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Resumo  

O presente relatório, numa primeira fase, apresenta a reflexão acerca do estágio 

em Educação Pré-Escolar que ocorreu durante o ano letivo de 2011/2012. Nesta 

reflexão a estagiária referenciou todas as aprendizagens desenvolvidas no âmbito da 

concretização das planificações, da postura dentro da sala de atividades, da forma como 

devemos pensar, refletir para que toda a prática seja vista como um todo, e assim a 

mestranda adquirir competências para ser uma boa profissional de educação. A segunda 

parte do presente trabalho é dar a conhecer uma investigação na área da creche que foi 

implementada também durante este ano letivo. Estas duas componentes permitiram à 

mestranda concretizar aprendizagens importantes que possibilitaram a formação 

profissional da mesma, uma vez que existiu a oportunidade de estagiar em Educação 

Pré-Escolar, tanto no que respeita ao jardim-de-infância como à creche. As duas 

componentes permitiram à mestranda a vivência de diferentes experiências que lhe 

proporcionaram a construção de conhecimentos relacionados com a sua prática dentro 

de uma sala de atividades perante um grupo de crianças. A investigação foi 

desenvolvida numa instituição, numa sala de creche com 18 crianças de idades 

compreendidas entre os 2 e os 3 anos. Foi neste âmbito que a investigadora recolheu 

todos os dados necessários, no sentido de saber como as crianças brincavam, ou seja, 

perceber que tipos de parcerias sociais num sentido lúdico existiam, e também que tipo 

de brincadeira lhes despertava mais interesse. De forma a fundamentar teoricamente a 

investigação realizou-se uma pesquisa bibliográfica, onde se percebeu qual a opinião 

dos autores em relação à importância da organização do espaço de jogo/brincadeira 

(divisão do espaço em áreas de interesse), que possibilita às crianças a concretização de 

aprendizagens importantes. Para que fosse possível obter os dados, a investigadora 

recorreu à observação direta e não participante nos momentos de atividade livre, ao 

registo por amostragem (preenchimento de duas tabelas – categorias de brincadeira e 

categorias de parcerias sociais na atividade lúdica) e ainda a uma entrevista 

semiestruturada realizada à educadora cooperante de forma a perceber qual a sua 

opinião em relação à organização do ambiente educativo, aos hábitos relacionados com 

o jogos e também às interações educadora/crianças em relação ao jogo. Desta forma é 

possível afirmar que se trata de um estudo de natureza qualitativa, uma vez que dos 

dados foram obtidos através da observação, sendo estes muito descritivos e bastante 

pormenorizados. Assim, os resultados mostram a forma como as crianças brincam entre 

si, que tipo de brincadeira lhes interessa e a opinião da educadora sobre estas questões.   
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Abstract 

This report initially presents a reflection on the stage in Preschool Education that 

occurred during the school year 2011/2012. In this reflection intern referenced all 

learnings developed under the implementation of schedules, posture inside the activity 

room, the way we think, to reflect that the whole practice is seen as a whole, and thus to 

acquire skills to be masters student a good professional education. The second part of 

this paper is to present research in the field of day care that was also implemented 

during this school year. These two components allow to achieve a masters student 

learning important training that enabled the same, since there was the opportunity to 

intern in Preschool Education, both as regards the garden for children to daycare. The 

two components allowed the graduate student experience of the different experiences 

that provided him with the construction of knowledge related to their practice within an 

activity room to a group of children. The research was conducted in an institution, a 

nursery room with 18 children aged between 2 and 3 years. It was in this context that 

the researcher collected all the necessary data in order to know how the children played, 

ie realize that types of social partnerships in a playful sense existed, and also what kind 

of game they aroused more interest. In order to justify theoretically the research we 

carried out a literature search, where it was realized that the authors' opinion regarding 

the importance of organizing the space game / play (dividing space into areas of 

interest), which enables children to achieve important for learning. For it to be possible 

to obtain the data, the researcher resorted to direct observation and non-participant in 

moments of free activity, the registration sample (fill two tables - categories of joke 

categories and social partnerships in play activity) and also an interview conducted 

semistructured the cooperating teacher in order to understand what is your opinion 

regarding the organization of the educational environment, habits related games and 

also to interactions educator / children over the game. Thus we can say that this is a 

qualitative study, since the data were obtained through observation, these being very 

descriptive and very detailed. Thus, the results show how children play with each other, 

what kind of game they are interested and educator's opinion on these issues. 

Keywords: kinds of play; game; social partnerships; children 
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