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SUMÁRIO EXECUTIVO 

A nossa conceção de escola foi sendo reconstruida, ao longo do nosso percurso 

académico, num processo dinâmico, pela interpretação de diferentes vivências, olhares e 

sentires de muitos outros com quem partilhámos a nossa viagem.  

O arquétipo de escola que aprendemos, enquanto alunos e se ancorava numa 

perspetiva transmissiva deu lugar, progressivamente, a uma nova conceção pedagógica da 

organização escolar, fundamentada na perspetiva da escola construtiva. O nosso trabalho 

alicerçou os seus fundamentos numa escola que valoriza a autonomia do aluno, a sua 

participação na construção de saberes e a sua formação enquanto pessoa. 

Por acreditarmos que a escola, enquanto organização, é um organismo vivo, um local 

onde se privilegiam as relações sociais, caraterizada por escalas de autoridade, ordens 

normativas, que promovem laços de pertença, conducentes a construções identitárias em prol 

de valores comuns, quisemos tornar-nos educadores, ou seja, profissionais da relação. 

Estávamos convictas que a nossa realização profissional era indissociável da nossa construção 

enquanto pessoa. 

Crescemos profissionalmente em diferentes jardins de infância, onde criámos laços de 

cooperação, complementaridade e cooperativismo com colegas, assistentes operacionais, pais 

e encarregados de educação, entre outros. Desta interação resultaram dinâmicas de articulação 

vertical e horizontal. Contribuíram, também, para uma maior consciencialização da 

profissionalidade, a aposta constante na formação pessoal, a partilha de experiências e na 

divulgação das nossas práticas pedagógicas. A necessidade de aprofundar os nossos 

conhecimentos e adquirimos novas competências levou-nos a investir na formação. Esta, 

aliada às atividades, às dinâmicas que criámos com os diferentes atores educativos, nos 

estabelecimentos onde exercemos a nossa atividade profissional, possibilitou a participação e 

o desenvolvimento de dinâmicas colaborativas, num processo de formação refletido.  

As sucessivas alterações das políticas educativas exigiram que desenvolvêssemos 

mecanismos e estratégias que facilitassem uma melhor adaptação às mudanças. De pequenas 

unidades escolares, os jardins de infância, dependentes de uma delegação escolar, 

frequentemente isolados geograficamente, passaram a integrar um agrupamento de escolas, 

coletividade mais ampla. Estas alterações implicaram uma maior reflexão sobre as nossas 

práticas e a integração nos órgãos de gestão intermédia consubstanciaram a oportunidade de 



 

 

dar a conhecer o nosso trabalho, enquanto educadoras. Os conflitos inerentes ao desempenho 

de funções, nos diferentes cargos que nos foram atribuídos, fomentaram o aprofundamento 

dos nossos saberes e a partilha com os docentes de outros níveis de ensino deu uma maior 

visibilidade à educação pré-escolar e à sua importância no desenvolvimento das crianças. 

A forma como percecionávamos o currículo levou-nos a realizar planificações 

curriculares flexíveis, cientes que o aspeto didático e lúdico se complementam, valorizando as 

aprendizagens, quer estas fossem resultado de intenções ou propósitos explícitos, quer 

decorressem das múltiplas vivências a que a criança está sujeita.  

Os currículos desenvolvidos com os diferentes grupos, assentes na pedagogia de 

projeto, apelavam aos valores da cidadania, ao espírito crítico, à responsabilização, à 

capacidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos, à resolução de problemas e à 

participação na tomada de decisões. A ausência de um programa superiormente definido 

contribuiu para que apostássemos na criatividade das crianças e de cada um de nós, 

fomentando a diversidade de atividades, conhecimentos e experiências. Estas vivências, a 

premência de favorecer a continuidade educativa, entre níveis de ensino e a nossa própria 

necessidade de partilhar conhecimentos e experiencias e de nos enriquecermos 

profissionalmente, impeliram-nos na procura de pontes de entendimento com as famílias e 

com o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Ao articular com a família, reconhecendo que a esta 

compete o primeiro papel na educação das crianças partilhámos saberes e vivências, 

incorporando no currículo os valores e a cultura da família e da comunidade, desencadeando 

mecanismos de envolvimento parental, em prol do sucesso educativo das crianças. 

 Acreditando na importância da sequencialidade e da continuidade educativa, enquanto 

mecanismos facilitadores da transição de nível de ensino, desenvolvemos projetos que numa 

convivência salutar fomentaram a partilha de conhecimentos, experiências e espaços físicos, 

entre as crianças dos diferentes setores de ensino. 

Sentimos o currículo como uma viagem, um caminho que cada um de nós percorre, de 

forma pessoal na busca da concretização das suas aspirações. No trajeto que faz para se 

construir como pessoa, cada ser vai interagindo com o outro, num dar que é receber, 

partilhando experiências e saberes, fruto de situações esperadas ou inesperadas, que implicam 

constantes redefinições de trajetória nos projetos inicialmente desenhados. Acreditamos que 

cada criança é um projeto de futuro, um feixe de potencialidades. Assim, a nossa forma de 

“ser e estar em educação” fundamenta a prática educativa, no trabalho desenvolvido com as 

crianças e suas famílias, na partilha com os colegas e restante comunidade educativa. 



 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

Our conception of school has been rebuilt, during our academic career, in a dynamic 

process, considering the interpretation of different experiences, shared observations and 

opinions of many others with whom we shared our journey. 

The archetype of school we learned, as students, that was anchored in a transmissible 

perspective gave way, gradually, to a new conception of pedagogical school organization, 

based on the perspective of school construction. Our work grew its foundations in a school 

that values the autonomy of the students, their participation in the construction of knowledge 

and their development as a person. 

By believing that the school, as an organization, is a living organism, a place to 

emphasize social relations, characterized by scales of authority, normative orders that promote 

ties of belonging, leading to identity constructions in favor of common values, we wanted to 

make ourselves educators, meaning professionals of relationships. We were convinced that 

our job satisfaction was inseparable from our self-construction as persons. 

We grew professionally in different kindergartens, where we created bonds of 

cooperation, complement and cooperative skills with colleagues, operational assistants, 

parents and guardians, among others. From this, dynamics of interaction, vertically and 

horizontally, have developed. It has also contributed to a greater awareness of the 

professionalism, the constant focus on personnel training, experience sharing and divulgation 

of our pedagogical practices. The need to deepen our knowledge and acquire new skills led us 

to invest in training. This, allied to the activities, to the dynamics we created with different 

educational actors in the establishments where we exercise our professional activity, has 

allowed the participation and development of collaborative dynamics, in a reflected training 

process. 

Successive alterations in educational policies required us to develop strategies and 

mechanisms that facilitate better adaptation to changes. From small school units, the 

kindergartens, dependent on school delegation, often geographically isolated, they became 

part of a school group, a larger community. These changes demanded a greater reflection on 

our practices and the integration in the intermediate management organizations has 

materialized the opportunity to make known our work as educators. The conflicts inherent to 

the performance of functions, in the different positions that we were assigned, promoted the 



 

 

deepening of our knowledge and sharing with teachers of other levels of education gave a 

greater visibility to preschool education and to its importance in the children development. 

The way how we perceived the curriculum led us to perform flexible curricular lesson 

plans, owing to the awareness that the teaching and didactic aspects complement each other, 

valuing the learning process, whether being the result of intended and explicit purposes or if 

they arouse from the multiple experiences that the child is subjected to. 

The curricula developed with different groups, based on pedagogy project, appealed to 

the values of citizenship, critical thinking, responsibility, ability to apply the knowledge 

acquired to solve problems and to participate in decision making. The absence of a superiorly 

defined program contributed to the relying in the creativity of children and of each one of us, 

encouraging diversity of activities, knowledge and experiments. These experiments, the 

urgency to promote educational continuity between the levels of education and our own need 

to share knowledge, experiences and enrich ourselves professionally, drove us to create 

bridges of understanding with families and with 1st Cycle Basic Education. When articulating 

with the families, recognizing that belongs to them the first role in educating children, we 

shared knowledge and experiences, incorporating in the curriculum the values and family and 

community culture, triggering mechanisms of parental involvement to support the educational 

success of children. 

Believing in the importance of educational continuity and sequence, while facilitating 

mechanisms of transition from education level, we developed projects that, in a healthy living, 

promoted the sharing of knowledge, experiences and physical spaces, between children from 

different sectors of education. 

We feel the curriculum as a journey, a path that runs through each of us, on a personal 

quest for fulfillment of their aspirations. On the way that we traces to build ourselves as 

persons, each wight interacts with other, in a giving that is actually receiving, sharing 

experiences and knowledge, resulting from expected or unexpected situations that require 

constant redefinitions in the originally designed trajectory of our projects. We believe that 

each child is a project of future, a source of potentials. Thus, our way of "being educated and 

educating" bases our educational practice in work with children and their families, in constant 

share with colleagues and other educative community.  
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“O tempo, como o mundo, tem dois hemisférios: um superior e 

visível, que é o passado, outro inferior e invisível, que é o futuro. 

No meio de um e outro hemisfério ficam os horizontes do tempo, 

que são estes instantes do presente que imos vivendo, onde o 

passado se termina e o futuro começa” (P.
e
 António Vieira, 

1718). 
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INTRODUÇÃO 

Uma viagem pelas memórias traz consigo diferentes olhares, aromas, sonoridades e 

matizes, que nos permitem compreender o caminho percorrido e a nossa construção enquanto 

pessoas e enquanto docentes em desenvolvimento.  

Enraizamos no passado as aprendizagens, as descobertas e os sonhos que nos 

permitiram ir tecendo o futuro e nos trouxeram até ao presente.  

A nossa singularidade foi sendo delineada num processo dinâmico e dialógico, pelas 

relações vividas, pelas vozes de muitos outros com quem partilhámos as nossas experiências, 

sob a influência do tempo e do espaço em que vivemos. Inicialmente vivenciámos uma 

determinada realidade escolar. Posteriormente, as sucessivas socializações, no âmbito do 

nosso crescimento como seres sociais, como pessoas e como educadoras, permitiram-nos 

desenhar novas realidades.  

Na temporalidade em que se inscreve o movimento da nossa história, cada passo, cada 

escolha, cada interação, cada vivência, concorreu para formarmos a nossa opinião sobre o 

trabalho que gostaríamos de realizar na escola, o que aspirávamos para as crianças que nos 

confiavam, o que valorizávamos nas interações com os diferentes atores educativos, o que 

poderíamos fazer para melhorar as nossas práticas pedagógicas, o que fazer para inovar e 

aprofundar os nossos saberes, como articular curricularmente, como contribuir para a 

continuidade educativa, quais os mecanismos e as estratégias a implementar para estabelecer 

laços de cooperação e de complementaridade, como poderíamos partilhar a nossa experiência, 

como divulgar as nossas vivências e o nosso trabalho, que clima de escola pretendíamos e 

como dignificar a imagem da educação pré-escolar na comunidade educativa. 

A nossa forma de estar, os sentimentos que experimentámos e as convicções que 

defendemos levaram-nos a compor um percurso profissional próprio, em que destacamos 

aspetos como a interação com as crianças, a participação da família, o desenvolvimento de 

projetos que nos permitiram melhorar as condições físicas e materiais dos estabelecimentos 

onde desempenhámos funções. Os significados e sentidos que atribuímos às nossas vivências 

concorreram para quebrar o isolamento a que, algumas vezes, estivemos votadas e nos 

impeliram a construir pontes de entendimento com todos os parceiros educativos. 
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Na construção da nossa identidade profissional, a articulação das nossas vivências, 

entretecidas entre o passado e o presente, contribuíram para encontrarmos modos de significar 

a educação e conquistar o nosso espaço nos órgãos que integrávamos; procurar formas de 

aceder a novos conhecimentos; aproveitar as oportunidades que surgiram, ao longo dos anos, 

para dar visibilidade ao nosso trabalho; divulgar as nossas práticas pedagógicas e o know-how 

que fomos adquirindo; partilhar com os mais novos os nossos conhecimentos, dando-lhes a 

conhecer a nossa realidade e ajudando-os a traçar o seu próprio caminho, acompanhando o 

seu percurso formativo durante os seus estágios, quer estes se desenrolassem no contexto da 

formação inicial, quer no âmbito profissional.   

Nesta viagem pelas memórias refletimos sobre o que sentimos, o que aspiramos, o que 

percecionámos, enquanto crianças que percorriam os caminhos da aprendizagem na escola. 

Nas nossas descobertas fomos construindo as nossas representações de escola, que em 

resultado das mudanças da sociedade e das políticas educativas vigentes sofreram alterações.  

A escola enquanto organização foi sendo palco de diferentes interpretações que nós 

vivenciámos, quer enquanto crianças, no decurso do nosso percurso académico, quer 

enquanto jovens aspirantes a uma profissão, quer ainda como educadoras, já profissionais que 

procuram edificar uma escola em que acreditam e que poderá fazer a diferença, formando 

cidadãos criativos, empenhados, solidários e autónomos. Nesta senda, no ponto um do nosso 

trabalho, caraterizámos a escola enquanto organização, estabelecendo, em simultâneo, o 

paralelismo com as nossas experiências e que procurámos fundamentar com as leituras 

bibliográficas que fomos realizando. Neste âmbito enquadrámos a escola recorrendo a 

diferentes metáforas defendidas por Abreu (1996) e por Costa (1996), que nos ajudaram a 

interpretar as múltiplas perspetivas que espelham os fundamentos conceptuais subjacentes ao 

conceito da escola enquanto organização. 

Nesta incursão pelo passado refletimos sobre o verdadeiro sentido da profissão, sobre 

os sentimentos em que acreditamos e experimentámos. Assim, no ponto dois, enaltecemos a 

nossa profissão enquanto tecíamos as nossas considerações sobre as suas implicações na 

construção de relações. Desde muito cedo constatámos que a nossa identidade profissional 

passava pela construção de diferentes laços nos espaços onde desenvolvíamos a nossa ação. 

Estas constituíam formas de desenvolver interações com os diferentes atores educativos e as 

suas significâncias variaram em consonância com os graus de empatia criados. Existiram 

momentos de conflitualidade, de incertezas, de discordância, mas subsistiram igualmente, 

muitos outros que assentaram em afinidades encontradas por nós e permitiram criar laços de 
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empatia e de complementaridade, dos quais resultaram o desenvolvimento de projetos comuns 

(Sarmento 2009, Teixeira, 1995). A nossa identidade profissional decorreu dos diferentes 

caminhos que escolhemos para escrever a nossa história de vida, das inúmeras vivências que 

assinalámos ao longo do nosso percurso, das ações que desenvolvemos junto das nossas 

crianças, da comunidade escolar, influenciadas pelas nossas representações de educação. 

Todavia, quisemos, igualmente, ajudá-las a construir a sua imagem de educação, para isso, 

orientámos as nossas ações, para que estas nos vissem como guias e companheiros 

experimentados (Vasconcelos, 1990). 

Os trajetos que escolhemos percorrer permitiram-nos fortalecer e colocar em prática 

ideias em que acreditámos e que, a pouco-a-pouco, foram fazendo a diferença na nossa forma 

de estar. No ponto três revisitámos espaços e tempos, descrevendo as memórias mais 

significativas, do nosso percurso profissional. Fomos tomando consciência da importância 

que estas assumiram, inequivocamente, no desenho da profissional que somos. 

As razões que nos levaram a lecionar em determinado jardim de infância, a forma 

como fomos acolhidas pelas crianças, pelos pais e restante comunidade escolar, os recursos 

físicos e humanos existentes nos estabelecimentos em que trabalhámos, a forma como 

marcámos a nossa posição nos espaços que partilhámos e o isolamento a que estivemos 

votados determinaram as nossas estratégias de atuação.  

As experiências vividas nos jardins de infância por onde passámos levaram-nos a 

envolver os encarregados de educação na resolução dos problemas que foram surgindo, quer 

ao nível da organização, gestão e superação de necessidades, quer ao nível da concretização 

de projetos e da melhoria das aprendizagens das crianças que nos eram confiadas. As relações 

estabelecidas entre os parceiros educativos que fomos tendo, ao longo dos anos, permitiram-

nos desenvolver ações concertadas em prol dos mesmos fins, dignificando a imagem da 

educação pré-escolar e, em simultâneo, concorrer para a melhoria das aprendizagens das 

crianças. Paralelamente, também as famílias foram melhorando as suas habilidades de 

educadores (Marques 2001, Montandon 1987).  

A situação geográfica de alguns dos jardins de infância onde desenvolvemos a nossa 

atividade levou-nos a desenvolver mecanismos que nos permitissem romper com o desalento 

de trabalharmos sozinhas. Neste contexto, procurando ultrapassar as adversidades, fomos 

participando, voluntariamente, nas reuniões concelhias e nas reuniões de conselho escolar. 

Fomos, ainda, realizando formação, participando em projetos e estabelecendo parcerias com 

as famílias, com os nossos pares e com as instituições locais. Estas atuações, que 
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vivenciámos, impeliram-nos para a criatividade, para a ousadia, das quais sobrevieram 

convites para a participação em seminários, solicitações para que dessemos a conhecer o 

nosso trabalho, dinamizando formações e, deste modo, partilhando e construindo saberes 

(Bird & Little 1986). 

O trabalho que realizámos nos jardins de infância tinha, também, presente a nossa 

conceção de currículo, facilitada pelo facto da educação pré-escolar não estar sujeita à 

obrigatoriedade de um currículo nacional. Tínhamos, localmente, margem de autonomia para 

definir o projeto educativo, o plano de atividades e o currículo a implementar. Articulámos, 

desde logo, com as famílias, por considerarmos que estas eram os primeiros educadores da 

criança. Partimos das suas vivências e saberes, acreditando, igualmente que esta tinha um 

papel ativo no seu processo de desenvolvimento (David, 1990). Fomos reconhecendo, ao 

longo da nossa carreira, a pertinência do currículo, da articulação curricular e da continuidade 

educativa na educação pré-escolar, pelo que abordamos estas temáticas no ponto quarto deste 

nosso trabalho. Descrevemos, igualmente, as nossas vivências de articulação num contexto 

restrito, o do jardim de infância caracterizado enquanto célula individual, hierarquicamente 

dependente de uma delegação escolar. Já num contexto mais lato, relatamos a nossa 

experiência, no âmbito da sua integração num agrupamento de escola, onde se procura 

harmonizar a administração e a gestão dos estabelecimentos e ensino e educação.  

Ao refletirmos sobre a importância do passado na vida presente da criança que chega 

ao jardim de infância não pudemos deixar de meditar sobre a sua vida futura na escola do 

primeiro ciclo do ensino básico e o que podia representar para a criança o processo de 

transição, quer pelo desconhecimento do que a espera, quer pelo facto do próprio professor 

que a recebia não conhecer as competências que já adquiriu, os seus gostos, as suas 

dificuldades, enfim, as vicissitudes da sua personalidade e os contextos da sua vida familiar e 

escolar. Assim, esta nossa viagem pelo passado integrou, também, as nossas práticas de 

trabalho colaborativo, quer com as famílias, quer com os professores do primeiro ciclo do 

ensino básico. Estas, tendencialmente, destinavam-se a esbater as diferenças existentes entre 

as crianças e a familiarizar-nos com rotinas, regras e diferentes formas de trabalhar, para que 

os processos de transição e a continuidade educativa, entre o pré-escolar e o primeiro ciclo do 

ensino básico, se desenrolassem com serenidade e de forma profícua. 

Lutámos contra a descontinuidade educativa entre a educação pré-escolar e o primeiro 

ciclo do ensino básico dinamizando projetos conjuntos, ao longo dos anos, promovendo o 

trabalho colaborativo e implementando estratégias que facilitassem a sequencialidade e a 
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continuidade educativa. Ao promovermos uma cultura de colaboração entre os docentes com 

quem trabalhámos, pudemos realizar uma efetiva articulação curricular, vivida ativamente, 

quer esta acontecesse de forma espontânea ou fosse planeada, dando cumprimento às 

orientações da tutela. Tal como Rodrigues (2007), pensávamos que ao minorar as ruturas 

existentes entre estes dois níveis de ensino, acautelávamos as condições necessárias para que 

as crianças, no percurso que iriam iniciar, estivessem preparadas para ultrapassar as 

dificuldades com que se deparavam e pudessem responder aos desafios e às novas exigências. 

Por fim na conclusão, destacámos os aspetos mais relevantes desta nossa viagem, 

esperando ter contribuído para uma reflexão mais aprofundada sobre os aspetos mais 

pertinentes da carreira de um educador em permanente desenvolvimento. Deste modo, demos 

asas ao sonho de edificar uma escola pública que assegura a presença de todos e a construção 

de uma identidade partilhada. 
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1. ALUNA ONTEM... EDUCADORA HOJE 

A construção de um percurso profissional tem subjacente uma dada representação de 

escola. Ao longo da vida cada um de nós interpreta os diferentes olhares, sobre a organização 

escolar, reconstruindo assim as suas representações. Inicialmente, enquanto alunos, 

vivenciámos uma determinada realidade escolar, posteriormente, enquanto docentes, as 

nossas vivências anteriores e os novos conhecimentos adquiridos, através das sucessivas 

socializações, no âmbito do nosso crescimento como seres sociais, como pessoas e como 

educadoras, permitiram adaptarmo-nos a novas realidades. Porém, a adaptação e a mudança 

são processos complexos. As nossas vivências e as nossas representações acerca das coisas 

influenciaram as práticas pedagógicas e, consequentemente, a forma como se veem os alunos 

e o relacionamento com estes. As nossas interpretações determinam os valores, ideais, 

comportamentos, atitudes e fins educativos que valorizamos. 

A nossa passagem, enquanto alunos, por um determinado tipo de escola, está 

intimamente ligada aos valores educativos que a caracterizam. Desta forma, a matriz básica 

das nossas representações está relacionada “com conceções de escola próximas das propostas 

da escola transmissiva: moldagem do aluno em referência a normas pré-concebidas, 

imposição e estandardização de objectivos educativos, despersonalização do aluno e 

assimetria acentuada da relação” (Santiago, 1993, p.98). Todavia, ao longo do percurso 

profissional, adquirimos uma nova conceção pedagógica da organização escolar, alicerçada 

nas várias reformas do sistema educativo e designada de escola construtiva. Assim, se na 

primeira se valoriza o ensino aprendizagem dando-se primazia à formação intelectual, na 

segunda valoriza-se a autonomia do aluno, a sua participação na construção de saberes, ou 

seja, a sua formação enquanto pessoa. 

Foi baseada nesta perspetiva dinâmica que fomos construindo a nossa conceção de 

escola e de educação pré-escolar. Cientes do seu valor, enquanto organização, acreditamos 

que “o conhecimento de diferentes pressupostos e posicionamentos teóricos, traduzidos em 

diversas perspectivas e imagens organizacionais, permitirão uma visão mais holística da 

escola” (Costa, 1996, pp.7-8). No reconhecimento que o nosso local de trabalho é, 
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iminentemente, um espaço social que envolve diferentes atores, com papéis distintos, diremos 

que as escolas, ou de uma forma mais lata, os agrupamentos de escola, se constituem como 

organizações, em que emergem as relações sociais e as interações entre as pessoas. Deste 

modo, “são unidades sociais (ou agrupamentos humanos) intencionalmente construídas e 

reconstruídas, a fim de atingir objectivos específicos” (Etzioni, 1989, p.3).  

No desempenho da função de educadora, ao longo dos anos, na prossecução dos 

objetivos da educação pré-escolar e acompanhando as mudanças estruturais do sistema 

educativo, em que o jardim de infância passou de uma célula individual à integração num 

agrupamento de escolas e, posteriormente, à sua anexação a um mega agrupamento, não 

podemos deixar de sentir que, de facto, as organizações escolares “permeiam todos os 

aspectos da vida moderna e envolvem atenção, tempo e magia de numerosas pessoas” 

(Chiavenato, 1993, p.476). Estas transformações levaram os docentes a orientar o seu trabalho 

em função de um projeto educativo comum, em que cada um desempenha um papel 

específico na prossecução de objetivos muito concretos, norteados para fins coletivos. Desta 

forma, a organização é um “conjunto de pessoas que estão combinadas em virtude de 

actividades orientadas para fins coletivos”, o que pressupõe uma determinada dinâmica, 

estrutura, definição de papéis, hierarquia e delimitação de fronteiras (Russel, 1990, p.105). 

A integração num agrupamento de escolas pressupôs que aprendêssemos a viver numa 

coletividade mais ampla, que desenvolvêssemos laços de pertença, obedecendo a “uma ordem 

normativa, escalas de autoridade, sistemas de comunicações e sistemas de coordenação de 

afiliação” (Hall, 1984, p.23). 

Na perspetiva de diferentes autores que tentam caracterizar a organização escolar, 

verifica-se que estes têm opiniões distintas acerca do assunto, o que espelha a multiplicidade 

de imagens organizacionais encontradas. A escola é vista como: um sistema social (Alves 

Pinto, 1988), um organismo vivo (Bates & Murray, 1981), um sistema social vivo (Crozier, 

1963), um sistema social aberto (Getzels & Guba, 1957), um microcosmo social (Dewey, 

1967), uma organização complexa (Owens, 1984), uma comunidade (Sergiovanni, 1992), uma 

comunidade educativa (Formosinho, 1989), um sistema político (Easton, 1965) (citados por 

Costa, 1996).  

Na opinião de Formosinho (1989), a escola é uma organização específica, marcada por 

“traços de sistematicidades, de sequencialidades, de contacto direto e prolongado e pelo 

interesse público dos serviços que presta” (citado por Alves, 1992, p.10).  
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Ao longo dos anos, a escola tem sido apresentada como uma realidade social, aberta 

ao meio, em que a ação é moldada por ordenamentos jurídicos e por recursos do próprio meio. 

Esta pretende “ser um espaço democrático, de modo que os educadores profissionais, os 

alunos, os pais, os ativistas comunitários e outros cidadãos do contexto social imediato 

tenham o direito de estarem bem informados e de terem uma participação crítica na criação e 

na execução das políticas e dos programas escolares” (Hora, 2007, p.12). 

Na ótica de uma escola aberta ao meio e democrática constatamos que os contactos, 

formais e informais, que se estabelecem, com os encarregados de educação, indiciam que 

estes esperam o desenvolvimento de valores e atitudes considerados adequados para a vida em 

sociedade. Reconhecem que as interações desenvolvidas na organização escolar fomentam a 

promoção de características pessoais, sociais, culturais e económicas dos atores, em sintonia 

com a realidade social que os rodeia, constituindo, deste modo, uma comunidade educativa 

onde interagem, social e pedagogicamente, diferentes pessoas, papéis e necessidades, com 

finalidades/objetivos comuns. Paralelamente é comummente aceite entre os parceiros 

educativos a sua participação, quer no planeamento das atividades desenvolvidas no jardim de 

infância, quer na sua própria dinamização e concretização. A faixa etária das crianças em 

causa implica uma estreita ligação de complementaridade, entre os encarregados de educação 

e o educador, já que a educação pré-escolar constitui a “primeira etapa da educação básica no 

processo de educação ao longo da vida” (Ministério da Educação, 1997a, p.19). 

Pelo exposto, diremos que a escola é uma organização muito específica, distinta de 

todas as outras, quer porque é um local onde se desenvolvem jogos complexos de interações 

entre as pessoas, quer porque é responsável pela própria formação do ser humano, enquanto 

pessoa. Assim, enquanto organização personalizada e personalizadora, ela é singular e 

irrepetível. E ao dizermos que se diferencia das outras organizações, queremos dizer que a 

realidade “é socialmente construída por uma multiplicidade de actores, com formação, 

percursos e perspectivas educativas diferentes, que o trabalho da organização, ao visar a 

educação de adolescentes e jovens, torna singular os processos e os produtos” (Alves-Pinto, 

1992, p.11). 

É na escola que passamos uma grande parte da nossa vida, é nela que realizamos 

complexos jogos de socialização e que vivenciamos experiências únicas. Atendendo a que o 

jardim de infância é um espaço que favorece o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo 

em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário (Ministério 
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da Educação, 1997b), não podemos deixar de destacar que nele recaem expectativas dos pais 

e da comunidade em geral, sendo exigido “aos membros permanentes da escola que 

confrontem os seus comportamentos com elas, adequando-se-lhes ou desafiando-as” 

(Sarmento, 1993, pp.26-27). Cada vez mais há o interesse por parte dos pais em dialogar com 

a educadora, no sentido de conhecer e acompanhar o desenvolvimento dos seus educandos, 

com a legítima preocupação em saber se os seus filhos estão preparados para a etapa seguinte, 

revelando muitas expectativas e ansiedades. 

De facto a escola caracteriza-se pela sua irrepetibilidade, singularidade e 

complexidade no que se refere à definição do seu papel, uma vez que existe uma clara 

indefinição das suas fronteiras e das suas finalidades. Como educadoras, temos verificado ao 

longo dos anos, que nos são conferidas outras funções que transcendem o papel de professor 

confinado ao espaço da sala de atividades. Estas implicam a participação noutras organizações 

da comunidade local e projetam a imagem da educação. Também sentimos que a própria 

comunidade local interfere no dia-a-dia do jardim de infância, através das solicitações que faz 

à participação em diferentes atividades, do envolvimento de alguns dos seus elementos em 

atividades promovidas nesta instituição, das expectativas que cria relativamente à população 

escolar e das exigências que faz. 

Com a mudança de orientação, relativamente às relações da escola com o meio, 

sustentada pela Lei de Bases do Sistema Educativo, pelo decreto-lei nº 115-A/98, de 4 de 

maio e, mais recentemente, pelo decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, a organização escolar 

passou a ser um sistema aberto integrando, nos seus órgãos de gestão, para além dos docentes, 

representantes dos alunos, pais, autarquias e até outros elementos da sociedade local, 

representativos dos interesses sociais, económicos e culturais. Se percecionarmos a escola 

enquanto serviço local de Estado, então podemos atribuir-lhe uma fronteira física que resulta 

de uma fronteira legal, que limita a pertença à escola aos elementos que estão integrados na 

“cadeia hierárquica dependente da Administração Central e passam a ser sujeitas ao poder 

disciplinar do Estado - professores, funcionários e alunos” (Formosinho, 1999, p.30).  

No atual contexto pensamos que a fronteira legal, embora sempre presente na vida do 

agrupamento de escola, que integramos, concorre com a fronteira social, dado que a escola, 

enquanto comunidade educativa, ultrapassa as paredes visíveis e concretas, para uma 

realidade menos palpável, ou seja, para os sistemas de interações que estruturam a 

organização escolar. Esta tem a seu cargo a responsabilidade de garantir a “interligação com a 
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comunidade mediante adequados graus de participação dos professores, dos alunos, das 

famílias, das autarquias, de entidades representativas das actividades sociais, económicas e 

culturais e ainda de instituições de caráter científico” (Lei de Bases do Sistema Educativo, 

art.º 43, nº 2). Assim a função de instrução que a escola desempenhou e por nós vivenciada, 

deu lugar a uma finalidade mais ampla - a educação, que fomos descobrindo e experienciando 

ao longo da nossa formação. É pois necessário compreender que “os actores escolares são 

todos quantos se interessam e intervêm no processo educativo” (Alves-Pinto, s/d, citada por 

Formosinho, 1999, p.33).  

A indefinição de fronteiras na organização escolar está intimamente relacionada com a 

ambiguidade dos seus fins, já que a sociedade delega na escola responsabilidades e exigências 

que implicam que as suas finalidades sejam dúbias e geradoras de incerteza. Os fins da escola 

são “permanentemente redefinidos e actualizados no confronto com a sociedade” (Teixeira, 

1995, p.37). Na realidade, a imagem de escola vai-se alterando. Outrora, visava aprendizagens 

como ler, contar e escrever. Atualmente passou a ser orientada por objetivos mais vastos, 

como o da formação integral do aluno e do desenvolvimento de uma ação concreta no meio. 

Estas mudanças implicaram o alargamento de objetivos da organização escolar, porém, não 

resultaram na sua clarificação, mas sim na sua ambiguidade e na sua subjetividade. 

A organização escolar passou a almejar, com maior ou menor ênfase, a finalidade 

cultural, socializadora, produtiva, personalizadora e igualizadora. Para além disso, a escola 

predispõe-se, ainda, a assegurar a função de custódia (guarda), a função seletiva, a função de 

facilitar a obtenção de títulos académicos e a função de substituto familiar. Das funções aqui 

descritas damos especial ênfase à da custódia e à de substituto familiar, pois o jardim de 

infância, cada vez mais as desempenha, por exigências da própria dinâmica que envolve as 

famílias na sociedade atual. E, como afirma Alves (1992), interessa perceber “se as 

finalidades são impostas por entidades exteriores ou se são definidas no interior do território 

social e se são definidas por consenso ou por conflito ou até se é matéria ambígua, imprecisa 

ou marginal” (p.19). Mais uma vez a abrangência e a complexidade está patente, ainda mais 

se aliarmos a estas ilações o facto de existir alguma ambiguidade na interpretação das metas 

atribuídas à educação, como por exemplo: a promoção do “desenvolvimento pleno e 

harmonioso da personalidade dos indivíduos”, o “assegurar a formação cívica e moral dos 

jovens” e o “fomentar a consciência nacional (…) numa perspetiva de humanismo 

universalista, de solidariedade e de cooperação internacional” (Lei de Bases do Sistema 
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Educativo, 1986, art.º 2, nº 4; art.º 3, al. c e art.º 7, al. f). Esta ambiguidade está, igualmente, 

patente na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, designadamente, na definição dos seus 

objetivos gerais, dos quais destacamos, a título meramente exemplificativo: “promover o 

desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida democrática 

numa perspetiva de educação para a cidadania”, ou ainda “desenvolver a expressão e a 

comunicação através de linguagens múltiplas como meios de relação, de informação, de 

sensibilização estética e de compreensão do mundo” (Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro, art.º10, 

al. a e al. e). 

No decorrer da nossa vida profissional constatamos que, de facto, esta não foi 

caracterizada por atos rotineiros que nos permitissem criar formas de agir baseadas no 

trabalho em série, repetitivo, dado que vivemos múltiplas experiências, nos diferentes jardins 

de infância onde lecionámos, quer por força das mudanças que ocorreram na sociedade, na 

economia, na política educativa, ao longo dos tempos, quer pela mobilidade a que voluntária 

ou involuntariamente fomos sujeitos. Assim, no desenvolvimento de diferentes projetos que 

traziam desafios e exigências distintas, por parte das diferentes comunidades escolares por 

onde passámos, fomos confrontados com diferentes formas de organização, de liderança, de 

planeamento, de gestão e, ainda, por diferentes ambientes escolares e climas próprios de cada 

jardim de infância. Recordamos que inicialmente os jardins de infância estavam 

geograficamente muito dispersos uns dos outros e que estávamos dependentes 

administrativamente da delegação escolar que geria tanto os estabelecimentos de educação 

pré-escolar como as escolas 1.º CEBs, mais tarde designadas de 1º CEB, pelo que só 

mensalmente nos encontrávamos com os outros docentes que pertenciam ao nosso núcleo 

pedagógico.  

As relações profissionais entre os docentes do nosso grupo ou entre estes e os então 

designados professores primários eram esporádicas. Tal como referimos, as mudanças foram 

ocorrendo tornando a profissão um desafio permanente, que nos permite pensar que a escola, 

enquanto organização, é distinta de todas as outras, é um espaço onde não há harmonização 

das atuações e dos processos organizacionais e onde a complexidade do ato educativo se 

reflete na ambiguidade e complexidade da profissão. Assim, esta caracteriza-se: pela 

vulnerabilidade a que a escola está sistematicamente sujeita, designadamente com as 

influências externas de ordem cultural, social, política e económica; pela existência de um 

modelo de direção/gestão provisório e muitas vezes, não especializado; pela fraca autonomia 
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concedida às escolas; pela dependência das decisões políticas ou de intervenções locais; pela 

inexistência de controlos; pela existência de múltiplos poderes que regulamentam o seu 

funcionamento (departamentos, conselho pedagógico, conselho de turma…); pela ausência de 

planificação e gestão administrativa que leva a que a atuação flutue entre a autocracia e a 

autonomia, mudança constante de novos elementos, ambiguidade de funções dos elementos 

que a constituem (Gairín, 1996, pp.30-31). 

Acrescentaríamos, também, consubstanciando a nossa opinião na perspetiva de Santos 

Guerra (1997, pp.71-72), que a irrepetibilidade da escola assenta: na descontinuidade do seu 

funcionamento, visto que tem períodos que encerra, contrariamente a outras organizações 

(ex.: hospitais, bombeiros, policia…); no recrutamento duplamente obrigatório – os alunos 

são obrigados a cumprir a escolaridade obrigatória e a corresponder à exigência social, de 

serem detentores de diplomas académicos, que correspondam às exigências/necessidades da 

sociedade; na natureza problemática da intervenção escolar, uma vez que o aluno não é um 

material substituível, mas sim uma pessoa e como tal o processo ensino - aprendizagem tem 

implicações na sua vida futura; na pluralidade de normativos a que está sujeita, bem como os 

atos inspetivos que lhe conferem uma margem de autonomia diminuta e centralizam as 

decisões no poder central; na pressão social sobre o seu funcionamento; na natureza ambígua 

e contraditória dos seus fins. E, se por um lado a sociedade confere à escola a função de 

inculcação de valores universais, por outro, não os assume, uma vez que persegue objetivos 

como: a competitividade, a lógica de mercado, a idade dos clientes, ou seja, os alunos – cujas 

interações que estabelecem com os seus professores é completamente diferente das que 

existem noutras organizações onde os seus membros são adultos.  

Analogamente os estabelecimentos onde desempenhámos as nossas funções letivas 

foram variando no que concerne à sua estrutura física e orgânica, particularmente quanto: à 

dimensão da escola, recursos materiais, número de turmas e edifício escolar; à organização 

dos espaços; à estrutura administrativa que inclui liderança, direção, controlo, inspeção, 

tomadas de decisão; à relação com as autoridades locais e centrais, pessoal docente e não 

docente e na estrutura social da escola que diz respeito às interações dos atores escolares, ao 

clima social, à cultura organizacional e à participação dos pais. Deste modo poderemos inferir 

que cada escola é uma organização única e irrepetível. A sua singularidade é “fruto de um 

compromisso entre a estrutura formal e as interacções que se produzem no seu seio, 

nomeadamente entre grupos com interesses distintos” (Nóvoa, 1992, p.24).  
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Na opinião de Santos Guerra (1997), a escola é uma organização contraditória, 

caracterizada pelas próprias contradições que lhe estão subjacentes. É uma instituição “de 

recrutamento forçado que procura educar para a liberdade”; “hierárquica que pretende educar 

em e para a democracia”; “condicionada que pretende desenvolver a autonomia”; “que 

pretende educar para os valores democráticos e para a vida”; “hierárquica que pretende educar 

a criatividade, o espírito crítico e o pensamento divergente”; “sexista que pretende educar 

para a igualdade entre os sexos”; “pretensamente igualizadora que mantém mecanismos que 

favorecem o elitismo, “que procura a diversidade mas que forma para competências culturais 

comuns”, “carregada de imposições que pretende educar para a participação”, “acrílica que 

pretende educar para a exigência democrática”, “aparentemente neutral que esconde uma 

profunda disputa ideológica” (Santos Guerra 1997, pp.98-101). 

É fácil percebermos que cada um de nós tem a sua representação de escola enquanto 

organização. Tal como refere Morgan (1990, p.118), as organizações são essencialmente 

estruturas de realidades sociais construídas nas mentes dos seus membros. Neste sentido, 

poderemos inferir que as nossas representações advêm, não só das vivências enquanto alunos, 

mas também enquanto educadores. Falar da escola enquanto organização pressupõe a adoção 

de diferentes metáforas o que nos permite interpretar a realidade como a “adopção de 

múltiplas perspectivas na explicação de um mesmo fenómeno, e assim reconhecer as 

vantagens e limitações inerentes a cada uma das abordagens” (Abreu, 1996, p.217). Costa 

(1996), ao referir-se à organização escolar, defende que “a utilização de diferentes imagens 

organizacionais no estudo da escola, a partir do momento em que possibilita encarar esta 

organização segundo diferentes pontos de vista, permitirá, consequentemente, uma análise 

organizacional multifacetada evitando-se, portanto, o espartilho conceptual de um 

determinado enquadramento teórico” (p.16). 

Ao realizamos uma breve sinopse sobre o que foi a nossa vida profissional até hoje, 

acabamos por nos referirmos, pontualmente, ao conceito de escola e dos diferentes 

pressupostos teóricos que lhe estão subjacentes: 

- A escola como empresa que se caracteriza pela uniformidade curricular em que 

prevalecem os métodos de ensino uniformes com recurso à «lição magistral»; a constituição 

de turmas homogéneas baseada em critérios de idade e de ano de escolaridade; o recurso a 

métodos repetitivos e padronizados na aprendizagem, a insuficiência e a pouca diversidade de 

recursos materiais, sobretudo, didáticos; a estandardização de espaços e materiais, a 



 

31 

 

organização de calendários escolares, os programas, as planificações, os tempos de duração de 

exames, as planificações e a avaliação assente na descontinuidade, ou seja, na realização 

periódica de provas ou exames sobre as matérias lecionadas, que têm implicações na retenção 

ou não do aluno; a existência de uma disciplina formal entre o docente e o aluno; a existência 

de uma direção unipessoal que está sujeita a uma cadeia hierárquica e centralista, e que tem 

como primeira atribuição cumprir e fazer cumprir os diplomas legais e regulamentares e 

determinações em vigor; a existência por um lado, de gradeamento e de porteiro nas escolas 

que impede ou dificulta as relações com a comunidade e, por outro lado, as próprias barreiras 

que a organização escolar coloca aos atores escolares quando da sua participação nas questões 

escolares (Costa, 1996, p.33); 

- A escola como burocracia (teoria da burocracia) já que podemos encontrar nela: a 

centralização das decisões, na cadeia hierárquica, do Ministério da Educação, que resulta na 

pequena margem de autonomia dada à escola; a regulamentação jurídico-normativa 

centralizada quase até à exaustão; a burocratização da função docente, uma vez que o 

recrutamento e admissão atende aos diplomas e ao tempo de serviço; a pedagogia uniforme: 

as mesmas práticas, os mesmos currículos, em todas as escolas; a formalização, hierarquia e 

centralização da estrutura organizacional das escolas; os comportamentos estandardizados 

aliados à normatividade imposta pelos documentos; excesso de papéis ou obsessão por 

documentos escritos (Costa, 1996, p.39); 

- A escola como democracia assume uma importância suprema na edificação de uma 

sociedade democrática e da educação personalizada, “que, supõe uma organização baseada 

nos princípios e nas práticas da sociedade democrática (escola-comunidade democrática) e 

metodologias activas, participativas (self-government) tendo em vista a construção conjunta 

de projectos de interesse pedagógico e comunitário” (Carvalho, s/d, citado por Costa, 1996, 

p.63). Esta conceção de escola é formalizada no artigo 43º da Lei de Bases do Sistema 

Educativo onde se destaca: “a administração e gestão do sistema educativo devem assegurar o 

pleno respeito pelas regras de democraticidade e de participação que visem a consecução de 

objectivos pedagógicos…”; “o sistema educativo deve ser dotado de estruturas 

administrativas … que assegurem a sua interligação com a comunidade mediante adequados 

graus de participação dos professores, dos alunos, das famílias, das autarquias…”; “…serão 

adoptadas orgânicas e formas de descentralização e de desconcentração dos serviços…” (Lei 

nº 46/86, de 14 de outubro, art.º 43, pontos 1, 2 e 3).  
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A democracia da escola está, igualmente, patente na sua própria gestão. O modelo de 

gestão democrático vigora desde a experiência autogestionária de 1974 e 1975 e mais 

recentemente na conceção de escola enquanto comunidade educativa. Desde então são vários 

os decretos-lei que referem conceitos como: a democraticidade, a representatividade, a 

participação, a integração comunitária, a autonomia e projeto educativo, destacando-se a título 

meramente exemplificativo, o decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio. 

É nossa opinião que considerar a escola como uma organização é compreendê-la como 

um sistema social que contribui, inequivocamente, para o nascimento e sobrevivência de 

todas as outras organizações, por ser ela a responsável pela reprodução cultural, de uma 

sociedade, de um país. Atendendo a toda a evolução verificada no sistema educativo e na 

organização escolar nos últimos 30 anos, que vivemos intensamente já que dela participamos, 

não podemos deixar de constatar que o conceito organizacional de escola passa por diferentes 

perspetivas e diversas imagens organizacionais, uma vez que a escola pode ser vista como 

uma empresa, uma burocracia, uma democracia, uma arena política, uma anarquia, uma 

cultura (Costa, 2003, pp.12-14). 

Neste sentido e atendendo à sua singularidade, cada escola, cada profissional, terá que 

encontrar os processos adequados à sua realidade, tendo em conta as rápidas transformações 

no mundo. Uma constante reflexão dos problemas que vão surgindo, caracterizá-los e 

descobrir as estratégias mais adequadas, implica que a escola seja um espaço privilegiado de 

intervenção e decisão entre todos os elementos da comunidade educativa e deste modo, seja 

um agente de mudança na sociedade. 
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2. SER EDUCADORA  

O passado é para cada um de nós uma base indispensável em que assenta o presente e 

o futuro. Acreditamos que sem memória não existe identidade e as memórias contribuem para 

uma maior adequação aos desafios, que se nos colocam ao longo do caminho em que 

desenhamos a vida. O próprio futuro resulta da reconstrução que o eu, aqui e agora, faz do 

passado revivido, presentificado e renovado. O mesmo é dizer que o projeto pessoal só é 

possível numa temporalidade tridimensional, especificamente humana. É na base de uma 

conceção do humano que se desenrola a atividade profissional, dentro das representações de 

criança e conceitos de educação. A escolha da profissão educadora não foi exceção e decorreu 

da concretização de um projeto pessoal. 

Quando concluímos os estudos do “sétimo ano dos liceus”, a nossa escolha 

profissional passava por sermos Técnicos Superiores de Serviço Social. Após o exame de 

admissão ao Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra iniciámos o primeiro ano do 

curso. No final deste realizámos, no âmbito do serviço social, um estágio de observação num 

jardim de infância, contactando de perto com um dos grupos de crianças. O tempo passado 

nesse estabelecimento permitiu-nos conhecer algumas das suas dinâmicas. Percebemos que 

ser educadora passava pelo reconhecimento da importância da relação com os outros, pela 

disponibilidade para promover as relações e pelo “desejo de viver a união com os outros” 

(Fromm, 1978, p.26). Como pessoa, sempre valorizámos a capacidade de relação com os 

outros, porque acreditamos que é isso que nos define como seres humanos, valores que 

associamos à profissão de educadora. O sentimento que esta descoberta desencadeou em nós, 

no contacto com esta realidade, levou-nos a perspetivar o futuro de forma diferente. 

Desistimos do curso inicialmente escolhido, à revelia da opinião dos nossos familiares que 

consideravam que abandonar um curso superior para ingressar num curso médio era uma 

opção errada e ingressámos na Escola Normal de Educadores de Infância de Coimbra. Aqui, a 

nossa formação foi “o momento chave da socialização e da configuração profissional” 

(Nóvoa, 1992, p.18). Assim, quando finalizámos o curso, que se constituiu como o primeiro 

momento de socialização profissional e onde ao longo de três anos fomos construindo 

conhecimentos e competências sobre as atividades educativas a desenvolver, entrámos com 

um enorme entusiasmo no mundo profissional.  
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Hoje, analisando o perfil do educador, cremos que, na verdade, o educador é um 

profissional da relação. De facto, no âmbito da relação e da ação educativa, de acordo com o 

Decreto-lei nº 241/2001, de 30 de agosto, no anexo nº 1, compete ao educador, na interação 

que estabelece com as crianças, proporcionar-lhes “segurança afectiva”, desenvolver a sua 

autonomia e, simultaneamente, fomentar o seu “envolvimento em atividades e em projetos”, 

no âmbito da escola e da comunidade, quer estes resultem de iniciativas individuais ou 

conjuntas e se desenvolvam individualmente ou no seio do grupo (alíneas a) e b). Este 

diploma evidencia a importância da interação ao inscrever numa das suas alíneas que compete 

ao educador favorecer “a cooperação entre as crianças”, proporcionando-lhes a sua 

valorização e integração no grupo (alínea c). É também expresso, neste documento, que a 

interação do educador não se restringe à relação que estabelece com as crianças, com os 

outros docentes e assistentes operacionais, mas deve, igualmente, “envolver as famílias e a 

comunidade nos projetos a desenvolver” (alínea d). Inscreve-se, também, na alçada da relação 

e da ação educativa que o educador, na interação que estabelece, nas propostas de atividade e 

nos projetos que incrementa deve “apoiar e fomentar o desenvolvimento afetivo, emocional e 

social de cada criança e do grupo”, estimulando a curiosidade da criança pelo meio 

envolvente, promovendo a sua “capacidade de identificação e resolução de problemas” 

(alíneas e) e f). A sua ação visa “fomentar nas crianças capacidades de realização de tarefas e 

disposições para aprender” (alínea e) tendo sempre presente a importância de fomentar o 

“desenvolvimento pessoal, social e cívico numa perspetiva de educação para a cidadania” 

(alíneas g) e h)). 

Nesta perspetiva, como afirma Sarmento (2009, p.48), a identidade profissional dos 

educadores “corresponde a uma construção inter e intra pessoal, não sendo, por isso, um 

processo solitário: desenvolve-se em contextos, em interações, com trocas, aprendizagens e 

relações diversas da pessoa com e nos seus vários espaços de vida profissional, comunitário e 

familiar”. 

Na busca incessante de vivências salutares com os diferentes atores educativos, 

existiram momentos de conflitualidade e de empatia, resultantes de divergências e 

concordâncias sobre aspetos da organização e funcionamento do jardim de infância e do 

trabalho desenvolvido com as crianças, as famílias e a comunidade. A identidade profissional 

decorre, assim, da interseção da nossa história de vida, com a representação de educador e dos 

contextos em que se desenvolve a ação educativa. E, nesta linha, diremos que a “profissão 
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docente é uma profissão com enormes possibilidades de realização pessoal e, 

simultaneamente, é uma profissão em que a frustração quando acontece pode ter um dos 

efeitos mais destruidores, uma vez que, quando não me realizo profissionalmente, não me 

construo como pessoa” (Teixeira, 1995, p.161). 

3. UM PERCURSO… UMA VIDA 

Concluída a formação inicial, começámos uma nova etapa de vida. Com uma vontade 

enorme de “sermos educadoras” fomos, em setembro de 1983, colocadas como “educadora 

agregada” num lugar de jardim de infância da rede pública. Começava aqui a nossa aventura 

profissional. Neste primeiro ano foi-nos atribuído um lugar no estabelecimento pré-escolar de 

Verride.  

Logo que nos foi possível, concorremos a um lugar de “efetivo”, procurando alcançar 

alguma serenidade, face à mobilidade a que os profissionais de educação estavam sujeitos. 

Assim, no ano letivo seguinte, 1984/1985, já na qualidade de educadora efetiva, fomos 

colocadas no jardim de infância de Pardieiros.  

Desejando uma aproximação à residência concorríamos anualmente e foi-nos, então, 

atribuído, em 1985/1986 o jardim de infância de São Paio da Farinha Podre, de onde fomos 

posteriormente deslocadas para o jardim de infância autárquico de Semide. De seguida, entre 

1986 e1989, desempenhámos as nossas funções letivas no jardim de infância do Lorvão. A 

nossa permanência neste estabelecimento de ensino proporcionou-nos a experiência da 

estabilidade profissional só sendo abandonado a contra gosto, em virtude da suspensão de um 

lugar de educadora, motivada pela redução do número de crianças. Assim, em 1989 e 

enquanto titulares de lugar suspenso, trabalhámos no Jardim de Infância de Vendas de Ceira. 

A nossa estadia neste local foi muito breve pois aguardávamos a nossa deslocação para 

Centro Local de Montemor-o-Velho. Aí, em regime de complementaridade, iríamos integrar a 

equipa do Projeto Minerva, sediada na Associação Fernão Mendes Pinto. A nossa ligação a 

este projeto manteve-se até 1992.  

Regressámos de novo ao desempenho das nossas funções letivas e, assim, nos anos 

decorridos entre 1992 e 1996 permanecemos no jardim de infância de Corticeiro de Cima. 
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Concorrendo novamente a uma aproximação à residência fomos colocadas em 1996 

no jardim de infância de Semide. Desde então temos estado sempre ligadas a este 

estabelecimento de educação participando nas transformações que ocorreram no sistema 

educativo. 

Iniciaremos, agora, uma viagem pela memória,  tentando retratar o nosso percurso 

profissional. As nossas lembranças poderão ser descritas em traços largos ou detendo-se, por 

vezes, em determinadas particularidades que para nós foram muito significativas. Porém, 

todas elas marcaram de forma indelével o caminho que percorremos na construção da nossa 

identidade profissional. 

3.1  RE VISITANDO  VERRIDE  

Iniciámos o nosso percurso profissional no jardim de infância de Verride, no concelho 

de Montemor-o-Velho. Foi aqui que, pouco a pouco, fomos redescobrindo o significado de 

escola, enquanto organização e fortalecendo a ideia que ser educador é ser um profissional da 

relação pedagógica. É nesta representação que alicerçamos o nosso caminho como educadora 

de infância. 

Esta primeira experiência de trabalho foi, para nós, riquíssima, quer pela época em que 

foi vivida (1983), quer pelas particularidades do jardim de infância: primeiro ano de 

funcionamento. Havia muitas expectativas, quer da nossa parte, quer dos pais e da própria 

comunidade.  

No percurso diário entre Coimbra e Verride deslocávamo-nos de comboio, o que 

pontualmente acarretava alguns contratempos, designadamente o atraso. Precavendo estas 

situações e dado que não havia auxiliar de ação educativa, os pais desenvolveram mecanismos 

para assegurar a entrada das crianças no jardim de infância. Havia sempre alguém que se 

disponibilizava para assegurar a guarda das crianças, até à chegada da educadora. Todos 

assumiam essa responsabilidade. Na época, a estratégia implementada poderia ser considerada 

inovadora e compreendida como um ato de participação ativa dos pais na vida da escola. Hoje 

em dia tal não seria possível e esta decisão teria de seguir os trâmites hierárquicos, exigindo 

uma autorização expressa da direção do Agrupamento. 

 A participação dos pais na vida, organização e funcionamento do jardim de infância 

permitiu, também, que houvesse, posteriormente, uma auxiliar de ação educativa paga pelas 
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suas quotizações voluntárias. Estes participavam, igualmente, na concretização dos diferentes 

projetos que desenvolvemos. A sua participação convertia-se num ato social, num ato de 

comunicação, em que a relação com os outros variava em função do meio, das experiências e 

interpretações pelas quais participávamos. Tal como refere Davies (1989, p.24), o 

envolvimento parental traduz-se através de todas as “formas de actividades dos pais na 

educação dos seus filhos – em casa, na comunidade e na escola”.  

A experiência vivida permitiu-nos verificar que a proximidade dos pais, relativamente 

aos problemas do jardim de infância e dos alunos, trouxe ganhos quer na melhoria dos 

serviços prestados, quer no âmbito das relações, pois levou a uma maior cumplicidade e 

interajuda, quer, ainda, no processo de aprendizagem, permitindo uma atuação concertada em 

prol dos mesmos fins, com vista ao sucesso e motivação escolares das nossas crianças. 

Segundo Marques (2001, p.28), “quando os pais colaboram com a escola, os professores 

beneficiam porque essa colaboração tem um impacte positivo na aprendizagem dos alunos”. 

Paralelamente, a escola também usufrui desta colaboração “porque a sua imagem social sai 

reforçada” (Marques 2001, p.28). Mas, se o benefício da interação dos pais com a escola se 

repercute nos alunos e nos professores, ele traz, também, vantagens para os pais, porque estes 

“melhoram as suas competências como educadores e aprendem a conhecer melhor os seus 

filhos” (Marques 2001, p.28). Nesta mesma linha e na senda de Montandon (1987), as 

atitudes dos pais, relativamente ao seu envolvimento na escola e a importância que eles lhe 

atribuem, influencia as aprendizagens dos alunos e reflete-se nos resultados obtidos. Segundo 

esta autora muitos dos estudos realizados demonstram que o envolvimento dos pais na 

escolaridade dos seus filhos “aumenta a probabilidade de este progredir de uma maneira ótima 

tanto no domínio das aprendizagens como das atitudes” (Montandon, 1994, p.189). De facto, 

a relação, que se estabeleceu entre nós e que fomentou a participação convergente edificada 

na interação, proporcionou um exemplo de cidadania. 

A relação com os pais era de grande proximidade e empatia, porém, tal não se 

verificava com os docentes de outros estabelecimentos de educação. Esta era dificultada pela 

situação de isolamento dos jardins de infância, o que dificultava a partilha de conhecimentos e 

a necessária articulação curricular entre docentes. De acordo com o Bird e Little (1986), o 

isolamento poderá, por um lado, promover a criatividade individual, porque obriga o educador 

a superar os desafios que lhe são colocados pelo próprio contexto e desobriga-o das 

exigências associadas ao trabalho cooperativo. Por outro lado, a ausência da estimulação, 
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geralmente associada ao trabalho desenvolvido com os outros docentes, a falta de partilha das 

experiências e saberes faz com que os desconheçam e portanto não possam “partilhar e 

construir sobre esse conhecimento”. Simultaneamente, não tendo consciência dos saberes que 

desconhecem, não podem “gerar novo conhecimento” (Hargreaves, 1999, p.124).  

O jardim de infância de Verride distava da sede do concelho (Montemor-o-Velho) 

cerca de 5 km, todavia não existiam transportes públicos que fizessem a ligação entre eles. 

Hierarquicamente o jardim de infância estava dependente da Direção Regional, mediado pela 

Delegação Escolar e a remuneração do salário aos educadores era paga pela Direção Geral de 

Finanças na sede de Concelho, o que implicava que, pelo menos uma vez por mês, a 

educadora tivesse de se deslocar à sede do concelho. Para suprir o isolamento sentido pelos 

educadores, o Ministério da Educação autorizava a realização mensal de reuniões de núcleo, 

para partilha de experiências. Estes núcleos de educadores de infância, constituídos com base 

na sua organização geográfica, eram “uma das modalidades encontradas para quebrar o 

isolamento e para, interpares, consolidarem as suas práticas refletindo sobre o seu trabalho” 

(Sarmento, 2002, p.85). 

As reuniões concelhias, pelo convívio que possibilitavam, contribuíam para a 

construção do sentido de pertença a um grupo profissional, aliviando tensões, facilitando 

amizades, laços de empatia e em simultâneo funcionando como “contrapeso de solidão 

decorrente do isolamento” (Sarmento, 1994, citado por Sarmento, 2002, p.353). Estas 

reuniões decorriam de um ato voluntário de partilhar as vivências, dificuldades sentidas e 

estratégias desencadeadas para as ultrapassar. Constituíam, ainda, o tempo e o espaço, por 

excelência, para desenhar projetos a desenvolver em conjunto, como forma de sensibilizar a 

comunidade para a importância da educação pré-escolar. Promoviam, igualmente, o 

sentimento de pertença a um grupo profissional, com o qual participávamos na partilha, bem 

como na adesão a ideias, valores e finalidades coletivas. 

 A assunção da autonomia profissional alicerçava-se nos saberes específicos e 

responsabilidades partilhadas, entre as educadoras e os outros parceiros, através de processos 

de negociação, confiança e principalmente de comunicação.  

Os projetos concelhios desencadeavam novos processos de socialização, em que as 

educadoras partilhavam a “consciência de serem um grupo, com uma história comum, cujos 

desempenhos obedecem às mesmas normas de funcionamento” (Cardona, 2006, p.92). Como 

afirma Sarmento (1999), o processo de construção de identidade desenvolve-se através das 
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interações, das aprendizagens e interpretações dos vários contextos da vida. A partilha de 

referenciais identitários decorre de um processo ativo de negociação de normas e valores. 

Neste sentido, poderemos dizer que a identidade social se constrói na relação dialética entre a 

identidade individual e a identidade coletiva, o que implica “um certo trabalho na estrutura da 

identidade pessoal e no estilo de vida do actor” (Lopes, 2001, p.188). 

O sentimento de pertença e a inserção num grupo profissional, nasce e evolui na 

relação dinâmica entre o eu e os outros, ou seja, enraíza-se e desenvolve-se nas ações 

delineadas individualmente, no confronto ou adesão com outras identidades, quer estas sejam 

do próprio grupo de pares, de crianças, de famílias ou outros. 

Refletindo sobre o caminho palmilhado compreendemos que ser educador não se 

confina ao trabalho desenvolvido numa sala, equipada com materiais sofisticados, mas 

implica uma aprendizagem permanente que se entrelaça na interação com os outros, quer 

estes sejam crianças ou adultos. Ser educador implica, deste modo, conduzir a ação 

pedagógica tendo presente o contexto em que esta está inserida.  

Na teia de interações em que se joga a própria forma de ser, estar e agir, 

consubstanciadas nos princípios de autenticidade e coerência, desenrola-se a ação educativa, 

enquanto processo de ensino e aprendizagem, promotora da construção individual e do grupo, 

enquanto seres com individualidade própria em descoberta da sua liberdade e autonomia. 

Assim, por acreditarmos numa perspetiva de educação permanente, em que a formação 

docente se constitui como parte fundamental do processo de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do educador (Alarcão, 2003; Maués, 2003), participámos, desde o nosso 

primeiro ano de trabalho, em encontros, seminários e ações de formação que contribuíram 

inequivocamente para a construção de novos olhares sobre a ação educativa. Cientes, porém, 

que a “formação não se constrói a partir de uma simples acumulação de saberes, mas sim 

através de uma reflexão crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma 

identidade pessoal” (Nóvoa, 1991 citado por Cardona, 2006, p.71).  

3.2  INDO  E U…  I NDO  E U…  A  CAMIN HO  DE  VIS EU  

Em 1984 fomos colocadas no jardim de infância de Pardieiros, concelho de Carregal 

do Sal. A experiência profissional foi diferente e pouco motivante, porque o número de 

crianças que o frequentavam era diminuto e quando o faziam era de uma forma irregular, 
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chegando mesmo a acontecer, no inverno, não ter nenhuma criança presente ao longo da 

semana. Esta situação só era alterada quando ocorria a feira, na sede de concelho. Nesse dia a 

frequência das crianças aumentava, assumindo aqui, o jardim de infância, uma função de 

guarda. Assim, era evidente, para nós, que os encarregados de educação não sentiam que a 

educação pré-escolar desempenhasse um papel importante no desenvolvimento das crianças. 

Concorrendo para perpetuar esta representação também alguns professores do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico consideravam que as crianças que frequentavam o jardim de infância eram 

mais indisciplinadas e questionavam mais, dificultando o decurso das aulas.  

Num estudo de caso apresentado por Silva (2004, p.103) algumas das diferenças 

encontradas entre o jardim de infância e as escolas, relacionam-se com a “necessidade de uma 

maior disciplina”. As crianças precisam de ter “regras de comportamento” devidamente 

interiorizadas sendo uma delas “estar calados” e, na escola, a prática pedagógica é “mais 

centrada no professor”. 

Procurando encontrar um equilíbrio dinâmico, que conciliasse as nossas aspirações e 

projetos com as estruturas profissionais, começámos a participar nas reuniões do Conselho 

Escolar, que eram exclusivamente constituídas por professoras do 1.º Ciclo do Ensino Básico. 

Pensávamos que, talvez deste modo, pudéssemos manter vivo o sonho que dá sentido ao 

desenvolvimento da nossa atividade profissional, ajudando a modificar as representações 

sociais de educadora de infância. 

Os educadores de infância apresentavam ter uma representação dos professores do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico como sendo estes “tradicionais e conservadores nas suas práticas 

pedagógicas, enquanto os professores, por seu lado, criticam os educadores considerando as 

práticas do jardim de infância como indisciplinadas, caracterizando o currículo como sendo só 

brincadeira” (Nabuco, 1997, p.32).  

A nossa participação nas reuniões do Conselho Escolar permitiu-nos um maior 

conhecimento sobre as práticas pedagógicas e esbater as representações negativas inerentes a 

cada um dos grupos. Paralelamente continuávamos a participar nas reuniões concelhias 

formadas por educadoras de infância. Estas eram de extrema importância, porque eram o 

espaço de partilha e de planeamento de projetos concelhios que contribuíam para dar 

visibilidade ao pré-escolar e à educação de infância. 

As reuniões concelhias constituíam-se como espaços organizacionais, com dinâmicas 

próprias, saberes específicos, normas e valores comuns, de onde emergia a cultura 
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profissional (Cardona, 2006). Foram estas oportunidades de socialização que nos fizeram 

compreender que teríamos de fazer as nossas próprias opções profissionais ou, como diz 

Sarmento (1999), “podemos dizer que escolher uma identidade profissional corresponde a 

recusar outras” (citada por Cardona, 2006, p.92). 

O desapontamento sentido pela baixa frequência de crianças no estabelecimento 

educativo, a incerteza da planificação, a inexistência de empatia com os pais e com os 

professores de outros níveis de ensino, bem como a forma desprestigiante com que 

percecionávamos que estes viam a educação pré-escolar, levou-nos a investir na nossa própria 

formação. Nessa época, a divisão de educação pré-escolar (DEPE), organizava “ações de 

formação para as educadoras de infância, diligenciando para a organização de grupos de 

trabalho entre as profissionais colocadas na mesma zona geográfica” (Cardona, 1997, p.84). 

Embora aproveitando todas as oportunidades de formação dadas por esta entidade, 

participámos, paralelamente, noutras propostas de formação que existiam, organizadas por 

outras entidades como: a Gulbenkian, o Instituto Piaget, a escola Mª Ulrich, associações e 

grupos de educadoras, entre outras.  

As diferentes experiências pessoais e profissionais, que fomos vivendo ao longo destes 

anos, permitiram-nos aproveitar as oportunidades surgidas, de entre as quais se conta a 

publicação de um artigo, sobre os Direitos da Criança, na revista Escola Democrática. Tal 

como Matos (2001, p.33), atrevemo-nos a dizer que estas oportunidades foram “espaços de 

autoformação essenciais”. 

3.3  DE  S.  PAIO  …  A  SEMIDE  

No ano letivo seguinte (1985/1986), fomos colocadas no jardim de infância de S. Paio 

da Farinha Podre que, posteriormente, se passou a designar S. Paio do Mondego, concelho de 

Penacova. 

A escola e o jardim de infância, apesar de terem edifícios distintos, partilhavam o 

espaço exterior. Não havia vedações nem limites, mas isso não configurava, naquela época, 

um problema para a segurança das crianças. Neste jardim de infância fomos, porém, 

novamente confrontados com uma frequência reduzida e irregular das crianças.  

O desencanto sentido levou-nos a exteriorizar o nosso desagrado Junto da Direção 

Escolar, motivo pelo qual nos foi proposta uma deslocação de escola.  
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A missão que nos foi acometida seria a abertura do jardim de infância autárquico em 

Semide, concelho de Miranda do Corvo. A criação deste jardim de infância partiu da 

iniciativa conjunta da Junta de Freguesia e da Associação de Pais da escola do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico. Este facto fez-nos acreditar que, aqui, seria talvez mais fácil desenvolver 

atividades de articulação com as famílias, com a escola e com a autarquia.  

A nossa participação no Conselho Escolar foi aceite com agrado, existindo um 

relacionamento de cooperação e colaboração entre os dois setores de educação: pré-escolar e 

o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Esta articulação possibilitou o planeamento, a concretização e a 

avaliação de atividades para comemoração de datas festivas (natal, carnaval, festa de 

encerramento do ano letivo…). Atividades estas, apontadas por Green (1991) como uma das 

estratégias facilitadoras da transição das crianças do pré-escolar para o 1º CEB. 

A visibilidade dada ao nosso trabalho, alicerçado numa pedagogia de projeto, resultou 

num convite para participarmos numa exposição realizada no Mosteiro dos Jerónimos em 

Lisboa, no âmbito da comemoração dos 10 anos da rede pública da educação pré-escolar. Esta 

experiência foi, para nós, um reconhecimento do nosso trabalho, enquanto profissionais, mas 

foi, identicamente, motivo de orgulho por parte da comunidade escolar local. “Isto significou 

fazer transbordar o nosso saber para além do nosso círculo específico, o que vai dotar toda 

uma comunidade de mais competência educativa” (Matos, 2001, p.33).  

Enquanto estivemos a trabalhar nesta localidade fomos convidadas para integrar uma 

equipa multidisciplinar, no quadro de um Programa de Intercâmbio Luso-Alemão, que se 

deslocaria numa viagem de estudo à Alemanha Federal. Esta iniciativa foi organizada pela 

Cáritas Diocesana do Funchal. Considerando pertinente continuar a investir na nossa 

formação profissional, “centrada nas instituições mobilizada pelo dinamismo da inovação e da 

investigação” aceitámos o convite com entusiasmo (Vasconcelos, 1996, p. 85). Desta visita de 

estudo resultou a partilha de informação, sobre o trabalho social e sócio pedagógico 

desenvolvido nas diferentes instituições e possibilitou o desenvolvimento de programas de 

intercâmbio entre os países envolvidos. Pudemos, ainda, confrontar a perspetiva educativa 

subjacente aos jardins de infância alemães, as parcerias e formas de participação dos pais e da 

comunidade educativa, bem como a forma de organização e gestão.  

A integração e participação nesta equipa contribuíram para o nosso desenvolvimento 

pessoal e profissional, uma vez que este, sendo um processo contínuo, dialético e complexo, 

se vai construindo, também, na participação em atividades e experiências inovadoras, que 
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possibilitem a atualização e a abertura à mudança (Simões & Simões, 1997, citados por 

Cardona, 2006, p.64) 

Sempre que surgia a oportunidade participávamos nas ações de formação organizadas 

pela DEPE, no âmbito da formação contínua. Esta era diversificada e abrangia diferentes 

áreas do conhecimento. Acreditamos que as nossas vivências se entretecem com os percursos 

pessoais e profissionais, onde a formação contínua se edifica quer nos saberes adquiridos, 

quer na experiência profissional e nos conhecimentos teóricos. A este propósito, tal como 

Nóvoa (1992, p.12), poderemos dizer que a formação se constrói “através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade 

pessoal”. Nesta perspetiva cremos que a formação contínua concorre para a 

consciencialização da dialética que se estabelece entre a vida profissional e a pessoa que 

somos ou que aspiramos a ser.  

Participámos, ainda, com outras colegas, num congresso internacional promovido pela 

Association Générale des Instituteurs d'Ecoles Maternelles (AGIEM) em França e do qual 

resultou uma publicação conjunta, na revista Escola Democrática, sobre esta associação, as 

suas dinâmicas e a organização do congresso. 

Cientes que a formação assume um papel relevante, na perspetiva da aprendizagem ao 

longo da vida e que a partilha da nossa prática pedagógica fomenta novas construções do 

saber, recebemos com agrado o repto de orientar alguns seminários subordinados ao tema “a 

pedagogia do projeto”, para os cursos de educadores da Escola do Magistério Primário de 

Faro, da Escola Normal de Educadores de Infância da Guarda e do Curso Pós-básico da 

Escola de Educadores de Infância de Lisboa. Este tipo de iniciativas foi um dos aspetos 

significativos da nossa carreira porque se constituiu como espaço de autoformação e 

contribuiu para divulgar o método pedagógico utilizado no contexto das nossas práticas no 

jardim de infância. Estes momentos foram “geradores de produção de conhecimentos (…) 

porque sujeitas a um confronto e a uma necessidade de explicitação, exigiam-nos como que 

uma descentração das práticas, a sua equacionação, a procura do seu enquadramento e 

justificação” (Matos, 2001, p.33). 

Aproveitámos as oportunidades surgidas, na ânsia de fugir a atividades rotineiras e 

desprovidas de criatividade, pois acreditamos que “lutar contra as rotinas possuir uma 

mentalidade aberta, ser entusiasta e responsável, são «ferramentas» que formadoras e 

formandos devem adquirir para a caminhada de um ser que se quer tornar reflexivo” (Alarcão, 
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1995, citado por Afonso, 2001, p.141). Aceitando o desafio da Escola Democrática, 

publicámos um artigo intitulado “projeto em ação no jardim de infância” (anexo - I).  

3.4  LO RVÃO  –  EX PE RI ÊNCI A D E  CON TIN UID ADE  

De 1986 a 1989 exercermos funções no Jardim de Infância de Lorvão. Este era 

constituído por duas salas, o que representou trabalhar, pela primeira vez, em articulação com 

outra colega do nosso grupo de docência. A experiência foi muito gratificante porque, para 

além de desenvolvermos projetos em comum, partilhámos vivências e conhecimentos, 

enriquecendo-nos profissionalmente.  

As áreas de saberes que para nós eram consideradas mais frágeis eram os pontos fortes 

da outra colega e vice-versa, o que permitiu superar os obstáculos que foram surgindo. Esta 

parceria levou-nos a desencadear estratégias de colaboração com outros atores educativos: as 

famílias, outros jardins de infância, as juntas de freguesia, a câmara municipal e as respetivas 

comunidades locais. Nesta linha e como refere Formosinho (1997), a partilha de vivências e 

conhecimentos, bem como o trabalho em equipa, desempenham um papel primordial para a 

eficácia da ação pedagógica. Segundo este autor “a formação interpares é um dos mais 

poderosos meios de progresso profissional, suporte pedagógico e mesmo de satisfação no 

trabalho” (p.28). Consequentemente, não havendo “intercâmbio não há comunidade docente. 

Não havendo comunidade docente, não é possível desenvolver projetos pedagógicos 

alargados e duradouros” Formosinho (1997, p.28). Assim, no primeiro ano, desenvolvemos, 

com as crianças e os pais, atividades na comunidade, designadamente a venda na feira local 

(banquinha na feira local), de artigos elaborados pelas crianças, bem como um torneio de 

futebol cujas equipas eram constituídas por elementos masculinos ligados à família das 

crianças, numa tentativa de envolver e aproximar os “pais homens” ao jardim de infância. 

Estas atividades possibilitaram a angariação de fundos que serviram de suporte financeiro 

para concretização dos projetos do grupo. Esta iniciativa, que denominámos “projeto 

saltarico”, permitiu a articulação curricular com os outros jardins de infância e deu, 

simultaneamente, uma maior projeção ao trabalho desenvolvido por este setor de ensino. Este 

projeto, realizado em parceria com as famílias e a comunidade local, vem reforçar os 

resultados de um estudo realizado por Matos (2001) sobre jardins de infância situados em 

meio rural, onde é “confirmada a quantidade e qualidade de práticas descritas em termos de 
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implicação, descoberta e participação das famílias no quotidiano do trabalho pedagógico 

numa perspetiva de desenvolvimento local e comunitário” (p.35). 

O sucesso alcançado com estas atividades mereceu a publicação, na revista Escola 

Democrática, de um artigo intitulado “do projeto aos projetos” e desencadeou a sua 

replicação, no ano seguinte, noutros estabelecimentos de educação pré-escolar.  

Paralelamente iniciámos uma outra forma de articulação curricular ao cooperarmos no 

projeto internacional “educação e culturas”. Este projeto resultou de um protocolo 

estabelecido entre os Ministérios da Educação Português e Francês, tendo como entidades 

promotoras a Direção Geral do Ensino Básico e Secundário (DGEBS), a Inspeção e a 

Academia de Belas Artes de Nantes, mediada pelo Bureau d’Action Linguistique (BAL), 

através dos serviços culturais da embaixada de França em Portugal. Este projeto fomentava a 

partilha das especificidades da nossa cultura local, regional e nacional, envolveu jardins de 

infância de ambos os países e tomou forma através da troca de correspondência entre jardins 

de infância, bem como através de visitas realizadas pelas suas educadoras de infância a ambos 

os países. A nossa participação neste projeto implicou a divulgação das nossas práticas, 

cooperando nas exposições “a árvore e os seus habitantes” e “a criança cidadã”, patentes ao 

público no Mosteiro dos Jerónimos, no Centro Artístico Infantil da Fundação Calouste 

Gulbenkian, e itinerante pelos Jardins de Infância de Nantes, organizadas pelo Ministério da 

Educação e o Bureau D'Action Linguistique, Serviços Culturais da Embaixada de França em 

Portugal, no âmbito do Projeto "Educação e Culturas”. 

Sempre que surgia a oportunidade participávamos em ações de formação organizadas 

por diferentes entidades como, por exemplo: delegações da UNICEF, I.A.C., A.P.E.I., entre 

outros. Estas promoviam a reflexão sobre as nossas práticas e dotavam-nos de novas 

competências.  

As vivências além-fronteiras, as publicações e a formação contínua contribuíram, de 

acordo com o relatório da Unesco, para a formação e o desenvolvimento profissional 

continuado apresentando-se como determinante e constituindo um indicador crítico da 

qualidade que se procura alcançar (UNESCO, 1998). 

Paralelamente procurávamos enriquecer a nossa formação pessoal frequentando o 

Curso de Atualização “Os Modelos Pedagógicos para a Infância” promovido pela Escola de 

Educadores de Infância Maria Ulrich – setor de formação recorrente.  
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O conhecimento dos diferentes modelos pedagógicos e práticas pedagógicas que lhe 

estavam associadas permitia-nos aprofundar os nossos conhecimentos teóricos e questionar as 

práticas utilizadas. Na sequência da nossa participação neste curso, como formandas e 

formadoras, publicámos, nos Cadernos do Curso Pós-Básico, o modelo pedagógico por nós 

utilizado: Pedagogia do Projeto, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido “através de 

relatos de práticas situadas” (Sarmento, 2002, p. 237). 

A dinamização e orientações de seminários sobre a metodologia de trabalho que 

desenvolvíamos com as crianças no jardim de infância, quer para alunas dos cursos de 

formação das escolas de educadores de Lisboa, Beja, Guarda, Fundão e Faro, bem como para 

educadores de infância da Região Autónoma dos Açores, contribuíram para a “construção de 

diferentes tipos de saberes: o saber, o saber ser e o saber fazer” porque se constituíram como 

um tempo de reflexão retrospetiva sobre os percursos pessoais e profissionais (Sarmento, 

2002, p.77). Estas atividades favoreciam a apresentação e divulgação de experiências 

concretas, vividas no terreno, no âmbito da pedagogia de projeto e fomentavam a 

consciencialização das práticas pedagógicas.  

A convite da Association Général des Institutrices et Instituteurs des Écoles et Classes 

Maternelles Publiques (AGIEM) apresentámos, em colaboração com duas colegas, uma 

comunicação subordinada ao tema: “Le faire semblant - la sagesse de jouer la vie”, dentro do 

tema geral do congresso “Cette école où les enfants jouent”. A comunicação apresentada e 

publicada na brochura do congresso, resultou de uma reflexão profunda, sobre a importância 

que o “brincar ao faz de conta” desempenha para o desenvolvimento da criança. Estes 

congressos instituíam-se como “espaços de partilha das experiências realizadas nos diferentes 

contextos educativos em articulação com investigações científicas mais sistematizadas, quer 

neste campo direto, como noutras áreas afins” (Sarmento, 2002, p.235). 

A diminuição do número de crianças inscritas no jardim de infância levou à suspensão 

de um lugar de educadora e em consequência, despedimo-nos do Lorvão e recomeçámos uma 

nova etapa. Esta foi vivida na dinamização de projetos relacionados com a formação no 

âmbito da informática (Minerva) e dando continuidade ao projeto Educação e Culturas. 
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3.5  PRO JE TOS…      

Um projeto nasce de uma aspiração. Sendo um feixe de potencialidades não podemos 

reduzi-lo a uma simples representação do futuro. Um projeto é a construção do futuro no 

momento presente, um amanhã a concretizar, um possível a transformar em realidade, uma 

ideia a transformar-se num ato concreto. Ainda sobre projeto e numa perspetiva 

existencialista, Sartre refere que o “projeto é a afirmação do ser humano pela ação”, o mesmo 

é dizer que cada um de nós é construtor de si próprio (citado por Vasconcelos et al., 2012. 

p.10).  

Desenvolver a nossa intervenção pedagógica, baseadas numa metodologia do trabalho 

de projeto, implica o envolvimento pessoal na construção do conhecimento, em que aprender 

deixa de ser um simples ato de memorização e ensinar não significa mais a transmissão de 

conteúdos. A aprendizagem é contextualizada. Alicerçado numa linha de pensamento socio-

construtivista “o saber é gerado na prática social e é enquadrado cultural e historicamente” 

(Vasconcelos et al., 2012, p.10). 

Neste sentido, a formação dos “aprendentes” não pode ser pensada apenas como uma 

atividade intelectual, mas sim como um processo global e complexo, no qual conhecer e 

intervir não se encontram dissociados. Assim, a informação, sobre a qual se edifica o saber, 

desenvolve-se numa relação intrínseca entre a história pessoal do “aprendiz”, as suas 

representações, formas de agir e experiências culturais. 

Acreditamos que todo o conhecimento é construído numa estreita relação com o 

contexto em que é utilizado, sendo, por isso mesmo, impossível separar os aspetos cognitivos, 

emocionais e sociais presentes nesse processo. O projeto “promove o desenvolvimento 

intelectual de crianças e dos seus educadores ou professores” (Vasconcelos et al., 2012, p.11). 

Falaremos agora, um pouco mais pormenorizadamente, em alguns dos projetos em que 

nos envolvemos: O projeto Minerva, com uma abrangência nacional, envolveu o 

estabelecimento de relações entre instituições do ensino superior e as escolas; O projeto 

Educação e Culturas, de âmbito internacional, implicou diferentes países, mediado pelas suas 

representações institucionais e as escolas.  
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3.5.1 PROJETO MINERVA 

Aceitando com entusiasmo o convite para integrar a equipa do Projeto Minerva, fomos 

colocadas no jardim de infância de Vendas de Ceira, concelho de Coimbra, na qualidade de 

titulares de lugar suspenso, enquanto aguardávamos a nossa deslocação para o Centro de 

Apoio Local (CAL) de Montemor-o-Velho. Aí iríamos desempenhar funções de 

educadora/animadora, em regime de complementaridade, na Associação Fernão Mendes 

Pinto. Acreditávamos que este era um projeto desafiante, pelas suas grandes potencialidades 

transformadoras em relação à escola, uma vez que apostava na formação e na criatividade 

profissional.  

No início da década de oitenta, com o aparecimento dos computadores pessoais e sua 

divulgação, as tecnologias da informação ganharam visibilidade e rapidamente se levantou a 

questão da sua integração no sistema educativo. O Projeto Minerva, cujo nome resulta das 

iniciais de “Meios informáticos no Ensino: Racionalização, Valorização, Atualização” era um 

projeto de âmbito nacional e tinha como objetivos a inclusão do ensino das tecnologias de 

informação nos planos curriculares, o uso das tecnologias de informação como meios 

auxiliares do ensino das outras disciplinas escolares e a formação de orientadores, formadores 

e professores (Despacho Ministerial, 206/ME/85). 

Na esfera de atuação do projeto incluíam-se o pré-escolar e todos os níveis de 

escolaridade, numa articulação inovadora entre as instituições de ensino superior e as escolas, 

valorizando-se a utilização curricular das tecnologias de informação em todas as disciplinas.  

Instituído numa estrutura organizativa em rede, o projeto contemplava numerosas 

vertentes de atividade e congregava pessoas com formações e perspetivas muito diversas. 

Procurava, assim, enriquecer as estratégias pedagógicas e estimular, em diversos contextos 

educativos, metodologias mais incentivadoras da atividade, da participação, da colaboração, 

da iniciativa e da criatividade (Despacho Ministerial, 206/ME/85).   

A nossa participação neste projeto iniciou-se com a frequência de uma formação no 

âmbito da introdução das tecnologias de informação na escola que, no plano metodológico, 

considerava essenciais as componentes de autoformação, de co-formação e de 

heteroformação. Esta formação intensiva e continuada implicava a sensibilização a aplicações 

e software variado, acionando o desenvolvimento de competências que nos possibilitassem 

ser utilizadores correntes das tecnologias de informação na nossa prática pedagógica. De igual 
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modo, a dinâmica imprimida implicava uma forte interação e estimulava a partilha e 

discussão de experiências no contexto educativo, assumindo-se como um verdadeiro processo 

de crescimento pessoal e profissional.  

No desempenho da função de educadora/animadora, trabalhando em equipa com uma 

colega do 1º CEB, apoiávamos a formação inicial dos professores que integravam a área de 

abrangência do CAL. Procurávamos “promover a introdução racionalizada dos meios 

informáticos no ensino, num esforço que permita valorizar o próprio sistema educativo” 

(GEPE/Ministério da Educação, 1994, p.14). Ressalta-se a importância dos professores terem 

uma formação que lhes facultasse analisar as vivências da formação, apropriar-se delas e 

reelaborá-las para a sua prática. Analogamente dinamizávamos atividades de animação 

pedagógica e apoiávamos os projetos desenvolvidos pelos professores das escolas abrangidas.  

A nossa atividade era desenvolvida com as educadoras e professoras do primeiro ciclo 

do ensino básico, com as assistentes operacionais e com os alunos. Podemos, assim, afirmar 

que impulsionávamos dinâmicas de articulação vertical e horizontal, procurando 

proporcionar-lhes uma vivência prática das potencialidades educativas das tecnologias de 

informação e estimulávamos a noção de que o computador e os seus programas são sobretudo 

uma ferramenta para o desenvolvimento de projetos e o apoio às atividades mais diversas.  

O entusiasmo que imprimíamos era transbordante e partilhávamos a convicção de que 

havia todo um mundo a descobrir. Incorporar as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) na prática pedagógica era o desafio com que nos deparávamos. 

As escolas e os jardins de infância eram extremamente recetivos. Tiveram uma 

preponderância perentória, na adesão dos professores e dos alunos às atividades que 

dinamizávamos, as metodologias centradas na perspetiva de um papel ativo e autónomo, de 

cada um, no desenvolvimento dos seus projetos pessoais. Pretendia-se, desta forma, o 

domínio e utilização do computador como um instrumento de pesquisa, gestão e tratamento 

da informação, estimulando as suas descobertas e auxiliando-os na resolução de problemas.  

A ajuda na resolução das dificuldades acontecia, de modo informal, através duma rede 

de interações em que assumíamos um discreto papel de observadores atentos. Promovemos o 

trabalho de colaboração entre pares e a partilha do know-how. Estimulávamos o 

desenvolvimento de perspetivas diversificadas e a partilha de saberes, acreditando que deste 

modo se poderia caminhar na via duma efetiva transformação do sistema educativo. 

Acreditávamos, assim, tal como foi referido pela Comissão de Reforma do Sistema 
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Educativo, que a introdução de meios informáticos na educação pré-escolar permitia 

diversificar os contextos educativos em que a ação educativa se desenrola. Simultaneamente 

fomentava a descoberta, aperfeiçoamento e implementação de estratégias pedagógicas, 

consubstanciadas em metodologias dinâmicas que privilegiassem a interação e criatividade. 

Estas seriam o fundamento de novas estratégias dentro da escola já que possibilitavam a 

convergência de interesses dentro de grupos disciplinares, “no suporte a iniciativas 

transdisciplinares e na ligação da escola com outras escolas e com a realidade social, 

económica e natural circundantes” (citada por Ponte, 1994, p.12). 

A projeção da linguagem Logo desenvolveu um papel muito importante no conjunto 

das atividades desenvolvidas. O entusiasmo gerado à volta desta linguagem de programação 

promoveu acesos debates, sobre as suas formas de utilização educativa, considerando-se que 

esta era uma mais-valia para o sucesso educativo, dado o caráter envolvente e a articulação de 

conhecimentos programáticos com projetos temáticos que decorria da sua utilização (Ponte, 

1994). 

Participávamos, ainda, nos encontros e trocas de experiências, nos seminários 

temáticos, nos grupos de trabalho com professores para exploração de um tema, linguagem ou 

programa e nas exposições dos materiais produzidos pelas escolas, no âmbito das atividades 

de desenvolvimento curricular.  

A nossa ação constituiu uma referência fundamental em termos de concretização das 

atividades e reflexão pedagógica, promovendo a constituição de equipas de professores 

cooperando em atividades comuns. O nosso dinamismo e empenho suscitaram o gosto pelo 

investimento no espaço profissional, proporcionou novas vivências e novas situações de 

aprendizagem significativas aos alunos, ajudou a criar relações interescolas e instituiu 

mecanismos efetivos de troca de experiências entre professores. 

3.5.2 EDUCAÇÃO E CULTURAS 

Integrávamos, como referimos anteriormente, o projeto “educação e culturas”. Sendo 

suspenso o nosso lugar no jardim de infância do Lorvão e ao sermos colocadas como 

educadoras/animadoras em regime de complementaridade na Associação Fernão Mendes 

Pinto, propusemo-nos dar continuidade a este projeto através do seu jardim de infância, o que 
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foi aceite por todas as partes envolvidas. Assim, integrando o processo de 

ensino/aprendizagem, retomámos o intercâmbio escolar desenvolvendo atividades de índole 

pedagógica e cultural. Este intercâmbio assentava num processo de permuta de 

correspondência e de materiais, entre as educadoras e os grupos de crianças envolvidos e tinha 

como objetivo a promoção da solidariedade, a cooperação e um melhor conhecimento mútuo. 

Na sequência do trabalho desenvolvido, anteriormente, recebemos a visita de uma 

educadora francesa que integrava o projeto. Na organização da estadia desta educadora foi 

elaborada uma proposta de programa para apreciação dos coordenadores do projeto. A 

proposta apresentava os objetivos específicos desta visita, a planificação das atividades a 

desenvolver com as crianças e a comunidade, o roteiro dos locais a visitar e sua 

calendarização. Esta mereceu o parecer favorável da Direção da Educação Pré-Escolar, bem 

como do Bureau d’Action Linguistique (BAL). 

A receção e acompanhamento desta educadora, durante uma semana, incluía a sua 

participação em atividades do jardim de infância e o contacto com a comunidade educativa, 

através de algumas iniciativas levadas a cabo pelos pais das crianças envolvidas, bem como 

um pequeno roteiro de índole cultural. Este envolveu a descoberta dos atrativos naturais da 

nossa região, a sua riqueza histórico-cultural e o contacto com os seus encantos 

gastronómicos e etnográficos. 

No âmbito deste projeto realizámos, ainda, uma montagem áudio visual para dar a 

conhecer o nosso jardim de infância. Na execução desta montagem de vídeo contámos com a 

colaboração da comunidade local e da autarquia. 

Procurámos retratar o meio em que se situava o jardim de infância, a beleza natural 

que caracterizava esta região do país, a sua história, gastronomia, artesanato e etnografia, bem 

como as atividades desenvolvidas por nós no âmbito deste projeto. Esta montagem foi muito 

apreciada em França, pois retratava o nosso envolvimento neste projeto e possibilitava aos 

educadores franceses um conhecimento mais aprofundado da nossa realidade. 

As parcerias desenvolvidas com os pais, a autarquia e outros fomentaram a qualidade 

educativa e, valorizando-se o desenvolvimento de redes alargadas de colaboração com os 

colegas e com as comunidades locais, “a educação é cada vez mais conseguida como um 

processo coletivo que não se restringe ao trabalho desenvolvido na sala de actividades” 

(Cardona, 2006, p. 91). 
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Este projeto implicou, igualmente, a nossa deslocação ao estrangeiro onde fomos 

recebidas por elementos da inspeção pedagógica e administrativa, que nos acompanharam 

durante a nossa estadia. Visitámos alguns estabelecimentos de educação pré-escolar franceses 

contactando com as educadoras e respetivos grupos. Acompanhámos o desenvolvimento de 

algumas atividades realizadas em parceria com a Academia de Belas Artes e tivemos, ainda, a 

oportunidade de participar numa sessão de câmara para discussão do projeto de construção de 

um centro educativo. Durante a nossa estadia em Nantes foi-nos, igualmente, proporcionada a 

descoberta dos seus encantos culturais. 

Após a conclusão da viagem de intercâmbio elaborámos um relatório da nossa estadia 

que foi enviado aos coordenadores do projeto. 

As atividades desenvolvidas, no âmbito deste projeto, pelo seu caráter formativo, 

proporcionaram uma relação intercultural e contribuíram, inequivocamente, para o nosso 

enriquecimento profissional, dando-nos a oportunidade de contactar com outras realidades e 

outras formas de percecionar a escola enquanto organização escolar.  

3.5.3 AINDA POR TERRAS DE MONTEMOR… 

No desenvolvimento do nosso percurso profissional continuámos a investir na nossa 

carreira através da formação. Nesta época, porém, atendendo às diversas mudanças que se 

fizeram sentir no sistema educativo, designadamente o facto da progressão na carreira 

depender também da obtenção de créditos de formação, a oferta de formação promovida por 

diferentes entidades passou a ser menor (decreto-lei nº 409/89, de 18 de novembro e decreto-

lei nº 139-A/90, de 28 de abril).  

A formação, até então facultativa, passou a ser obrigatória, só sendo aceite para 

progressão na carreira a que era ministrada pelos Centros de Formação, acreditados pelo 

Ministério da Educação, a quem foi reconhecida a competência para a sua implementação e 

dinamização. Apesar disso continuámos, sempre que surgia a oportunidade, a frequentar 

ações de formação sobre diferentes temáticas, não por obrigação, mas por sentirmos que esta 

nos capacitava para novas competências, enriquecendo, deste modo o nosso desempenho, já 

que a formação contínua não sendo “um fim em si mesmo, é instrumental” e “deve fomentar a 
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inovação pedagógica na perspetiva da qualidade da educação oferecida” (Formosinho, 1991, 

citado por Sarmento, 2002, p.88). 

Perseverámos, igualmente, na partilha dos nossos conhecimentos e saberes orientando 

algumas ações de formação, em Coimbra, em Lisboa e nos Açores, no âmbito da pedagogia 

de projeto, quer para alunos na formação inicial nas escolas Superiores de Educação de 

Lisboa e Castelo Branco, quer para educadoras de infância. 

Orientámos, também, no âmbito do projeto desenvolvido, um seminário subordinado 

ao tema “Educação e Culturas” para Educadoras da Rede Pública do Ministério da Educação, 

a pedido da Direção Geral do Ensino Básico e Secundário, Direção Regional de Educação do 

Centro, Serviço de Educação Pré-Escolar (DGEBS/DREC – SEPE) de Aveiro.  

Apostando na divulgação das nossas práticas educativas, procurando dar visibilidade à 

educação pré-escolar e à sua importância no desenvolvimento das crianças, participámos, em 

colaboração com as colegas que desempenhavam funções na Associação Fernão Mendes 

Pinto, na organização da semana da criança. Neste evento colaborámos quer na dinamização 

de diversos ateliês no âmbito da expressão plástica, dramática e de jogos, quer na formulação 

de conteúdos e execução de uma exposição sobre a criança e o jogo.  

No âmbito das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e em articulação com 

educadoras e professores do 1.º CEB, participámos nos diferentes Encontros das Escolas 

abrangidas pelo Pólo da Universidade de Coimbra do Projeto Minerva, apresentando as 

seguintes comunicações: “o computador no jardim de infância”, “nós os animadores”, e “da 

pré à pri...vamos contar uma história”.  

Estas ações enquadram-se numa linha de pensamento muito própria sobre a 

pertinência das parcerias entre colegas. Acreditamos que “a criação de relações colegiais mais 

produtivas e de apoio entre os professores tem sido considerada, desde há muito, como um 

pré-requisito para um desenvolvimento curricular eficaz, fundado no estabelecimento de 

ensino” (Hargreaves, 1998, citado por Cardona, 2006, p.92). 

Destacamos ainda, durante este período, a reedição de uma publicação nos Cadernos 

do Curso Pós-Básico referente à pedagogia do projeto. 
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 3.6  CO RTI CEIRO  DE  C IMA  

A contenção orçamental da política do Ministério da Educação ditou o fim do nosso 

destacamento no âmbito do Projeto Minerva. Assim, em setembro de 1992, retomámos as 

nossas funções letivas em terra das Gândaras, no Jardim de Infância do Corticeiro de Cima, 

concelho de Cantanhede, onde permanecemos até 1996.  

Neste estabelecimento educativo desenvolvemos inúmeros projetos de articulação com 

as crianças, as suas famílias, a escola e a autarquia. As condições físicas do edifício levaram-

nos a investir na melhoria das instalações, pelo que iniciámos um projeto, pessoal e solitário 

que passou pela renovação e restauro dos materiais existentes, circunstância que se alterou 

rapidamente, já que algumas pessoas da comunidade escolar e a própria autarquia, passaram 

elas próprias a sentirem-se envolvidas e a participarem nas ações desenvolvidas. 

A inauguração do jardim de infância no presente ano letivo foi um aspeto crucial para 

o desenvolvimento de relações de cooperação e de complementaridade entre nós e os atores 

escolares envolvidos, uma vez que a exposição realizada com os trabalhos das crianças teve 

um impacto positivo na imagem da educação pré-escolar. 

Relativamente à escola do 1º CEB, a articulação curricular teve como ponto de partida 

a nossa participação nos conselhos escolares e a realização de uma festa de Natal conjunta, no 

salão paroquial da freguesia, aberta a toda a comunidade. Foram realizadas outras iniciativas 

com a escola que possibilitaram a articulação curricular entre ambos os setores da educação. 

A consciencialização da sua pertinência resultou numa aposta constante do trabalho em 

parceria, com os professores de 1º CEB, educadora e autarquia, tendo, identicamente, 

originado a criação de um refeitório e de um centro para o desenvolvimento das atividades de 

apoio ao estudo e dos tempos livres (ATL).  

Em 1994, com a emergência da formação dos Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária (TEIP) que implicou a intervenção num determinado espaço geográfico, 

administrativo e social de combate aos problemas de caracter de exclusão social e escolar, 

participámos no projeto “de mãos dadas”, coordenado pela Comissão Instaladora da Escola 

Básica Integrada Carlos Oliveira, que visava a articulação institucional e pedagógica dos 

diferentes setores de ensino (pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico). Este projeto 

promovia a criação de condições de igualdade de oportunidades valorizando o papel dos 

atores locais e o estabelecimento de parcerias (Despacho 147-B/ME/96). 
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A formação contínua nesta época, tal como referimos anteriormente, ficou 

condicionada à que era oferecida pelos Centros de Formação acreditados pelo Ministério da 

Educação pelo que, durante o tempo que permanecemos neste estabelecimento, apenas 

participámos em dois módulos de formação de 60 horas. 

3.7  SEMI DE  

Desde Setembro de 1996, até aos dias de hoje, desempenhámos as nossas funções 

letivas ligadas ao jardim de infância de Semide, Concelho de Miranda do Corvo. Chegadas a 

Semide e após um breve período de adaptação ao contexto escolar, iniciámos a dinamização 

de novos projetos. Nesta viagem pelas memórias relembramos que ao chegar a este 

estabelecimento de ensino e perante o estado geral apresentado pelas instalações, bem como a 

ausência de equipamentos e materiais didáticos que nos permitissem desenvolver um trabalho 

de qualidade, sentimos uma forte desolação. A forma encontrada para superar este sentimento 

foi envolvermo-nos em projetos que, para além de contribuírem com aprendizagens muito 

significativas, para o desenvolvimento das crianças, para as famílias e para nós, enquanto 

profissionais da educação, concorressem, também, para a aquisição de materiais e para a 

melhoria das instalações. Estes eram o motor que nos impelia a seguir o nosso sonho, mesmo 

diante dos muitos reveses, do cansaço e dos obstáculos.  

3.7.1 PROJETO “EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE”  

A promoção da saúde no jardim de infância constitui uma estratégia prioritária, pelas 

repercussões nos ganhos de saúde da população e no desenvolvimento de competências para o 

exercício da cidadania. Ao apresentar-se como um espaço seguro e saudável o jardim de 

infância contribui para a aquisição de competências que favorecem a adoção de 

comportamentos saudáveis. Encontra-se, por isso, numa posição ideal para promover a saúde 

da comunidade educativa. De acordo com o Despacho n.º 12.045/2006, de 7 de Junho, 

referente ao Programa Nacional de Saúde Escolar, a escola “ocupa um lugar central na ideia 

de saúde”, uma vez que aí aprendemos a configurar saberes e comportamentos que irão 
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permitir compreender e contribuir para estabelecer relações de qualidade, desenvolvendo 

estilos de vida mais saudáveis, tanto no plano pessoal como social. 

Ao integrarmos a Rede de Escolas Promotoras da Saúde teríamos de apresentar uma 

abordagem inovadora na implementação efetiva dos princípios e das práticas da promoção da 

saúde. Sabíamos que uma forma de conhecer a vulnerabilidade das instalações, dos 

equipamentos e dos espaços onde as crianças brincam e circulam era através da identificação 

dos riscos no ambiente escolar, com o objetivo de os corrigir ou eliminar. Este procedimento 

implicava um diagnóstico de situação com propostas de correção, o que incluía o 

envolvimento das entidades responsáveis pelos estabelecimentos de educação e ensino, na 

adoção de soluções.  

Na concretização de um projeto desta dimensão era necessário mobilizar a 

participação direta da comunidade, desde as decisões sobre o projeto, ao envolvimento da 

própria escola, dos serviços de saúde, da comunidade de pais, dos voluntários, das empresas, 

dos parceiros diversos, até à sua execução e avaliação (Carneiro, 2005). Neste sentido, 

celebrámos parcerias com outros estabelecimentos de educação e ensino, centro de saúde e 

autarquia local. Financiado pelo Programa de Promoção e Educação para a Saúde (PPES) 

com o qual foi estabelecido um contrato de adesão à rede nacional de escolas promotoras de 

saúde, o trabalho de parceria Escola - Centro de Saúde assentou numa metodologia de projeto 

e numa abordagem salutogénica da promoção da saúde. No seu desenho foi elaborada uma 

planificação a longo prazo, sucinta e exequível e todas as suas etapas de desenvolvimento 

foram participadas e avaliadas.  

Neste projeto, de promoção da saúde, as crianças eram entendidas como parceiras, 

com potencialidades e responsabilidades a desenvolver. Os alicerces das práticas pedagógicas 

diferenciadas tinham como ponto de partida “o que elas sabem” e “o que podem fazer” para 

se proteger, promovendo, em cada um, a capacidade de interpretar o real e atuar, de modo a 

induzir atitudes e comportamentos adequados. Assim, no desenvolvimento da autonomia e de 

competências para o exercício pleno da cidadania, as crianças eram, elas próprias, agentes 

ativos da mudança. Os resultados de numerosas investigações mostram, claramente, que as 

raízes do nosso comportamento se situam na infância e na adolescência (Sanmarti, 1988). 

A par com a melhoria das instalações, a aquisição de equipamentos e materiais, 

acreditamos, com este projeto, ter contribuído para o desenvolvimento da educação para a 

saúde das crianças, das famílias e da comunidade educativa, através do esforço coletivo para 
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fazer da escola um local saudável, implementando práticas que respeitam o bem-estar do 

indivíduo e a sua dignidade (Who, 1999, 2001). 

3.7.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Remonta a 1972, com a Conferência da ONU sobre “o ambiente humano” 

(conferência de Estocolmo), a recomendação para o estabelecimento de um programa 

internacional de educação ambiental. A partir daí a educação ambiental passou a ser 

considerada como campo de ação pedagógica, adquirindo relevância e vigência 

internacionais, já que a escola, enquanto veículo transmissor de conhecimentos e valores, 

mais significativos da sociedade atual, representa um papel de primordial importância 

(Passos, 2009). 

As orientações curriculares para a educação pré-escolar preconizam, na Área do 

Conhecimento do Mundo, numa abordagem transversal, que a criança aprenda a partir da 

exploração do mundo que a rodeia (Ministério da Educação, 1997). O jardim de infância 

emerge, deste modo, como agente fundamental no desenvolvimento, educação e 

sensibilização da criança, representando um lugar privilegiado para a abordagem da educação 

ambiental. Neste sentido, o educador desempenha um dos mais importantes pilares na 

estrutura da formação ambiental, assumindo um papel decisivo e crucial no desabrochar das 

crianças rumo a uma educação ambiental sustentável, já que coloca à sua disposição os 

materiais e recursos necessários para o desenvolvimento de experiências e competências de 

resolução de problemas, que promovem, simultaneamente, a aprendizagem de novos 

conhecimentos e os sensibiliza para a adoção de novos valores e atitudes (Britto, 2000).  

Para promover e consolidar conhecimentos e práticas é fundamental o 

desenvolvimento de parcerias entre a escola e outras entidades públicas ou privadas. Assim, 

no âmbito da linha de apoio a projetos de educação ambiental, foi assinado um protocolo de 

cooperação entre o Ministério da Educação e o Ministério do Ambiente, competindo ao 

Instituto de Promoção Ambiental (IPAMB) a responsabilidade de promover ações no domínio 

da formação, educação e informação (Lei de Bases do Ambiente – Lei n.º 11/87, de 7 de abril 

e Lei n.º 194/93, de 14 de maio). Apresentámos a nossa candidatura de financiamento do 

projeto “a floresta e os seus habitantes” ao IPAMB, tendo esta sido aceite. Este projeto teve 
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como ponto de partida a constatação da realidade do concelho, sob o ponto de vista ambiental: 

a sua grande área florestal é anualmente devastada por incêndios, provocados, na sua maioria, 

por negligência e a sua reflorestação é feita de forma desadequada, favorecendo desequilíbrios 

ecológicos e ambientais. Pretendia-se, no âmbito da educação ambiental e da aprendizagem 

das bases científicas do ambiente, sensibilizar a criança e, consequentemente, toda a 

comunidade educativa, para a defesa do ambiente, potenciando condutas de vida saudável. 

Este projeto foi desenvolvido em articulação com outros jardins de infância do concelho de 

Miranda do Corvo, com a escola do 1.º CEB de Semide e com a autarquia. 

 Acreditamos que podemos, em conjunto, trabalhar para conservar o ambiente, 

reconstruindo-o, reutilizando-o e reciclando-o. Nesta perspetiva, as trocas informais 

realizadas, quotidianamente, entre docentes, crianças e famílias, bem como os encontros 

formais, para a análise, discussão, planificação e avaliação das atividades, constituíram 

excelentes oportunidades de comunicação sobre o processo, os progressos e a continuidade do 

projeto. Nesta linha, Rodrigues (2007, p.46) afirma que a “continuidade só será possível se 

houver a articulação curricular necessária, que é garantida, fundamentalmente, pelo trabalho 

colaborativo e reflexivo dos professores”. Esta perspetiva é igualmente defendida por 

Vasconcelos (2002), quando se reporta à importância do trabalho colaborativo entre os 

educadores e professores do 1º CEB. 

As reuniões entre os docentes envolvidos e as famílias favoreceram o 

desenvolvimento profissional dos educadores e professores na medida em que, nesses 

encontros, os professores partilharam com os pais todo o processo, através da documentação 

do projeto. 

Na sequência do trabalho anteriormente desenvolvido dinamizámos, igualmente, o 

projeto “da aldeia que temos à aldeia que desejamos”. Este projeto, também promovido no 

âmbito da educação ambiental, incidia na preservação do património local e na procura de 

soluções para alguns dos problemas ligados à vida das populações, nomeadamente: escassez 

de equipamentos desportivos e de lazer; focos de poluição e outros que foram levantados 

pelas próprias crianças. Aliávamos, desta forma, a educação ambiental à educação estética e à 

educação para a cidadania. Financiado pelo IPAMB, este projeto envolveu diferentes 

estabelecimentos de educação, tanto numa perspetiva de articulação curricular horizontal 

(entre jardins de infância), como de articulação vertical (pré-escolar e 1.º CEB). O processo 

de sensibilização das crianças transcendeu a comunidade, assim, para além das crianças e das 
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famílias, este projeto contou, igualmente, com a participação da autarquia, de artesãos, um 

escultor e uma pintora local. Pela sua abrangência e dinâmica de envolvimento da 

comunidade, revestiu-se de extrema importância, contribuindo para o levantamento 

etnográfico realizado. O carácter de transversalidade, que o projeto apresentava, colocou um 

novo desafio para todos os envolvidos, dando espaço à criatividade e inovação, possibilitando 

a procura de novos caminhos para o “fazer” pedagógico. Cremos ter contribuído para a 

formação de cidadãos conscientes, intervenientes na realidade socio-ambiental, 

comprometidos com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade local e global, já que 

os comportamentos se aprendem na prática do dia-a-dia (Ministério da Educação, 1997). 

Do trabalho realizado com estes projetos resultaram duas publicações intituladas “a 

floresta e os seus habitantes” e “da aldeia que temos à aldeia que desejamos”. A par com os 

seminários, as exposições e publicações, promovidas pelo IPAMB, para a divulgação dos 

projetos desenvolvidos no âmbito da educação ambiental, surgem também brochuras 

financiadas pela autarquia (anexo - II e III). 

3.7.3 CARREIRINHOS DE LETRAS 

Os anos em que trabalhámos em Semide proporcionaram-nos a participação em 

diferentes projetos, nos mais diversos domínios. A Língua Portuguesa não foi exceção. 

Porque quisemos melhorar as competências nesta área, dinamizámos o projeto “ler, ajuda-me 

a crescer”, conscientes de que o domínio da língua materna constitui uma ferramenta 

essencial de acesso ao conhecimento e de interação social. O projeto que desenvolvemos, em 

articulação com o 1.º CEB e com outros jardins de infância, incrementou o interesse e o gosto 

pela leitura, estimulando o prazer pela manipulação, audição e leitura de obras, tendo em 

vista, naturalmente, atingir resultados mais favoráveis nos diferentes desempenhos dos 

alunos, assim como melhorar os seus resultados escolares no âmbito da área de Língua 

Portuguesa (Ministério da Educação, 1997). Em simultâneo envolvemos a biblioteca escolar 

na promoção do sucesso educativo dos alunos. 

Reconhecemos que, efetivamente, “o prazer que retiramos das situações de leitura é 

um dos principais indicadores de uma motivação intrínseca” levando a que as competências 

básicas se adquiram precocemente (Mata, 2008, p.75). 
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A diversificação das metodologias, que privilegiaram a adequação de estratégias e 

atividades curriculares, respeitou o interesse e as características dos alunos, com vista a uma 

maior promoção de uma escola inclusiva (Ministério da Educação, 1997).  

Ao idealizarmos este projeto considerámos importante que ele tivesse uma 

periodicidade semanal. Uma tarde por semana as crianças deslocavam-se à escola do primeiro 

ciclo, local onde se desenvolviam atividades de animação de leitura. Esta regularidade foi 

fundamental na aprendizagem porque permitiu a “reinstalação cerebral anterior e a 

consolidação de aprendizagens” (Brito & Godinho, 2010, p.13). 

A regularidade das atividades de articulação facilitou a transição das crianças do 

jardim de infância para as escolas do primeiro ciclo, uma vez que estas se movimentavam 

com à-vontade na escola, criando laços afetivos com os colegas e as professoras. Para além 

disso, foi possível criar dinâmicas que tornaram possível promover a continuidade e a 

sequencialidade das aprendizagens. Nesta perspetiva e de acordo com Monge (2002, p.28), 

pensamos que “ao situar mais diretamente a articulação entre etapas educativas começar-se-á 

por evidenciar a relevância que assume, numa escola promotora de sucesso, a progressão 

articulada entre ciclos e níveis de ensino, pela valorização de experiências e aprofundamento, 

pela própria diluição dos processos de transição”. 

3.7.4 PROJETO EXPRESSÕES COM ARTE  

Identicamente a todos os outros projetos apresentados quisemos continuar o nosso 

investimento numa prática letiva, alicerçada numa perspetiva de articulação curricular 

horizontal e vertical, pelo que no sentido de desenvolvermos a criatividade nas diferentes 

áreas curriculares idealizámos e dinamizámos o projeto “expressões com arte”.  

Conscientes que a arte é, em si, um desafio à construção do conhecimento, através de 

diferentes formas de “olhar e sentir” o mundo em que vivemos, procurámos envolver as 

crianças numa “viagem” pelos sentidos, promovendo o seu conhecimento de si e dos outros, 

numa relação de respeito e solidariedade, partilhando espaços, equipamentos e projetos. A 

relevância de um projeto desta natureza, na opinião de Brito e Godinho (2010, p. 98) potencia 

a “aquisição de linguagens expressivas e a construção de significados simbólicos e artísticos”. 
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Com este projeto, na linha do que está preconizado nas orientações curriculares da 

educação pré-escolar, acreditamos ter contribuído para que as aprendizagens das crianças 

fossem significativas, criativas, sólidas e transferíveis, pressupondo elevados níveis de 

envolvimento, motivação e implicação de quem aprende. Desta forma, criámos uma 

sala/atelier com uma dinâmica muito específica, onde todas as crianças do pré-escolar 

pudessem experienciar momentos lúdico-didáticos que complementassem o seu 

desenvolvimento global e harmonioso (Ministério da Educação, 1997). Este espaço 

possibilitou a passagem de todas as crianças do pré-escolar do agrupamento em atividades de 

articulação entre si e entre as crianças do ensino básico. Partilhamos a opinião de Serra (2004, 

p. 88), quando esta afirma que só existe articulação curricular efetiva, quando esta “é 

realizada por docentes e alunos, de forma consciente, contínua”. 

Acreditamos que a escola deve ser uma plataforma sólida, onde se projetam os 

princípios fundamentais que iluminam um espaço novo para aprender e ensinar. Este espaço 

deve estar impregnado especialmente de criatividade, onde todas as personagens que 

participam possam, cada dia, descobrir a realidade e reinventar o seu conteúdo. Para isso, há 

que deixar as ideias pré-concebidas, ou seja, necessitamos de novos valores pedagógicos e 

didáticos, um novo sentido das relações docentes, novas estratégias de trabalho e de uma nova 

maneira de entender o centro educativo.  

Consideramos que a própria articulação curricular depende do envolvimento e da 

participação dos docentes, dentro da organização escolar, já que este, na vida escolar, 

compreende as “atitudes e o empenhamento variável dos atores face às possibilidades de 

participação na organização, em termos de mobilização de recursos e de vontades 

convocados/ empenhados na tentativa de defender certos interesses e de impor certas 

soluções” (Lima, 2001, p.76). 

3.7.5 DE VOLTA À ESCOLA…  

Paralelamente ao trabalho pedagógico realizado como educadora fomos continuando o 

nosso percurso profissional investindo no âmbito da formação contínua, das ciências da 

especialidade, promovida pelos centros de formação ou outras instituições acreditadas pelo 
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Ministério da Educação. Realizámos, igualmente formação no âmbito dos projetos que 

desenvolvíamos. 

Destacamos o nosso envolvimento num círculo de estudos que contribuiu com a sua 

análise e propostas para a construção das orientações curriculares em educação pré-escolar. 

As reflexões apresentadas integraram o documento orientador, “orientações curriculares”, 

posteriormente distribuído a todos os jardins de infância. Esta publicação, como refere 

Vasconcelos (1997) no seu preâmbulo, apresenta o “culminar de um processo” que envolveu 

diferentes intervenientes, nomeadamente professores, formadores, investigadores e técnicos 

da administração central e local, associações profissionais e sindicais, representantes dos pais, 

entre outros, “na construção de um documento que fosse o espelho daquilo que hoje sabemos 

que a educação pré-escolar deve proporcionar às crianças” (Ministério da Educação, 1997, 

p.7). Da nossa participação no círculo de estudos resultou uma comunicação no encontro 

“construção curricular em educação pré-escolar”, organizado pela Escola Superior de 

Educação com o apoio do Centro da Área Educativa de Coimbra. Os círculos de estudos, 

entendidos como “comunidades de aprendizagem”, facilitaram os procedimentos de 

aprendizagem colaborativos com grandes potencialidades ao nível da transformação das 

estruturas sociais. Para atingir estas aspirações tornou-se relevante a dinâmica colaborativa 

entre os professores e o desenvolvimento de mecanismos, conhecimentos e capacidades 

valorizadas, designadamente, através da consistência e coerência entre conteúdos e a 

pedagogia utilizada, num processo de formação refletido. Ao participarmos nesta modalidade 

de formação sentimos que foram criadas oportunidades para a mobilização dos nossos 

conhecimentos no confronto com as práticas pedagógicas. Esta reflexão partilhada contribuiu 

para a produção de saberes.  

A formação contínua de professores tem como finalidade aperfeiçoar a pessoa do 

professor, os seus saberes, técnicas, atitudes e disposições necessárias ao exercício da 

profissão (Formosinho, 1991). Deste modo, não deve ser entendida como um fim em si 

mesma, mas antes como um recurso ao serviço da inovação e da melhoria da qualidade do 

ensino e da educação. A formação em contexto apresenta-se, assim, como uma interpretação 

ampla da formação contínua na escola, enquanto organização, favorecendo processos de 

mudança e transformação protagonizados pelos diversos atores da comunidade educativa. 

No desempenho das nossas funções letivas, sendo confrontadas com a dificuldade de 

comunicação com uma criança surda, sentimos a necessidade de realizar uma formação que 
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nos permitisse desenvolver mecanismos para comunicar com a mesma. Deste modo, para 

além da aprendizagem, de alguns suportes educativos aumentativos da comunicação, 

considerámos importante frequentar, ao longo de dois anos, um curso de “Língua Gestual 

Portuguesa”. Na verdade e de acordo com Alarcão (1998, p.13), as formações têm “domínios 

e níveis de aprofundamento muito variados (nas vertentes científica de base, educacional e 

prática, mas agora privilegiando ainda mais a ótica integradora e multidisciplinar), virada para 

as necessidades dos professores”. 

Se a formação contínua é um aspeto importante da formação dos professores, não 

podemos esquecer que a formação inicial deve ser, igualmente, complementada. Recordamos 

que, na época em que fizemos a nossa formação inicial, o curso de educadoras de infância 

apenas conferia o grau académico de um bacharelato. Posteriormente procurámos obter o grau 

académico de licenciatura. A oferta do Ministério da Educação passava pela frequência dos 

cursos de complemento de formação para educadores de infância. Estes constituíram “um 

importante momento de reflexão e de alguma inovação ao nível da organização e gestão 

curriculares” (Nico & Costa, 2004, p.145). Assim, frequentámos um curso de formação 

complementar em educação de infância – ensino especial – apoios educativos, obtendo o grau 

de licenciatura no curso de educação de infância. Paralelamente frequentámos um curso de 

estudos superiores especializados em administração escolar.  

Estávamos em 2002 e tínhamos retomado, com prazer, “os bancos de escola”. Assim, 

sentíamo-nos impelidas a prosseguir o nosso percurso formativo, pelo que nos inscrevemos, 

em seguida, no curso de Pós Graduação em “Família e Sistemas Sociais” promovido pela 

Escola Superior de Altos Estudos, do Instituto Superior Miguel Torga, à qual se sucedeu a 

frequência no Curso de Mestrado em Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores na 

Universidade Católica Portuguesa. Nesta última apenas nos foi possível, nessa altura, concluir 

o primeiro ano. Após o interregno de alguns anos retomámos esta formação.  

Mais uma vez, valorizamos a formação como um aspeto essencial na profissão ser 

educadora, sabemos de antemão que ela não se restringe apenas a ações de reciclagens 

pedagógicas, pois a experiência profissional adquirida, quando é recriada, valoriza a “reflexão 

formativa e a investigação conjunta em contexto de trabalho” (Alarcão 1998, p.118). Por 

conseguinte, não pudemos deixar de partilhar com outros docentes as nossas experiências e os 

nossos conhecimentos, quer no âmbito da participação dos pais no jardim de infância, num 

seminário internacional, organizado pelo Instituto Superior de Educação e Trabalho, 
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subordinado ao tema “pais e escola – parceria para o sucesso”, quer no âmbito das 

aprendizagens curriculares, num encontro de investigação em educação matemática, 

denominado “a investigação na aprendizagem e na formação de professores”, organizada pela 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, apresentando a 

comunicação “a brincar… aprendemos matemática” que foi, posteriormente, publicada na 

revista “educação e matemática” da associação de professores de matemática (anexo - IV). 

Mais recentemente, em outubro de 2010, dinamizámos, também na área da 

matemática, uma ação de formação sobre “a matemática no pré-escolar”, dirigida a alunos do 

mestrado do ensino da matemática no 3º ciclo do ensino básico e secundário, no departamento 

de matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.  

3.7.6 ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIOS  

Conscientes que a construção de novos saberes se edifica, também, na valorização da 

prática e na reflexão sobre a mesma, num processo partilhado com os pares e cujo objetivo é 

melhorar a prática, aceitámos o convite para colaborar na orientação de estágios pedagógicos, 

numa prática letiva supervisionada, enquanto educadora cooperante da Escola Superior de 

Educação, no âmbito da prática pedagógica do Curso de Educação Pré-Escolar.  

O estágio pedagógico e o contacto com a realidade da profissão desempenham um 

papel fundamental no esclarecimento da opção profissional. Constituindo-se como uma 

primeira abordagem à prática profissional fomenta a aquisição de competências 

contextualizadas. O envolvimento experiencial e interativo, a planificação, desempenho e 

reflexão sobre as práticas contribuem para a aquisição de saberes profissionais, tornando-os 

mais críticos e reflexivos. Esta aprendizagem, consubstanciada na observação das atividades 

desenvolvidas, no âmbito da prática pedagógica, na participação contextualizada e na 

interação com os seus pares e com orientadores, implicam, de acordo com Nóvoa (1992a, 

p.25), “uma perspetiva crítico-reflexiva”, que proporciona “os meios para um pensamento 

autónomo”, coadjuvando “as dinâmicas de autoformação participada”. Neste contexto, o 

estágio pedagógico reveste-se de uma importância fundamental, já que promove a construção 

de uma identidade profissional e favorece as mudanças educativas, que redundam em prol dos 
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alunos, dos educadores, dos professores, das famílias e das comunidades (Oliveira-

Formosinho 2002). 

Cooperámos, igualmente, na supervisão de estágios profissionais de educadoras de 

infância, numa parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Semide e o Centro de Emprego.  

Um estágio profissional proporciona o confronto entre as aprendizagens realizadas 

num contexto académico e a realidade. Assim, num contexto real de trabalho incentivámos a 

aplicação dos conhecimentos teóricos, decorrentes da formação académica e o 

desenvolvimento da capacidade para resolver problemas concretos e adquirirem as 

competências e métodos de trabalho indispensáveis a um exercício competente e responsável 

da atividade, designadamente na sua vertente técnica, científica, deontológica e de 

relacionamento profissional. 

Acreditamos ter contribuído, através da prática de ensino supervisionada em contexto 

real, para a integração dos futuros educadores, de forma progressiva e orientada, no exercício 

da vida profissional. O acompanhamento e a interação estabelecida facilitaram o 

desenvolvimento das competências profissionais e promoveram, nos futuros docentes, um 

desempenho critico e reflexivo capaz de responder aos desafios e exigências da profissão 

(Nóvoa, 1992a). 

3.7.7 OUTRAS FUNÇÕES  

Ao longo dos anos participámos das mudanças impostas, pelo Ministério da Educação, 

na organização educativa, tendo desempenhado para além da função letiva outros cargos, de 

acordo com a política educativa vigente.  

Assim, no exercício da nossa atividade foi-nos atribuída a direção pedagógica dos 

jardins de infância onde lecionámos, cargo esse que cessou quando os jardins de infância 

foram integrados em agrupamentos de escola (decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio).  

Relembramos que inicialmente os jardins de infância dependiam hierarquicamente da 

Direção Regional, mediados pela Delegação Escolar. A direção do jardim de infância era 

assumida por um educador de infância, a quem competia desenvolver os mecanismos 

necessários para eleger um Conselho Consultivo, do qual faziam parte, além do diretor que o 

presidia, os educadores, um elemento do pessoal auxiliar eleito, dois representantes dos país e 
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um representante do órgão de poder local. Era este órgão que aprovava todas as decisões 

relativas à organização e funcionamento da instituição (decreto-lei n.º 542/79, de 31 de 

dezembro de 1979). 

Posteriormente, com a publicação do decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio que “dá 

especial atenção às escolas do 1.° Ciclo do ensino básico e aos jardins de infância, integrando-

os, de pleno direito, numa organização coerente de autonomia, administração e gestão dos 

estabelecimentos públicos de educação”, desempenhámos a função de: representante dos 

docentes na Assembleia Constituinte do Agrupamento; membro Suplente da Comissão 

Especializada de Avaliação, membro da comissão de avaliação do desempenho docente; 

representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública, no Conselho Municipal de 

Educação e de coordenadora do Conselho de Docentes da educação pré-escolar, mais tarde 

designado de departamento de educação pré-escolar, com a entrada em vigor do decreto-lei 

n.º 200/2007, de 22 de Maio, anexo I. De entre estes cargos debruçar-nos-emos mais 

pormenorizadamente nos dois últimos enumerados.  

 

A. - Coordenadora de Departamento 

O cargo de coordenadora do conselho de docentes da educação pré-escolar foi 

desempenhado, paralelamente com o de educadora de infância.  

Com a integração do jardins de infância nos agrupamentos de escola, o centro de 

decisão passou para a esfera da direção do agrupamento.  

Atendendo a que este integrava todos os jardins de infância que se situavam na sua 

área de influência, as educadoras passaram a constituir um departamento com assento no 

Conselho Pedagógico.  

Os educadores que integravam este conselho de docentes elegiam, de entre si, o colega 

que lhes merecia maior confiança para os representar, atendendo às suas competências 

profissionais e humanas.  

Recomendava-se que esta função fosse exercida, preferencialmente, por um professor 

profissionalizado com formação especializada em organização e desenvolvimento curricular 

ou em supervisão pedagógica e formação de formadores (artigo 5.º do decreto regulamentar 

n.º 10/99, de 21 de Julho). Com esta eleição conseguia-se o compromisso partilhado de todos 
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os professores, que se tornavam corresponsáveis pelo funcionamento desta estrutura 

intermédia inserida no campo mais vasto da organização escolar. 

As funções enquanto coordenadora do conselho de docentes passavam pela 

planificação de um projeto comum, em articulação com outras estruturas de orientação 

educativa do agrupamento de escolas, adotando metodologias específicas destinadas ao 

desenvolvimento do currículo, em função da especificidade dos alunos.  

Competia-nos ainda, em reunião, assegurar a coordenação de procedimentos e formas 

de atuação, definir estratégias de diferenciação pedagógica e de avaliação das aprendizagens. 

Era ainda no conselho de docentes que se analisava e refletia sobre as práticas educativas e o 

seu contexto, bem como se identificavam as necessidades de formação dos docentes (artigo 

4.º do decreto regulamentar n.º 10/99, de 21 de julho).  

Após a publicação do decreto-lei n.º 15/2007, de 19 de janeiro, que introduziu 

alterações ao Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário, a carreira docente passou a estruturar-se em duas categorias distintas - a 

de professor e a de professor titular. Esta hierarquização pressupunha que o professor titular 

fosse detentor de uma maior experiência profissional e como tal com mais competências 

adquiridas no desempenho das suas funções letivas e não letivas.  

Tendo concorrido ao primeiro concurso de acesso para lugares da categoria de 

professor titular no agrupamento de escolas de Ferreira Correia (Semide) acedemos a esta 

categoria. Por inerência das funções que nos estavam atribuídas, considerava-se que ao 

professor titular correspondia “o desempenho das funções de maior responsabilidade no 

âmbito da coordenação, supervisão pedagógica e avaliação do desempenho dos restantes 

professores, com repercussão na organização das escolas e no trabalho coletivo dos docentes” 

(decreto-lei n.º 200/2007, de 22 de Maio). 

A hierarquização da carreira docente trouxe consigo a animosidade no seio das escolas, 

foi gerado um clima de mal-estar docente que levou à conflitualidade com a tutela e entre 

docentes. Ao professor titular, a quem foram acometidas as funções de avaliador, entre outras, 

nem sempre lhe era reconhecido o mérito pelos seus pares, por outro lado ao haver um 

professor titular todo o trabalho realizado em equipa, por todo o departamento, passou a ser 

realizado exclusivamente por este, perdendo-se, em parte, os laços de complementaridade e de 

cooperação. 
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Na qualidade de coordenadora de departamento, já como professora titular, sentimos que 

as colegas, apesar de não porem em causa as nossas competências, como não acederam à 

categoria de professor titular passaram a ser participantes passivos.  

Com a promulgação do decreto-lei n.º 75/2010, de 23 de Junho, que faz alterações ao 

estatuto da carreira docente foi eliminada a categorização dos professores, todavia 

continuámos a exercer o cargo de coordenadora de departamento, bem como todas as funções 

que lhe estavam subjacentes, entre estas, a de avaliadora. Era agora pedido ao coordenador 

que avaliasse o desempenho do pessoal docente. 

Ao coordenador é-lhe atribuída a competência para coordenar o departamento curricular, 

o que implica a coordenação da prática científico-pedagógica dos docentes; o 

acompanhamento e orientação da atividade profissional dos educadores, especialmente no 

período probatório; a intervenção no processo de avaliação do desempenho dos docentes do 

seu departamento.  

Para uma melhor compreensão das novas competências que nos estavam atribuídas, a de 

avaliadoras, frequentámos diferentes ações de formação em avaliação de desempenho: A 

função da coordenação no processo de avaliação do desempenho docente; A avaliação do 

desempenho docente e supervisão pedagógica; A prática da avaliação do desempenho 

docente.  

Como avaliadoras sentimos a pressão de ter que avaliar os nossos colegas, a 

competitividade exacerbou-se e as relações de parceria tornaram-se tensas e conflituosas. 

Mais tarde ao ser estruturada a carreira docente sem hierarquização de categorias, o 

ambiente tornou-se mais pacífico e o clima de escola melhorou. Todavia o modelo de avaliação 

de desempenho continuou a ser alvo de grande descontentamento e conflito entre os docentes e a 

tutela. 

 

B. - Conselho Municipal de Educação 

Desempenhamos, também, o cargo de representante do pessoal docente da educação 

pré-escolar pública, no Conselho Municipal de Educação em Miranda do Corvo.  

A nossa missão iniciou-se em 2002, quando este órgão era ainda designado de 

Conselho Local de Educação e tem-se prolongado até aos dias de hoje. 
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Este órgão, enquanto instância de coordenação e consulta, como preconiza o decreto-

lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, tem por objetivo “promover, a nível municipal, a coordenação 

da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos agentes 

educativos e dos parceiros sociais interessados”, bem como “analisar e acompanhar o 

funcionamento do referido sistema” para propor “as ações consideradas adequadas à 

promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do mesmo”.  

De entre as competências que lhe são conferidas destacamos: “a coordenação e 

articulação das políticas educativas com as políticas sociais”, nomeadamente no que se refere 

às matérias no âmbito da saúde e da ação social, bem como da formação e emprego. 

Paralelamente, cumpre-lhe acompanhar a elaboração e atualização da carta educativa do 

município e participar na negociação e execução dos contratos de autonomia (decreto-lei n.º 

115-A/98, de 4 de maio).  

É, ainda, sua missão, apreciar os projetos educativos a desenvolver no município e 

adequar os apoios socioeducativos à rede de transportes escolares e à alimentação. Para além 

do mais, cumpre-lhe deliberar sobre as medidas a implementar “no âmbito do apoio a crianças 

e jovens com necessidades educativas especiais” e definir a “organização de atividades de 

complemento curricular”.  

Este órgão deve pronunciar-se, também, sobre a “qualificação escolar e profissional 

dos jovens” tendo presente “a promoção de ofertas de formação ao longo da vida” e o 

“desenvolvimento do desporto escolar”.  

Simultaneamente deve emitir o seu parecer e definir o apoio a dar às “iniciativas 

relevantes de carácter cultural, artístico, desportivo, de preservação do ambiente e de 

educação para a cidadania”.  

Acresce, ainda, a sua deliberação sobre as matérias relativas aos “programas e ações 

de prevenção e segurança dos espaços escolares e seus acessos” bem como definir quais as 

“intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar” a desenvolver (decreto-lei 

n.º 7/2003, de 15 de janeiro). 

Na esfera das suas competências realçamos que este órgão se deve pronunciar sobre a 

organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino, 

nomeadamente no que respeita às características e adequação das instalações, ao desempenho 

do pessoal, docente e não docente, bem como à assiduidade e sucesso escolar dos alunos, 

tendo presente a análise sobre as condições, que estão na origem das diferentes situações 
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ponderadas, para emitir o seu parecer e definir quais as ações adequadas à promoção de uma 

resposta eficaz e de qualidade (decreto-lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro). 

Enquanto representantes do pessoal docente da educação pré-escolar pública, deste 

município, desencadeamos os mecanismos necessários para auscultar a opinião das 

educadoras sobre as matérias a apresentar, bem como para partilhar a informação relativa às 

deliberações tomadas por este órgão.  

Pensamos que as educadoras deste município, ao elegerem-nos, consecutivamente, 

para nos pronunciarmos em sua representação, nos têm reconhecido, ao longo destes anos, a 

competência para, com a nossa ação, contribuirmos para dignificar a imagem da educação 

pré-escolar, quer na construção da carta educativa do município, quer na tomada de decisão 

em todos as temáticas debatidas neste conselho. 
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4. CURRÍCULO 

Ao longo dos anos, na construção do nosso percurso profissional, fomos adquirindo 

consciência da controvérsia sobre o conceito de currículo. Enquanto construção social, este 

conceito foi alvo de transformação ao longo dos tempos, espelhando as aprendizagens 

valorizadas por um dado grupo, numa determinada época.  

A escola, entendida como um poderoso agente de socialização, retrata, nos seus 

conceitos e consequentemente no seu currículo, manifesto ou oculto, a história social e 

política da sociedade. Neste sentido, na elaboração do currículo, ao valorizar ou desvalorizar 

determinadas disciplinas, “a sociedade faz sentir os valores que pretende ver difundidos, o seu 

conceito de ciência e a hierarquização no interior desta” (Pardal, 1993, p.15). A escola, 

veículo de transmissão, conforma, então, o seu currículo ao sistema de crenças e valores 

predominantes, com o objetivo de perpetuar a existência da sociedade. Emerge, desta 

conceção, a ideia de currículo caracterizada pelo “modo de transmitir de geração em geração 

o conjunto acumulado do saber humano, sistematicamente organizado e tradicionalmente 

consagrado em matérias ou disciplinas fundamentais” (Ribeiro, 1990, p.13). Este paradigma 

fundamenta-se, segundo Sá-Chaves (1994, p.71), no direito de “teoricamente serem 

formulados princípios tendentes a ser aplicados de forma operativa e instrumental na prática”. 

Nesta linha, verificamos que esta atitude permitiu a construção da imagem de professor, como 

recetáculo e reprodutor de programas disciplinares, que acriticamente transmitia algo que lhe 

era prévia e exteriormente determinado. Esta atitude determinava o papel dos professores 

enquanto “actores numa peça de cuja arquitetura se encontravam arredados” (Sá-Chaves, 

1994, p.71). 

As teorias Behavioristas, que se desenvolveram na década de 50/60, concebem o 

currículo como um conjunto de aprendizagens adquiridas pelos alunos.  

Numa escola caracterizada pela “instrução”, o professor, tendo em vista produzir 

mudanças comportamentais nos alunos, exerce a sua autoridade face aos seus conhecimentos 

científicos. Consequentemente, o aluno é passivo, acrítico e mero recetáculo de informações, 

que, ao invés de aprender e menos ainda “aprender a aprender”, vai acumulando saberes que 
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deverá ser capaz de reproduzir. Esta conceção responsabiliza a escola pelos resultados obtidos 

e advoga que “esses resultados devem ser definidos em termos comportamentais precisos, 

constituindo o produto que deve ser medido” (Fernandes, Alçada & Emídio, 1992, p.83).  

A ciência é, paralelamente, entendida como um conjunto em que as partes assumem 

um papel de destaque e valorizam-se as diferentes áreas disciplinares. 

Inspirada nas teorias de Bruner, que defende que a aprendizagem se baseia 

fundamentalmente no processo, a conceção de currículo fundamenta-se nos princípios 

organizativos de cada disciplina e defende a utilização de métodos de investigação da 

respetiva ciência. Esta perspetiva, advogada por autores como Tabba, Ausubel ou Bruner, 

defende que o currículo se reforça através da compartimentação disciplinar. A premissa 

fundamental assenta em aprendizagens significativas e estas são ancoradas em conceitos já 

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. 

Fruto da investigação no campo da psicologia e do consequente desenvolvimento dos 

conhecimentos científicos, dos quais destacaríamos os estudos de John Dewey, a educação é 

entendida como um processo de crescimento que valoriza a interação, a diversidade temática, 

os interesses e vivências do aluno. Este assume um papel ativo na construção do 

conhecimento e ao professor é-lhe pedido que conheça o aluno e a fase de desenvolvimento 

em que este se encontra.  

O processo de ensino-aprendizagem assenta na descoberta e resolução de problemas, 

bem como na construção e desconstrução de significados pessoais. “Aprender” deixa de ser 

simplesmente informar-se e passa a ser “conhecer”. Esta perspetiva suscita uma maior 

flexibilidade na construção do currículo e enfatiza o papel manipulativo e experiencial por 

parte do aluno. Valorizando o papel da interação com o meio envolvente aposta-se cada vez 

mais na convergência e diversidade de metodologias de ensino, no papel instrumental dos 

conteúdos curriculares e na ação do “outro” nas nossas próprias aprendizagens (Fernandes, 

Alçada & Emídio, 1992).  

Nos finais da década de 60 a reivindicação dos professores, para o reconhecimento da 

sua profissionalidade e participação na tomada de decisões curriculares, enfatiza a 

importância das suas práticas (Sá-Chaves, 1994). 

As práticas curriculares, na sala de aula, assumem uma importância, muito relevante, 

considerando-se que estas são fundamentais no processo de desenvolvimento curricular. Nesta 

senda surgem definições mais abrangentes e flexíveis de currículo. Este centra-se nos 
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processos ao nível do grupo e não no conjunto de aprendizagens essenciais, sendo, por isso, 

entendido como “um plano estruturado de ensino aprendizagem, englobando a proposta de 

objetivos, conteúdos e processos” (Ribeiro, 1990, p.15).  

Autores como Schwab (1969), Stenhouse (1984), Grundy (1987), Zabalza (1987), 

Gimeno (1988) e Kemmis (1988), defendem o carácter abrangente, dinâmico e processual do 

currículo ao “integrarem, quer as decisões tomadas ao nível político administrativo, quer as 

decisões tomadas ao nível das estruturas escolares” (Pacheco, Flores & Paraskeva, 1999, 

p.17).  

O conceito de currículo começa a valorizar, também, o currículo oculto. Atribui-se 

uma maior importância às vivências dos alunos, argumentando-se que as suas aprendizagens 

ultrapassam os conhecimentos que adquirem na sala de aula. Paralelamente as temáticas a 

estudar e a motivação dos alunos passam a ser entendidas como facilitadoras das 

aprendizagens e surge o conceito de interdisciplinaridade. Apesar de assistirmos a uma 

evolução do conceito de currículo constatamos que, nos anos 70/80, coexistem duas 

tendências curriculares: uma invoca o “regresso às aprendizagens essenciais fundamentais e à 

aquisição das competências fundamentais” e outra que contrapõe o conceito de currículo, 

enfatizando os valores da educação para a cidadania, implementando “estratégias que 

desenvolvam a aquisição do pensamento crítico, a capacidade de tomar decisões”, bem como 

o “domínio de conhecimentos necessários à resolução das diversas situações” (Fernandes, 

Alçada & Emídio, 1992, p.85). 

Fruto da evolução das políticas educativas verificamos que o currículo, quando 

associado à conceção tradicional de educação, que vivenciámos, poderia ser entendido como 

o percurso que cada aluno percorreria ao longo da sua vida escolar. Essencialmente 

constituído por aquilo a que vulgarmente se chama “saber”, associa-se, muitas vezes, 

currículo a “um conjunto de matérias a ensinar (organizadas por disciplinas, temas, áreas de 

estudo)” e como “um plano de ação pedagógica fundamentado e implementado num sistema 

tecnológico”, concebido a nível nacional, uniforme para todas as escolas e que se esgota nos 

conteúdos programáticos (Pacheco, 2001, p.16). Dentro das interpretações mais comuns, 

encontramos, assim, o paralelismo entre currículo, elenco e sequência de matérias ou 

disciplinas propostas para todo o sistema escolar. Esta representação tradicional de currículo, 

profundamente instituída e veiculada em Portugal até 1974, encontra nas suas raízes uma 

tradição educativa centralizada e uniforme, que provêm de uma postura paradigmática 
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“herdada de uma época caracterizada pelo tal carácter nacional de currículo e pelo seu 

direcionamento para um público que já se previa restrito” (Roldão, 2000, pp. 9-10). Todavia, 

em termos da educação pré-escolar, esta definição de currículo não é enquadrável, já que, 

desde sempre, este setor de ensino o entendia de forma diferente.  

Não sendo de frequência obrigatória, nem estando subordinada a um programa 

específico e a um currículo nacional, a educação pré-escolar não é, contudo, desprovida de 

conteúdos curriculares. Neste sentido pensamos ser importante refletir em que medida é que o 

Jardim de Infância, enquanto espaço e tempo construído para a criança, pode constituir-se 

como uma mais-valia ao desenvolvimento de cada criança, pela interação que esta estabelece 

com todos os atores que nele atuam, durante um determinado percurso da sua vida.  

Como educadoras foi-nos possível delinear um currículo específico para cada grupo de 

crianças. Não estávamos sujeitas à obrigatoriedade de um currículo nacional, decidido 

centralmente, e que, na opinião de Formosinho, se enquadra na perspetiva de um currículo 

uniforme – pronto-a-vestir de tamanho único ou estandardizado já que determinava o tempo, 

os conteúdos a ensinar, a mesma extensão de programas, de carga horária atribuída a cada 

disciplina e limites estreitos para o ritmo a imprimir às pedagogias a implementar (citado por 

Machado & Gonçalves, 1991).  

Em cada jardim de infância podia ser definido o horário de funcionamento, auscultados 

as famílias e a autarquia, bem como o projeto educativo e o plano de atividades a desenvolver. 

Procurámos, desde sempre, envolver os pais no currículo, fundamentando a nossa ação no 

conceito dos pais como educadores, ou como “educadores complementares” e, por isso, numa 

conceção da aprendizagem no contexto familiar como complementar da que acontece no 

jardim de infância. Os pais contribuíam para o desenvolvimento dos seus filhos recorrendo às 

suas aptidões naturais, ou seja, à sua relação e conhecimento da criança. As representações 

dos pais sobre o jardim de infância e sobre a forma como entendíamos a sua colaboração 

afiguravam-se-nos positivas e fomentavam uma interação mais enriquecedora para todos, pois 

cremos que sentiam que atribuíamos uma maior relevância às suas perspetivas e prioridades e 

que a sua participação era valorizada (Wolfendale, 1994).  

Articulando com a família procurávamos desenvolver um currículo que, partindo dos 

saberes e vivências das crianças, esbatesse as assimetrias provocadas pelos diferentes meios 

socioeconómicos. Simultaneamente, proporcionávamos-lhes novas experiências, através dos 

projetos desenvolvidos em cada estabelecimento de educação e ensino em que lecionámos.  
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O currículo atendia, assim, ao que é importante na vida das crianças pequenas, ou seja, 

o seu desenvolvimento holístico, que se processa através do jogo livre e espontâneo. 

Subjacentes a este conceito de currículo estão as conceções de aprendizagem e 

desenvolvimento, que apresentam o conhecimento como um processo dinâmico.  

A nossa prática letiva fundamentava-se na crença de que o currículo podia ser 

entendido como o conjunto de todas as vivências do aluno na escola. Deste modo, o aluno 

desempenha, naturalmente, um papel ativo no seu processo de desenvolvimento, permitindo-

lhe integrar as experiências vividas e fazer novas aprendizagens. As suas aprendizagens 

ultrapassam a dimensão de um conjunto de disciplinas e todas as suas vivências na escola, em 

interação com todos os atores, concorrem para o seu desenvolvimento. Esta perspetiva de 

currículo, sendo mais abrangente, integra não apenas o currículo formal mas, também, o 

currículo oculto (David, 1990). 

Acreditávamos que o currículo ultrapassava as orientações emanadas pelo Ministério 

da Educação, já que, ao partir dos conhecimentos e vivências das crianças e ao propormos 

uma determinada dinâmica de trabalho, favorecíamos a interação e a partilha de saberes e de 

experiências e promovíamos a emergência de um currículo oculto. Dar “relevância às 

temáticas propostas, tendo em conta temas e necessidades expressas pelos alunos” contribuiu, 

igualmente para facilitar a integração e desempenho individual de cada criança no processo de 

transição para o primeiro ciclo do ensino básico (Fernandes, Alçada & Emídio, 1992, citados 

por Serra, 2004, p.31).  

Fomentávamos o sucesso educativo, apoiadas numa aceção de currículo mais ampla e 

informal, que reúne, na sua construção, todas as “atividades de aprendizagem proporcionadas 

na escola, quer elas resultem de intenções ou propósitos explícitos, quer decorram da própria 

organização e ingredientes da vida escolar na sua multiplicidade” (Ribeiro, 1990, p.14).  

No desenvolvimento das atividades letivas abordávamos as diferentes áreas de 

conteúdo numa perspetiva de interdisciplinaridade, considerando que a motivação das 

crianças era facilitadora do processo de aprendizagem.  

Incrementávamos um currículo que apelava aos valores da cidadania implementando 

estratégias de promoção do espírito crítico, apelando à responsabilização, à capacidade de 

aplicação dos conhecimentos adquiridos, à resolução de problemas e à participação na tomada 

de decisões.  
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Ao longo dos anos fomos alicerçando a nossa prática letiva na perspetiva de que o 

currículo é uma trajetória, uma viagem que cada um de nós percorre de uma forma pessoal, 

para atingir as suas aspirações e que, sendo partilhado, contribui para a construção da nossa 

identidade, de cada criança e de cada grupo (Serra, 2004). Acresce, ainda, que fomos, muitas 

vezes, confrontadas, com situações desencadeadas pelas crianças, esperadas ou inesperadas, 

que implicaram uma mudança de trajetória nos projetos inicialmente desenhados. Estas 

vivências levavam-nos a pensar que o currículo, na educação pré-escolar, abrange “todas as 

atividades (planeadas ou não), privilegiando o currículo oculto e dando importância às 

relações sociais que as crianças estabelecem no contexto educativo” (Serra, 2004, p.34).  

Alicerçando o nosso trabalho letivo numa pedagogia de projeto, defendemos uma 

planificação curricular flexível em que o aspeto didático e lúdico se complementem e 

favoreçam a articulação com o 1.º CEB. 

A inexistência de um programa definido, superiormente, fomentou a criatividade de 

cada um de nós, no desempenho das nossas funções e na interação que estabelecíamos com as 

crianças, bem como possibilitou uma maior diversidade de atividades, de conhecimentos e 

experiências. Porém, apesar de não haver a prescrição de um currículo formal para a educação 

pré-escolar, ao planificarmos as atividades a desenvolver para cada grupo de crianças 

atendíamos às referências enunciadas na Lei de Bases do Sistema Educativo (decreto-lei n.º 

46/86). Entre estas destacamos, no seu art.º 5.º, a importância de incluir, na construção do 

currículo de cada grupo e de cada criança, o desenvolvimento da formação moral e social da 

criança, as capacidades de expressão e comunicação, a imaginação criativa e a estimulação da 

atividade lúdica.  

Foi também com a Lei de Bases do Sistema Educativo que se evidenciou a 

importância da articulação curricular entre ciclos, o que veio favorecer a nossa interação com 

a escola de 1.º CEB. Este diploma, apesar de ser omisso relativamente à relação entre a 

educação pré-escolar e os outros níveis de ensino, abriu uma janela de oportunidades que nos 

permitiu estabelecer uma ponte entre estes dois setores de educação. Nesta altura 

lecionávamos no jardim de infância de Semide, local onde, como referimos anteriormente, já 

desenvolvíamos algumas atividades conjuntas com a escola, nomeadamente a comemoração 

de datas festivas.  
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A construção do currículo na educação pré-escolar assume uma maior relevância com 

a publicação, em 1997, da Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar. O Estado apresenta-se, neste 

documento, como responsável pela definição de linhas de orientação curricular.  

Constituindo “um suporte à expansão da educação pré-escolar” este diploma permite, 

simultaneamente “uma maior articulação entre as diversas modalidades e respostas para as 

quais estabelece princípios comuns” (Silva 1996, p. 44). Pela sua abrangência admite a 

conciliação das diferentes metodologias e conceitos educativos, que fundamentam as práticas 

pedagógicas dos educadores, independentemente da modalidade institucional em que estes 

desempenham funções (lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro).  

Consagra-se a educação pré-escolar como a primeira etapa da educação básica, que se 

desenrola ao longo da vida e subentende-se, nos objetivos enunciados nesta lei, a base para a 

construção de um currículo. Reconhece-se que “não há uma única maneira correta de educar 

todas as crianças em todos os contextos sociais e que a adequação de diferentes modelos 

curriculares depende das crianças, dos educadores e do contexto” (Evans, 1982, citado por 

Silva 2001, p.53). Porém, só com a publicação das Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar é que assistimos à apresentação de linhas orientadoras para a prática letiva. 

Na verdade, ao longo dos anos, ao convivermos com os colegas, partilhámos, nas 

reuniões concelhias, nas atividades de articulação e nos projetos conjuntos, diferentes 

metodologias de trabalho e, consequentemente, conceções de currículo diametralmente 

opostas. Uma valorizava o regresso às aprendizagens essenciais e à aquisição de competências 

fundamentais, em contrapartida, a outra traduz uma conceção de currículo que apela aos 

valores da cidadania. Daqui resultou a perceção das nossas diferenças. Estas disparidades 

eram fruto da formação inicial, das escolhas individuais para planificar a sequência temporal 

das atividades e das propostas para a sua concretização.  

Como educadora fomos crescendo, como pessoas e como profissionais da educação, 

tendo plena consciência que as escolhas que fizemos e as decisões que tomámos em relação às 

crianças determinaram a forma como nós perspetivámos e implementámos o currículo. 

Podemos deste modo afirmar que a construção do currículo a desenvolver com as crianças é 

um processo interativo de aprendizagem que enriquece todos quanto nela participam. Ele é, 

igualmente, o resultado de escolhas individuais de cada educadora de infância, já que decorre 

de uma seleção que “de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes, [se] seleciona 

aquela parte que vai constituir, precisamente, o currículo” (Silva, 2000, p.13).  
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Os diferentes currículos existentes em educação pré-escolar e, consequentemente, cada 

um dos diferentes modelos curriculares, que tem inerente uma visão própria de criança, de 

educação, de aprendizagem e de jardim de infância, podem, ainda, ser agrupados recorrendo à 

utilização de expressões metafóricas.  

A este propósito, Vasconcelos (1990) propõe-nos uma reflexão sobre as diferentes 

metáforas de Kliebard, da qual decorrem distintas conceções de currículo. Assim 

fundamentando-se nas “teorias behavioristas e comportamentalistas que explicam a 

aprendizagem humana através do binómio estímulo-resposta” surge a – Metáfora da Produção 

– em que os currículos espelham “uma progressiva hierarquização de objetivos 

comportamentais e de metas a atingir, até conseguir determinar com rigor toda a atividade e, 

em consequência, garantir, com economia de tempo e de recursos, que a criança atinja as 

metas previstas pelo educador” (Vasconcelos, 1990, p.18). Nestes, os alunos são considerados 

a matéria-prima que, sob a vigilância atenta do educador, será transformada num produto 

acabado.  

À luz destas teorias desenvolveu-se a Pedagogia por Objetivos que, através de uma 

progressiva hierarquização de objetivos comportamentais e com uma gestão parcimoniosa do 

tempo e dos recursos, procura atingir as metas propostas pelo educador.  

Recorrendo à metáfora do crescimento poderemos agrupar outras conceções de 

currículo. Nesta perspetiva, o educador é retratado como um “jardineiro sensato e paciente” e 

o currículo é descrito como “a estufa onde o aluno vai crescer e desenvolver-se até ao seu 

pleno potencial” (Vasconcelos, 1990, p.19). Emerge, assim, a passividade com que o 

educador encara o ato educativo, já que aguarda a “actividade natural e espontânea da criança, 

procurando corresponder simplesmente à iniciativa da criança, não violentando o seu processo 

de desenvolvimento” (p.19). A própria expressão “jardim de infância” parece não estar alheia 

a esta perspetiva. Enquadram-se, aqui, currículos baseados na atividade natural da criança, na 

livre escolha de atividades e na importância dos estímulos do meio envolvente para o 

desenvolvimento.  

De inspiração psicanalítica destacam-se os estudos de Anna Freud (1980), que 

apresentam uma visão mais realista e positiva da sexualidade infantil e da educação sexual em 

geral. Estes suscitam o aparecimento de pedagogias não diretivas, procurando encontrar um 

novo equilíbrio nas relações entre pais e filhos. Valoriza-se o diálogo e a franqueza (citada 

por Vasconcelos, 1990).  
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Por oposição a uma pedagogia por objetivos, as pedagogias não diretivas apresentam 

um conceito novo de autoridade, de disciplina e de liberdade. Pensamos poder enquadrar, 

aqui, a chamada Pedagogia de Situação, praticada nos jardins de infância, em Portugal, 

durante muitos anos. Porém, associada às teorias construtivistas da educação e com as quais 

nos identificámos, ao longo da nossa carreira, destaca-se a metáfora da viagem. Aqui o 

currículo é apresentado como “uma estrada por onde as crianças viajam, sob a orientação de 

um guia e companheiro experimentado” (Vasconcelos, 1990, p.19). Nesta perspetiva, o ponto 

de partida ou de chegada não assume um papel de destaque e enfatiza-se o processo, ou seja, o 

percurso que se percorre.  

“O educador transforma-se no companheiro experiente, no «elemento mais velho do 

grupo» (Dewey) que, com os restantes viajantes, planeia, organiza e avalia cada passo, no 

sentido de o reformular” (Vasconcelos, 1990, p.20). 

O efeito que a viagem terá, em cada um dos viajantes, será diferente, de acordo com os 

contornos da estrada e as características, intenções e formas de ser individuais. Esta perspetiva 

enquadra o Modelo do Movimento da Escola Moderna, os currículos abertos (exemplo: 

currículo de orientação cognitivista, inspirados na teoria Piagetiana relativa ao 

desenvolvimento humano) e a Pedagogia de Projeto. Foi nesta última que enraizámos a nossa 

prática educativa, quer no trabalho desenvolvido com as crianças e as suas famílias, quer na 

partilha com as colegas e restante comunidade educativa. Nesta forma de “ser e estar em 

educação” concordamos com Spodek, quando este refere que cada criança é “mais do que um 

mero produto de uma teoria de desenvolvimento ou de uma análise sociológica” (citado por 

Vasconcelos, 1990, p.20). 

 Cada criança é um projeto de futuro, um feixe de potencialidades. Por isso serão, 

então, os objetivos da Educação Pré-Escolar e a nossa visão do futuro “a verdadeira fonte do 

currículo, o horizonte amplo que nos inspira” (Spodek, s/d, citado por Vasconcelos, 1990, 

p.20). 

4.1  ARTICUL AÇÃO  CURRI CUL A R  

As Orientações Curriculares, publicadas pelo Ministério da Educação, que aparecem 

na sequência da publicação da Lei-Quadro, constituíram-se como um quadro de referência 

para todos os profissionais de Educação Pré-Escolar e têm um grande impacto nas práticas 
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pedagógicas dos educadores de infância. Conciliando as diferentes modalidades institucionais, 

bem como as formações iniciais e em consequência os seus modelos curriculares, este quadro 

de referências não implicou uma uniformização nas práticas pedagógicas dos docentes, mas 

trouxe uma certa unidade à Educação Pré-Escolar.  

Esta publicação, que no seu quadro conceptual, não dissocia o desenvolvimento da 

aprendizagem, inscreve o reconhecimento da criança como sujeito do processo educativo. 

Apresenta uma abordagem centrada em orientações para o educador e evidencia um conjunto 

de princípios gerais e de objetivos pedagógicos, que preconizam o que o educador deve 

observar, na sua prática pedagógica, para planear e avaliar o processo educativo, permitindo-

lhe definir um currículo, que se fundamenta e organiza a partir de princípios gerais expressos 

na Lei-Quadro.  

Não tendo um caráter prescritivo nem normativo, estas linhas orientadoras, apesar da 

sua natureza programática, não podem ser entendidas como um curriculum, num sentido 

formal, nem consideradas como um programa, não estabelecendo, por isso, conteúdos nem 

objetivos específicos, pelo que legitimam as várias opções educativas e, consequentemente, os 

vários currículos. Constituem-se, assim, como um “ponto de apoio para uma educação pré-

escolar enquanto primeira etapa de educação básica, estrutura de suporte de uma educação que 

se desenvolve ao longo da vida” (Ministério da Educação, 1997, p.7).  

Na sua estrutura interna, as Orientações Curriculares reforçam a importância da 

intencionalidade educativa, quanto à organização do ambiente educativo e às áreas de 

conteúdo a desenvolver. Recomendam a articulação das diferentes áreas do saber, a 

diversidade e a cooperação, enfatizando, igualmente, a importância da continuidade educativa, 

quer esta se desenrole ao longo da frequência das crianças no pré-escolar, quer na sua 

transição para a escolaridade obrigatória.  

Cientes que a frequência de uma educação de infância de qualidade terá resultados 

notáveis em vários aspetos do desenvolvimento do ser humano e que estes poderão observar-

se, muito além do sucesso no percurso escolar, pretende-se que este documento constitua uma 

oportunidade na “procura de novas e melhores práticas com crianças e de relação entre todos 

aqueles que direta ou indiretamente, desempenham um papel na educação” (Silva, 2001, 

p.54).  

A nossa participação num círculo de estudos que analisou detalhadamente o 

documento provisório e apresentou algumas propostas que integram as orientações 



 

81 

 

curriculares, como relatámos anteriormente, proporcionou-nos uma reflexão sobre a nossa 

prática pedagógica. Ao questionarmo-nos, ao confrontarmos as nossas práticas com a dos 

outros educadores, procurámos que estas evidenciassem a sua consistência e coerência entre 

os conteúdos e a pedagogia utilizada.  

Encontramos, neste documento, o enquadramento que necessitávamos para continuar a 

aplicar um modelo de currículo, baseado na pedagogia de projeto, que sempre defendemos, 

desenvolvendo o trabalho com as crianças e as suas famílias, com a autarquia, com a 

comunidade local e com os colegas dos diferentes ciclos.  

As Orientações Curriculares vieram reforçar a pertinência do educador ser “um 

inventor”, preconizando que o currículo “deve ser construído em parceria, partindo do que as 

crianças sabem e querem, do que as famílias preconizam para os seus filhos, dentro de uma 

comunidade que também deve ser ouvida e tendo também em conta as solicitações dos outros 

níveis educativos” (Serra, 2004, p.73). A promoção da relação casa-escola, centrada no 

currículo, é um objetivo desejável e fundamenta-se na ideia de que “através do envolvimento 

dos pais as crianças podem ser ajudadas” (Wolfendale, 1987, p.173). E “se nós reconhecermos 

que cabe à família o primeiro papel na educação das crianças, então a escola terá de incorporar 

no currículo os valores e a cultura da família e da comunidade” (Lightfoot, 1978, citado por 

Marques, 1993, p.33). 

Ao enfatizar a importância da articulação curricular reafirma-se a necessidade de 

estabelecermos laços de entreajuda, com os outros parceiros educativos, com vista a 

minimizar as dificuldades sentidas pelas crianças ao longo da sua escolaridade. Para nós foi o 

reforço na crença na metodologia de trabalho desenvolvida ao longo dos anos, pois toda a 

nossa carreira profissional, tal como já anteriormente se referiu, foi construída com base numa 

partilha constante com todos os parceiros educativos.  

Retrospetivando o nosso trajeto profissional, estamos conscientes que propiciámos 

momentos que responderam às necessidades das crianças e das famílias, que facilitaram a 

transição e a continuidade educativa, para os níveis de ensino subsequentes e que 

possibilitaram às crianças aprendizagens significativas em prol do seu sucesso educativo 

(Ministério da Educação, 1997). 

 Acreditamos que ao articularmos curricularmente, desencadeando mecanismos que 

facilitam a transição das crianças, estaríamos a percecionar a educação pré-escolar, não como 

“uma extensão para a base da escolaridade obrigatória” ou centrada na preparação para a 
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escola, mas como “base do processo de educação ao longo da vida” (Formosinho, 1997a, 

p.29). 

Reportando-nos, ainda, às Orientações Curriculares não podemos deixar de evidenciar 

a importância significativa que estas desempenharam, ao apresentarem a educação pré-escolar 

como primeira etapa da educação básica, ao dignificarem o estatuto profissional dos 

educadores, ao melhoram as interações entre os parceiros educativos e ao desenvolverem 

processos facilitadores da continuidade educativa com o 1º CEB (Silva, 2001). Porém, no 

nosso caso, a publicação deste documento veio fundamentar e reforçar a nossa forma de estar, 

já que acreditámos, desde o primeiro momento da nossa carreira, que podíamos fazer a 

diferença se desenvolvêssemos uma interação muito própria com os outros parceiros 

educativos. De facto, enquanto docentes da educação pré-escolar, a articulação curricular 

surgiu como algo natural, pelo que não sentimos dificuldade em a implementar. Esta surge 

como algo que dá sentido ao nosso trabalho, que estabelece “pontes” que unem os diferentes 

setores da educação e que “obedece a uma sequencialidade progressiva (…) numa perspetiva 

de unidade global do ensino básico” (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, art.º 8,). Defendemos 

que o sucesso educativo das crianças e, consequentemente, da educação pré-escolar “depende 

muito do modo como for continuada no nível seguinte. Daí que seja essencial articular 

mudanças na Educação Pré-Escolar com mudanças no 1º ciclo do ensino básico” 

(Formosinho, 1997a, p.39).  

Ao longo do trajeto que percorremos tivemos sempre presente a articulação curricular, 

como uma forma de continuidade educativa. Procurámos, na interação com os outros atores 

do processo educativo, nas reuniões, nos projetos desenvolvidos, nas formações que 

dinamizámos ou frequentámos, incrementar formas de trabalho colaborativo.  

Pensámos, desde o primeiro momento, que não nos podíamos isolar, pelo que 

devíamos tentar desencadear mecanismos que promovessem o trabalho conjunto com os 

outros docentes e outros parceiros educativos.  

Tínhamos presente a importância de não nos acomodarmos “em caminhos já 

andados”, mas de questionarmos as nossas práticas, quer em relação ao nosso desempenho 

com as crianças, quer da eficácia da nossa articulação com os outros agentes educativos 

(Vasconcelos 2002, p.8). 

No contato com os outros não temíamos a divergência de opiniões e de metodologias, 

pois encarávamo-las como enriquecedoras. O conhecimento mútuo e o respeito pela diferença 
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tornou “possível realizar trabalho conjunto, em real continuidade” (Vasconcelos, 2002, p.5). 

 As tradições organizacionais, curriculares e profissionais não constituem fatores de 

aproximação, entre os educadores e entre estes e os professores do 1º CEB. Porém, o 

reconhecimento das diferenças específicas e próprias de cada sector de educação, bem como a 

descoberta das semelhanças e pontos de convergência existentes, contribuem, 

indubitavelmente, para enriquecer as nossas práticas e, em simultâneo, constituem os alicerces 

para a construção de pontes que fomentam a articulação. Assim, reconhecemos que a “relação 

entre educadores e professores, a compreensão do que se realiza na Educação Pré-Escolar e 

no 1º ciclo e, também, a análise e debate em comum, das propostas curriculares para cada um 

dos ciclos, são facilitadoras de transição” (Ministério da Educação, 1997b, p.89).  

Respeitar as diferenças inerentes a cada um dos setores da educação confere à 

articulação e, por conseguinte, à continuidade educativa, um enriquecimento das práticas. 

Recordamos, a este propósito, a nossa própria experiência no desenvolvimento de 

atividades ligadas à ciência, em que crianças, educadores e professores partilharam as suas 

experiências. Desenvolvemos, paralelamente, projetos que incrementavam competências de 

aprendizagem da leitura e da escrita e, ao mesmo tempo, integravam um conjunto de 

atividades resultantes do trabalho colaborativo dos docentes de ambos os setores (Ministério 

da Educação, 1997b). Nesta ótica evidenciámos a articulação curricular entre estas etapas 

educativas, no âmbito de uma escola promotora de sucesso, “pela valorização de experiências 

e aprofundamento, pela própria diluição dos processos de transição” (Monge, 2002, p. 28). 

A articulação que implementámos não se limitava ao desenvolvimento de atividades 

conjuntas, no âmbito do Plano Anual de Atividades ou à comemoração de efemérides, mas 

fundamentava-se nos conteúdos presentes, quer ao nível das orientações curriculares, quer ao 

nível do programa do primeiro ciclo do ensino básico. Promovíamos uma sequencialidade 

progressiva, com o intuito de que o 1º CEB retomasse os conceitos apreendidos anteriormente, 

os completasse e aprofundasse (lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, art. 8.º, ponto 2).  

Estamos cientes que no período de transição do pré-escolar e o ingresso na 

escolaridade obrigatória, as crianças iniciam uma série de mudanças que alteram o seu ritmo 

quotidiano. A perspetiva de uma nova etapa no percurso da criança é, muitas vezes, por parte 

da família e da própria criança, encarada com apreensão, ansiedade e expectativa. Estes 

sentimentos prendem-se com o início da aprendizagem de novas rotinas, que trazem consigo 

todo um conjunto de mudanças. O processo de transição e de adaptação da criança, repercute-



 

84 

 

se no seu desenvolvimento sensório-motor, na representação simbólica, na linguagem e no 

pensamento, dado que estão intimamente relacionados com o “modo como a criança 

experiencia um novo contexto (a partir da sua história relacional processada e integrada) e o 

modo como a sua organização é integrada e transformada nas novas relações” (Portugal, 1998, 

p.17). Acreditamos, por isso, que o carácter sistemático e a sequencialidade das atividades 

implementadas por nós proporcionou às crianças e às suas famílias vivências enriquecedoras, 

que contribuíram para esbater as dificuldades de adaptação, que se manifestam. nas criança, na 

passagem do pré-escolar para o primeiro ciclo.  

As crianças aderiam com entusiasmo às nossas propostas de atividades de articulação e 

as famílias percecionavam estes momentos como sendo importantes e vantajosos para os seus 

educandos. Estas atividades concorreram para atenuar as ansiedades que as famílias viviam, 

quando os seus educandos iniciavam uma nova etapa da sua vida, dado que os processos de 

transição eram facilitados pelo convívio, já existente, entre as crianças e entre estas e os 

professores de ambos os setores. Por outro lado, as próprias crianças estavam já familiarizadas 

com os espaços físicos e com as formas de estar em cada um deles.  

Ao promovermos, igualmente, a articulação com as famílias “em termos interativos e 

transacionais, ou seja, a ligação entre sistemas”, estávamos cientes que esta relação favorecia 

o sucesso da criança (Bairrão, Barbosa, Cruz & Macedo, 1990, p.55). Foi assim que, 

antecipando-nos à publicação das Orientações Curriculares, fomos, paulatinamente, 

desenvolvendo atividades de articulação, com todos os parceiros educativos, conscientes da 

responsabilidade do educador “proporcionar as condições para que cada criança tenha uma 

aprendizagem com sucesso na fase seguinte, competindo-lhe, em colaboração com os pais e 

em articulação com os colegas do 1º ciclo, facilitar a transição da criança para a escolaridade 

obrigatória” (Ministério da Educação, 1997b, p.28). 

Nesta senda, ao refletirmos sobre a articulação curricular, tendo presente o nosso 

percurso, pensamos que a construção de pontes entre a educação pré-escolar e o 1º CEB passa 

pela identificação de pontos de convergência, enquanto “mecanismos encontrados pelos 

docentes, para promover a transição entre ciclos diferentes (…) ligada à prática docente e não 

a mecanismos teóricos previamente concebidos” (Serra, 2004, p.75). Por isso, acreditamos ter 

facilitado às crianças e às suas famílias a transição de nível de ensino e a respetiva 

continuidade educativa.  

Apesar de na educação pré-escolar se valorizarem, em grande medida, os aspetos 
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emocionais, atendendo à idade das crianças, de se enaltecerem as metodologias “heuréticas” 

que fomentam a imaginação e a criatividade, nós defendíamos, desde o primeiro momento, 

que também podíamos enfatizar a aquisição de competências a nível da leitura, escrita, 

matemática e ciências, à semelhança do que acontecia no 1.º CEB (Dinello, 1987; Nabuco, 

1997, citados por Serra, 2004). Neste ciclo valorizavam-se as metodologias heurísticas, ou 

seja, os professores privilegiam “o valor da descoberta para construir conteúdos de 

conhecimentos, de relações entre realidades” (Serra, 2004, p.77). 

Mantivemos uma postura conciliadora face a estas metodologias e às diferenças 

existentes entre estes níveis de educação e ensino. Reconhecíamos que esta atitude, esta forma 

de estar, facilitava, identicamente, a articulação educativa, numa linha de continuidade das 

aprendizagens, uma vez que permitia a exploração de conceitos comuns.  

Corroborávamos a opinião de Dinello (1987), quando este refere que as metodologias 

heuréticas e heurísticas, não sendo estanques, permitiam a permeabilidade entre estas duas 

conceções, constituindo um sistema complexo, cuja fronteira entre ambos era ora ténue, ora 

de grande contraste. Deste modo, ao longo dos anos, sustentámos a ideia que a articulação 

coadjuvava a organização, quer da Educação Pré-Escolar, enquanto primeira etapa da 

educação básica, quer do nível de ensino subsequente, atendendo às especificidades inerentes 

a cada sector, neste caminho que as crianças percorrem, nos diferentes períodos da sua vida. 

Para além disso, foi e continua a ser importante, a valorização que atribuímos ao trabalho 

cooperativo.  

A implementação, no dia-a-dia, de metodologias que favorecessem esta nossa forma 

de estar desencadeava, nos docentes com quem nos relacionámos, um comportamento 

idêntico, que os levava a corresponder às nossas solicitações, aos nossos desafios e a propor 

outras iniciativas. Tal como afirma Rodrigues (2007, p.49), é fundamental “que todos os 

docentes adotem uma atitude cooperativista, que leve a um efetivo planeamento, em conjunto, 

de atividades comuns”. E, neste sentido, acreditamos que “a compreensão das especificidades 

e das similaridades entre a Educação Pré-Escolar e o 1º CEB contribuirá para o 

enriquecimento pedagógico destes docentes” e amplia as possibilidades de sucesso das 

crianças ao longo da vida (p.49).  
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4.2  PRÁTICAS  DE  ARTICULAÇÃO  

Nesta nossa viagem pelas memórias, do que tem sido o nosso percurso profissional, 

relembramos que a articulação curricular que fomos desenvolvendo quer com outras colegas 

educadoras, quer com os docentes de outros níveis de ensino, aconteceu de forma espontânea. 

Procurando fugir ao isolamento a que estávamos votados pela situação geográfica dos 

estabelecimentos de ensino onde lecionávamos, partilhámos experiências, planificámos e 

desenvolvemos projetos conjuntos, quer com outros colegas, quer com as crianças e suas 

famílias. Apesar da articulação curricular ocorrer espontaneamente, não podemos deixar de 

referir que, ao longo dos anos, se tornou uma prática mais sistemática e efetiva. 

Com a publicação de alguma legislação, onde é referida a articulação curricular, 

designadamente na Lei de Bases do Sistema Educativo e nas Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar, passa a existir um enquadramento legal, que a vem regulamentar, 

imprimindo-lhe um caráter de obrigatoriedade. Porém, para uma grande parte dos 

estabelecimentos de educação e ensino, a sua regulamentação não implicou uma articulação 

curricular efetiva.  

Pensamos que, em grande medida, a articulação curricular continuou “a ser vivida 

mais pela espontaneidade e empenhamento dos intervenientes do que por qualquer imposição 

legal”, mesmo reconhecendo-se a importância da sequencialidade e continuidade educativa 

(Serra 2004, p.88). Todavia, na nossa opinião, a visibilidade, que a articulação passou a ter, 

conferiu importância ao trabalho que desenvolvíamos e contribuiu para alterar algumas 

representações, que grande parte os docentes tinham, sobre esta matéria (Lei n.º 46/86, de 14 

de Outubro; Ministério da Educação, 1997b, p. 28).  

A integração das famílias e de outros colegas, na elaboração dos projetos a 

desenvolver no jardim de infância, ocorria, frequentemente, como já anteriormente referimos, 

de um modo espontâneo e, geralmente, como resposta às características estruturais das 

instituições de educação pré-escolar. Estas práticas, que poderiam ser encaradas como 

inovadoras, face à realidade dos outros sectores de educação e ensino, inscreviam-se no 

âmbito de uma articulação espontânea. Esta fomentou, indubitavelmente, o diálogo entre 

docentes e proporcionou um maior contacto e conhecimento das práticas educativas 

implementadas em ambos os sectores educativos. 

Relembramos que o jardim de infância privilegia, como seu principal objetivo, o 
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desenvolvimento integral do ser humano. Esta é uma tarefa, cuja responsabilidade, não sendo 

exclusivamente atribuída ao educador, deve ser coadjuvada por todos os agentes educativos. 

Assim, promover uma educação que aceite o desafio da autonomia implica uma convergência 

de atitudes dos seus intervenientes.  

A vivência democrática, do dia-a-dia no jardim de infância, não pode ignorar a 

comunidade educativa em que se insere. E isso passa pelo relacionamento entre todos os 

atores educativos, exigindo a participação de todos na sua vida e na sua gestão. 

Lima (1992), na interpretação do conceito de participação, analisa-o sob o prisma da 

sua dimensão política na escola. Participar é “um direito reclamado e conquistado através da 

afirmação de certos valores”, fundamentando-se o seu quadro conceptual nos direitos e 

princípios consagrados na Constituição da República de 1976, legitimados posteriormente, 

nos diplomas legais decorrentes de Lei de Bases do Sistema Educativo (Lima 1992, p.177).  

A participação, consagrada como direito e instrumento de realização da democracia, 

“deve constituir uma prática normal, esperada e institucionalmente justificada” (Lima, 1992, 

p.178). O seu estudo sobre a participação, com base no plano da ação organizacional, é 

classificado segundo quatro critérios, dentro dos quais distingue vários tipos e graus de 

participação. Nos critérios apresentados, por este autor, inscrevem-se: a democraticidade, cuja 

participação pode ser direta ou indireta; a regulamentação que integra a participação formal, 

não formal e informal; o envolvimento, que pode ser analisado à luz da participação ativa, 

reservada ou passiva; e por fim, o último critério é o da orientação, que pode ser caracterizado 

pela convergência ou divergência. 

A tipologia da participação, definida por Lima (1992), apresenta o envolvimento dos 

professores na vida da escola como “as atitudes e o empenhamento variável dos atores face às 

possibilidades de participação na organização, em termos de mobilização de recursos e de 

vontades convocados/empenhados na tentativa de defender certos interesses e de impor certas 

soluções” (p.182). Em contrapartida, Serra (2004), analisando as práticas de articulação 

curricular estabelece uma analogia entre a tipologia da participação dos atores escolares, 

apresentada por Lima (1992) e a articulação curricular, considerando que esta depende, 

também, do envolvimento e da participação dos docentes na organização escolar.  

Analisando mais detalhadamente a tipologia da articulação, apresentada por esta 

autora, constatamos que uma efetiva articulação curricular se pode dividir em três níveis: 

ativa, passiva e reservada. 
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Na articulação curricular ativa inscreve-se o conhecimento das práticas implementadas 

pelos educadores e professores, bem como a possibilidade de realização de trabalho conjunto. 

Os recursos, que os jardins de infância e as escolas de 1º CEB possuem, são otimizados e o 

conhecimento das semelhanças e diferenças, entre as práticas promovidas pelos docentes de 

ambos os sectores de ensino constituem uma mais valia para a realização de projetos comuns 

e fomentam o sucesso da articulação curricular. Acresce, ainda, o empenho que os docentes 

manifestam, em encontrar mecanismos de articulação.  

A articulação reservada é caracterizada por uma situação em que o compromisso dos 

docentes se situa entre uma participação ativa e a passiva. Estes manifestam uma atitude 

menos deliberada e displicente, não empenhando todos os recursos disponíveis e aguardando 

o desenrolar dos acontecimentos. Os docentes envolvidos, apesar de não manifestarem uma 

atitude de desinteresse nas questões de articulação, apenas participam, pontualmente, no 

processo de decisão para a realização de um trabalho comum, se tiverem uma motivação forte 

e aliciante para o fazerem. A este propósito, poderemos referir, a título meramente 

exemplificativo, que o empenho dos docentes acontece, com maior frequência, quando o 

envolvimento dos pais e/ou encarregados de educação lhe estiver associado.  

Por fim, enquadra-se, na articulação curricular passiva, o desinteresse e alheamento 

expresso pelos docentes, face às suas responsabilidades, relativamente às questões que se 

prendem com esta problemática. Apesar da existência de proximidade dos edifícios de ambos 

os níveis de ensino, a articulação acontece ocasionalmente, podendo as crianças contactarem 

entre si, apenas na hora dos recreios, nas entradas e nas saídas. Não existe, pois, uma clara 

intenção de articulação curricular, podendo mesmo os docentes manifestar alguma relutância 

no desenvolvimento de projetos conjuntos ou na participação de reuniões comuns.  

Contrapondo-se às diferentes modalidades de articulação, podemos, ainda encontrar 

comportamentos estratégicos dos docentes que configuram uma inexistência de articulação. 

Esta não articulação verifica-se quando não ocorre qualquer tipo de articulação curricular, ou 

seja, poderá não existir qualquer contacto entre as crianças de ambos os níveis educativos nem 

entre os docentes. Cada nível de ensino apenas conhece a realidade do seu próprio sector, não 

encontrando motivação suficiente para o desenvolvimento do trabalho cooperativo e 

manifestando uma total indiferença relativamente ao trabalho realizado nos outros sectores 

(Serra 2004). 

No dia-a-dia de um Agrupamento de Escolas, os atores educativos implementam 
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práticas de articulação curricular distintas, diferenciando-se as suas modalidades de 

envolvimento, segundo a representação que têm da situação e o compromisso individual no 

desenvolvimento de projetos educativos planeados e concretizados em conjunto (Serra, 2004). 

Reveste-se, pois, de particular importância, a consciencialização dos docentes, relativamente 

às práticas de articulação que implementam, quer esta decorra da espontaneidade das 

interações existentes entre os educadores e os professores do 1º CEB ou se enquadre numa 

tipologia de articulação curricular efetiva, inscrita numa modalidade de articulação ativa.  

O compromisso individual assumido, no desenrolar do processo educativo e os 

mecanismos utilizados para impulsionar a interação, determinam a modalidade de 

participação implementada e, consequentemente, os seus frutos beneficiam, quer os docentes 

de ambos os níveis educativos, quer as crianças. Todavia, “conhecer o novo espaço em que se 

irá desenrolar o 1º CEB, as potencialidades de desenvolver projetos comuns e a preparação 

das crianças, ao nível de competências essenciais, para que estas se sintam preparadas para os 

novos desafios impostos pela escolaridade obrigatória” são aspetos, igualmente relevantes e 

que terão de ser considerados no processo de transição da criança para o nível de ensino 

subsequente (Serra, 2004, p.91). Ponderar-se-iam, deste modo, as aprendizagens 

anteriormente realizadas por estas e, consequentemente, as práticas de articulação 

concorreriam para um maior sucesso educativo. As crianças teriam uma maior facilidade de 

adaptação, no processo de transição de nível de ensino, o que facilitaria a superação de 

algumas das dificuldades com que se deparam.  

As estratégias de interação, promovidas pelos docentes, contribuem para aprofundar o 

conhecimento relativamente ao trabalho desenvolvido nos níveis antecedentes e seguintes e, 

simultaneamente concorrem para a construção de uma passagem sustentada entre os 

diferentes níveis de ensino. 

4.2.1 DIFERENTES MODALIDADES DE ARTICULAÇÃO CURRICULAR 

Ao longo dos anos, na nossa prática letiva, fruto da experiência profissional, no 

trabalho cooperativo desenvolvido com outros educadores e professores, de outros setores de 

ensino, tivemos sempre presente as diferentes áreas de conteúdo e a sua articulação na 

planificação, na concretização e na avaliação das atividades. Acresce, ainda, que conferimos 
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uma grande importância à continuidade educativa, já que partíamos dos saberes das próprias 

crianças para promover o sucesso das aprendizagens seguintes, tal como é preconizado nas 

Orientações Curriculares (Ministério da Educação, 1997b).  

Na nossa prática letiva, ao falarmos de articulação curricular entre ciclos, estamo-nos a 

referir a um processo ascendente e, como tal, vulgarmente designado de articulação vertical. 

Esta envolve conceitos como a sequencialidade, a transição para o nível subsequente e a 

continuidade educativa (Serra, 2004). No desempenho das nossas funções letivas procurámos 

ter sempre presente estes aspetos.  

Nos jardins de infância onde lecionámos, tal como é patente na descrição do nosso 

percurso profissional, procurámos operacionalizar diferentes mecanismos no desenvolvimento 

dos mais diversos projetos, atendendo ao contexto educativo de cada um.  

O sucesso da articulação vertical, em nossa opinião, dependeu dos laços de cooperação 

e de complementaridade estabelecidos entre docentes. Estes possibilitaram a construção de 

plataformas de entendimento, sobre o que é realmente importante que a criança “leve” 

consigo, quando transita de nível de ensino. Acreditávamos que “as exigências nos diferentes 

contextos são compatíveis”, uma vez que as “atividades e díades em que o sujeito se envolve 

permitem o desenvolvimento de processos de confiança mútua” (Bronfenbrenner, 1979, 

citado por Portugal, 1992, p. 89). Promove-se, desta forma, uma orientação positiva, bem 

como um “consenso de objetivos entre os contextos e um equilíbrio de poder promotor do 

sujeito em desenvolvimento” (Bronfenbrenner, 1979, citado por Portugal, 1992, p. 89). 

Não podemos, porém, esquecer a pertinência da avaliação dos conhecimentos da 

criança, das competências que já desenvolveu ou necessita ainda de desenvolver, bem como a 

identificação dos pré-requisitos necessários para a etapa educativa seguinte. Não quisemos, no 

entanto, na nossa prática letiva, escolarizar a educação pré-escolar, para não cairmos na 

tentação de recorrer a métodos que favorecessem “o desaparecimento do clima de liberdade 

em que os educadores assentam a sua prática educativa, face à “suposta necessidade de uma 

"disciplina" que tem tradição na escola” (Ribeiro, 2000, p.8).  

Em contrapartida, ao desenvolvermos projetos com outras educadoras cimentávamos 

outras formas de articulação: a horizontal. Os projetos desenvolvidos abarcavam as diferentes 

áreas de conteúdo que, articuladas entre si, permitiam explorar a sua transversalidade. 

Preconizada, quer nas Orientações Curriculares da Educação Pré-Escolar quer na 

Organização Curricular e Programas do 1º CEB, a articulação engloba as várias áreas de 
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conteúdo numa, “abordagem sistémica e ecológica em que é entendido o desenvolvimento e a 

aprendizagem das crianças” (Serra, 2004, p.87). Como exemplo podemos referir a temática 

“A floresta e seus habitantes”, em que explorávamos, em simultâneo, domínios como a 

expressão plástica, musical e motora, bem como a linguagem e a comunicação, o 

conhecimento do mundo, a matemática e a formação pessoal e social. Este projeto permitiu a 

articulação horizontal e a vertical, já que, para além da educação pré-escolar, envolvia, 

igualmente, crianças, educadores e professores do 1.º CEB.  

Na verdade a consciência da importância da transversalidade dos conteúdos, nos 

diferentes domínios do desenvolvimento e das áreas do saber, permitiu-nos compreender que 

a educação pré-escolar, ao fazer uma abordagem transdisciplinar do ensino e da 

aprendizagem, tem sempre presente uma perspetiva globalizante, alicerçada na Organização 

do Ambiente Educativo (Ministério da Educação, 1997b, p.49). Pela convivência em 

momentos informais e formais (reuniões), pela partilha de ideias e de materiais e pela leitura 

de documentos pertencentes ao 1º CEB, fomos, também, percecionando, ao longo dos anos, a 

importância das aprendizagens significativas na formação integral dos alunos, através “da 

articulação e da contextualização de saberes” e da “integração, com carácter transversal, da 

educação para a cidadania em todas as áreas curriculares” (decreto-lei n.º 6/2001, de 18 de 

janeiro, art. 3.º). 

Ao falarmos de sequencialidade e continuidade educativa estamos cientes do papel 

que desempenha a articulação curricular, qualquer que seja a sua modalidade, horizontal ou 

vertical, pois ambas contribuem para um maior entendimento das problemáticas subjacentes à 

transição da criança da educação pré-escolar para a escolaridade obrigatória.  

Gostaríamos também de referir que, enquanto educadoras, ao permanecermos, mais do 

que um ano, no mesmo estabelecimento, conseguimos acompanhar o desenvolvimento das 

crianças, percecionando, a forma como se integraram e adaptaram às mudanças, bem como a 

satisfação e o bem-estar que sentem por continuarem o seu percurso numa nova etapa de vida. 

Destacamos, ainda que as representações que formamos acerca da forma como se 

processou a transição de setor de ensino, a sequencialidade e continuidade têm sido 

enriquecedoras e, simultaneamente promovem o aprofundamento da relação de 

complementaridade entre os docentes. 

http://www.dgidc.min-edu.pt/ap/debinf.asp?id=Decreto-Lei%20n.º%206/01
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4.3  PE RCEÇÕES  ACE RCA D A CON TIN UID ADE  EDUCATIV A  

Ao longo dos anos, as relações de proximidade que desenvolvemos com a escola 1.º 

CEB contribuíram para a implementação de práticas de articulação curricular. Todas as 

atividades realizadas procuravam responder às expetativas dos docentes no que se refere às 

aprendizagens e competências que a criança deve adquirir em cada ano de escolaridade, em 

cada nível de ensino.  

Neste percurso privilegiámos a regularidade dos tempos comuns, a sequencialidade 

das atividades e conteúdos, numa perspetiva de continuidade educativa.  

Sabíamos que ao criarmos laços de complementaridade com os docentes do 1.º CEB, 

ao incrementarmos momentos de diálogo sobre as atividades a realizar, sobre os conteúdos a 

abordar com as crianças, sobre as dificuldades sentidas e sobre as aprendizagens que estas 

deveriam realizar, estávamos a contribuir para uma maior consciencialização do processo 

individual de desenvolvimento de cada criança e, simultaneamente fomentávamos a sua 

progressão até ao máximo do seu potencial. Paralelamente, também, os professores recolhiam 

informação sobre os saberes adquiridos pelas crianças, as capacidades e as competências que 

estas já possuem (Nabuco, 2002, p.56). Como refere Zabalza (2004, p.7), a continuidade 

educativa tem presente “as ligações que se estabelecem entre os diversos agentes de formação 

e os sucessivos momentos formativos, com o propósito de que a acção educativa resulta 

coerente e progressiva ressaltando-se o seu sentido unitário e global”.  

Esta perspetiva de continuidade educativa baseava-se nas representações que os 

docentes tinham quanto à sua importância na programação do seu trabalho quotidiano, ao 

avaliarem as aquisições realizadas pela criança. Deste modo, não havia uma replicação das 

propostas anteriores, mas procurava-se que as novas propostas e as novas tarefas a concretizar 

pelas crianças surgissem num contexto familiar (Lobo, 1996). Acreditávamos que, assim, a 

aprendizagem ocorria de um modo contínuo, de forma coerente e sequencial, alcançando-se 

os objetivos preconizados pelas Orientações Curriculares.  

O conhecimento mútuo que fomos desenvolvendo contribuiu para que, gradualmente, 

os professores do 1.º CEB desenvolvessem uma perceção positiva sobre o trabalho realizado 

pela educação pré-escolar e reconhecessem a importância da articulação curricular e o 

impacto da continuidade educativa nas aprendizagens posteriores.  

Sentimos, igualmente, que o sucesso educativo acontece quando todas as etapas de 
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desenvolvimento anteriores são tidas em conta nos níveis seguintes. Assim, a interpretação 

que os docentes de ambos os setores têm sobre a articulação e a continuidade, não assenta, 

exclusivamente, na identificação de conteúdos, áreas de saber comuns, nem na proximidade 

geográfica, mas também nas semelhanças existentes em termos organizacionais. Nesta linha 

de pensamento constatamos que também Formosinho (1997b) reconhece a existência de uma 

grande proximidade organizacional entre o pré-escolar e o 1.º CEB. Segundo este autor, 

podemos encontrar diferentes perspetivas de continuidade e de articulação: a normativa, a 

relacional, a pedagógica e a organizacional. Analisando mais pormenorizadamente cada uma 

delas verifica-se, que ao longo do nosso percurso profissional, também nós fomos falando de 

fatores normativos relativos às finalidades institucionais comuns, designadamente a função de 

cuidados infantis (guarda e segurança das crianças), a iniciação do mundo dos saberes, a vida 

em grupo e a iniciação aos saberes e aprendizagens.  

Reportámo-nos à perspetiva relacional quando abordámos a questão da participação 

dos diferentes atores da comunidade educativa, privilegiando-se a relação com a família e o 

seu impacto no sucesso educativo dos alunos, tanto ao nível da educação pré-escolar como do 

1º CEB. 

No que se refere à perspetiva pedagógica, ressalta-se a proximidade existente entre os 

modelos curriculares da educação pré-escolar e o 1.º CEB. Na verdade, também nos fomos 

apercebendo das similaridades existentes “na gestão do espaço e do tempo escolar e de 

organização do processo e ensino” e na globalização e iniciação aos saberes (Formosinho, 

1997b, p.24).  

A proximidade geográfica, entre os jardins de infância e a escola e o regime de 

monodocência, em que desempenhámos funções, concorria para a responsabilização integral 

do professor/educador, em todos os assuntos relativos à organização e funcionamento do 

estabelecimento de educação e ensino.   

Finalmente reportamo-nos à perspetiva organizacional. Esta remete-nos para a análise 

do que fomos conhecendo em termos geográficos e o que vivenciámos nos diferentes 

estabelecimentos de ensino onde lecionámos, pois refere-se à dispersão da rede de 

estabelecimentos de educação pré-escolar e de 1.º CEB, bem como ao isolamento que 

experimentámos em alguns dos lugares onde trabalhámos (Formosinho, 1997b). 

A continuidade educativa foi vivida, igualmente por nós, em diferentes áreas, 

curricular, organizativa e profissional. A sua articulação permitiu-nos realizar um trabalho 
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sequenciado e coerente, pois não dissociámos aspetos que na nossa maneira de pensar 

constituem um todo. Tal como Monge (2002, p. 29), pensamos que esta é a forma de 

“eliminar ruturas de processos de transição, o que implica assegurar conexões entre os 

elementos que os integram, quer se situem ao nível de projetos a desenvolver, quer de 

estruturas de concretização, quer ainda, da complementaridade de atitudes e práticas”. 

A articulação curricular e a continuidade educativa, tal como referimos anteriormente, 

foi vivenciada quer numa perspetiva horizontal, quer na vertical. Na primeira reportamo-nos a 

algumas atividades realizadas com a família e outras instituições que integravam as vivências 

das crianças e que por isso contribuíram para a sua formação a nível social, cultural e 

educacional (Sainz, 1998; Zabalza, 2004). A título de exemplo referimos algumas atividades 

desenvolvidas em parceria com o Centro de Dia, Juntas de Freguesia, Câmara Municipal e 

associações locais. Já a continuidade educativa, numa perspetiva vertical, assentou nos 

conteúdos, nas áreas de desenvolvimento que trabalhámos em parceria com o 1.º CEB e 

integraram o currículo desenhado para cada grupo de crianças (Sainz, 1998; Zabalza, 2004). 

Neste âmbito recordamos, mais uma vez, os projetos desenvolvidos ao nível da literacia e da 

educação ambiental, entre outros.  

A continuidade educativa, vista em diferentes perspetivas, tem um elemento que as 

une e advém duma ação concertada entre os diferentes atores educativos. Esta representa um 

desafio permanente, em que é necessário encontrar e valorizar os aspetos convergentes e 

divergentes, que separam ou aproximam as duas etapas da educação básica, nas diferentes 

dimensões. As dificuldades que encontrámos ao longo dos anos foram superadas através da 

implementação de uma cultura colaborativa. As resistências encontradas foram ultrapassadas 

com a persistência e com a ajuda constante da dignificação do trabalho realizado na educação 

pré-escolar. 

4.4  VI VÊN CI AS D E ARTICULA ÇÃO N UM AG RUPAMEN TO  DE ESCOL AS  

A implementação do decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio integrou os jardins de 

infância e as escolas do 1.º CEB, em agrupamentos de escola, onde coexistem também o 2.º e 

o 3.º CEB. Surge, assim, um novo conceito de educação e de escola que, em função dos 

objetivos específicos a que se propunham, procurava dar uma resposta de qualidade às 

complexas exigências sociais.  
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Harmoniza-se a administração e gestão dos estabelecimentos e responde-se à situação 

de isolamento a que muitas escolas do 1º CEB e jardins de infância estavam votados. 

Implementa-se o princípio da igualdade, integrando os diferentes setores de ensino numa 

“organização coerente de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de 

educação” (decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio). Doravante, estão criadas as condições 

para que os docentes de todos os setores se conheçam, percecionem o trabalho desenvolvido 

pelos profissionais nas suas áreas de intervenção e possam, deste modo, estabelecer pontes 

que lhes permitam desenvolver projetos comuns. 

A reorganização da rede escolar e a implementação de um novo regime de gestão 

implicou que cada agrupamento de escolas arquitetasse a sua própria identidade, contribuindo, 

cada setor, para a existência de uma sequencialidade educativa e, consequentemente, para a 

implementação de práticas de articulação entre todos os níveis de educação e ensino (decreto-

lei n.º 115-A/98, de 4 de maio).  

Integrámos o agrupamento de escolas Ferrer Correia, situado na localidade do Senhor 

da Serra, freguesia de Semide, concelho de Miranda do Corvo. Este tinha já um passado de 

práticas de articulação, dado que era uma escola básica integrada, onde já coexistiam o jardim 

de infância, o 1.º, 2.º e 3.º CEB.  

Enquanto escola básica integrada, que no seu seio acolhia, também, o pré-escolar, 

conseguia, por destacamento dos professores, alguma estabilidade do seu corpo docente. 

Assim, a par com o desenvolvimento de uma cultura escolar, promovia uma “forte 

identificação do aluno com a escola e a interação do corpo docente com as famílias e a 

comunidade, condição fundamental para o sucesso educativo” (Despacho n.º 

19/SERE/SEAM/90, de 15 de maio). 

Na construção de uma comunidade educativa, esta escola básica integrada procurava 

rentabilizar os recursos disponíveis e criar condições para que os professores e os educadores 

implementassem, nas suas práticas educativas, modelos pedagógicos, que promovessem a 

articulação curricular. Procurava-se, deste modo, responder à problemática da continuidade 

pedagógica e da transição das crianças do pré-escolar para o 1º CEB. Todavia ao tornar-se um 

agrupamento de escolas, cessando os destacamentos dos docentes e integrando novos jardins 

de infância e escolas de 1.º CEB, o corpo docente e a dimensão da escola alterou-se e houve 

necessidade de encontrar “soluções organizativas adequadas às escolas de maior dimensão e 

às escolas mais pequenas e isoladas” (decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio). Porém, este 
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processo nem sempre foi pacífico, pois alguns docentes manifestavam o seu desagrado, face à 

integração das escolas e jardins de infância num agrupamento de escolas, alegando que 

estavam a “perder” autonomia que detinham na anterior modalidade de organização. As 

decisões, que anteriormente eram da competência dos professores ou educadores, passavam 

agora para a esfera do presidente do conselho executivo, do pedagógico ou de outras 

estruturas de coordenação intermédias. Porém, após um período de adaptação, foi-se criando 

uma nova identidade e um clima de escola propício às práticas de articulação. Procurou-se, 

nesta nova estrutura educativa, impulsionar “uma política coerente e eficaz de rede educativa, 

numa lógica de ordenamento do território, de descentralização e de desenvolvimento 

económico, social e cultural sustentado e equilibrado” (decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de 

maio). 

As alterações decorrentes desta nova política educativa possibilitaram, a todos os 

níveis de ensino, o usufruto e a partilha de espaços, materiais e recursos humanos, 

coordenados pelo mesmo órgão de gestão. Progressivamente foi-se construindo uma nova 

realidade educativa, em que a articulação curricular regulamentada se alicerçava numa 

filosofia educacional, que não se restringe ao plano das intenções (Serra, 2004).  

No dia-a-dia partilhávamos os mesmos serviços: secretaria; refeitório; espaços de 

reunião; sala de professores; biblioteca; pavilhão gimnodesportivo; sala de informática e sala 

de “desafios”. Esta última estava apetrechada com equipamentos e materiais relacionados 

com as aprendizagens da área da matemática e fomentaram o desenvolvimento de diferentes 

projetos neste âmbito.  

Assistimos à racionalização dos recursos humanos. Todos os elementos do pessoal 

docente e não docente passaram a poder exercer a sua atividade profissional em qualquer um 

dos estabelecimentos de educação e ensino que integrava o agrupamento de escolas, 

deixando, nesta ótica, de estar adstritos apenas a um único estabelecimento. Sempre que 

houve necessidade deslocou-se o pessoal não docente para o apoio necessário ao 

desenvolvimento de diversas atividades ou para colmatar as faltas existentes. Paralelamente, 

também os professores, partilhando os seus saberes e a sua área de especialização, puderam 

deslocar-se e coadjuvar a dinamização de projetos, num nível de ensino que não era o seu. No 

caso da educação pré-escolar as crianças usufruíam de atividades extra curriculares, como o 

inglês, a dança, a música e a educação físico-motora, que se desenrolavam no jardim de 

infância, ou em espaços disponibilizados pelo agrupamento, como por exemplo, a sala de 
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informática, a biblioteca, a sala de desafios e o pavilhão gimnodesportivo.  

A construção desta nova conceção de escola, enquanto território educativo, alterou a 

“vida das pequenas escolas mais isoladas, que passaram a poder participar em outros projetos 

até aí vedados devido ao seu isolamento institucional” (Serra, 2004, p.96). 

Neste agrupamento de escolas, a que pertencíamos, todos os níveis de ensino passaram 

a integrar os diferentes grupos de trabalho que tinham como missão elaborarem os 

documentos orientadores das suas práticas educativas, como por exemplo, o projeto 

educativo, o projeto curricular de agrupamento, o plano anual de atividades e o regulamento 

interno, entre outros. Lentamente fomos construindo a nossa própria identidade, criando e 

reforçando os laços de cooperação e complementaridade. Esta não decorreu de um ato isolado 

entre profissionais do mesmo grupo, já que implicava o envolvimento e a participação de 

todos os atores educativos nesta construção. A articulação desenvolvida proporcionou 

momentos extraordinariamente ricos de aprendizagem, entre todos os envolvidos, pois 

aprendemos a gerir conflitos, resultantes das diferenças, conhecemos o trabalho e as 

dificuldades de cada nível e, consequentemente desenvolveram-se projetos pedagógicos 

comuns, construindo percursos escolares integrados, edificados em articulação. 

A publicação do diploma de autonomia das escolas permitiu-nos fazer parte, tal como 

os docentes dos outros níveis de ensino, dos órgãos de representação multidisciplinar, a quem 

são atribuídas competências para assegurar a articulação curricular, quer no conselho 

pedagógico, quer no conselho de docentes (decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio).  

A nossa participação nos órgãos de gestão do agrupamento e no conselho pedagógico, 

como coordenadora do conselho de docentes da educação pré-escolar, constituiu um desafio e 

implicou um trabalho árduo, pois vimo-nos, novamente, confrontados com a necessidade de 

nos afirmarmos perante os docentes dos outros níveis de ensino e alterar algumas das suas 

representações sobre a educação pré-escolar e sobre as nossas práticas pedagógicas. Neste 

sentido, procurámos dignificar a educação pré-escolar, insistindo que cada convocatória para 

as reuniões integrasse um ponto relativo ao pré-escolar, o que permitia um espaço-tempo para 

dar a conhecer o que fazíamos e porque o fazíamos. Para além disso, contribuíamos para o 

enriquecimento do debate pedagógico, das diferentes temáticas apresentadas nestes grupos de 

trabalho, com as nossas intervenções e documentos relativos às nossas práticas educativas. 

Pouco a pouco fomos construindo documentos que, adaptados à nossa realidade, permitiam a 

nossa intervenção nos assuntos das reuniões de uma forma formal. Neste percurso, 
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concorremos para dar uma maior visibilidade à primeira etapa da educação básica e, 

indubitavelmente, para uma maior dignificação da educação pré-escolar. 

Integrar as novas estruturas de orientação educativa possibilitou-nos a oportunidade de 

conhecer mais pormenorizadamente os contextos em que os outros docentes dos níveis 

subsequentes desenvolviam a sua atividade. As reuniões constituíram um momento de 

primordial importância, pois nelas foram elaboradas diversas planificações e avaliações de 

projetos de articulação curricular. Relembramos que a constituição dos agrupamentos de 

escolas tinha como missão proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos, bem 

como superar situações de isolamento dos estabelecimentos educativos que o integram, 

reforçando a sua capacidade pedagógica. Acresce ainda que, deste modo, se procedia a um 

maior aproveitamento racional dos recursos, valorizando e enquadrando as diferentes 

experiências em curso (decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de maio). Assim, o nosso sentimento de 

pertença ao agrupamento de escolas fomentou a partilha de informações e a participação dos 

diferentes atores educativos em atividades comuns, acedendo a todos os espaços disponíveis e 

existentes em todas as escolas do agrupamento. A articulação surgiu, assim, de um modo 

espontâneo e contribuiu para a superação das situações de isolamento, para a troca de 

impressões acerca das nossas dificuldades e aspirações.  

A coexistência e o conhecimento das diferentes práticas educativas implementadas, 

por cada um dos diferentes setores de ensino, contribuíram inequivocamente para a 

construção de representações positivas. Desenvolvemos progressivamente outros tipos de 

mecanismos de articulação, que implicaram um compromisso individual e mais duradouro, 

que aprofundaram as relações de complementaridade e de cooperação conducentes a uma 

maior aproximação curricular e, consequentemente foram atenuadas as descontinuidades 

educativas. A título meramente exemplificativo, relembramos que eram incentivadas e 

passaram a fazer parte das práticas implementadas pelos coordenadores, as reuniões 

realizadas entre si ou entre ciclos para planificação e avaliação das atividades de articulação 

realizadas.  

Reconhecemos a importância dos agrupamentos ao nível da articulação curricular, da 

continuidade educativa, não esquecendo a pertinência na forma como contribuem, através das 

suas práticas, para a transição de ano de escolaridade ou de nível de ensino. Na verdade, 

enquanto educadoras, sentimos que ajudámos as crianças, bem como as suas famílias, a 

avançar para a segunda etapa da educação básica, minimizando os sentimentos de ansiedade, 
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angústia e sofrimento inerentes ao processo de transição. 

A nossa experiência pessoal permite-nos afirmar, tal como Simões (2005), que a 

articulação curricular entre o pré-escolar e o 1.º CEB traz benefícios indesmentíveis no 

desenvolvimento global das crianças e no seu sucesso educativo. Porém, discordamos deste 

autor quando considera que a articulação não constitui, ainda, uma realidade na maioria dos 

agrupamentos de escola. Apesar da existência de “um fosso entre as práticas da Educação Pré-

Escolar e do 1º ciclo, muito para além do conveniente em termos educativos e do necessário 

em termos de diferença de níveis etários”, segundo Formosinho (1994, p. 68), a nossa prática 

educativa revela ser possível ultrapassar as diferenças intrínsecas a cada um deles, 

construindo-se pontes que facilitam uma cultura própria, um bom clima de escola e assentam 

em relações de colaboração e complementaridade entre todos. 
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CONCLUSÃO 

Nesta viagem pelas memórias procurámos retratar o nosso percurso profissional, 

revisitando tempos e lugares que evocam lembranças que marcaram de forma indelével o 

caminho que percorremos na construção da nossa identidade profissional. No decurso desta 

viagem fomos tomando consciência da importância que as nossas representações assumiam, 

nas escolhas que realizávamos, na defesa das nossas ideias, na planificação do nosso trabalho 

e na forma como sempre procurávamos envolver os atores em todos os momentos do processo 

educativo.  

A construção da nossa identidade profissional decorre num sistema dinâmico que não 

se configura num processo cumulativo, mas advém da articulação das nossas vivências 

passadas e o momento presente, dando lugar a ruturas que modificam a visão que se tem do 

mundo e justificam os modos de significar a educação. A nossa maneira de ser e de pensar 

constitui-se, assim, nas suas interações, nas inquietações, nas desestabilizações, na 

heterogeneidade das situações, que ocorrem no nosso percurso de vida e de trabalho.  

Dos arquétipos de escola que vivenciámos e que se baseava nos valores subjacentes à 

imagem de uma escola transmissiva, procurámos ancorar o nosso desempenho em diferentes 

pressupostos ideológicos que defendem o desenvolvimento da autonomia do aluno, da 

criatividade e da sua participação na construção de saberes. Acreditávamos que a escola não 

devia ser uma organização estática mas, pelo contrário, que as suas sinergias deviam ser 

aproveitadas em prol das crianças que a frequentavam (Santiago, 1993). A escola, enquanto 

espaço social, poderia contribuir para o desenvolvimento da pedagogia que queríamos 

desenvolver com os nossos alunos. Assim, enquanto educadora, o primeiro obstáculo que 

encontrámos foi romper com a conceção de escola transmissiva que, de certa forma, ainda 

trazíamos connosco, fruto do passado escolar e afirmar as nossas ideias junto da comunidade 

escolar. O tempo, a persistência e o crer foram cruciais para desenvolver uma pedagogia 

fundamentada nos valores de uma escola construtivista. 

Ao longo do tempo sentimos, também, as dificuldades inerentes às mudanças das 

políticas educativas. As constantes alterações legislativas implicavam uma maior burocracia. 

Não obstante fomos tentando conciliar sempre a componente letiva com a não letiva. As 
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alterações organizativas evidenciaram que a organização escolar é mais que um “conjunto de 

pessoas que estão combinadas em virtude de actividades orientadas para fins coletivos” que se 

caracteriza pela irrepetibilidade, singularidade e complexidade, no que concerne à definição 

do seu papel, às suas fronteiras e finalidades (Russel, 1990, p.105). Esta sua singularidade 

advém do compromisso entre a organização formal e as interações que se produzem no seu 

seio (Nóvoa, 1992).  

Sendo a escola “socialmente construída por uma multiplicidade de actores, com 

formação, percursos e perspectivas educativas diferentes”, foram inúmeras as situações em 

que fomos confrontadas com questões relacionadas com desafios que transcendiam o espaço 

físico da sala de atividades, nomeadamente através de exigências relativas à participação dos 

atores escolares, à nossa participação em órgãos de gestão e noutras organizações da 

comunidade local (Alves-Pinto, 1992, p.11). As diferentes formas de organização escolar que 

vivenciámos e que atestavam as diferentes políticas educativas, encerravam em si os 

diferentes conceitos de escola. Assim, durante o nosso percurso profissional, interagimos com 

os diferentes atores educativos numa escola que foi, em diferentes fases e às vezes em 

simultâneo, uma empresa, uma burocracia, uma democracia, uma arena política, uma 

anarquia, uma cultura (Costa, 2003).  

Acompanhámos a evolução da organização escolar nas suas diferentes vertentes e, no 

âmbito social, foi-nos dada a oportunidade de crescer enquanto educadora, de desenvolver 

laços de cooperação e de complementaridade que contribuíram para enriquecer o nosso 

trabalho, de forma a atingir os objetivos a que aspirávamos.  

No início do nosso percurso profissional, desempenhámos funções em jardins de 

infância isolados geograficamente. Esta realidade, que poderia ter sido um obstáculo ao 

desenvolvimento de projetos e atividades, constituiu, porém, um desafio que nos impeliu a 

procurar formas de ultrapassar o isolamento profissional a que estávamos votados.  

Tínhamos sempre presente que ser educadora passava pelo reconhecimento da 

importância da relação com os outros, pela disponibilidade para promover as relações e, deste 

modo, poderíamos aproximar-nos, em alguns momentos (reuniões, formações, atividades), de 

outros parceiros educativos, dando cumprimento a alguns documentos legais que já 

apontavam para a pertinência de estabelecer laços de colegialidade. Na época, ainda não era 

comum o trabalho colaborativo nem a articulação curricular entre os docentes de diferentes 

níveis de ensino, mas esse foi um obstáculo que tivemos que ultrapassar com persistência.  
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A interação que desenvolvemos com as crianças, os encarregados de educação e com a 

comunidade, bem como com o pessoal auxiliar e os colegas do mesmo sector ou de outros 

níveis de ensino contribuiu para ultrapassar o isolamento. Dávamos, assim, os primeiros 

passos numa carreira que passou por aspetos como a implementação da pedagogia de projeto, 

a publicação de artigos em revistas, a formação a colegas, pais e alunos das ESES e pela nossa 

própria formação. Podíamos, deste modo, refletir sobre os papéis que os diferentes atores 

educativos representam no nosso processo formativo.  

Fomos crescendo profissionalmente acreditando que a interação com outros 

educadores, professores do 1.º CEB, encarregados de educação, elementos das comunidades 

locais são determinantes para o sucesso educativo. Ainda estávamos longe de pensar que o 

perfil do educador viria a enaltecer as interações, quer com as crianças, quer com os adultos, 

confirmando a nossa crença de que o educador é, de facto, um profissional da relação 

(decreto-lei nº 241/2001, de 30 de agosto). 

A publicação do decreto-lei nº 115-A/98, de 4 de maio trouxe consigo profundas 

alterações na política educativa. Os jardins de infância deixaram de ser células individuais, 

isoladas geograficamente, para passarem a integrar um agrupamento de escolas. A 

organização escolar tornou-se um sistema aberto, integrando, nos seus órgãos de gestão, para 

além dos docentes, representantes dos alunos, pais, autarquias e até outros membros da 

sociedade local, elementos representativos dos interesses sociais, económicos e culturais 

(Formosinho, 1999). Integrávamos, agora, uma realidade diferente, partilhando os mesmos 

espaços físicos e sociais. Eram-nos exigidas novas responsabilidades.  

Dada a pouca visibilidade, no contexto educativo, da importância da educação pré-

escolar, impunha-se uma alteração das representações sobre o jardim de infância, enquanto 

local de guarda e de brincadeira, bem como da própria imagem de educador, com menos 

responsabilidades educativas que os outros docentes. A nossa identidade profissional preserva 

as nossas singularidades individuais a par com a função das características atribuídas 

socialmente ao trabalho docente. Esta identidade, definida por um sentido subjetivo, pode 

manifestar-se de diferentes formas consoante os contextos, dependendo do jogo de sentidos 

comprometidos na situação. Nesta interação, o educador integra-se na nova realidade, age e 

transforma-a, ao mesmo tempo que se modifica a si próprio. 

A pertença a um agrupamento de escolas impôs-nos novas responsabilidades e formas 

de estar na escola. Na verdade, ao integrarmos as novas estruturas organizativas, ao abrirmos 
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a escola à comunidade, tivemos de aprender a gerir as conflitualidades e empatias, 

provenientes de divergências e concordâncias respeitantes a aspetos da organização, 

funcionamento do jardim de infância e o trabalho desenvolvido com as crianças, as famílias e 

a comunidade. Estávamos cientes que a nossa realização profissional passava pela forma 

como interagíssemos com os parceiros educativos. Sabíamos que os nossos insucessos nos 

poderiam causar desencanto e desmotivação, pelo que procurámos estabelecer pontes de 

entendimento que nos levassem a ultrapassar os obstáculos criados pelas novas formas de 

organização e gestão (Teixeira, 1995). 

Integrar alguns órgãos colegiais, como por exemplo, o conselho pedagógico, o 

conselho de docentes da educação pré-escolar ou outras equipas de trabalho, deu-nos um 

espaço-tempo para, gradualmente, darmos visibilidade à educação pré-escolar e afirmarmos a 

nossa identidade profissional perante os docentes dos outros níveis de ensino. A nossa forma 

de ser e estar contribuiu para alterar algumas das suas representações sobre a educação pré-

escolar e sobre as nossas práticas pedagógicas. Este foi um processo moroso que exigiu um 

grande esforço da nossa parte implicando a defesa de princípios e valores, subjacente à nossa 

prática pedagógica, em muitos debates e projetos, demonstrando que as atividades da 

educação pré-escolar são importantes para o sucesso educativo do aluno (Simões, 2005). 

Estes caminhos, que cruzávamos, fizeram-nos crescer como profissional e como pessoa. As 

interações desenvolvidas contribuíram para ampliar nossos horizontes, repensar a nossa 

prática pedagógica e os currículos desenvolvidos, pois é no dia-a-dia, nos pequenos gestos, 

que tecemos o sucesso de um bom relacionamento. 

A reorganização da rede escolar e a implementação de um novo regime de gestão, 

consagrados pelo decreto-lei nº 115-A/98, de 4 de maio, enfatizaram a importância do 

trabalho colaborativo com os docentes dos diferentes níveis de ensino e o envolvimento dos 

pais e/ou encarregados de educação. Confirmava-se, deste modo, que as práticas pedagógicas 

que implementávamos facilitavam as interações com os outros docentes e com a comunidade 

educativa. A nossa integração nos órgãos de gestão intermédia, o desempenho dos cargos que 

nos foram atribuídos e a participação nos grupos de trabalho que elaboravam os documentos 

orientadores da política educativa do agrupamento, deu-nos a oportunidade de conhecer, mais 

pormenorizadamente, os contextos em que os docentes dos níveis subsequentes desenvolviam 

a sua atividade. Estavam criadas as condições para que pudéssemos elaborar, desenvolver e 

avaliar projetos de articulação curricular, estabelecendo laços de complementaridade. 
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Não podemos deixar de referir que a pertença a um agrupamento de escolas foi um 

desafio. Embora tivéssemos, ao longo do nosso percurso profissional, desenvolvido atividades 

de articulação, essencialmente com o 1.º CEB, a integração num agrupamento de escolas, a 

participação em diferentes equipas, compostas por docentes dos diferentes níveis de ensino, 

constituiu uma oportunidade de desenvolvimento profissional. Aprendemos a gerir conflitos, 

a formalizar o trabalho colaborativo e contribuímos para dar uma maior visibilidade ao 

trabalho pedagógico desenvolvido. Esta integração concorreu para implementar práticas de 

articulação entre todos os níveis de educação e ensino e desenvolver estratégias que 

promoviam a sequencialidade educativa.  

Planificar atividades de articulação e desenvolver projetos com os docentes de outros 

sectores de ensino, com uma formação diferente da nossa, representam a oportunidade de 

participar ativamente no processo educativo e nas decisões sobre o currículo. Há, pois, uma 

maior consciencialização da tomada de posição individual como aprendentes neste processo 

interativo. Tal como já expusemos na descrição dos momentos marcantes da nossa carreira, a 

articulação curricular, a sequencialidade e a continuidade educativa assumiram sempre um 

papel importante na forma como desenvolvemos as nossas práticas pedagógicas e os nossos 

projetos. E se, inicialmente, a articulação decorria espontaneamente como forma de superar 

situações de isolamento e fomentar a troca de impressões, acerca das nossas dificuldades e 

aspirações, progressivamente e com a nossa integração nos agrupamentos de escola, tivemos 

de encontrar novas estratégias que implicaram o compromisso individual e aprofundaram as 

relações de complementaridade e de cooperação conducentes a uma maior aproximação 

curricular, atenuando as descontinuidades educativas. 

Acreditamos que a articulação resulta, em grande medida, da implementação de 

práticas, por parte dos coordenadores e dos professores em geral, que incentivam a 

planificação e avaliação das atividades conjuntas, que contribuam para esbater as assimetrias 

entre os diferentes níveis de ensino e que, em simultâneo, permitam que todos os envolvidos 

no ato educativo, independentemente da idade dos seus educandos, tenham a perceção clara 

do currículo desenvolvido em cada setor. 

Também nós, ao longo da nossa prática pedagógica, tivemos que fazer as nossas 

escolhas, os nossos juízos de valor sobre aquilo que considerávamos importante valorizar ou 

desvalorizar no processo de ensino-aprendizagem. Para nós, este processo assentava na 

descoberta e resolução de problemas e na construção e desconstrução de significados 
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pessoais. Aprender ultrapassa a perspetiva de uma simples informação, passando a estar 

ligado ao ato de conhecer. Nos locais onde lecionámos partimos sempre da perspetiva que o 

currículo deve ser flexível e valorizar o meio envolvente, as experiências de vida do aluno e 

este deve ter um papel ativo na sua construção (Fernandes, Alçada & Emídio, 1992). 

Atendendo a esta nossa interpretação do conceito de currículo foi-nos possível delinear um 

currículo específico para cada grupo de crianças e para cada uma delas. Este foi um passo 

decisivo para o que desejávamos implementar nos jardins de infância onde desenvolvemos a 

nossa ação como educadora. Foi igualmente importante o facto de termos sempre procurado 

envolver os pais e os outros parceiros educativos na construção desse mesmo currículo. 

Acreditávamos que desta forma contribuíamos para esbater as assimetrias resultantes das 

diferenças socioeconómicas de cada família. Analogamente ao desenharmos os nossos 

projetos procurámos beneficiar das vivências familiares das crianças e em simultâneo 

proporcionar-lhes novas experiências (Wolfendale, 1992). 

Temos presente que o modelo curricular encerra em si uma representação ideal de 

pressupostos teóricos, das políticas educativas e componentes pedagógicas de um programa 

que visa alcançar um determinado resultado educativo. Enraíza-se em pressupostos teóricos, 

que explicam os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, interpretações 

sobre a melhor organização de recursos e oportunidades de aprendizagem e juízos de valor 

sobre o que é importante que as crianças saibam (Fernandes, Alçada & Emídio, 1992).  

Na elaboração do currículo procurámos, numa perspetiva de interdisciplinaridade, 

abordar as diferentes áreas de conteúdo. Para além disso, considerámos importante fomentar 

valores de cidadania, promover o desenvolvimento do espírito crítico, apelar à 

responsabilização, à capacidade de aplicação dos conhecimentos adquiridos, à resolução de 

problemas e à participação na tomada de decisões. Tínhamos consciência que o currículo é 

assumido individualmente e que por isso, constitui uma trajetória, uma viagem que cada um 

de nós percorre de uma forma pessoal. Todavia ao ser partilhado contribui para a construção 

da identidade, de cada criança e de cada grupo (Serra, 2004). Neste pressuposto tivemos, 

muitas vezes, de alterar as trajetórias que planeávamos e os projetos que desenhámos, pois 

quando lidamos com crianças há sempre situações inesperadas, que implicam uma mudança 

de rumo. Os currículos desenvolvidos fundamentavam-se numa pedagogia assente na 

flexibilidade da planificação curricular. 
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O trabalho que realizámos, nos estabelecimentos de educação pré-escolar, baseado na 

pedagogia de projeto, tinha em conta que a aprendizagem é um processo interativo, que 

enriquece todos quanto nela participam. Este sentimento levou-nos a crescer como pessoas e a 

apostar, também, na nossa própria formação. Ela, no entanto, não surge como um ato isolado, 

mas decorre, naturalmente, da necessidade de saber mais, de superar dificuldades e de dar 

resposta aos problemas das crianças. Acreditávamos que o professor tinha o dever de se 

aperfeiçoar como pessoa e que, para tal, devia aprofundar os seus saberes e aprimorar 

técnicas, atitudes e disposições necessárias ao exercício da profissão (Formosinho, 1991).  

Procurámos formação que abrangesse diferentes áreas do saber, para ampliar os nossos 

saberes, técnicas, atitudes e disposições necessárias ao exercício da profissão e contribuísse, 

igualmente, para responder aos desafios das crianças, encarregados de educação e colegas. As 

formações que frequentámos constituíram um recurso ao serviço da inovação e da melhoria da 

qualidade do ensino e da educação, melhorando desta forma o nosso desempenho enquanto 

educadoras. Paralelamente aceitámos o repto para publicar algumas das nossas experiências e 

para dinamizar algumas ações de formação e divulgação das nossas práticas junto de 

docentes, alunos e estagiários. Acreditamos que cada um de nós, quer esteja no papel de 

formador ou de formando, tem competência para empreender ações que promovem a reflexão 

e a melhoria da qualidade do seu desempenho. 

A formação foi-nos dotando de novas competências e conhecimentos permitindo-nos 

participar e criar dinâmicas colaborativas entre os professores e concomitantemente, num 

processo de formação refletido, favoreceu o desenvolvimento de mecanismos, conhecimentos 

e capacidades.  

Refletindo sobre a viagem que realizámos consideramos que houve sempre aspetos 

que nos impeliram a tomar decisões, a defender ideias e a dar sugestões, para a prossecução 

do nosso projeto pessoal e igualmente. Neste sentido, acreditamos que crescermos como 

educadora.  

Sabemos que a nossa forma de estar contribuiu para que, ao longo da nossa carreira, 

acreditássemos ser capazes de realizar o que planeávamos, de mudar algumas representações 

acerca da educação pré-escolar, da importância da articulação curricular, de implementar 

práticas de envolvimento parental, de motivar os docentes e outros parceiros educativos para a 

criação de laços de cooperativismo, de colegialidade e de complementaridade. Partilhámos a 

crença numa escola centrada na pessoa. Acreditamos que promover a aprendizagem implica 
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fomentar novas formas de pensar e estar na escola, construindo um saber que se inscreve 

numa trajetória individual.  

Aceitámos com entusiasmo os diferentes desafios, que nos foram surgindo ao longo 

dos anos, procurando responder com perseverança e dedicação, desenvolvendo dinâmicas 

próprias para superar os obstáculos. A educação é uma tarefa de todos e de cada um, não 

ficando apenas nas mãos dos educadores. Teremos, pois, de evoluir no sentido de uma maior 

responsabilidade social. 

O nosso testemunho enquanto educadora constitui uma reflexão que contribuirá para 

protagonizar, entre os diferentes atores da comunidade educativa, processos de mudança e 

transformação conducentes à inovação e melhoria da qualidade educativa. Levantando o olhar 

sobre o horizonte vemos que os futuros possíveis são muitos, porém, teremos de escolher 

apenas um. As nossas escolhas dependerão da nossa capacidade de pensar e de agir. Mas não 

basta sonhar, pensando o futuro no momento presente, teremos de ir mais longe, teremos de 

ser capazes de criar o presente de modo a agir sobre o futuro. 

A história vivida e aqui narrada traz consigo um certo ar de descoberta, dando-nos 

uma compreensão viva do passado, o qual não é um conhecimento pronto e acabado, mas um 

conhecimento em construção, cheio de sentido pessoal e emoção. 
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