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Resumo 

 

O presente relatório de estágio, desenvolvido no âmbito das unidades 

curriculares de Prática Educativa Supervisionada I e Prática Educativa Supervisionada 

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

pretende focar a apresentação, análise e reflexão fundamentada das experiências 

vivenciadas e das atividades desenvolvidas nos contextos de estágio na Educação Pré-

Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

A análise e reflexão sobre o percurso formativo desenvolvido privilegiou o 

aprofundamento, a partir de bibliografia da especialidade, da natureza e âmbito da 

formação inicial de professores/educadores, bem como das dinâmicas intrínsecas ao 

estágio pedagógico, nomeadamente: a observação, o projeto formativo, a planificação, 

reflexão e a avaliação.  

Reconhecendo a importância da integração curricular para a promoção do 

sucesso e da qualidade educativa, propusemo-nos desenvolver e analisar as diferentes 

perspetivas e conceitos referentes à integração curricular. Esta fundamentação sustenta a 

análise reflexiva sobre algumas práticas educativas desenvolvidas intencionalmente 

visando a integração curricular. 

A análise efetuada ao trabalho desenvolvido indicia que o desenvolvimento de 

práticas educativas promotoras da integração curricular (nas suas diferentes dimensões) 

exige uma planificação cuidada e refletida. Do mesmo modo, estas práticas favorecem a 

motivação e empenho dos alunos na concretização das atividades, levando-os à 

mobilização articulada dos saberes, promovendo, assim aprendizagens significativas.  

O trabalho desenvolvido neste relatório constituiu ainda uma experiência de 

aprendizagem fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional da estagiária.  

 

 

 

 

 



IV 
 

Abstract 

 

This internship report, is developed in the context of the curriculum units of 

Supervised Educational Practice I and II Supervised Educational Practice, belonging to 

the Masters in Preschool Education and Elementary School. It focuses on the 

presentation and reasoned analysis of the experiences and activities developed in the 

context of this internship. 

The analysis and reflection on the formative process developed, favors the 

deepening of the underlying process of initial training of teachers/educators, and of the 

dynamics of: observation, formative project, planning, reflection and evaluation. 

We recognize the importance of curriculum integration (considered in multiple 

perspectives) in the promotion of pupils' achievement and educational quality. 

Therefore, we aim to develop and critically analyze our own practices concerning 

curriculum integration. 

This analysis suggests that promoting curriculum integration (in its different 

dimensions) requires careful planning and reasoning. At the same time this approach 

favors student's motivation and engagement in meaningful learning.  

This internship report has also promoted learning and professional development 

of the intern. 
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Introdução 

 

O presente relatório de estágio constitui-se como uma componente à obtenção do 

grau de mestre, conforme definido no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 43/2007 de 22 de 

fevereiro, em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Este documento, de acordo com o Regulamento dos Mestrados da Universidade 

dos Açores, visa "contemplar a revisão dos conhecimentos actualizados da 

especialidade, o plano de trabalhos aplicados a desenvolver, as aplicações concretas 

num determinado contexto, os resultados esperados e a análise crítica dos resultados 

obtidos" (Artigo n.º 2, alínea i), proporcionando a oportunidade de analisar e refletir 

sobre as experiências pedagógicas vivenciadas nas Práticas Educativas Supervisionadas 

I e II. 

Neste âmbito, o relatório de estágio orienta-se para a apresentação, análise e 

reflexão do percurso formativo vivenciados na Prática Educativa Supervisionada I 

(educação pré-escolar) e na Prática Educativa Supervisionada II (1.º Ciclo do Ensino 

Básico), incidindo no aprofundamento de uma temática do nosso interesse, sustentada 

na pesquisa e análise da bibliografia da especialidade. 

Neste contexto, despoletou-nos particular interesse o aprofundamento da questão 

da integração curricular na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico. A 

integração curricular contempla a articulação dos conhecimentos nas diversas áreas e 

domínios curriculares (prévios e novos) com as experiências/ vivências e contextos 

socio-culturais relevantes para as crianças/alunos, permitindo-lhes "uma melhor 

compreensão das disciplinas, numa multiplicidade de maneiras e a, simultaneamente 

desenvolver uma mentalidade, aberta em relação aos outros" (Pombo, 1994, p. 31). 

Assim, no âmbito da temática em aprofundamento neste relatório, procuramos 

desenvolver práticas integradoras e coerentes, articulando os saberes pessoais, sociais e 

os conteúdos disciplinares, cujo objetivo é atingir o desenvolvimento pleno (Beane, 

2002). Deste modo, ao longo do estágio procuramos desenvolver práticas educativas 

integradoras, que serão apresentadas, analisadas, refletidas à luz dos fundamentos 

teóricos e psico-pedagógicos da área.  

Para tal, foram delineados os seguintes objetivos:  

 Aprofundar conhecimentos sobre os pressupostos teóricos e psico-

pedagógicos, subjacentes à Integração Curricular;  
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 Desenvolver práticas promotoras da integração curricular, considerada nas 

suas múltiplas dimensões; 

 Refletir sobre a importância da integração curricular nas práticas letivas 

quotidianas. 

Relativamente à sua estrutura, o presente relatório de estágio encontra-se 

organizado em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo procedemos a uma análise fundamentada sobre a profissão 

de educador de infância e professor do 1.º ciclo do ensino básico, abordando-se os 

respetivos perfis de desempenho profissional. Seguindo-se uma apresentação dos 

pressupostos referentes à formação de educadores de infância e professores, culminando 

com a análise das dinâmicas de trabalho subjacentes ao processo de formação 

desenvolvido, nomeadamente, ao projeto formativo individual, à observação, à 

planificação e intervenção, à reflexão e avaliação.  

No segundo capitulo, de acordo com uma revisão bibliográfica da especialidade, 

aborda-se os fundamentos teóricos, referentes à temática, Integração Curricular, onde 

serão explanados diferentes conceitos e perspetivas, bem como enunciadas 

potencialidades resultantes do desenvolvimento de práticas integradoras. 

O terceiro capítulo, denominado Análise e Reflexão das práticas educativas em 

contexto pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, visa uma contextualização das práticas 

educativas desenvolvidas através da caracterização do meio envolvente à escola, do 

núcleo escolar, da sala de atividades/aula, do grupo de crianças/alunos e da gestão do 

tempo. Este capítulo contempla ainda uma exposição e análise das práticas educativas 

desenvolvidas e implementadas, realçando-se as atividades promotoras da integração 

curricular. 

No quarto e último capítulo, constam algumas considerações finais sobre o 

trabalho desenvolvido, enunciando as principais conclusões e limitações sentidas. 

Para complementar o relatório de estágio, encontram-se no final as referências 

bibliográficas e os anexos (em CD). 

 

 

 

 

 


