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Resumo 
 

O presente relatório de estágio visa descrever e refletir sobre o trabalho 

desenvolvido nas disciplinas de Prática Educativa Supervisionada I e II do Mestrado em 

Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Este documento 

apresenta uma análise crítica e reflexiva das práticas desenvolvidas nos momentos de 

estágio, designadamente dos vários momentos que compõem esta prática, observação, 

planificação, ação e avaliação. 

Como objetivos gerais desta análise crítica consagra-se: identificar a natureza das 

práticas desenvolvidas, reconhecer potencialidades e fragilidades das ações tomadas e 

apreciar as opções didáticas adotadas durante a prática educativa pelo confronto com a 

literatura da área.  

Para além disso, foi concretizado um breve estudo acerca das práticas 

desenvolvidas pela estagiária em relação ao ensino das ciências, cujos dados foram 

recolhidos mediante observação apoiada em registos vídeo, descrições pós-ativas e 

trabalhos dos alunos, bem como a análise das conceções de oito estagiários, decorrentes 

de dados obtidos através da entrevista. 

Assim, numa primeira parte, apresenta-se a revisão de literatura onde são 

abordadas questões sobre a importância da educação, o papel do professor/educador e a 

importância da formação de professores para o desenvolvimento de profissionais 

reflexivos e críticos. 

Numa segunda parte realiza-se o aprofundamento da literatura de referência na 

área do ensino das ciências, sendo também apresentado um relato das intervenções 

pedagógicas da estagiária, onde se deseja explicitar os pontos de partida, as 

intencionalidades e os fundamentos que sustentam as suas práticas, tendo sempre 

presente uma perspetiva crítica e reflexiva sobre o trabalho desenvolvido. 

Na última parte deste documento, evidencia-se o breve estudo realizado sobre o 

ensino das ciências com vista ao desenvolvimento de competências científicas pelos 

alunos. Este estudo foi concretizado no contexto de estágio, e com ele interessou-nos 

analisar as práticas da estagiária, bem como perceber as perspetivas de colegas 

estagiários sobre o ensino das ciências e tentar encontrar, através dos seus discursos, 

indícios que nos remetam para o desenvolvimento de competências científicas por parte 

dos seus alunos. 
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Abstract 

This internship report aims to describe and reflect on the work developed in the 

subjects of "Supervised Education Activities I and II" of the Masters in "Preschool 

Education and Teaching of 1. Cycle of Basic Education". This document presents a 

critical and reflective analysis of the activities carried out in all the moments of the 

internship, particularly on the different moments that compose this activity, observation, 

planning, action and evaluation. 

General objectives of this critical analysis are devoted to: identifying the nature of 

the practices developed, recognizing strengths and weaknesses of the actions taken and 

assessing the options chosen during the didactic educational practice by confrontation 

with previous researches. 

In addition, a brief study was accomplished on the practices developed by the 

trainee regarding of science teaching whose data was collected through observation, 

supported by video recordings, post-active descriptions and student work, as well as the 

analysis of conceptions from eight trainees, resulting in data obtained from the 

interviews. 

In a first part, we present the literature review which covers questions about the 

importance of education, the role of the teacher / educator and the importance of 

training teachers to develop reflective and critical professionals. 

The second part deepens the reference literature in the area of science education, 

and also presents an account of the pedagogical interventions by the intern, where it is 

desired to make explicit the starting points, the intentions and the basics that support 

their practices, always taking a critical and reflective perspective on the work. 

In the last part of this internship report, it becomes clear the brief study on the 

teaching of science in order to develop the scientific skills by the students. This study 

was achieved in the context of probation, and with it, we became interested in studying 

the practices of the intern as well as to realize the prospects of fellow interns about 

science teaching and try to find, through their speaches, indications referring us to the 

development of scientific competencies by the their students. 
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“…veio a escola, as amizades, os objetivos; os dias 

mais fáceis e outros mais difíceis. Mas com muito 

trabalho, dedicação, paciência, honestidade, vontade, 

parece que o difícil se tornou fácil, sempre com a 

sua maneira de ser: persistente, lutadora, simples e 

alegre, amiga dos seus amigos, fiel aos seus 

princípios. Conseguiu pois, e chegou…”  

Eduardo Silva (2012), dedicatória 

gravada na fita de final de curso. 
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Introdução 
 

O presente relatório de estágio surge no âmbito do Mestrado em Educação Pré-

escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico, constituindo-se um requisito necessário 

para a obtenção de grau de mestre nesta área, tal como referem os Decretos-Lei n.º 

74/2006, de 24 de março e Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de fevereiro e incide 

principalmente nas unidades curriculares de Prática Educativa Supervisionada I e II 

(PESI, PESII). 

A realização deste relatório assume-se como o culminar de todo o processo de 

formação inicial, indispensável para a integração na carreira docente. Desta forma, 

como principais objetivos do relatório, temos a realçar a identificação e análise de 

alguns aspetos essenciais do conhecimento científico da área onde se realiza a 

espacialidade do presente relatório, bem como descrever e analisar criticamente as ações 

e instrumentos utilizados aquando do planeamento das práticas desenvolvidas durante o 

processo de estágio. 

Além disso, interessou-nos aprofundar a temática do desenvolvimento de 

competências científicas ao nível da área das ciências, nas faixas etárias com que o 

presente trabalho foi desenvolvido, uma vez tratar-se de uma área de interesse para a 

estagiária e de esta desejar aprofundar os seus conhecimentos nesta temática. 

Assim sendo, desejamos alicerçar o breve estudo desenvolvido na literatura de 

referência da área e nos documentos orientadores para a educação, bem como 

pretendemos analisar se as experiências de aprendizagem desenvolvidas pela estagiária, 

em contexto de estágio, foram ou não propícias ao desenvolvimento de competências 

científicas por parte das crianças. Para além disso, interessou-nos ainda compreender as 

conceções de estagiários sobre a área em estudo, conhecer as suas limitações e 

constrangimentos a esse nível, e ainda tentar reconhecer, no relato das suas práticas, 

indícios que nos remetam para o possível desenvolvimento de competências nos alunos. 

De modo a organizarmos e orientarmos o trabalho desenvolvido, optamos por 

desenvolver o presente relatório em três capítulos. 

O primeiro capítulo, intitulado A Importância da Educação e a Profissão 

Docente: Dos Fundamentos às Práticas Educativas em Contexto Pré-escolar e Ensino 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico, está organizado em três tópicos essenciais. Com efeito, 

no primeiro ponto deste capítulo refletiremos sobre a importância da educação para o 

desenvolvimento das crianças como futuros cidadãos; no ponto segundo, apresentamos 
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uma revisão de literatura acerca do perfil docente pretendido para a sociedade atual, a 

importância da formação no desenvolvimento dos docentes, e por último a importância 

concedida ao estágio no processo de formação de professores; no terceiro tópico, 

apresentaremos uma caraterização dos contextos de estágio no Pré-escolar e no 1.º 

Ciclo, fazendo referência à importância da observação, aos instrumentos de 

planificação, de concretização e de avaliação, fundamentada com questões teóricas na 

área. 

No segundo capítulo, denominado A abordagem ao desenvolvimento de 

competências científicas na Educação Pré-escolar e no Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 

básico, expomos e aprofundamos a revisão de literatura de referência na área do ensino 

das ciências e procedemos à descrição e reflexão acerca das experiências de 

aprendizagem desenvolvidas nas Práticas Educativas Supervisionadas I e II, que tiveram 

como objetivo o ensino das ciências e consequentemente uma tentativa de 

desenvolvimento de competências científicas nos alunos. 

Relativamente ao terceiro capítulo, nomeado Percurso Metodológico, indicaremos 

os procedimentos metodológicos adotados para a concretização do estudo que este 

trabalho comporta e ainda procederemos à apresentação e discussão dos resultados 

obtidos. 

Por fim, terminaremos este relatório com algumas considerações finais, onde se 

realçam, por um lado os principais resultados obtidos com a análise e reflexão acerca do 

desenvolvimento das práticas educativas supervisionadas e com o breve estudo 

concretizado, e por outro, algumas das principais limitações sentidas durante o processo 

de elaboração deste documento. 

 




