismo 
    (9;7 a +/- 3;7 a) 

         9;5 a 
 

7 - Utopia 5: Simulacro 
     (14;7 a +/- 1;7 a) 

14;8 a 

8 - Engano, ocultação 

 
    6.6 - Habituação e cooperação 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Participação 1: Adaptação          

    (3 ;7 a +/- 1 ;7 a) 
 
 
 
 

3;7 a 
         

 
 
 

 

2 - Relações e jogos em grupo 

3 - Asseio: aprendizagem 

4 - Usos e maneiras 

5 - Vestir-se 

6 - Self-service 2: Adaptação e jogos 
de papéis 
   (5;2 a +/- 2;4 a) 

        5;2 a 
       
 

7 - Jogos de papéis e associados 

8 - Vida em comum 

9 - Recados 



10 - Vadiagem 3: Hábitos ecológicos 
   (9;8 a +/- 3;1 a) 
 

9;8 a 

11 - Hábitos higiénicos 

12 - Cozinhar 

13 - Tarefas domésticas, cooperação 4: Hábitos sociais 
    (13;6 a +/- 2;8 a) 

13;6 a 

14 - Toma conta de si (administrar-se) 

15 - Vestuário 

16 - Iniciação ao trabalho 
 

5: Iniciação laboral 
    (16 a +/- 1;1 a) 

16;0 a 

 
 
 

    7 – Inteligência 
 

A inteligência é uma capacidade que se desenvolve como uma aptidão 

cognitiva genérica que evoluciona numa série de estruturas qualitativamente 

distintas e se diferencia diversamente de acordo com os processos, esquemas 

e símbolos que utiliza, os conteúdos sobre que versa e as interações culturais 

do indivíduo. A sua função principal é ajudar o indivíduo a resolver situações 

novas. Assim a inteligência é a capacidade de criar, auxiliada por 

automatismos e recursos ou amplificadores. A inteligência tem um carácter 

evolutivo, assente numa estereotipia, ampliado pela curiosidade e pela 

invenção.  

Sendo um processo evolutivo, a inteligência apresenta, a partir dos 3 

anos, as suas principais formas adultas, nomeadamente, temporal, espacial, 

numérica, semântica, relacionante, lógica e conjetural, às quais se podem 

ainda acrescentar como capacidades em que se expressa a cognição a 

estereotipia, a curiosidade e a capacidade inventiva.  

A estereotipia é a preformação de ideias e aplicadas a conteúdos mais 

complexos, sem mediar um processo de revisão que os atualize, fenómeno que 

carateriza o que Piaget (1974) denomina de raciocínio transdutivo e onde os 

nomes das coisas são uma chave precoce deste processo, num tipo de 

pensamento esquemático ou simplista. 

Já no que se refere à curiosidade é uma das capacidades fundamentais 

no desenvolvimento da inteligência e cognição, já que ao procurar novos 

conhecimentos, ao estabelecer novas relações assegura o desenvolvimento 

cognitivo. A exploração de objetos, potencializada pela curiosidade, levará à 

categorização, aos conceitos, ao desenvolvimento da linguagem. É uma 

capacidade que se desenvolve sobretudo a partir dos 3 anos, quando a criança 



tem a possibilidade de recorrer aos jogos de imaginação, apresentando-se, na 

perspetiva construtivista, como uma estrutura deveras importante, ao 

possibilitar novos desafios à criança, desafios que se acentuam através do 

jogo, tornando-o fundamental nesta fase etária para o desenvolvimento da 

curiosidade e da criança. 

O desenvolvimento espacial começa aos 3 anos com a perceção de 

tamanhos e posições relativos. Os 4-5 anos marcam a passagem de um 

manejo concreto das magnitudes espaciais num plano para as suas 

representações figurais num espaço tridimensional, da passagem do domínio 

simbólico das formas, para o domínio do meio físico em que se move, 

operando-se a concetualização espacial (Secadas, 1992).  

As restantes capacidades (tempo, número, semântica, lógica) sofrem 

uma evolução que se acentua a partir dos 3 anos, com a passagem do 

pensamento simbólico para o operacional, do raciocínio transdutivo para o 

raciocínio lógico, sendo que até ao final da educação pré-escolar a criança 

permanece ainda ligada às operações concretas, continuando presas à 

“realidade presente, aos sentidos, a exercícios como ordenar de acordo com 

uma propriedade, ou em criatividades que impliquem alguma reversibilidade 

[…] culminando com a descoberta de invariantes, como a conservação da 

substância, o peso, o volume” (Secadas, 1992, p. 778). 

 
 

 
   7.1 - Estereótipos 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Classes de objetos 1: Inteligência 

pragmática           
    (3;3 a +/- 1;8 a) 

3;3 a 
         

 
2 - Definição pragmática 

3 - Transdução, esquematismo dicotómico 
 

2: Transdução e 
esquematismo 
    (4;6 a +/- 2;7 a) 

4;6 a 
       

4 - Papéis, classes e funções 
 

3: Papeis e funções 
   (6;10 a +/- 3;0 a) 

       6;10 a 
 

5 - Emblemas e símbolos 
 

4: Emblemas e 
símbolos 
     (11;5 a +/- 1;11 a) 

11;5 a 

6 - Radicalismo 5: Radicalismo 
    (12;8 a +/- 1;0 a)    

12;8 a 

 
 
 



 
    7.2 - Curiosidade e invenção 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Debilidade 
 

1: Debilidade           
    (3;3 a +/- 0;5 a) 

3;3 a 
 

2 - Curiosidade, porquês 
 

2: Curiosidade 
    (6;10 a +/- 2;6 a) 

6,10 a 
 

3 - Observação 3: Invenção 
   (9;4 a +/- 2;4 a) 

9;4 a 
 4 - Invenção 

5 - Experimentação 4: Experimentação 
    (12;6 a +/- 2;4 a) 
 

12;6 a 
 6 - Aventura 

7 - Aplicação 

8 - Dotes e talentos 5: Dotes e talentos 
     (14;7 a +/- 1;7 a) 

14;7 a 

9 - Solução original de problemas 

 
     
 
7.3.1 - Temporal 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Vivência do tempo 
 

1: Interesse pelo 
tempo           
    (3;6 a +/- 1;0 a) 

3;6 a 
         

2 - Tempo egocêntrico 2: Tempo egocentrico 
   (6;4 a +/- 1;5 a) 

6;4 a 
       3 - Tempo pontual 

4 - Tempo sequencial, argumento 
 

3: Tempo fluido 
    (10;11 a +/- 2;5 a) 

         8;10 a 
 

5 - Tempo histórico 4: Tempo objetivado 
     (10;11 a +/- 2;5 a) 

11;5 a 

6 - Planificação, previsão 

7 - Tempo transcendental 5: Tempo 
transcendental 
    (15;6 a +/- 10 m) 

15;6 a 

 
 
     7.3.2 - Espacial 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Localização, tamanhos, diferenças 
 

1: Localização e 
tamanhos          
    (3;1 a +/- 1;0 a) 

3;1 a 
 

2 - Construções e puzzles 
 
 

2: Construções e 
puzzles 
   (6;4 a +/- 1;5 a) 

4;7 a 
 

3 - Dobragem e recorte 3: Inteligência técnica 
    (9;0 a +/- 3;1 a) 

9;0 a 
 4 - Arranjos 

5 - Esquema corporal e orientação 

6 - Mecânica e mobilizados 

7 - Espaço geométrico 5: Espaço métrico 
    (11;9 a +/- 2;7 a) 

11;9 a 

 
     
 
 
 
 



 7.3.3 - Numérico 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Conta digital 
 

1: Dígitos         
    (3 ;4 a +/- 9 m) 

3;4 a 
         

2 - Classes, subclasses 2: Classes e conjuntos 
   (4;0 a +/- 1;2 a) 

        4;1 a 
 3 - Conjuntos, quantificação 

4 - Leitura de cifras  3: Adição e sutração 
   (6;1 a +/- 1;6 a) 
 

        6;1 a 

5 - Soma e subtração 

6 - Enumeração 

7 - Propriedades do número 4: Combinatória 
mental 
    (8;11 a +/- 2;8 a) 

8;11 a 
 8 - Coleções 

9 - Operações aritméticas 

10 - Dinheiro e compras 

11 - Memória numérica 

12 - Combinatória mental 

13 - Problemas 5: Problemas e 
aplicações 
    (12;2 a +/- 2;5 a) 

12;5 a 

14 - Aplicações 

 
      
7.3.4 - Semântico 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Sentido de palavras 1: Significado          

    (4;6 a +/- 1;4 a) 
4;6 a 

 2 - Signos, escrita, desenho 

3 - Anedotas, jogos verbais, provérbios 

4 - Contexto, escutar, recordar 
 

2: Intenção 
   (8;2 a +/- 3;5 a) 

8;2 a 
 

5 - Reflexão semântica 3: Explicação 
    (11;1 a +/- 2;8 a) 

11;11 a 

6 - Hermenêutica 

  
 
     7.3.5 - Relacionante, valorativo 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Semelhanças, conceito 
 

1: Semelhanças e 
diferenças         
    (3 ;4 a +/- 9 m) 

3;5 a 
         

2 - Perceção de diferenças e erros 2: Analogias 
   (5;5 a +/- 2;5 a) 

        5;4 a 
 3 - Analogias 

4 - Realismo 3: Pensamento 
concreto 
   (9;2 a +/- 3;10 a) 
 

        9;2 a 

5 - Dupla relação, reciprocidade 

6 - Definições, formulação 

7 - Conservação 

8 - Valoração 

9 - Pensar concreto 

10 - Classificação 4: Pensamento 
formalizado 
    (12;2 a +/- 2;5 a) 

12;1 a 

11 - Pensamento inferencial, especulativo 

12 - Experimentação 

13 - Problemas   

14 - Aplicações 

 
 
 



     8 – Normatividade 

Vimos que há um conjunto de fatores que influenciam o 

desenvolvimento da criança, acentuando a sua progressiva socialização. O 

desenvolvimento da linguagem, que segundo Vygotsky (2003) conduz ao 

desenvolvimento do pensamento, a interação que a criança vai desenvolvendo 

no Jardim e nos contextos em que se movimenta, vão progressivamente 

desenvolvendo um conjunto de capacidades que propiciam a sua progressiva 

socialização, que acentuam uma certa prevalência dos fatores sociais sobre os 

biológicos.  

Os jogos de regras, as rotinas diárias no Jardim são, entre tantos 

outros, alguns pequenos exemplos de muitas outras atividades que vão 

inculcando na criança a consciência da necessidade de se submeter a normas 

para poder conviver com os outros, para encontrar sentido nos hábitos, sempre 

que neste sentido se inclua alguma necessidade adicional de obrigação, na 

máxima: o que costuma fazer-se há que o fazer. 

Devido à formulação verbal a criança vai desenvolvendo e 

consolidando a convicção de que os hábitos adquiridos se realizarão com 

maior regularidade do que os atos caprichosos, num processo socializante 

(Secadas, 1992), sobretudo a partir dos 5 anos. Com a linguagem a norma 

clarifica-se, indo progressivamente assumindo contornos de razoabilidade. 

Secadas (1992, p. 781) define a normatividade como a capacidade de 

“encontrar sentido nos hábitos, sempre que neste sentido se inclua alguma 

necessidade adicional de os realizar, que comprometa o sujeito, ou seja, que 

de algum modo o liguem objetivamente ou ‘ob-liguem’”. 

Nesta capacidade o autor distingue dois géneros de condutas 

normativas: a regra ou norma e a tarefa. A norma vai-se interiorizando de duas 

formas fundamentais; através do ludismo, onde no faz de conta e no jogo de 

regras a criança vai interiorizando regras e de forma séria. Ou seja, nas 

condições impostas pelo adulto para que as tarefas se cumpram. Já no que 

respeita ao conceito de tarefa esta surge contextualizada dentro de 

determinadas formalidades, certas obrigações, que importa respeitar, como é o 

caso das tarefas que tem de desempenhar no Jardim ou em casa. 



A normatividade, porque implica socialização, porque traz consigo 

regras, só por volta dos 5 anos começa a desenvolver-se, razão pela qual na 

EOD só seja aplicada a partir destas idades. 

     

8.1 - Norma 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Regras do jogo 
 

1: Regras do jogo          
    (8;2 a +/- 2;7 a) 

8;2 a 
 

2 - Norma 
 

2: Norma 
     (12;2 a +/- 3;5 a) 

12;2 a 

 

   8.2 – Tarefa, aprendizagem, escolaridade 

Dimensões Etapas Idade média 
1 - Sentido de tarefa 1: Sentido de tarefa          

    (10;0 a +/- 3;4 a) 
10;0 a 

 2 - Escrita 

3 - Aplicação, aprendizagem escolar 2: Tarefa escolar 
   (11;1 a +/- 3;1 a) 

11;1 a 
 4 - Leitura amena 

5 - Estudo e conteúdos temáticos 3: Estudo 
    (13;2 a +/- 2;3 a) 

13;2 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 - Sugestão de atividades para desenvolvimento da 

intervenção com as crianças 

 

1.2.1 – Atividades 3 anos 

 
1 - Reações afetivas 
 
1.1 – Agradáveis, sintónicas 
 

 As crianças sentam-se em roda. A educadora senta-se com elas e apresenta-

lhes a “Mimi”, o seu fantoche. As crianças cumprimentam-na e “Mimi” diz-lhes 

que sabe fazer muitas coisas bem: saltar, correr, dar uma pirueta, pintar um 

desenho, dar beijos às crianças, etc. Cada vez que “Mimi”faça algo bem feito, 

aplaudem-na e dizem: “Que bem que fazes!” a seguir convidam-se as crianças, 

uma de cada vez, a expressar alguma atividade que façam bem, tentando pedir 

a cada uma alguma conduta que realize bem e possa sair airosa da situação. 

Convém animar o grupo para que reforce a cada criança essa habilidade 

especial, para que ela veja o reconhecimento nos outros. 

 Representam-se diferentes cenas com fantoches, em diferentes situações, nas 

quais se podem expressar de uma maneira ou de outra as emoções. O 

importante é que a criança se aperceba, através desta atividade de que nem 

sempre se podem expressar da mesma maneira, pois em alguns lugares ou 

em alguns momentos temos que nos aguentar e controlar.  

 

1.2 – Ansiosas 

 Levar a criança a realizar as tarefas (comer, vestir-se, dormir, higiene, etc.), 

sozinha. Para isso trabalhar estas tarefas mediante a repetição constante e 

continuada, devem-se praticar todos os dias; dividir a tarefa mais complexa 

noutras mais simples, para facilitar a sua concretização; reforçar verbalmente 

quando realizem uma conquista ou superem uma dificuldade; disfrutar com 

elas a realização das tarefas quotidianas. 

 Pedir a cada criança para trazer uma fotografia sua e outras da sua família e 

amigos. Numa cartolina, cada criança vai colar a sua fotografia no centro e as 

outras à volta. Em grande grupo cada uma dirá aos outros quem são aquelas 

pessoas que gostam dela; que atividades realizam juntas; porque gostam de 

estar com essa pessoa, etc. No final da atividade as crianças expõem o poster 



num lugar visível. Quando alguma criança sentir alguma emoção negativa, 

podemos mostrar-lhe o seu próprio poster para que veja quantas pessoas 

gostam dela tal como é, mesmo que não faça tudo bem à primeira. 

 Realizar atividades que envolvam outras crianças ou adultos: brincadeiras com 

outras crianças; fazer algo juntas: dançar, fazer teatro, colagens, brincar às 

casinhas, etc.; ajudar outra criança; receber visitas em casa; convidar outra 

criança para brincar com ela, etc. 

 

1.3 - Aversivas 

 Aprender a ouvir: pode ser trabalhado na hora da conversa de roda através de 

conversas, músicas, histórias, etc. 

 Elaboração de regras em jogos coletivos. 

 Elaboração com as crianças de regras que serão registadas e afixadas na sala. 

 Construção/negociação com a criança das tarefas a realizar. 

 

1.4 - Assertivas 

 Realizar jogos em que se treine o pedir por favor, dizer obrigado, pedir 

desculpa, passar e dar a passagem. 

 Andar sem fazer barulho. 

 Andar ao mesmo ritmo do colega trabalhando o respeito mútuo. 

 Jogo do comboio: as restantes crianças do comboio imitam os movimentos da 

criança que vai á frente (maquinista). 

 Jogo da linha: as crianças em fila sobre um traçado circular riscado no chão, 

têm que tocar a parte do corpo solicitado pela educadora. 

 Contar e explorar a história “O menino que não queria ir dormir” 

 Conversar com as crianças sobre: porque temos que dormir; como dormem; se 

dormem sós; se dormem com chupeta, algum boneco; se têm 

sonhos/pesadelos, etc. 

 Realizar o jogo “É hora de dormir”: imaginar que estamos em casa brincando, 

vendo televisão, fazendo um puzzle … Cada criança representa o que está a 

fazer. De vez em quando a educadora dirá em voz alta uma hora, por ex. “são 

5 horas, 8 …” Quando disser “são 9 horas”, as crianças deverão representar a 

ação de se deitarem. 

 Dramatizar o momento de ir para a cama, exteriorizar os sentimentos que 

produz (dificuldade para separar-se dos pais, acabar a atividade que está a 



fazer, medo da escuridão, ficar só) e as condições necessárias para dormir 

(obscuridade, silêncio, tranquilidade, comodidade). 

2. – Desenvolvimento somático 

2.1 – Trepar, subir 

 Fazer um circuito com obstáculos: colocar bancos, rolos, blocos, etc. A criança 

tem que subir, descer, deslizar… até terminar o percurso. 

 Levar a criança ao parque infantil e incentiva-la a experimentar subir pelas 

escadas e descer pela rampa. 

 

2.2 – Sentar-se 

 Sentados com as mãos apoiadas à retaguarda afastar e juntar as pernas 

estendidas, deslizando os calcanhares no chão, sem os levantar. 

 Sentada numa cadeira, com as costas apoiadas no encosto, fletir e esticar as 

pernas como se estivesse a andar de baloiço. 

 Pedir às crianças que se sentem um de costas para o outro, em duplas, para 

se apoiarem. 

 Trabalhar as crianças a sentarem-se de pernas cruzadas. 

 Pedir às crianças para se sentarem com as costas encostadas na parede.  

2.3 – Levantar-se, andar 

 Manter-se de mãos dadas com a educadora ou colegas. 

 Manter-se em pé apoiado numa cadeira. 

 Manter-se em pé sem apoio. 

 Canção do Patinho Barnabé, acompanhada dos movimentos: saltar com os 

dois pés, saltar com um só pé. 

 O boneco de mola está fechado na caixa - sentado nos calcanhares, tronco 

fletido à frente, testa e mãos nos joelhos. A um sinal, tira-se a tampa da caixa, 

o boneco salta – elevação súbita do tronco, do assento dos calcanhares e dos 

braços para a extensão superior. 

 Realizar percursos, contornar obstáculos. 

 Brincadeiras com bolas ou objetos que rolem. 

 Jogos como: posso ir, imitando os animais e demais movimentos de acordo 

com a ordem dada pela educadora. 

 Atividades com cordas e fitas: andar por cima, saltá-las de várias maneiras 

(sobre o chão, balançando-se, girando), fazer chicote, fazer espirais, fazer 

cobras, lançá-las no ar, enrolá-las numa parte do corpo, saltar várias cordas ao 

mesmo tempo, pisar a corda que o colega arrasta. 



 De pé, com as pernas afastadas e com os braços elevados em arco sobre a 

cabeça, balançam lateralmente, com flexões de tronco para um lado e para o 

outro, enquanto sopram devagar como se fosse um vento fraco. Quando o 

vento é forte, abrem os braços e rodam à volta.  

 

3. - Senso-perceção 

3.2 Sensação visual 

 Pegue num objeto da sala de atividades e mostre-o às crianças, dizendo-lhes 

de que cor é. A seguir peça a cada criança para ir procurar outro objeto da 

mesma cor. Pode variar as cores do pedido. 

 Faça com as crianças o jogo “que cor é que falta?” Pegue em lápis, um de 

cada cor (vermelho, azul, amarelo, branco e preto) e coloque-os à frente das 

crianças. A seguir esconda-os num recipiente e volte a tirá-los, deixando 

sempre um escondido. Pergunte a uma criança, de que cor é o lápis que falta. 

Pode utilizar outros objetos para variar o jogo. 

 Realize um passeio das cores: convide a criança para um passeio e enquanto 

caminham, peça-lhe para escolher uma cor. Peça-lhe para identificar todos os 

elementos dessa cor que forem vendo durante o percurso. Quando a criança 

encontrar 10 objetos da mesma cor, peça-lhe para escolher outra cor, 

repetindo o procedimento. 

 Transportar tampinhas de garrafas de um recipiente para outro, observando as 

cores. 

 Realize um jogo comandado por cores. Utilize cartolinas ou outros objetos e 

explique às crianças que quando mostrar uma cor elas terão que fazer uma 

determinada ação. Por exemplo: vermelho – parar, azul – correr, amarelo – 

saltar. Mostre-lhe uma cor para elas realizarem a ação correspondente, de 

seguida mostre-lhes outra cor e continue a mudar as cores. 

 Observar uma gravura apresentada e falar sobre ela. 

 Mostre fotografias, postais e imagens às crianças e faça-lhes perguntas: “o que 

vê”, “quem é”, “como se chama”, “o que é”, etc. 

 

2.3 - Auditivo 

 Realizar jogos que envolvem canto e música. 

 Dirigir a curiosidade da criança para os diversos objetos sonoros que existem 

ao seu redor. 



 Fazer com que as crianças repitam sons generalizados, produzidos pelo 

próprio corpo e instrumentais. 

 Trabalhar com músicas e rodas. 

 Utilizar músicas educativas. 

 Acompanhar o ritmo de canções com palmas ou com batimentos dos pés. 

 

2.4 – Táctil, somático, cinestésico 

 Realizar atividades com argila, papel, pasta de modelar.   

 Fazer rolos independentes e criar uma forma. 

 Sobrepor filas de rolos em círculos 

 Fazer cilindros, construir figuras livres 

 Ensinar a criança a fazer uma bolinha, a achatá-la; a fazer uma cobra; fazer 

pratinhos com uma bolinha em cima; fazer cestinhos com bolinhas dentro; 

fazer um ninho com ovinhos, etc. 

 Criar a área da casinha, onde a criança possa brincar com bonecos e animais 

de peluche. 

 Oferecer bonecos e peluches à criança. 

 Construir com a criança bonecos de papel. Colar a fotografia da cabeça da 

criança sobre a cabeça do boneco. Pode fazer bonecos de outros membros da 

família. 

 Estimular as falas e indagações das crianças através de conversas. 

 Através de histórias estimular as crianças a expressar desconforto à presença 

de fezes e urina. 

 Tirar a fralda das crianças e levá-las à casa de banho num mesmo intervalo de 

tempo até adquirirem o controlo. 

 Levar a criança à casa de banho antes de deitar. 

 Estimular as crianças a pedir para ir à casa de banho. 

 No caso do horário de defecar ser irregular, levar a criança à casa de banho 

depois das refeições, até conseguir adquirir uma rotina para regular o 

organismo. 

 Não punir em caso de descontrolo, mas mostrar a desilusão e reforçar a 

importância da aquisição desta conduta no processo de autonomia e 

independência, através de histórias; com algo especial. 

 No caso do horário de defecar ser irregular, levar a criança à casa de banho 

depois das refeições, até conseguir adquirir uma rotina para regular o 

organismo. 



 

4. – Reação motriz 

 

4.3 – Mãos e braços 

 

4.31 – Preensão, manipulação 

 Formar grupos de 2,3 crianças e, fazer com elas, construções com legos, 

blocos … 

 Começar a construir algo (casa, barco, castelo, etc.) e pedir à criança para 

ajudar. 

 Brincar com materiais na área das construções. 

 Brincar com jogos como cubos de plástico ou de madeira para encaixe. 

 Faz enfiamentos com contas, bolas, botões, etc. 

 

4.32 – Batimentos, lançamentos 

 Jogos com bola: atirar a bola à parede, atirar a bola ao companheiro, atirar a 

bola ao chão. 

 Jogo do boliche: colocar um objeto leve a uma certa distância. Marcar um traço 

no chão, onde se posiciona a criança para atirar uma bola e tentar derrubar o 

objeto. 

 Jogo “lá vai a bola”: fazer uma roda e enquanto se canta uma canção vai-se 

lançando a bola para o colega do lado. A bola tem que estar sempre a rodar. 

 

4.33 - Destrezas 

 Utiliza revistas ou encartes para amassar, rasgar, fazer bolinhas, cortar com a 

tesoura, colar, etc. 

 Distribuir às crianças revistas, jornais, papel de lustro, etc. para cortarem com a 

tesoura. 

 

5. – Coordenação sensório-motora 

 

5.5 – Perseguição, procura 

 Brincadeiras com materiais de desperdício (frascos e garrafas plásticas, caixas, 

rolos, etc.). Pode-se explorar: abrir e fechar, empilhar, enfileirar, meter e tirar, 

entrar, sair. 

 Encher e esvaziar cestas ou sacos com os mais variados objetos. 



 

5.7 – Figural 

 

5.71 – Representativa, construtiva 

 Construir/reconstruir puzzles simples de animais, frutos, corpo humano, etc. 

 Deixar a criança explorar livremente o barro, a plasticina … 

 

5.72 – Gráfica: rabisco, desenho 

 Desenhar um tracejado para fazer um círculo. Pedir à criança para unir os 

pontos. Fazer o mesmo para fazer um quadrado. 

 Utilizar, no quadro das presenças o sinal + para marcar, diariamente a sua 

presença no jardim de infância. 

 Dar à criança uma folha dividida, horizontalmente em três partes. Em cada 

linha desenhar, respetivamente, um quadrado, um círculo e uma cruz. Pedir-lhe 

que desenhe mais elementos iguais. 

 Deixar a criança desenhar livremente. 

 Pedir à criança para fazer desenhos (registos gráficos) de passeios, visitas, 

histórias, atividades, e no final perguntar-lhe e registar por escrito o que 

desenhou. 

 Pedir à criança que desenhe a mãe, o pai, o irmão, a avó… Ir conversando 

com a criança sobre o desenho: onde está a cabeça, já fizeste os braços, a 

mãe tem pernas, etc. 

 

6- Comunicação 

 

6.1 – Reconhecimento, memória e antecipação 

 Realizar o jogo “o rei manda”: por a mão no nariz, na boca, nas orelhas, nos 

joelhos, no cotovelo, na barriga, etc. 

 Observar gravuras e falar sobre elas. 

 Realizar com as crianças leituras e explorações de imagens. 

 Perguntar à criança o que vê em fotografias, desenhos, gravuras, etc. 

 

6.2 – Sinais, ordens 

 Pedir à criança para fazer recados: dizer-lhe para ir buscar um livro grande e 

colocá-lo encima da mesa; levar o copo vazio e metê-lo dentro da pia; pegar no 

casaco azul e colocá-lo na cadeira, etc. 



 

6.3 – Demanda e inibição 

 Fazer promessas que possam ser cumpridas. Em caso de não se poderem 

cumprir, conversar com a criança e explicar porquê. 

 Apresentar à criança tarefas de trabalho cooperativo, em que tem que resolver 

o problema em pares, trios ou pequenos grupos, para aprenderem a negociar, 

repartir atividades e chegar a acordos. Este tipo de trabalho ajuda a criança a 

sair do seu egocentrismo e a aprender a pôr-se no lugar do outro. 

 Estabelecer normas e limites e reforçar, de preferência verbalmente, as 

condutas positivas.  

 Negociar com a criança o cumprimento das promessas e respeitar as normas 

estabelecidas. 

 

6.4 – Fala, linguagem 

 Realize o jogo “ A caixa mistério”. Pegue numa caixa e coloque dentro coisas 

desconhecidas e que despertem a curiosidade das crianças (objetos, 

fotografias de pessoas estranhas, imagens de animais exóticos, etc.). Deixe a 

criança abrir a caixa e explorar o conteúdo e espere até ela fazer perguntas 

acerca do conteúdo (o que é? quem é? como se chama? 

 Coloque no placard da sala, ou noutro lugar bem visível, um cartaz, a capa de 

uma história, uma fotografia, etc. Certifique-se que seja apelativa e que 

desperte a curiosidade das crianças. Espere até elas fazerem perguntas. 

 Realizar com a criança jogos de palavras tontas. Por exemplo: em vez de dizer 

vai ao frigorífico, dizer “Frederico”; o senhor chama-se Tiborino (Vitorino); o 

café diz-se chafé; uma máquina, dizemos mánica; etc. 

 Apresentar pequenas poesias para a criança recitar: “sou pequenino, não sei 

fazer nada, sei ir à cozinha, comer marmelada”; “o meu pai sabe, sabe tudo, ele é um 

sabão ou um sabichão?”… 

 

6.5 – Interação mimética 

6.51 – Linguagem gestual 

 Prepare e coloque na sala a área da cabeleireira com secadores, rolos, pentes, 

frascos da laca, um telefone, pinças, vernizes, revistas, etc. para as crianças 

brincarem. 

 O espelho: em pares, uma toma a iniciativa e adota posturas diferentes que a 

outra tem que reproduzir. 



 Jogo do macaco: as crianças colocam-se em filas. A que fica à frente executa 

movimentos variados, deslocando-se no espaço. As que vão atrás tentam 

imitá-la. 

 A educadora brinca a fazer de conta que está a dormir, comer ou a chorar e as 

crianças tentam imitar. 

 A educadora de frente para as crianças faz movimentos simples para as 

crianças imitarem. 

 

6.52 – Simulação, fantasia 

 Pedir à criança para contar um sonho. 

 Brincar na casinha das bonecas. 

 Proporcionar momentos de jogos de papéis: sou o pai, a mãe, a professora … 

 Realizar com as crianças jogos de imitação de animais. 

 Brincadeiras livres nas diversas áreas. 

 Fazer pequenas dramatizações. 

 

6.6 – Habituação, cooperação 

6.61 – Auto-suficiência 

 Trazer roupa de casa e criar a área do vestuário. 

 Vestir/despir os bonecos da casinha das bonecas e treinar o abotoar/ 

desabotoar. 

  Realizar a tarefa de desabotoar (à frente) a sua roupa: casaco, bata, camisa. 

 Ajudar os colegas a desapertar os botões. 

 Comunicar à família que se está a trabalhar esta competência e pedir-lhe que 

colaborem em casa. 

 Trabalhar com as crianças de modo que peguem na colher e a levem à boca 

sem derramar a sopa. 

 Trabalhar com as crianças de modo que peguem o alimento, com o garfo sem 

o deixar cair antes de levá-lo à boca. 

 Preparar alimentos com a participação da criança. 

 Mastigar e deglutir bem os alimentos. 

 Ajudar a pôr e a levantar a mesa. 

 Ensinar a lavar as mãos sempre que for à casa de banho, podendo utilizar 

como recursos histórias, teatros, músicas, etc. 

 Lavar e secar as mãos sem ajuda. 



 Aos pares, fazer diferentes tarefas: abotoar/desabotoar; calçar/descalçar 

sapatos. 

 Levar a criança para brincar na caixa de areia. Lançar-lhe o desafio de poder 

brincar descalça com o compromisso de no final se calçar sozinha. 

 Brincar às sapatarias: Reúna vários tipos de sapatos. Alinhe-os e peça à 

criança para ir “às compras”. Deixe-a experimentar um par de sapatos, dando 

uma volta com eles. Diga-lhe que aquele par não pode vender porque são 

grandes, muito quentes, frios, etc. Repita com mais pares de sapatos.  

 

6.62 – Aprendizagem social 

 Sentar todas as crianças num circulo e explicar a importância de pedir as 

coisas por favor e saber agradecer. Cada criança terá que pedir por favor ao 

companheiro que tem ao lado, que lhe dê um objeto da sala. Depois do 

companheiro lhe trazer o objeto, deverá agradecer-lhe (obrigado).  

 Canções de roda: o bichinho dorminhoco, a borboleta branca, o peixinho do 

mar, … 

 Realizar jogos em que só pode responder/participar um de cada vez. 

 

7 – Concetualização 

7.1 – Esteriótipos 

 Trabalhar as profissões, através de histórias, jogos, dramatizações e 

conversas, realçando o que se faz cada uma.  

 Realizar jogos de associação. 

 

7.2 – Curiosidade e invenção 

 Realizar o jogo “de que sou feito?” A educadora esconde objetos variados na 

sala. Em seguida diz às crianças para procurarem um dado objeto (chaves, 

colheres, pulseiras, copos, berlindes). À medida que forem encontrando o 

objeto perdido, deverão colocá-lo em cima da mesa. Reunir os vários objetos, 

observar e tactear para apreciar de que são feitos. A seguir fazer conjuntos de 

objetos feitos do mesmo material. Encorajar as crianças a procurarem, nos 

diferentes conjuntos, objetos com a mesma finalidade de uso (por exemplo: 

colheres, copos, chaves) feitos de materiais diferentes. 

 Em grande grupo as crianças expõem as ideias que têm acerca do seu 

nascimento. 



 Criar a área “como nascemos?”, na qual se colocarão histórias, fotos, livros, 

etc. que as crianças poderão consultar. 

 A partir de imagens claras e precisas, comentar como se produz a fecundação, 

a gravidez e o parto. 

 Visita de uma mulher grávida à sala para que possam fazer-lhe perguntas 

sobre: como se sente, como está o bebé na barriga, como se alimenta,etc. 

 Visita de um pai ou mãe que tenham um bebé recém-nascido para que 

expliquem os cuidados que lhe dão. 

 Contar e explorar histórias sobre o tema. 

 

7.3 – Pensamento 

 

7.31 – Temporal 

 Depois de ouvir, na hora do acolhimento, os relatos da criança, perguntar-lhe, 

caso registe ocorrências significativas (ter dado um passeio, ter ido a uma 

festa, visita a um familiar, ter recebido um presente, etc.) o que fez na semana 

passada: onde foi, com quem esteve, o que viu, o que comeu… 

 Perguntar à criança o que fizemos ontem, o que vamos fazer hoje, planear o 

que faremos amanhã. 

 Utilizar, todos os dias, o quadro das presenças e o quadro do tempo para a 

criança interiorizar a noção de tempo. 

   Utilizar o calendário da sala para contar quantos dias faltam para acontecer um 

determinado evento. 

 

7.32 - Espacial 

   Realizar atividades de construção de torres e pontes.  

 Atividade de empilhar cubos, blocos, latas vazias, etc. 

 Empilhar objetos de acordo com o tamanho 

   Montar puzzles simples (6 peças): de animais, plantas, figura humana, etc. 

   Emparelhar 2 cartões para construir uma figura. 

 

7.33 – Numérico, classificativo 

 Apresente à criança, vários conjuntos de objetos (berlindes, argolas, …). Peça-

lhe para a ajudar a tirar 3 objetos de cada conjunto. 

 Dê à criança 5 lápis, 6 bolas, 4 legos, etc. Peça-lhe que lhe dê, à vez, 3 lápis, 3 

bolas, 3 legos. 



 Mostre à criança, vários cartões com imagens de frutos: 3 bananas, 1 limão, 2 

maças, 4 morangos… Pergunte-lhe o que vê em cada cartão. Deve responder: 

duas maçãs, … 

 

7.34 – Semântico 

 Utilize palavras desconhecidas na leitura de uma história, na abordagem de um 

tema, etc, entoando-as de forma que as crianças reparem e questionem. 

 Incentive a criança a usar os pronomes pessoais. Quando está a conversar e a 

criança não os utiliza, verbalize-os e peça à criança para os repetir. 

 Incentive as crianças a comunicar oralmente as suas intenções e desejos. 

Utilize estímulos através de contos, dramatizações simples, jogos de faz de 

conta e conversas de roda.  

 Incentive as crianças a pedir ajuda quando necessário utilizando os fantoches, 

histórias, etc. 

 

7.35 – Relacionante, discursivo 

    Arranje uma caixa grande de eletrodomésticos. Recorte uma porta e uma 

janela na caixa e faça uma geladaria. Uma criança de cada vez pode ir para a 

caixa e servir os clientes.  

   Arranje pulseiras, colares, brincos, anéis velhos, cintos, lenços (peça às 

crianças para trazerem de casa) e monte uma loja de bijutaria. As crianças 

podem brincar aos vendedores 

   Converse com as crianças sobre o que foi o almoço, o que comeram ao jantar, 

de que alimentos gostam mais…  

 Ponha a mesa (na casinha das bonecas) com pratos e talheres, fazendo de 

conta que é um restaurante. A criança é o cozinheiro que lhe vai servir a 

comida. Pergunte-lhe o que lhe vai servir para comer, o que fez, etc. de modo a 

nomear os alimentos. 

 Junte vários tipos de botões: vermelhos, azuis, amarelos, quadrados, 

redondos, triangulares, etc. Pegue numa caixa de ovos e coloque um botão 

dentro de cada buraco. Peça à criança para distribuir os restantes botões de 

acordo com os critérios estabelecidos, como a cor, a forma. 

 Pegue num botão quadrado e peça à criança, para lhe dar mais, iguais àquele. 

 Peça-lhe para lhe dar todos os botões vermelhos redondos. 

 

 



1.2.2 - Atividades  4 Anos 

 

1 – Reações afetivas 

1.1 – Agradáveis 

 Reúna imagens de crianças e adultos (tiradas de jornais, revistas, livros, 

internet…), cujos rostos expressem emoções (alegria, tristeza, raiva, medo, 

admiração, vergonha). Recorte-as e empilhe-as. Sente-se com a criança e 

coloque as imagens entre ambos, viradas para baixo. Vire uma imagem de 

cada vez para cima e peça à criança para tentar adivinhar o que a pessoa está 

a sentir. Forneça-lhe vocabulário quando notar que ela não consegue exprimir-

se. A seguir peça-lhe para imitar a expressão que vê na imagem. Fale com ela 

sobre a expressão dos sentimentos e a importância que isso tem. 

 Faça uma cara alegre e outra triste para cada criança da sala. Cole as caras 

num pau de gelado ou numa palheta. Todas as manhãs, na hora do 

acolhimento peça às crianças que mostrem a cara que melhor reflete como se 

sentem. Escolha ao acaso algumas crianças para que digam porque se sentem 

assim: tristes ou contentes 

 Sentar as crianças em círculo no chão, deixando um espaço aberto que será a 

porta. Pedir a uma criança que se levante e entre no círculo pela porta e saúde 

os companheiros dizendo “olá”. Todos respondem “olá”. Depois a criança dá 

uma volta, sai pela porta e diz “adeus”, os outros respondem “adeus”. 

 Fazem-se três desenhos que representem respetivamente, um a manhã, outro 

a tarde e o terceiro a noite. Sentamos as crianças em círculo e fazemos o jogo 

anterior. Se a criança disser “bom dia”, os outros devem responder “bom dia”. 

Repete-se com “boa tarde” e “boa noite”. 

 Sentam-se as crianças em círculo e uma vai ao centro da roda. Os outros dir-

lhe-ão coisas agradáveis acerca das competências pessoais (simpatia, 

cooperação, habilidades para ajudar…). Quando todas as crianças tiverem dito 

algo passa outra para o centro. 

 Utilizar histórias, vídeos e conversas em grande grupo para que a criança 

interiorize e manifeste sentimentos de gratidão, simpatia e compreensão. 

 

1.2 – Ansiosas 

 Conversar com as crianças sobre o que pensam que é o medo, de situações 

em que já sentiram medo, o que sentem quando têm medo, quem está com 

eles, etc. 



 Contar e explorar histórias relacionadas com o medo: “Um monstro debaixo da 

cama”; “Quando tinha medo da escuridão”, etc. 

 Fazer dramatizações do que fazemos quando temos medo: esconder, tapar a 

cara, chamar alguém para ajudar, etc. 

 Fazer uma lista de situações ou coisas que lhes provoquem medo. 

 Utilizar poemas, lengalengas, palavras mágicas para enfrentar e ultrapassar o 

medo. 

 

1.3 – Aversivas 

 Distribuir a cada criança três cartolinas cortadas em forma oval, nas quais já 

fizemos 4 buracos: 2 para os olhos, um para o nariz e outro para a boca. Pedir 

às crianças que desenhem em cada careta um sentimento: alegria, tristeza e 

zanga. Vamos relatando casos em que possa sentir estes sentimentos e 

pedimos-lhe que ponham as máscaras de acordo com o que sentem. 

Perguntar a alguns porque se sentem assim e o que fazemos quando estamos 

assim. 

 Entregar a cada criança um círculo de cartolina vermelho, outro amarelo e 

outro verde. Começar a conversa com as crianças sobre as suas birras. 

Recrear diferentes situações que possam provocar-lhe zanga (por exemplo: 

que queria um brinquedo e não o compraram, que queria jogar com o 

brinquedo que outra criança está a jogar…) e perguntar-lhes como elas reagem 

nestes casos. Depois pedir a uma criança que responda a uma situação. As 

restantes crianças deverão valorizar a sua reação em função de: se parou para 

pensar e mostra o círculo verde; se diz alguma coisa que indique que se 

começa a zangar (devemos complicar o caso para que ela reaja) e mostra o 

círculo amarelo ou se dizem que grita, pontapeia ou chora até conseguir o que 

quer. Neste caso as crianças mostram o globo vermelho de stop e 

conversamos entre todos como deveríamos reagir nestes casos. 

 

1.4 Assertivas 

 Peça a cada criança que traga uma fotografia sua de quando era um bebé, 

outra de quando era uma criança pequena e outra atual. Falar sobre o que a 

criança consegue fazer em cada idade. Colar as fotografias numa sequência 

cronológica e à frente indicar as tarefas correspondentes. Por exemplo: bebé – 

Beber leite pelo biberão, criança pequena – fazer xixi no pote, atualmente – ir à 

casa de banho sozinho. 



 Realizar o jogo da estátua: aos pares, uma criança é o escultor e a outra uma 

bola de barro. O escultor vai lentamente modelando e converte-la numa 

estátua. 

 Realizar o jogo do comboio: formam-se grupos de 6 crianças, uma é o 

maquinista e irá com os olhos abertos, as outras são os vagões e caminham 

com os olhos fechados e terão que realizar um percurso guiados pelo 

maquinista. 

 Realizar o jogo do lençol: no centro de um pano grande, coloca-se um objeto; 4 

crianças pegam, pelas pontas, e sacodem o pano sem deixar cair os objetos. 

 Realizar percursos: as crianças podem fazer propostas sobre como deslocar-se 

pela sala aos pares (saltando com pés juntos, ao pé coxinho, caminhando para 

trás, sentados, andando a cavalo, por arrasto, à carrinho de mão, …). Não 

podem soltar-se nem magoar-se. 

 Fazer construções em grupo: realizar com legos, blocos, .., uma tarefa onde 

têm que negociar previamente, costruir, dialogar sobre ela e introduzir 

melhorias. 

 Em grande grupo (acolhimento), pedir que as crianças, uma de cada vez, 

conte, por exemplo, o que fez no fim de semana, ontem, etc. Depois de cada 

intervenção, que todos escutaram em silêncio, pedir a outra criança que nos 

conto o que acabou de dizer o seu colega. O tema deve ser alterado de vez em 

quando para não se tornar enfadonho. 

 Pedir a cada criança que faça um desenho do que fez no fim de semana. 

Quando todos tiverem terminado, um de cada vez, vai apresentar o desenho 

ao resto do grupo. O grupo pode fazer perguntas: onde foi, o que comeu, o que 

fez…, basta levantar o dedo e aguardar que a criança diga o seu nome para 

falar. 

 

2 – Desenvolvimento somático 

2.1  Trepar, nadar 

 Sentados no bloco (de pernas cruzadas ou nos calcanhares), com as mãos 

juntas frente ao peito, fazem os 3 movimentos seguintes: estendem os braços 

em frente, conservando as mãos juntas; virando as palmas das mãos para fora, 

afastam os braços para os lados; dobram os braços, trazendo de novo as mãos 

a juntarem-se frente ao peito. 

 Deitados de costas, aprendem os três movimentos de pernas do estilo 

“bruços”. Ao primeiro tempo fletem as pernas, conservando os pés unidos e 



afastando os joelhos; ao segundo tempo, esticam as pernas, afastando-as, ao 

terceiro tempo, juntam as pernas. As crianças comandam os movimentos, 

dizendo: “dobrar, afastar, juntar”. 

 Levar a criança à piscina. 

 

2.2 – Sentar-se 

 Sentados de pernas cruzadas com os braços elevados em arco sobre a 

cabeça, balançam lateralmente, com flexões de tronco para um lado e para o 

outro, enquanto sopram devagar como se fosse um vento fraco. 

 Deitados no chão, apoiados nos antebraços, fazer com as pernas os 

movimentos de pedalar. 

 Sentar as crianças num banco estreito, com as mãos apoiadas à frente, fazer 

os movimentos de pedalar como se andasse na bicicleta. 

 Andar de bicicleta. 

 

2.3 – Levantar-se, andar 

2.31 – Segurar-se, saltar 

 Prender e esticar um elástico de cerca de 5/6 metros na sala, a uma altura que 

dê pelo meio da barriga da perna da criança. O elástico é transposto saltando 

de um lado para o outro com os pés juntos. 

 Realizar o jogo “bolas novas e bolas velhas”: quando disser “bolas velhas” 

saltar de forma frouxa e mole e ficar em pontas de pés. Quando disser “bolas 

novas” saltar só com um pé. 

 Saltar de cima do banco para o chão, atendendo sempre a uma queda 

equilibrada e leve. “Saltar sem fazer barulho ao tocar no chão, como se 

saltasse para a areia”. “Cair como um gato, sem barulho e levando as mãos ao 

chão”. 

 Saltar a dois pés, sem balanço, de uma marca no solo, para além de uma fita 

branca, que se irá afastando conforme todos forem conseguindo realizar o 

salto. 

 Colocar um objeto pendurado por uma fita, de acordo com a altura da criança, 

que salta para lhe tocar. 

2.32 -  Locomoção: caminhar, correr 

 Colar uma fita com cerca de 5 metros no chão e a criança tem que a percorrer: 

1º Pé ante pé 

2º A passo 



3º Sem deixar cair uma bola de ping-pong de uma colher que leva na mão 

4º Caminhando à retaguarda 

5º Apanhando lenços postos de um lado e outro da fita. 

 Correr sem pisar, tocar e passar por cima dos objetos espalhados pelo solo 

(caixas, pedras, cordas, fitas, etc.) 

 Andar com elevação do joelho e extensão da perna elevada antes de tocar no 

solo, como se fosse um cavalo. 

 Correr com elevação exagerada dos joelhos, como se estivesse dentro d’ água. 

 Exercitar a subida e descida de escadas, sem olhar para os degraus. 

 

2.32 – Agilidade, habilidades 

 Ajoelhados e sentados nos calcanhares, fazem flexões e extensões alternadas 

de braços, acompanhadas de movimentos de elevação e abaixamento do 

assento aos calcanhares. 

 Percorrer de gatas (joelhos apoiados), o banco de ginástica, parando a meio do 

percurso para se espreguiçar. Quando se espreguiça, o gato estende uma 

perna à retaguarda, abrindo a boca num bocejo. 

 A criança deitada facialmente no banco, progride por tração de braços, isto é, 

adianta as mãos, fixa-as no bordo do banco e, por flexão dos braços, faz o 

corpo deslizar. 

 Da posição de sentado com as pernas fletidas e as mãos apoiadas atrás, no 

solo, a criança parte para o seu passeio à caranguejo. 

 Deslocar-se nas mãos e nos pés, sem apoiar os joelhos no solo ou no banco 

sueco. Poderá ainda levar um objeto nas costas, que não deverá deixar cair. 

 As crianças andam ou saltitam a pés juntos, à volta do seu poleiro, cantando có 

có ró có có. A um sinal sobem ao poleiro e imitam o galo: uma perna encolhida, 

uma mão fazendo o bico, a outra de dedos abertos sobre a cabeça, fazendo a 

crista. 

 Levar a criança ao parque infantil e incentivá-la a usar/experimentar o labirinto. 

 

3 - Senso-perceção 

3.3 – Auditivo 

 Faça gravações de vários instrumentos musicais ou sons do meio ambiente: 

viola, xilofone, maracas, piano, pássaros a cantar, etc. e ponha as crianças a 

ouvir. Pergunte que som é que estão a ouvir. 



 Ponha metade da turma a cantar e a outra metade a escutar. A seguir alterne: 

quem cantou, ouve e quem esteve a ouvir, canta. Por último que cantem todos 

ao mesmo tempo e que se apercebam que os sons são os mesmos. 

 Dê às crianças vários lápis diferentes e folhas de papel. Ponha a tocar um Cd 

com um ritmo rápido e diga às crianças para fazerem traços circulares no seu 

papel ao compasso da música. Ponha um Cd com ritmo lento e diga-lhes que 

façam traços retilíneos com os lápis. Continue deixando tocar ambos os Cd’s 

para que as crianças escutem e decidam se devem fazer círculos ou linhas, 

segundo a música. 

 Dê a cada criança um lenço. Ponha um Cd a tocar. As crianças movem o lenço 

ao ritmo da música e movem-se ao mesmo tempo. 

 Pegue num tambor e toque-o de forma suave ou forte, enquanto as crianças 

andam pela sala. As crianças andam na ponta dos pés como anões com a 

música suave e como gigantes quando soa forte. 

 Cante versos separados de canções infantis, pondo a mesma ênfase em cada 

palavra. As crianças repetem os versos com o mesmo ritmo. Podem-se juntar 

palmas em palavras concretas como as que aparecem no final de cada verso. 

 Toque um tambor para marcar o ritmo. Deixe que as crianças interiorizem o 

ritmo, batendo com as mãos na mesa. Depois podem responder ritmicamente 

batendo palmas, com os pés, fazendo cloc com a língua ou estalando os 

dedos. 

 Adapte canções familiares para torná-las apropiadas para operacionalizar 

conteúdos na sala de atividades. 

 Quando as crianças cantam uma canção, utilize palavras chave (diga “suave”, 

“um pouco mais alto”) para dirigir às crianças uma canção que cantem muito 

suave, suave, moderadamente, forte, muito forte. 

 

3.4 – Tátil, somático, cenestésico 

 Jogo da caixa de reconhecimento: Coloque vários objetos (chave, moeda, 

berlinde, etc.) dentro de uma caixa e através do tacto a criança tem de 

adivinhar o objeto, em seguida falar sobre as suas sensações. 

 Arranje 2 ovos de plástico ou caixas e coloque dentro objetos como 

berlindes, clips, botões, etc. Pergunte à criança qual é o que pesa mais. 

Pode colocar mais ovos e pedir à criança para ordenar em sequência do 

mais pesado ao mais leve. Também podem emparelhar os ovos que 

tenham o mesmo peso e depois abrir para ver o que está dentro. 



 Dar à criança vários objetos e perguntar qual é o mais pesado; qual é o 

mais leve. 

 Levar a criança à casa de banho com intervalos de tempo regulares, 

enquanto não houver controlo. 

 No caso do horário de defecar ser irregular, levar a criança à casa de 

banho depois das refeições, até conseguir adquirir uma rotina para regular 

o organismo. 

 Não punir em caso de descontrolo, mas mostrar a desilusão e reforçar a 

importância da aquisição desta conduta no processo de autonomia e 

independência, através de histórias; com algo especial. 

 Estimular a criança a pedir para ir à casa de banho. 

 

4 - Reação motriz 

4.1 – Cabeça, cara e tronco 

 Consegue encher as bochechas de ar e pô-las em posição de assobiar:  

1º - encher o máximo que conseguiras bochechas (10 segundos) 

2º Fazer de conta que está a encher um balão e soprar (4 vezes) 

3º Tentar encher um balão 

 Levar a criança ao parque para andar no escorrega e no baloiço. 

 

4.2 – Pés e pernas 

 Evoluções através de obstáculos (pedras, caixinhas, blocos, marcas), que 

são rosas e que não devem ser pisadas nem passadas por cima. A um 

sinal, cada um escolhe a rosa mais próxima e evolui ao seu redor. 

 Mover-se livremente seguindo o ritmo da música. Quando a música parar 

abraçar um companheiro. 

 Espalhar muitas folhas de jornal pela sala. As crianças movimentam-se ao 

ritmo da música, quando se faz silêncio colocam-se numa folha de jornal. O 

jogo prossegue mas vão-se retirando folhas e as crianças devem meter-se 

nas que ficam até que fique só uma, onde devem entrar todas as crianças. 

 Realizar o jogo das cadeiras: a mesma dinâmica do jogo anterior mas com 

cadeiras. Todas as crianças devem sentar-se nas cadeiras que vão ficando. 

 

 

 

 



4.3 – Mãos e braços 

 Ajoelhados e sentados nos calcanhares fazem flexões e extensões alternadas 

de braços, acompanhadas de movimentos de elevação e abaixamento do 

assento aos calcanhares. 

 Sentados aos pares, de frente um para o outro. Um tem as pernas estendidas 

com os pés apoiados nos tornozelos do colega. De mãos dadas, um deita-se 

puxando o outro à frente, para logo trocarem de posições numa ação ritmada e 

contínua. 

 Percorrer de gatas (joelhos apoiados) o banco de ginástica, parando a meio do 

percurso para se espreguiçar. Quando se espreguiça, o gato estende uma 

perna à retaguarda, abrindo a boca num bocejo. 

 Sobre o mesmo banco, parte cada um de sua ponta, passam pelo outro e saem 

na ponta oposta. Tal proeza só se conseguirá se: um se baixar e o outro lhe 

passar por cima ou se, se abraçarem e rodarem a trocar de lugar. 

 Levar a criança ao parque infantil. 

 

4.31 – Preensão, manipulação 

 Dê às crianças arames maleáveis de várias cores. As crianças dobram o arame 

dando-lhe as formas que desejarem. 

 Dê às crianças sacos de papel e uma quantidade de jornais. Diga-lhes que 

metam os jornais dentro dos sacos e amasse-os bem. Dobre a parte de cima 

dos sacos, forme quadrados e aperte-os bem com fita-cola. As crianças 

manipulam estes blocos para fazerem construções. 

 Com uma caixa de cartão grande ajude a criança a construir a sua 1ª casa, 

uma escola, um hospital, etc. Faça uma porta num dos lados, as janelas e 

podem decorar a casa com tintas, autocolantes, etc. Depois peça à criança 

para mobilar a casa com vários materiais. 

 Ajude a criança a fazer as suas próprias peças de legos com embalagens de 

leite. 

 Fazer construções com vários tipos de materiais: Pratos e copos de papel, 

caixas, peças em madeira, plástico, usando parafusos, peças de encaixe, etc.  

 Colocar frascos de iogurte com uma abertura na tampa. Fazer um jogo em que 

duas crianças têm que introduzir (grãos de milho, feijões, botões, etc.) dentro 

do frasco. Ganha a que 1º encher o frasco, sem deixar cair nenhum. 

 Fazer um colar com botões de várias cores e formas. 



 Realização de um percurso com uma colher na mão em que é colocada uma 

bola. Não pode deixá-la cair. 

 

4.32 – Batimentos, lançamentos 

 Atirar bolas: fletem as pernas e vão ao chão buscar bolas que atiram para 

longe. As bolas são atiradas continuamente, embora a um ritmo lento, 

procurando que o braço vá bem atrás para as bolas chegarem bem longe. 

 Colocar uma pilha de caixas ou de blocos, que cada criança tentará derrubar 

atirando-lhe a bola com uma só mão. 

 Dar à criança uma pequena bola (cerca de 6 cm.). Apertar a bola nas mãos, 

com toda a força. Lançar ao ar com as duas mãos, receber nas duas mãos; 

lançar ao ar com uma mão, receber com as duas; lançar ao solo, apanhando 

no ressalto com as duas mãos. 

 Lançar a bola rolando, de uma marca no solo, para atingir um objeto (2 blocos 

sobrepostos), colocado sobre uma marca a uma distância conveniente. 

 Lançar a bola a partir de uma marca no solo para dentro de um cesto, um arco, 

uma bacia. 

 

4.33 – Destrezas e jogos 

 Realização de jogos de enfiamentos: flores, contas, argolas, botões, massas, 

etc. 

 Realização de jogos de encaixe: legos, calculador multibásico, brinquedos de 

encaixar. 

 Usar as tesouras para cortar tiras, recortar figuras simples: animais, frutos, 

objetos. 

 Usar o computador: ligar/desligar; abrir/fechar o leitor de Cd’s; colocar o Cd; 

realizar jogos no computador. 

 

5- Coordenação sensório-motora 

 

5.6 – Medicional; instrumental 

 Ligar/desligar o computador; abrir/fechar o leitor de Cd’s; colocar/tirar o Cd para 

jogar; ligar/desligar a televisão, mudar de canal. 

 

 

 



5.7 – Figural 

5.71 - Representativa, construtiva 

 Realizar jogos com puzzles simples: profissões, frutos, animais, figura 

humana… 

 Dê às crianças uma caixa de blocos de diferentes tamanhos. Peça-lhes para 

construírem castelos, barcos, pontes, etc. 

 Use um baralho de cartas velho para fazer um jogo de emparelhamento. Retire 

um conjunto de cartas do 2 ao 10 e cole-as numa cartolina. Use o resto do 

baralho para emparelhar: as crianças podem emparelhar as outras cartas do 2 

ao 10 com o conjunto de cartas que está colado na cartolina. 

 Recorte um calendário velho e faça cartões para emparelhar. Deixe uma 

página do calendário intacta para servir de base para o emparelhamento. 

 

5.72 Gráfica: desenho 

 Deixar a criança desenhar espontaneamente a figura humana. 

 Deixar a criança desenhar, pintar e colar, livremente, utilizando vários materiais 

e suportes. 

 Dar à criança um desenho da figura humana. Deixá-la colorir o desenho, colar 

fios no lugar dos cabelos, colar pedacinhos de papel a fazer de roupas. 

 Dar à criança gravuras para colorir. 

 Completar desenhos onde faltam partes (figura humana, objetos). 

 Pintar da mesma cor as figuras geométricas: azul para os círculos, de amarelo 

os quadrados e vermelho para os triângulos. 

 Completar o desenho das figuras geométricas: triângulo, quadrado e circulo. 

 Dar à criança uma folha com os modelos desenhados de um quadrado, um 

circulo e um triângulo. Pedir para desenhar mais. 

 

 

6- Contacto e comunicação 

 

6.1 – Reconhecimento, memória e antecipação 

 Na casinha das bonecas vestir e despir a roupa dos bonecos. 

 Aprender a dobrar e a guardar a roupa dos bonecos nas gavetas e no armário. 

 Vestir/despir o casaco sozinho e pendurá-lo no cabide. 

 Vestir e apertar a bata ao chegar ao jardim de infância. 



 Separa caricas amarelas de caricas azuis. Dá-se à criança um conjunto de 

caricas. Azuis, amarelas e vermelhas e a criança separa-as por cores. Pode-se 

fazer o jogo com outros objetos. 

 Agrupar objetos da mesma cor: lápis, frutos, legos … 

 A  educadora indica as partes do corpo ( cabeça, braços, pernas, pescoço, …), 

nela própria, numa criança, em gravuras, em bonecos, através de jogos, em 

cada criança e nos outros. 

 Utilizar a canção: a formiguinha foi à feira para cantar e tocar as várias partes 

do corpo. 

 

6.2 – Resposta a sinais 

 Colocar num saco vários objetos: lápis, berlindes, moedas, etc. Com os olhos 

vendados tirar um objeto e identificá-lo pelo tacto. 

 Bater palmas fortes ou suaves conforme o pedido 

 Pedir à criança para executar tarefas com 3 ordens: vai à cozinha, pede um 

copo e coloca-o em cima da mesa. 

 Realizar o jogo “dá-me por favor”: um livro, uma maçã e um lego; um prato, um 

garfo e um copo… 

 

6.3 – Retroação: demanda – inibição 

 Jogos com palmas: palmas fortes – acordar, palmas suaves – dormir; palmas 

fortes – correr, palmas suaves – andar… 

 Acompanhar consoante o ritmo da música: palmas fortes/suaves. 

 

6.4 – Fala, linguagem 

 Conta um sonho 

 Inventa pequenas histórias 

 Relatar oralmente situações vividas, observadas ou imaginadas 

 Repetir frases curtas que ouve (4-5 palavras). 

 Dar um recado. 

 Repetir lengalengas e versos de poesias simples. 

 Leve para a sala um objeto interessante que estimule descrições e suscite 

perguntas. Incentive as crianças a falar sobre o objeto. Faça perguntas 

incompletas que requerem mais que um sim ou não. Amplie as frases das 

crianças: por exemplo, se a criança diz “o peixe está a nadar”, a educadora 

pode acrescentar “de um lado para o outro do aquário”  



 Ao contar histórias ou na exploração de temas de trabalho, utilizar palavras 

novas para a criança perguntar o seu significado. 

 Contar: o que fez ontem, no fim de semana; o que vai fazer amanhã, à tarde. 

 Observar e descrever gravuras de uma história; descrever jogos simples. 

 Partindo de uma gravura simples imagina situações antes e depois. 

 

6.5 - Interação mimética 

 

6.51 – Linguagem gestual, imitação 

 Realizar jogos de imitação de animais 

 Recontar histórias (Carochinha, Capuchinho vermelho, Os três porquinhos …) 

e dramatizá-las. 

 Fazer concursos de canções. 

 Recitar poemas 

 Fazer jogos de movimentos de braços: cada criança imita o movimento que a 

educadora faz, levantar, baixar, para a frente, para trás, rodar… 

 

6.52 – Simulação, fantasia 

 Realizar jogos: coser à sapateiro; o sapateiro bate a sola; apanhar mosquitos, o 

polícia sinaleiro,etc. 

 Jogar a imitar os super heróis 

 Contar histórias fantásticas.  

 Falar acerca dos personagens fantásticos que lhes provocam medo e 

dramatizar cada uma das suas caraterísticas: cumprimentá-los, brincar com 

eles, ser seus amigos, falar com eles, dizer-lhes para se irem embora … 

 Utilizar as construções para dramatizar ou encenar situações. 

 Jogar na casinha representando o papel de mãe, pai, avô, irmão… 

 Realizar jogos de faz de conta: sou o bombeiro, o polícia, o pintor, o mecânico. 

 Utilizar a roupa e acessórios da arca das trapalhadas para se disfarçar e olhar 

ao espelho. 

 Visionar, no computador, histórias com movimento das personagens. 

 Realizar jogos de situações cómicas: andar num carro sem pneus, viajar num 

autocarro sem bancos, voar num avião sem asas… 

 Contar histórias onde o personagem principal faz uns disparates sem intenção.  

 

 



6.6 – Habituação, cooperação, auto-suficiência 

6.61 - Auto-suficiência 

 Executar ações quotidianas de: vestir-se, despir-se; tirar a roupa e vestir o 

pijama; vestir e despir os bonecos; calçar e descalçar os sapatos; comer de 

faca e garfo; lavar a cara e as mãos; lavar os dentes. 

 Fazer pequenos recados: levar um objeto à outra sala; pedir à funcionária para 

tirar uma fotocópia; etc. 

 Arrumar os materiais.ou os brinquedos depois de usá-los. 

 Realizar jogos de comprar/vender 

 Realização de jogos de papéis. jogos com 2 ou 3 crianças em que cada um 

desempenha o seu papel: és o pai, és a mãe, és o filho, és o cozinheiro … 

 

6.62 – Aprendizagem social 

 Realização de jogos de mesa, em que cada um joga na sua vez: jogo da glória, 

galo, memória, etc. 

 Brincar às regras de trânsito como peão: traçar no chão da sala ou do recreio o 

traçado aproximado do percurso das crianças para o jardim de infância. No 

jogo as crianças deverão ser alternadamente peões, ciclistas, automobilistas. 

Antes do jogo ser iniciado devem ser estabelecidas as regras que os peões, os 

ciclistas e os automobilistas têm que cumprir e; para ajudar a cumprir as regras 

têm que existir sinais de trânsito e o polícia sinaleiro. 

 

7 – Concetualização 

7.1 - Esteriótipos 

 Ponha bolas de algodão em vários copos de cartão. Ponha umas gotas de 

odores diferentes em cada copo: baunilha, laranja, menta, sumo de limão … 

Deixe que as crianças identifiquem o cheiro. 

 Cada criança toca as mãos dos colegas para sentir o calor ou o frio das 

próprias mãos e das dos colegas. 

 Realizar atividades para comparar a temperatura de vários objetos da sala: 

metais, tecidos, madeira, plástico, papel, etc. 

 Com os olhos vendados reconhecer, pelo tacto, os colegas. 

 Colocar vários materiais para a criança passar a mão e identificar materiais 

rugosos/lisos; ásperos/macios. 

 Dar à criança um conjunto de objetos para, através do tacto, reconhecer 

objetos duros/moles; finos/grossos; leves/pesados. 



 Por a criança a fazer jogos para diferenciar cores e tons, tamanhos, posições. 

 Realizar o jogo: seguir a flecha. Colocar várias setas com indicação do lugar 

onde está escondido o tesouro. A criança terá que seguir as orientações 

visuais expostas. 

 Realizar jogos de audição: uma criança esconde-se e toca um sino. Outra 

criança tenta adivinhar onde está escondida pelo som ouvido. 

 Encha vários copos com bebidas (sumo de laranja, limão, maçã, água). Faça 

com que as crianças, de olhos fechados, provem e tentem adivinhar os 

sabores. 

 Trabalhar com a criança as profissões através do visionamento de Dvd’s; de 

histórias, lengalengas, poemas, canções. Por exemplo a canção da Sra D. 

Anica. 

 

7.2 - Curiosidade e invenção 

 Proporcionar momentos de desenho livre, sobre temas reais ou imaginários, 

em papel, cartolina, quadro,etc. 

 Dar à criança desenhos onde faltam partes. Pedir para ela completar. 

 Realizar visitas e passeios e depois pedir à criança para fazer o desenho do 

que viu. 

 Realizar jogos (em filas, à vez, em pontos ganhos), em que a criança 

reconheça as posições: 1º, último, 2º, 3º. 

 Conversar, em grande grupo, sobre a origem da vida. Cada criança relata o 

que pensa sobre o assunto. 

 Fazer perguntas e escrevê-las para colocar aos pais sobre o seu nascimento. 

 Trazer de casa e mostrar aos colegas fotografias, vídeos, ecografias onde a 

mãe estava grávida. 

 Contar a história “de onde vêm os bebés?” 

 Criar a na sala de atividades a área “Como nascemos?”, onde se colocarão 

histórias, contos, fotografias, livros, etc., para as crianças investigarem. 

 Realizar o jogo “Cuidar do bebé”. Sentados numa roda, as crianças vão 

passando um boneco de colo em colo. No centro coloca-se uma caixa com 

objetos para cuidar um bebé. Quando a educadora der um sinal, a criança que 

está com o bebé tem que ir ao centro e prestar um cuidado ao boneco ( mudar 

a fralda, dão o biberão, etc.). 

 Sentar as crianças em roda e, uma de cada vez, nomeia e toca uma parte do 

corpo e as outras repetem em coro. 



 Construir em cartão a silhueta de uma pessoa, repartir pelas crianças as 

diferentes partes do corpo para que as vão colando. Colocar a vagina ou o 

pénis e os testículos segundo queiram que seja um menino ou uma menina. 

 Construir o puzzle do corpo da menina e do menino. 

 Conversar sobre como será o nosso corpo quando formos mais velhos ou 

como é o das pessoas que conhecemos. 

 

7.3 – Pensamento 

7.31 – Temporal 

 Utilizar o quadro do tempo: colocar o dia, colocar as atividades que fazem de 

manhã e à tarde… 

 Colocar a presença no quadro das presenças. 

 Planificar com as crianças o trabalho para o dia seguinte; para a semana. 

 Trabalhar os dias da semana através de canções, lengalengas (Segunda-feira 

nasci, terça fui para a escola, quarta casei-me, quinta tive três filhos, sexta toquei viola, 

no sábado envelheci, domingo veio a morte, dei-lhe um estalo e estou aqui) 

 

7.32 – Espacial 

 Realizar atividades de dobragem: um quadrado ao meio, um quadrado ao meio 

pela diagonal.  

 Construir cabeças de animais com dobragens: cão, gato, porco. 

 Formar coleções com diversos objetos: de três objetos da mesma cor, a 

mesma forma e o mesmo tamanho; com os objetos mais compridos; com os 

mais curtos; associar três objetos com as mesmas caraterísticas, mas sendo 

os mais finos. 

 Ordenar objetos por tamanhos. 

 Ordenar objetos por comprimento. 

 Pintar figuras iguais/diferentes em desenhos. 

 Pintar figuras geométricas iguais/diferentes. 

 

7.33 – Numérico, classificativo 

 Escreva os números do 1 ao 5 em tampas de caixas. Coloque o dobro de 

objetos (bolas, berlindes, etc.) em cada caixa (metade de uma cor e a outra 

metade de outra cor), conforme indica a caixa. Por exemplo: se for 5, coloque 5 

amarelas e 5 azuis. Faça o mesmo número de buracos em cada tampa, 

segundo o nº que tenha. Procure que as crianças façam combinações para o 



nº da tampa, usando ambas as cores. Exemplo: 4 amarelas+0 azuis; 3 

amarelas+1 azul; 2 amarelas+2 azuis; 1 amarela+3 azuis; 0 amarelas+4 azuis. 

 Fazer uma abertura nas tampas de 10 frascos de iogurte e escrever os 

números do 1 ao 10 nos frascos. Dar às crianças moedas de 1 € e dizer-lhe 

que as metam nos frascos segundo o nº que tenham. Perguntar: 

Quantos € porias neste frasco? 

Consegues por os frascos em ordem do 1 ao 10? 

Que frasco tem mais dinheiro? Qual tem menos? 

Se me queres dar 6 € de que frasco mos darias? E se me desses 8? 

Mostra-me o frasco que tem o mesmo número de € que anos tens tu. 

 Pinte maçãs grandes e deixe que sequem. Quando estiverem secas, coloque 5 

maçãs dentro de um saco transparente e feche-o. Com um marcador escreva o 

número de maçãs na base do saco e trace uma linha vertical no centro do 

saco. Deixe que as crianças mexam o saco de modo que as maças fiquem dos 

dois lados da linha traçada. Ajude-os a que se apercebam de que o nº de 

maças no saco é sempre o mesmo. Havendo 5 maças, as crianças podem 

manipula-las para ver as combinações que dão 5 (2 de um lado e 3 do outro, 

por exemplo). 

 Dê às crianças frutas variadas e proponha-lhes fazerem uma salada de fruta. 

Para preparar a salada peça a cada criança para lhe dar 5 maçãs, 4 peras, 6 

morangos, 3 bananas, etc. 

 

7.34 – Semântico 

 Depois de ler uma história, escolha uma ou duas palavras para falar sobre elas. 

Exemplo: no conto, “Miguel sentou-se num tronco”. Perguntar: O que é um 

tronco? Temos algum tronco na nossa sala? Onde podemos encontrar um 

tronco? 

 Utilizar adivinhas na exploração dos vários temas que são abordados. Por 

exemplo, nos frutos “Tem coroa e não é rei, tem escamas sem ser peixe. Além de 

servir para doce, é fruta, podes comer?” 

 Recolha em duplicado um conjunto de letreiros de embalagens de alimentos 

(massa, arroz, leite, etc.). Cole um grupo de nomes numa cartolina. As crianças 

emparelham o segundo conjunto com os nomes que estão na cartolina. 

 Prepare um cartão com o nome de cada criança da sala. Use esses cartões 

para distribuir as crianças para as atividades nas áreas. Exemplo: este menino 



(mostra o cartão) vai para os jogos; esta menina (mostra o cartão) vai para a 

casinha das bonecas. 

 Escreva o nome de cada criança num envelope. Dê a cada uma um cartão com 

um nome que lhe corresponda para que o segure. As crianças sentam-se em 

círculo. Faça com que, à vez, repartam o correio, de modo que haja 

correspondência entre o nome do cartão e o envelope. Podem-se por dentro do 

envelope presentes surpresa. 

 Letras de massa de pão: Faça com as crianças a massa. Dê a cada criança 

massa suficiente para que faça a primeira letra do seu nome. Com um pincel, 

passe pelas letras ovo batido e espalhe sobre elas. Ponha a cozer no forno. 

 Escrever o nome das crianças com letra de imprensa em tamanho, forma e cor 

e espalhar pela sala. Desafiar a criança a encontrar o seu próprio nome nos 

cartões espalhados. 

 

7.35 – Relacionante, discursivo 

 Fazer exposições com os trabalhos produzidos pelas crianças. 

 Realizar trocas de desenhos entre as crianças para observação. 

 Realizar concursos para eleger o trabalho melhor/ o mais bonito. 

 Produzir murais em conjunto. 

 Sugerir a cada criança que desenhe os membros da família. Colocar a cada 

membro da família o nome de acordo como o descreve a criança. 

 Recortar bonecos e bonecas de papel e dizer a cada criança que escolha um 

boneco para cada membro da família. 

 Mostrar a diferença entre a presença e a ausência da luz: apagar e acender as 

luzes; fechar e abrir os olhos; fechar e abrir as cortinas/persianas; Jogar à 

cabra cega. 

 Prepare uma série de imagens recortadas de revistas. As crianças descrevem 

o uso dos diferentes objetos representados, por exemplo: as cadeiras servem 

para sentar, o copo para beber, o carro para nos deslocar, a roupa para 

vestir… 

 

 



1.2.3 – Atividades 5 anos 

1 – Reações afetivas 

1.1 – Agradáveis, sintónicas 

 Conversar com a criança sobre a importância da família, quer para satisfazer 

as necessidades básicas (alimentação, vestuário, saúde), como as afetivas. 

Dialogar sobre: Quem cuida deles? Quem lhes conta as histórias? Quem lhes 

compra a roupa? Quem os leva ao médico quando estão doentes? Se 

acreditam que os pais gostam deles? Porquê? Quem gosta mais deles na 

família? 

 Dramatizar diferentes gestos e maneiras de demonstrar carinho: beijos, 

abraços, presentes, brincar com eles, levá-los ao parque, ao cinema, cuidar 

deles quando estão doentes, etc. 

 Realizar trabalhos para levar para casa: desenhos, colagens, presentes para 

os pais. 

 Participar com as crianças em jogos: de mesa (dominó, glória, memória, galo, 

…), de roda (anelzinho, telegrama, …), de movimento (o gato e o rato, o 

lencinho, 1,2,3, macaquinho do chinês, …). 

 

1.2 – Ansiosas 

 Contar a história “ Um monstro debaixo da cama”. Conversar com as crianças 

sobre: o que é o medo? Já alguma vez sentiram medo? Que fazem quando 

têm medo? 

 Fazer uma lista das coisas ou situações que lhes provocam medo. 

 Através do poema “Espanta medos” apresentar o medo para que as crianças 

se relacionem comeste sentimento e joguem de modo a que ele desapareça:  

“ Se algo te acontece, e se o medo aparece, brinquemos a espantá-lo, a ver o que 

acontece. Como se faz isso? – eu vou-te dizer, - com este conjuro, vai desaparecer. 

Não leva alho, nem tão pouco canela, esta poção não se faz numa panela. Faz com 

que se vá! Não chames a tua prima, ele desaparecerá, se aprenderes esta rima: medo, 

medo, rimas com penedo, se vens assustar-me, afasto-te com um dedo! Fecha os 

olhos e repete, quando os abrires …, surpresa! O medo desaparece.” 

 Realizar a atividade das sombras misteriosas. Utilizar um projetor de 

diapositivos ou outro foco de luz. Projetar as suas próprias sombras, sombras 

de objetos, pegadas, sombras de personagens que lhes provocam medo … 



 Cada criança modelar em barro ou pasta de modelar o personagem que lhe 

provoque mais medo. Deixar a criança pintá-lo e decorá-lo como quiser, de 

modo a criar bonecos para brincar e tentar perder o medo. 

 Colar uma fotografia de cada criança no centro de uma folha A4. Sentados em 

círculo vão-se comentando as caraterísticas de cada uma, com a folha no meio 

da roda para que todos possam ver. Descreve-se a cor do cabelo, olhos, se é 

rapaz ou rapariga, a sua simpatia, qualidades, etc. As folhas serão colocadas 

na parede para que todos possam vê-las e observar os aspetos positivos que 

têm. 

 As crianças sentadas na roda, vão passando o “espelho mágico” de uma 

criança a outra. Cada uma dirá o que mais gosta de si mesmo e passará o 

espelho à seguinte para que diga outra qualidade. Se a uma criança não lhe 

ocorre nada, incentiva-se dizendo-lhe para se olhar no espelho e que veja algo 

que tem de muito bonito, podendo ser necessário ir orientando-a pelas 

diferentes partes do corpo para que se fixe em cada uma delas. 

 Observar fotografias, imagens, diapositivos… em que apareçam um menino e 

uma menina despidos e conversar sobre as semelhanças e diferenças físicas 

de ambos. Nomear que partes são iguais e qual é diferente. 

 Realizar diferentes classificações entre as crianças do grupo segundo o sexo, a 

altura, cor dos olhos, etc. 

 Procurar em revistas ou catálogos figuras de meninas e meninos diferentes 

(altos/baixos, gordos/magros, loiros/morenos, de outras raças), recortá-los e 

colá-los numa cartolina. 

 Conversar sobre como será o nosso corpo quando formos adultos ou como é o 

corpo das pessoas que conhecemos. Ver um filme e observar diferenças e 

semelhanças. 

 

1.3 - Aversivas 

 Através de histórias com situações de mentira ou relatos vivenciados pelas 

crianças questioná-las sobre: se alguma vez disseram mentiras, quando e 

porquê; como se sentem quando mentem; como se sentem quando são 

descobertos e porque não gostam que lhes mintam. Refletir em grupo sobre as 

consequências da mentira. 

 Contar uma história a partir de uma situação real em que o personagem fica 

zangado. Por exemplo: «Maria zanga-se quando não é a primeira na fila, quando lhe 

rasgam os trabalhos ou quando lhe batem. Mas ela tem uma fórmula mágica para fazer 

desaparecer a zanga: quando não é a primeira da fila, diz a si mesma que não 



interessa, porque o importante é estar na fila, isso quer dizer que se portou bem. 

Quando lhe estragam os trabalhos diz à educadora ou diz à pessoa que o fez que se 

sente triste e que não gosta que lhe façam isto. Quando lhe batem diz à educadora ou 

fala com quem lhe bateu e diz-lhe que está muito zangada com ela e que não gosta 

que lhe batam. O mais importante, diz a Maria, é que expliquemos como nos sentimos 

às pessoas que mais queremos, isso ajuda-nos a sentir melhor». Explorar esta 

história colocando as seguintes questões: “quando vos sentis zangados?” “que 

coisas vos fazem zangar? O que fazeis quando estais zangados? 

 Construir e ter na sala de atividades e/ou em casa um semáforo: desenhar 

numa cartolina um semáforo (um circulo vermelho, um amarelo e outro verde). 

Explicar às crianças como funciona. Cada vez que a criança enfrente uma 

situação que a irrite, que a faça zangar muito ou que a descontrole, deve olhar 

para o semáforo e identificar-se com as frases que representa. Luz vermelha: 

parar, não gritar, não insultar, nem lutar. Luz amarela: respirar fundo e contar 

até 10. Quando acalmar, passar à luz verde: dizer aos outros que problema 

tem e como se sente e tratar de encontrar uma solução. 

 

1.4 -  Assertivas 

 Contar uma história em que dois meninos de uma escola todos os dias se 

batiam, empurravam, diziam palavras feias e muitas mais coisas que nem 

quero contar… porque queriam ser os primeiros da fila. Acabavam sempre a 

chorar porque se magoavam. Um dia apareceu uma fada e perguntou-lhes: 

porque lutavam; eles responderam que queriam ser os primeiros da fila. A fada 

viu-os a chorar e perguntou se gostavam de chorar e eles responderam que 

não. Então a fada propôs uma solução: fazer uma lista com todas as crianças 

da sala e cada dia um menino ou menina, seguindo a lista, será o primeiro da 

fila. 

 Eleger um chefe (diariamente, semanalmente) que deverá ser responsável por 

uma serie de tarefas na sala, tais como: escolher e ler uma história aos 

companheiros, chamar os colegas para o comboio; ser o primeiro da fila; ver se 

os materiais estão arrumados, etc. 

 Elaborar com as crianças regras de conversação: falar um de cada vez; 

esperar que o outro acabe e falar a seguir; quando duas pessoas estão a 

conversar pedir licença para dizer o que precisamos, se for importante senão, 

aguardar até acabarem a conversa. 

 Oferecer à criança álbuns e cromos para ela construir as suas coleções. 



 Arranjar uma gaveta ou caixa onde a criança possa guardar a quinquilharia que 

vai juntando e que considera os seus bens preciosos. 

 

2 – Desenvolvimento somático 

2.3 – De pé 

2.31 - Saltar 

 Realizar o jogo dos cinco saltos: Os concorrentes, 4 ou 5, esperam a partida 

alinhados em cima das suas marcas. Quando a educadora disser «um» dão 

um salto a dois pés e equilibram-se para não mexerem os pés; ao «dois» dão 

um segundo salto, e assim até cinco, onde ganha quem conseguiu chegar até 

mais longe. 

 Saltar a torre: Salto a dois pés sobre uma pilha de blocos de ginástica, que a 

educadora irá aumentando um a um. Começando com uma torre de 1 bloco, o 

grupo deverá conseguir saltar até à torre de 5 blocos. 

 Saltar o banco: Saltar a pés juntos para um e outro lado do banco, apoiando as 

mãos e progredindo em frente. 

 Saltar o rio: Salto em comprimento com corrida de impulsão, sobre duas linhas 

no solo, que gradualmente se irão afastando uma da outra, conforme o grupo 

for conseguindo saltar. 

 No recreio, deixar a criança brincar livremente com os companheiros, imitando 

os seus heróis: sou o super homem, o homem aranha, … 

 Saltar obstáculos: Colocar um elástico de 5/6 metros no sentido da largura da 

sala, à altura dos joelhos das crianças. O grupo é dividido em dois, que 

enfrentam o elástico, formando duas colunas paralelas. Ao sinal da educadora, 

partem os dois que encabeçam cada coluna, saltam o elástico, dão a volta, 

saltam de novo e vão para trás da sua coluna. Se for feito sob a forma de 

estafeta entre duas equipas, a criança que chegar transmite a corrida ao 

seguinte por uma palmada na mão. 

 Saltar com pezinhos de algodão: esticar um elástico de 6 metros a todo o 

comprimento da sala, à altura dos joelhos das crianças. O elástico poderá ser 

transposto por todo o grupo, saltando simultaneamente de um lado para o 

outro, a pés juntos, quer de frente para o elástico, quer de lado. Devem saltar 

sem fazer barulho. 

 Saltar à corda: duas crianças pegam nas pontas da corda e, à altura de 40 cm 

do solo, balançam a corda para um lado e para o outro. Uma criança tenta 

saltar. A seguir podem lançar a corda em movimentos de braços circulares 



para o outro saltar. Mais tarde pode experimentar saltar sozinho, pegando na 

corda pelas duas pontas e dando o balanço. 

 

2.32 – Andar, correr 

 Andar à bailarina: andar e saltitar na ponta dos pés, braços arqueados 

sobre a cabeça. 

 Jogo do galito coxo: saltitar sobre um só pé ao redor de um objeto ou 

marca no solo, deslocando-se em frente, rodando sobre si próprio, sobre 

um objeto ou marca, de um lado para o outro. 

 Jogo do menino feliz: deslocar-se saltitando duas vezes num pé, duas 

vezes no outro.  

 Realizar jogos de perseguição: das escondidas, polícias e ladrões, etc. 

 Realizar jogos de futebol. 

 

2.33 – Agilidade, equilíbrio 

 Realizar jogos de competição: o jogo das cadeiras, a gato e o rato, etc. 

 Jogo “o passeio do Bobby”: Deslocar-se nas mãos e nos pés, sem apoiar os 

joelhos sobre o banco sueco. Poderá levar um objeto nas costas, que não 

deverá deixar cair. 

 A pirueta do galo: o galo (mãos fazendo o bico e a crista), como se estivesse 

no poleiro (de perna encolhida), resolve divertir-se, dando no chão uma volta 

completa sobre a perna de apoio. Se o conseguir, roda em sentido contrário 

mudando a perna.  

 Dar as mãos a formar o buraco da agulha e, sem as soltar, enfiar ora uma ora 

outra perna, por dentro dos braços. Após ter enfiado ambas, retirar uma e 

depois a outra, sem se desequilibrar nem soltar as mãos. Quem conseguir, 

poderá tentar em cima de um bloco de madeira. 

 Andar de bicicleta. 

  Ir à piscina. 

 Andar de skate. 

 

3 – Senso-perceção 

3.2 – Sensação visual 

 Coloque um copo de tinta verde e um de tinta branca em cima da mesa. Dê 

uma folha de papel à criança. Diga-lhe para, com um pincel, deixar cair gotas 

de tinta na folha, de forma ordenada (da esquerda para a direita). A seguir 



peça-lhe para juntar tinta branca em cada mancha, mas cada vez em maior 

quantidade. Dê-lhe outro pincel e peça-lhe que junte as cores. Observem o que 

acontece.  

 Faça a mesma experiência com tinta amarela e tinta preta. Mas desta vez seja 

você a colocar as tintas.  

 Dê um conjunto de lápis de cor (caixa de 36 lápis) à criança e peça-lhe para 

ordenar do mais claro ao mais escuro, os lápis amarelos, os verdes, os azuis… 

Pode fazer o mesmo exercício com outros objetos (botões, amostras de 

tecidos, etc.) 

 Observar uma formiga (a olho nu, com lupa, ao microscópio, com lupa 

binocular, …) e registar as observações sob a forma de desenho. 

 

3.3 – Auditiva: música 

 Dê a cada criança um lenço de seda. Ponha um CD a tocar. Deixe as crianças 

moverem-se livremente pela sala ao mesmo tempo que movem o lenço. 

 Dê a cada criança um lenço que usará como varinha mágica. Ao som da 

música diga às crianças que movam o lenço sobre a sua cabeça, debaixo da 

mesa, entre as pernas, atrás da cadeira, etc. 

 Ponha uma música com muito ritmo (salsa, merengue, …) e deixe que as 

crianças se movam ritmicamente pela sala. 

  Ponha a tocar CD’s (só instrumental) de músicas conhecidas das crianças e 

deixe-as cantar, acompanhando a música. 

 Distribua instrumentos musicais às crianças para acompanharem as canções 

com música. 

4 – Reação motriz 

4.1 – Cabeça e tronco 

 Jogo do comboio: Sentados, com as mãos apoiadas à retaguarda no chão, 

tendo uma perna estendida e a outra fletida. Ritmando com tch-tch, fazem 

trocas da posição das pernas, sem arrastar os pés. Numa segunda fase, tiram 

as mãos do solo e acompanham o movimento das pernas, com os braços 

esticados. 

 Andar de gaivota: Sentados, pedalam na gaivota sem tocar o chão, rodando as 

mãos a descreverem círculos laterais. 

 Sentados num banco movimentam as pernas para a frente e para trás, como 

se estivessem a andar de baloiço. 

 Levar as crianças ao parque e deixá-las andar no baloiço. 



4.2 Pés e pernas 

 Equilibrista de circo: caminhar sobre uma faixa estreita, sem sair. O passeio 

poderá ser feito sem deixar cair uma bola de ping-pong de uma colher; 

caminhando à retaguarda; apanhando objetos colocados sobre marcas, a um 

e outro lado da faixa e entregá-los ao seguinte que os deve colocar nas 

marcas, sem os deixar cair. 

 Travessia do rio: os blocos de madeira são dispostos de forma a permitir a 

travessia do rio, como se fossem pedras que, passando sobre elas, evitariam 

que os pés se molhassem. 

  Malabarismo sobre o banco: andar sobre o banco, levantando a cada passada 

a perna para passar, de uma mão para a outra, por debaixo da coxa, uma bola 

de ténis; andar sobre o banco, passando de uma mão para a outra, durante o 

percurso, uma bola de ténis à volta da cintura; idem, passando a bola à volta 

do pescoço. 

 Os carregadores: passar o banco levando com as duas mãos uma bola à 

cabeça, ou carregando um pequeno saco de areia sem ajuda das mãos. 

 

4.3 – Mãos e braços 

4.31 – Preensão, manipulação 

 Deixar a criança experimentar, no parque infantil, os arcos, a escada horizontal 

e curva, as barras paralelas. 

 Subir, em braços a criança e dizer-lhe que se agarre bem, com as mãos, à 

trave. A seguir dizer-lhe se pode largá-la. Contar 1,2,3 e deixar a criança 

suspensa. Dizer-lhe que quando estiver cansada é só largar as mãos. 

 Pendurar a criança num ramo de uma árvore de baixa altura. 

 

4.32 – Batimentos, lançamentos 

 Realizar o jogo do berlinde. 

 Lançar como no rugby: Crianças divididas em grupos. Em cada grupo, uma das 

crianças lança, só com uma mão, a cada um do seu grupo, para que a bola 

seja encaixada entre os braços e o peito. 

 Mini-bowling: em cada grupo, disposto em fileira, a bola é lançada rolando, de 

uma marca no solo, para atingir um objeto colocado sobre uma marca, a 

distância conveniente. Quem lança, corre a apanhar a bola, levanta o objeto 

(caso o tenha derrubado), entrega em mão ao lançador seguinte e corre para 



trás da fila. Ao fim de cinco minutos, termina o jogo e ganha quem conseguiu 

mais derrubes. 

 Malabarismo: uma pequena bola de 6 cm para cada criança. Lançar ao ar com 

uma mão, receber com as duas (parado e andando). Lançar e apanhar 

sempre com a mesma mão (parado e andando). Lançar de uma mão para a 

outra (parado e andando). Lançar ao solo e apanhar só com uma mão. 

 

4.33 – Destrezas e jogos 

 Distribuir cordas, fios grossos, cordões, às crianças. Ensiná-las a dar um nó 

(pegar nas duas pontas, fazer um círculo, cruzar as pontas, passar uma ponta 

pelo meio do círculo e depois puxar as duas pontas. Deixar as crianças treinar, 

dando bastantes nós até já o fazerem sem dificuldade. Depois pedir à criança 

para desfazer os nós. Inicialmente demonstra-se como se faz e pode-se dar 

uma ajuda, depois deixa-se a criança tentar sozinha. 

 Cantar a canção “eu fiz o meu palhaço na areia”. No final, quando se canta 

«olá, estás bom?», cumprimentar os colegas com um aperto de mão. 

 Cantar a canção”tenho cinco reis”. No final quando se diz «aperto-lhe a mão,olá-

ri-lo-lé » dar um aperto de mão. 

 

5 – Coordenação sensório-motora 

5.6 – Medicional, instrumentação 

 Na área da expressão plástica colocar tesouras e vários tipos de papel, tecidos, 

fitas de presentes, etc.,  para a criança cortar livremente, quando lhe apetecer. 

 Planear atividades orientadas que incluam a possibilidade/escolha, por parte da 

criança de utilizar a tesoura para o corte de papel. 

 Na casinha das bonecas brincar às refeições, onde se põe a mesa com pratos, 

talheres e copos; se servem e degustam refeições. A educadora pode servir de 

modelo no uso e manejamento dos talheres. 

 Na hora do almoço incentivar a utilização dos talheres para comer. 

 Através de conversas em grande grupo reforçar o uso dos talheres.  

 Em casa trabalhar com a criança no sentido de usar os talheres para comer. 

 

5.7 – Figural  

5.71 – Representativa, construtiva 

 Na área da expressão plástica colocar materiais diversificados, incluindo 

revistas, panfletos publicitários, jornais… para a criança escolher, recortar e 



colar figuras de pessoas, animais, letras, plantas, objetos, roupas, calçado, 

símbolos, etc. 

 Planificar atividades orientadas de recorte e colagem. 

 Ter em casa tesoura e dar à crianças materiais que possa recortar. 

 Na área dos jogos de mesa por à disposição da criança puzzles variados em 

temas e complexidade para a criança montar. 

 Desafiar a criança para construir um puzzle de muitas peças. Pode-se fazer um 

jogo: a primeira criança que montar o puzzle sem ajuda ganha um prémio; 

desafiar duas crianças para ver qual delas o faz primeiro; anotar numa folha o 

nome das crianças que já conseguem construir o puzzle. 

 Realizar atividades de modelagem com barro, plasticina, massa de pão, pasta 

de modelar: atividades livres onde a criança participa por livre escolha e 

atividades orientadas pela educadora. 

 

5.72 – Gráfica:desenho 

 Dar oportunidade à criança de poder fazer desenhos e pinturas livremente.  

 Oferecer um conjunto variado de materiais para desenhar/pintar (lápis de cor, 

de cera, marcadores, marcadores para tecido, aguarelas, tintas variadas, etc.) 

 Pedir à criança para fazer registos de passeios, atividades, histórias, etc. 

 Dar à criança labirintos variados para ela seguir, primeiro com o dedo, depois 

com o lápis. 

 Deixá-la copiar desenhos, letras e números. 

 Realizar atividades em que tenha que desenhar, completar figuras 

geométricas. 

 Realizar atividades de reprodução de sequências. 

 Unir pontos através de linhas: retas (horizontais e verticais), obliquas, curvas. 

 Apresentar o modelo (desenhado) de um losango e pedir-lhe para desenhar 

uma figura igual. 

 

6 – Contato e comunicação 

6.1 – Reconhecimento, memória e antecipação 

 Jogo da caixa mistério: Sem a criança ver, colocar objetos (uma chave, uma 

moeda, um botão, uma bola, etc.) e fechar a caixa. Fazer uma abertura circular 

para a criança meter a mão e identificar, pelo tacto, os objetos. 

 Jogo “dá-me um igual”: mostrar à criança vários grupos de objetos como 

botões, moedas, missangas, berlindes etc. Colocar dentro de uma caixa e à 



frente da criança vários objetos de cada grupo e pedir-lhe que meta a mão pela 

abertura e procure, pelo tacto, um objeto igual ao pedido. Por exemplo: dá-me 

uma moeda, dá-me uma chave… 

 Sacos para tactear: arranje 6 a 8 sacos opacos e seis a oito objetos ou 

substâncias diferentes. Por exemplo uma esponja, uma bola de barro, um 

punhado de elásticos, uma folha de lixa, rebuçados, farinha, feijões, areia,etc. 

Coloque cada um dos objetos ou substâncias, dentro de um saco de papel e 

dobre o topo. Peça à criança para escolher um saco, abrir o topo e colocar a 

mão no seu interior sem espreitar. A criança deve tentar adivinhar o que é. 

 Realizar jogos de memória auditiva: dizer 3 ou 4 palavras e pedir à criança para 

repetir pela mesma ordem; dizer 3 ou 4 números e pedir à criança para repetir; 

bater sequências de palmas (põe ex. uma forte – duas fracas – uma forte – 

duas fracas), e a criança repetir as sequências. 

 

6.2 – Resposta a sinais 

 Realizar uma árvore genealógica da criança (filhos, pais e avós) e escrever o 

nome e o apelido de cada um.  

 Aprender o seu nome e apelidos. Observar, na árvore genealógica, que os 

seus apelidos provêm do pai e da mãe. 

 Fazer um desenho da sua família e da casa onde vivem. 

 Realizar passeios pela localidade para conhecer o sítio onde vivem as 

crianças, aprender o nome das ruas, ler o número de cada casa. 

 Construir com as crianças um cartão de identificação (nome completo, morada 

e idade) para identificar o seu cabide, a capa dos trabalhos, o saco da piscina, 

etc.  

 

6.4 – Fala, linguagem 

 Deixar a criança realizar jogos de papéis livremente. 

 Participar com a criança na realização de jogos de papéis (pais e mães, 

profissões) e utilizar linguagem corrente quando se refere a objetos, utensílios, 

atos. 

 Reproduzir pequenas quadras. 

 Reproduzir lengalengas, canções, trava-línguas, poesias, adivinhas. 

 Narrar situações vividas. 

 Narrar acontecimentos observados. 



 Conversa a dobrar: comece a contar uma história, dizendo uma frase de cada 

vez. Pare no final de cada frase e peça à criança para repetir as suas palavras 

logo de seguida. Prossiga até ao final da história. 

 

6.5 – Interação mimética 

6.51 – Linguagem gestual, imitação 

 Jogo de imitação de animais: cada criança pensa num animal e vai ao centro 

da roda imitar, sem falar, esse animal. As outras tentam adivinhar qual é. 

 Fazer jogos de imitação de animais: se eu fosse … um macaco, uma cobra, um 

leão, uma vaca, etc. 

 Fazer pequenas dramatizações sobre profissões: professor, médico, mecânico, 

canalizador, agricultor, etc. 

 Construir com as crianças adereços e cenários para fazer representações. 

 Caraterizar as crianças com roupas, chapéus, adornos e maquilhagem para 

representarem os seus papéis. 

 Consegue encher as bochechas de ar e pô-las em posição de assobiar:  

1º - encher o máximo que conseguiras bochechas (10 segundos) 

2º Fazer de conta que está a encher um balão e soprar (4 vezes) 

3º Tentar encher um balão 

 Jogo “ A caçada às cegonhas”. Um caçador tenta caçar todas as cegonhas que 

apanhe a voar. A cegonha que for tocada durante a corrida irá para o jardim 

zoológico até que outra a substitua. Para evitar ser caçada, a cegonha poderá 

parar equilibrada num só pé, tendo o outro encostado atrás da perna apoiada. 

 Jogo “ O ferro velho”: um grande círculo será marcado no solo. No centro serão 

colocados objetos (sapato, livro, bola, lápis, caixa, etc.). Formam-se dois 

grupos de crianças: um, fica à volta do círculo a guardar o ferro velho, o outro 

tenta entrar e ir buscar os objetos. 

 

 

6.52 – Simulação, fantasia 

 Contar fábulas e contos de fadas às crianças: utilizar uma linguagem e um tom 

de voz que os desperte para a história e os leve a seguir o enredo com 

entusiasmo; contar as histórias de forma que as crianças possam deambular 

na fantasia, imaginando-se a viver a história; fazer descrições muito 

pormenorizadas de momentos da história onde se realça a fantasia. 



 Contar a história do “João e o feijoeiro”. Perguntar às crianças se pensam que 

o feijão se poderia transformar numa planta, como na história. 

 Planificar com as crianças atividades que lhes permitam observar a germinação 

de sementes e o crescimento de plantas. 

 Colocar um vaso na sala e semear ou plantar uma couve, um manjerico ou 

outra espécie de planta e observar o seu crescimento. 

 Estudar o ciclo das plantas. 

 Estudar o ciclo dos animais. 

 Propor a realização de um “livro gigante” sobre as caraterísticas dos animais. 

 Explorar através de pesquisas, consultas na internet, visitas de estudo, as 

caraterísticas dos animais: alimentação, habitat, reprodução, locomoção, 

revestimento. 

 Jogo dos seres vivos: começar frases sobre animais e objetos que tenham 

movimento para as crianças conpletarem. Por exemplo: o carro anda, é um … 

(meio de transporte); o leão corre muito, é um … (ser vivo); o avião voa, é um 

… (meio de transporte); o pássaro voa, é um …; o tubarão nada, é um, …; o 

barco…; etc.  

 

6.6 – Habituação, cooperação 

6.61 – Auto-suficiência 

 Colaborar na realização das tarefas domésticas. 

 Elaborar, entre todos, uma lista de tarefas e conversar sobre quem as realiza: 

quem arruma os jogos, quem arruma os livros, quem arruma os materiais da 

expressão plástica, quem limpa as mesas, quem apanha o lixo, etc. Durante 

uma semana as crianças eleitas serão responsáveis pelo cumprimento das 

tarefas. Pode-se fazer o mesmo em casa, com a família. 

 Fazer uma lista de responsabilidades (limpar as mesas, arrumar os 

brinquedos/jogos, organizar os livros na estante, etc.) e escrevê-las numa 

cartolina. Junto a cada uma colar fita de velcro. Escrever o nome de cada 

criança num cartão e colar por trás um pouco de velcro. As crianças escolhem 

as coisas que vão fazer durante a semana ao colar o seu cartão na tarefa 

escolhida. 

 Organizar oficinas de tarefas domésticas. Durante uma tarde ou uma manhã, 

organizar diferentes oficinas onde as crianças realizarão diferentes tarefas 

domésticas, por exemplo: lavar e estender roupa, cozinhar e por a mesa, 

levantar e lavar a louça, varrer e limpar o pó, arrumar a roupa nas gavetas, etc. 



 Depois de brincar pedir à criança para arrumar os brinquedos. 

 Pedir à criança para fazer pequenos recados: ir a casa da vizinha pedir um 

quilo de arroz ou …; ir à loja (se for ao lado de casa) e trazer um pacote de 

leite, comprar o pão, iogurtes, etc. 

 

6.62 – Aprendizagem social 

 Realizar jogos de pequenos grupos: dominó, glória, memória, galo, etc. 

 Realizar jogos por equipas. Por exemplo: “as moscas na caixa”: um lançador 

para cada grupo, disposto em semi-circulo. De mãos juntas frente ao peito, 

cada criança aguarda a sua vez de receber. Ao receber, abre as mãos (caixa) 

para que a bola (mosca) seja apanhada nelas. Quem receber e lançar bem 

pelo ar, conta uma mosca na caixa. Quem conseguir 5 moscas na caixa, ganha 

o jogo; “ que banco é mais rápido?”: duas equipas, sentadas num banco ou 

num muro. Cada equipa passa a bola de mão em mão, para trás, sempre para 

o mesmo lado. Quando a bola chega ao último, este passa-a para o outro lado 

e, de trás para a frente, vem até ao primeiro que, mal a receber, levanta-a no 

ar. Ganha a equipa que primeiro erguer a bola no ar. 

 Convidar dois ou três crianças para irem a sua casa brincar, realizar jogos no 

computador, no tablete… 

 Pedir à criança para dizer à família algum recado sobre uma atividade realizada 

na escola. 

 Responsabilizar a criança por pedir e trazer de casa algum material (caixas de 

ovos, copos de iogurte, tampas de garrafas, etc) para a execução de 

determinadas atividades na escola. 

 Responsabilizar a criança por endereçar um convite a um familiar para 

participar numa atividade que se vai realizar na escola. 

 

 

7- Concetualização 

 

7.1 – Esteriótipos 

 Narrar ou contar histórias sobre “Como nascem os bebés?”; “Uma história 

maravilhosa, a verdade de nascer”; “ O nascimento de Sara”. 

 Convidar uma mulher grávida à sala para que as crianças lhe possam fazer 

perguntas. 



 Fazer um desenho de quando estava dentro da barriga da mãe e verbalizar o 

que fizeram. 

 Contar histórias sobre animais mamíferos e os seus filhotes. 

 Fazer um retângulo usando tiras de madeira ou tiras de persiana, com o 

comprimento de um metro. A ideia é delimitar, no recreio ou na sala, um 

espaço retangular, com um determinado objetivo, por exemplo, encher de areia 

ou fazer o cantinho da leitura. A indicação e a forma e tamanho do retângulo 

pode ser através de instruções, por exemplo, o retângulo deve ter um 

comprimento igual a cinco tiras de madeira e uma largura igual a três tiras. 

 Trace linhas numa mesa da sala de atividades. Numere as linhas de 1 cm, 2 

cm, etc. Dê às crianças vários objetos que meçam um número exato de 

centímetros (5 cm uma palheta de beber, 4 cm um pente, 3 cm um tubo, 1 cm 

um cubo, etc.). as crianças emparelham os objetos com as linhas para 

comparar comprimentos. 

 Fazer colchas de papel ou tecido para a cama da casinha das bonecas: Pedir 

às crianças para usarem pequenos quadrados de tecido ou papel e tentarem 

perceber quantos quadros são necessários. A educadora utiliza a fita métrica 

para medir o comprimento e a largura dos quadrados. 

 Fazer roupa para uma representação: a educadora usa a fita métrica para 

medir o comprimento das saias, das capas, dos vestidos. 

 

7.2 – Curiosidade e invenção 

 Contar e explorar a história “a menina gotinha de água”. 

 Visionar no computador o ciclo da água. 

 Realizar a experiência “uma pequena nuvem”: deitar água quente dentro de um 

frasco de vidro transparente e juntar uma colher de sal. Por dentro do frasco 

um copo de vidro, vazio, com a boca para cima. Cobrir o frasco com a tampa 

virada ao contrário e colocar pedaços de gelo em cima. Observar o que 

acontece. 

 Realizar a experiência “ De que è feita a terra?”. Fazer três caixas de papel. Ir 

ao quintal da escola e preparar três amostras de terra do seguinte modo: cavar 

um pouco de terra do cimo de um canteiro e deita-a dentro de uma das caixas; 

fazer um buraco no canteiro e recolher um pouco dessa terra mais funda 

noutra caixa; fazer um buraco ainda mais fundo e retirar um pouco de terra 

para a terceira caixa. Observar bem as três caixas, com lupa e sem ela. O que 

forma a terra? As três amostras são iguais ou diferentes? A seguir deitar três 



colheres de terra, uma de cada caixa, num frasco com água. Fechar o frasco, 

abaná-lo bem e deixá-lo num lugar sossegado até ao dia seguinte. De que cor 

ficou a água depois de abanar o frasco? E no dia seguinte? O que aconteceu à 

terra? Olhar bem para o fundo do frasco. 

 Conversa em grande grupo acerca de como nasceu; onde estava antes de 

nascer. 

 A partir de imagens claras e precisas comentar como se produz a fecundação, 

a gravidez e o parto. 

 Realização da ficha “Como nasce-mos?”: recortar, ordenar, colar, pintar e 

explicar uma história com quatro sequências, desde a fecundação até ao 

nascimento. 

 

7.3 – Pensamento 

7.31 – Temporal 

 Desenhar uma árvore grande (tronco e ramos) e colá-la na parede. No início de 

cada estação e depois de observar as árvores que existam junto ao jardim de 

infância, as crianças vão completar a colagem com os elementos que faltarem: 

Outono – folhas castanhas, amarelas, vermelhas, laranja. Inverno – sem 

folhas. Primavera – folhas verdes, flores e algum ninho com passarinhos. 

Verão – totalmente coberta de folhas verdes. 

 Contar e explorar a história “O senhor ano e as quatro estações”. Pode 

desenhar as quatro casinhas (estações do ano) e colocá-las na sala. 

 Explorar poemas, lengalengas acerca das estações do ano. 

 Fazer uma colagem das roupas adequadas a cada estação do ano. Recortar 

roupas de revistas e panfletos publicitários. Dividir a folha em quatro partes, 

identificar cada estação numa parte de folha e desenhar um boneco em cada 

uma. Pedir à criança para vestir o boneco de acordo com a estação do ano em 

que se encontra. 

 Utilizar e preencher diariamente, o quadro do tempo móvel, onde são 

colocados os dias da semana, os meses, as estações do ano e as atividades a 

realizar da parte da manhã e da parte da tarde. 

 Na hora do acolhimento, pedir à criança que conte o que comeu em casa à 

noite; quem o trouxe à escola de manhã, o que vai fazer à noite, enquanto a 

mãe ou o pai fazem o jantar, etc. 

 Realizar atividades com poemas, histórias, lengalengas, jogos, através das 

quais a criança faça associações: a manhã ao levantar e a noite ao deitar; a 



manhã ao aparecer o dia e a noite à escuridão; a manhã ao pequeno-almoço e 

a noite ao jantar.  

 Mima e dramatiza: o que faz depois da escola; o que faz desde que se levantou 

até vir para a escola. 

 Aprender e memorizar esta lengalenga: “Sou mecânico à segunda; sou bombeiro à 

terça feira; à quarta sou um pirata com uma espada de lata; astronauta de primeira é o 

sou à quinta feira. À sexta sou grande chefe da tribo da Águia azul; ao sábado sou 

cow-boy e ao domingo sou herói.” 

 Colocar a presença no quadro semanal. 

 Perguntar à criança que dia é, que dia é amanhã, que dia foi ontem. 

 Pedir-lhe para recitar os dias da semana. 

 

7.32 – Espacial 

 Colocar na área das construções materiais diversificados e em quantidade 

(barras e blocos de madeira de diferentes formas e tamanhos, objetos de 

encaixe, cubos, objetos com íman, caixas de ferramentas,etc). Deixar a criança 

brincar livremente. 

 Pedir à criança para construir com os materiais da área das construções, por 

exemplo: uma ponte, uma casa, um carro, um avião, um navio, um castelo, … 

 Na área da garagem, colocar carros, uma pista de carros, um serviço de 

lavagem automóvel, bombas de gasolina, … 

 Realizar jogos de movimento, acompanhado com palavras: levantar a mão 

direita, levantar a mão esquerda, pegar com a mão direita o pé esquerdo, 

pegar com a mão esquerda o pé direito, tocar com a mão direita na orelha 

direita, dar uma bola com a mão direita ou esquerda, etc. 

 Fazer dobragens de papel: construir com as crianças diferentes animais, 

barcos, chapéus, utilizando sempre a dobragem do papel pela diagonal para 

formar um triângulo. 

 Construir com as crianças envelopes para levar uma mensagem ao pai ou à 

mãe, levar um presente (postal), oferecer um desenho a um colega, etc. 

 

7. 33 – Numérico, classificativo 

 Lançar feijões: usar 10 feijões pintados de um lado de vermelho e 10 feijões 

brancos. As crianças lançam os feijões na mesa e contam os vermelhos e os 

brancos para ver combinações que fazem um conjunto completo. Deve-se 

começar com três feijões pintados e três brancos e, à medida que as crianças 

forem compreendendo, aumentar o número de feijões. 



 Conjuntos vivos: ponha as crianças a formar conjuntos, utilizando os colegas 

como elementos. Por exemplo: formar conjuntos de 5: 2 meninos + 3 meninas; 

1 menino + 4 meninas; 0 meninas + 5 meninos, etc. 

 Realizar representações de contos com as crianças e ir acrescentando um 

personagem de cada vez. Depois de acrescentar um personagem, perguntar 

às crianças: “quantas pessoas ou animais há no conto, agora?” 

 Tiro ao alvo: cortar a tampa lateral de 3 embalagens de leite com um ângulo de 

diferente altura. Cole as embalagens de lado para formar um alvo com três 

compartimentos. Ponha as crianças a atirar novelos de lã aos compartimentos 

do alvo e que somem os pontos ganhos. 

 Apresente e recite com as crianças esta lengalenga “estavam cinco irmãos (dedos 

da mão) num colchão; o mais velho disse assim para o irmão – já para o chão. Repete 

com 4, com 3 e com 2. O mais novo responde: vai tu, eu não! Pode acompanhar com 

gestos com os dedos. 

 Cantar canções onde se subtraem elementos e fazer jogos com os dedos para 

a criança ver o resultado da eliminação. 

 Jogo do saco: numerar sacos de papel do 1 ao 10. Colocar objetos em cada 

um, de acordo com o número que tem escrito. Em cartões pequenos escreva – 

2, - 3, -4, etc. Coloque cada cartão à frente de cada saco. Deixe as crianças 

pegar num cartão e retirar o número de objetos do saco indicado no cartão. 

Conte-os para ver quantos ficaram no saco. 

 Apresentar às crianças moedas de 50 cêntimos, 1 € e 2 €. Explicar-lhes o valor 

e as relações entre elas. Por exemplo: uma moeda de 2 € vale igual que duas 

de 1 € ou quatro de 50 cêntimos. 

 Montar a área do supermercado. Colocar os produtos e etiquetar-lhes o preço 

(1 €; 1 € e cinquenta cêntimos; 2 €, 50 cêntimos). Colocar a máquina 

registadora e deixar as crianças brincar para treinar o uso e o valor do dinheiro. 

 

7.34 – Semântico 

 Utilizar adivinhas na exploração de temáticas (corpo humano, frutos, estações 

do ano, vestuário, animais, etc.)  

 Contar anedotas às crianças. 

 Pedir à criança para contar e recontar histórias. 

 Pedir à criança para reinventar uma história. 

 Elaborar com as crianças livros de histórias, onde elas inventam o texto e 

fazem as ilustrações. 



 Realizar jogos de encontrar palavras de dois sentidos. Por exemplo: pia, são, 

canto, penso, laranja, manga, banco, cedo, etc. 

 

7.35 – Relacionante, valorativo 

 Fazer exposições de trabalhos produzidos pelas crianças. 

 Trocar desenhos entre alunos para observação. 

 Atividades de apreciação de artes visuais (conteúdo, cor, forma). 

 Cada criança observa-se num espelho e explica como é o seu corpo. 

 Aos pares, falar das diferenças entre meninos e meninas e fazer um desenho 

que represente o que comentaram. 

 Observar um filme, fotografias ou diapositivos em que apareçam um menino e 

uma menina despidos e conversar sobre as semelhanças e diferenças físicas 

entre ambos. Nomear que partes do corpo são iguais e qual é diferente. 

 Construir em cartão a silhueta de uma pessoa, distribuir as diferentes partes do 

corpo entre as crianças para que as vão colando. Colocar a vagina ou o pénis 

e os testículos como quiserem que seja menino ou menina. 

 Conversar sobre como será o nosso corpo quando formos adultos e como é o 

das pessoas que conhecemos. Ver um filme e verbalizar semelhanças e 

diferenças, utilizar as expressões menina, mulher, menino, homem. 

 Apresentar uma ficha de trabalho onde são apresentadas as diferenças físicas 

dos meninos, das meninas e de pessoas adultas. Conversar sobre o tema e 

pintar. 

 

8 – Norma 

8.1 – Norma 

 Realizar jogos em pares: dominó, memória, loto, jogos no computador. 

 Jogo do cego: aos pares, um com os olhos tapados, o outro guia-o, 

percorrendo um circuito e superando os obstáculos. Depois trocam de posição.  

 Realização de jogos de papéis como : casinha, pais e mães, profissões. 

 Realizar mímicas e dramatizações: se eu fosse padeiro; se fosse médico, se 

fosse professor, … 

 

8.2 – Escolaridade, aplicação 

 Escrever o nome da criança num cartão para identificar a sua presença no 

quadro das presenças, no quadro das tarefas, etc. 



 Moldar as letras do seu nome em plasticina, pasta de moldar, massa de pão, 

etc. 

 Escrever o nome num cartão para a criança escrever (copiar) nos seus 

trabalhos (desenhos, colagens, pinturas, registos, etc.).  

 Procurar em revistas ou jornais as letras do seu nome, recortá-las e colá-las de 

forma ordenada.  

 Fazer registos gráficos e escritos das atividades. 

 Escrever, à frente da criança o título/tema da atividade no quadro para as 

crianças reproduzirem nas suas folhas de trabalho. 

 Realizar com as crianças rimas e aliterações. 

 Realizar com as crianças exercícios de discriminação fonética: palavras que 

começam ou acabam com o mesmo som. 

 Fazer exercícios de divisão silábica (na linguagem oral, com palmas; em 

palavras escritas com bolinhas, quadrados, traços,…)  

 Fazer exercícios de escrita fonética. Pedir à criança para escrever os sons que 

ouve. 

 Produzir escrita silábica (g: para gato; b: para bota; etc 

 



 

PIPEF 

Programa de Intervenção Psico-pedagógico  Escolar e Familiar 

1 - IDENTIFICAÇÃO 

  
 

 

 

 

 

2 - DADOS RELEVANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – DESCRIÇÃO DO(s) DOMÍNIO(s) DA INTERVENÇÃO 

  

 

 

 

 

 

 

Nome: ______________________________________________           Idade: ___________ 

Filiação: Pai: _________________________________________            Idade: ___________ 
             Mãe: _________________________________________            Idade: ___________ 
 
Morada: ____________________________________________          Telefone: __________ 
 
Jardim de Infância: ____________________________________          Telefone: __________ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 – PLANIFICAÇÂO DA INTERVENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

5 – PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

5 – Atividades a desenvolver 

5.1 - Capacidades afetivas 

 

 

 

 

5.2 - Capacidades somáticas 

 

 

 

5.3 - Capacidades sensório - percetivas 

 

 

 

 

5.4 - Capacidades motoras 

 

 

4.1 – Intervenientes 

Educador: ________________________________________ 
Família:    _________________________________________ 

4.2 – Calendarização 
 Início:  _____________                                                Termo: _____________ 
 
4.3 - Avaliação Trimestral 
1ª Avaliação __________                                           2ª Avaliação __________ 
3ª Avaliação __________                                           4ª Avaliação __________ 
 

 

 

 
Atividades a desenvolver em contexto escolar: 

Atividades a desenvolver em contexto familiar: 

 

Atividades a desenvolver em contexto escolar: 

Atividades a desenvolver em contexto familiar: 

 

Atividades a desenvolver em contexto escolar: 

Atividades a desenvolver em contexto familiar: 

 

Atividades a desenvolver em contexto escolar: 

Atividades a desenvolver em contexto familiar: 



 

 5.5 - Capacidades sensório-motoras 

 

 

 

 

 

5.6 - Capacidades de comunicação 

 

 

 

 

5.7 - Capacidades de pensamento 

 

 

 

 

5.8 - Capacidades de normatividade 

 

 

 

 

 

Data: ________________________ 

Educador(a)  
_______________________________________ 
Encarregado de Educação 
_______________________________________ 
 

Atividades a desenvolver em contexto escolar: 

Atividades a desenvolver em contexto familiar: 

 

Atividades a desenvolver em contexto escolar: 

Atividades a desenvolver em contexto familiar: 

 

Atividades a desenvolver em contexto escolar: 

Atividades a desenvolver em contexto familiar: 

 

 

Atividades a desenvolver em contexto escolar: 

Atividades a desenvolver em contexto familiar: 

 



 

6 - AVALIAÇÃO 

         ___ª  Avaliação 

 

Capacidades 

Totalmente 
superadas  

 

Parcialmente 
superadas 

 

Nada Superadas 

Família Escola Família Escola Família Escola 

 

1   Afetivas 

      

 

2   Somáticas 

      

3 Sensório            

percetivas 

      

 

4    Motoras 

      

5    Percetivo                 

      motoras 

      

 

6    Comunicação 

      

 

7    Pensamento 

      

 

8    Normatividade 

      

 

Propostas de Trabalho:  

 

 

 

 

 

 

Data ____/_____/_____ Assinaturas     _________________________ 

                                                               ________________________________ 

[Escreva uma citação do documento ou o resumo de um ponto 

interessante. Pode posicionar a caixa de texto em qualquer ponto do 

documento. Utilize o separador Ferramentas da Caixa de Texto para alterar 

a formatação da caixa de texto do excerto.] 

Na Família 

Na Escola 
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