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Resumo

A presente Memória Descritiva de Projeto desenvolveu-se no âmbito do Mestrado
em Ciências da Educação, domínio Arte, Sustentabilidade e Educação, e inscreve-se na
modalidade de Projeto, denominado “Quero é Brincar!” –proposta de um projeto de
intervenção socioeducativa em recreios escolares do 1º CEB.
O brincar tem vindo a assumir um papel socioeducativo cada vez mais importante
na sociedade em que vivemos, cada vez mais fechada, frenética e ocupada, em que as
crianças sofrem consequências várias por não poderem usufruir devidamente do direito
ao lazer, recreação e brincar, particularmente na escola onde passam boa parte do seu diaa-dia.
Esta preocupação e reflexão alimentaram a elaboração de um projeto de
intervenção que se referencia nos contributos teóricos e metodológicos das Ciências da
Educação, da Sociologia da Infância e dos estudos sobre a Sustentabilidade Social, e que
teve por base a realização de uma pesquisa exploratória acerca dos recreios numa escola
de 1ºCEB, de um concelho limítrofe do Porto. Conhecer as perspetivas de crianças,
professores e assistentes operacionais acerca das potencialidades, limitações e melhorias
possíveis do recreio escolar constituiu-se assim numa fonte de informações relevantes
para perspetivar uma intervenção que ali valorizasse o brincar e a participação daqueles
diferentes atores na sua dinamização.
A proposta de um projeto de intervenção, desenhado nas suas linhas mestras, e
com propostas abertas e flexíveis, visou a sua possível adaptação a caraterísticas mais
particulares de escolas que possam vir a interessar-se pela sua realização sem perder de
vista que poder contar com um recreio dinâmico na escola, aproveitando o que ele e os
agentes educativos têm para oferecer uns aos outros contribuiria não apenas para a
reconfiguração daquele contexto e suas práticas mas, com isso, potenciar o direito à
educação e ao brincar, numa perspetiva de participação e sustentabilidade social.
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Abstract
The present Project Description was developed within the scope of the Master of
Science in Education, mastery of Art, Sustainability and Education, and is part of the
Project modality, called “What I want is to play!” –Proposal of an socioeducational
intervention project in school playgrounds of the 1st Cycle of Education.
Playing has taken on an increasingly important socio-educational role in the
society in which we live, increasingly closed, frantic and busy, in which children suffer
various consequences for not being able to properly enjoy the right to leisure, recreation
and playing, particularly at the school where they spend a good part of their day-to-day.
This concern and reflection fueled the elaboration of an intervention project that
refers to the theoretical and methodological contributions of Educational Sciences,
Sociology of Childhood and Studies on Social Sustainability, which was based on the
performance of exploratory research on the recreations in a school in the 1st Cycle of
Education, in a municipality bordering Porto.
Knowing the perspectives of children, teachers and operational assistants about
the potential, limitations and possible improvements of the school break was thus a source
of relevant information to envisage an intervention that would value playing and the
participation of those different actors in its dynamization.
The proposal for an intervention project, designed along its main lines, and with
open and flexible proposals, aimed at its possible adaptation to more particular
characteristics of schools that may become interested in its realization without losing sight
of the fact that it can count on a dynamic recreation at school, taking advantage of what
he and the educational agents have to offer each other would contribute not only to the
reconfiguration of that context and its practices, but, with that, enhance the right to
education and to play, in a perspective of participation and social sustainability.
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Sommaire
La présente description du projet a été développée dans le cadre du Master of
Science in Education, maîtrise de l’ Art, Soutenabilité et Éducation fait partie de la
modalité du projet, appelée «Je veux jouer!» – proposition d'un projet d'intervention
socio-éducatif dans les terrains de les cours de récréation de l’école primaire.
Le jeu a pris un rôle socio-éducatif de plus en plus important dans la société dans
laquelle nous vivons, de plus en plus fermé, frénétique et occupé, dans laquelle les enfants
subissent diverses conséquences pour ne pas pouvoir jouir du droit aux loisirs, à la
recréation et au jeu, en particulier. à l'école où ils passent une bonne partie de leur vie
quotidienne.
Cette préoccupation et cette réflexion ont alimenté l'élaboration d'un projet
d'intervention socio-educatif qui fait référence aux apports théoriques et méthodologiques
des sciences de l'éducation, de la sociologie de l'enfance et des études sur la soutenabilité
sociale, et qui reposait sur la réalisation de recherches exploratoires sur les cours de
récréation d’une école primaire, dans une commune limitrophe de Porto. Connaître les
points de vue des enfants, des enseignants et des assistants opérationnels sur le potentiel,
les limites et les améliorations possibles de la relâche scolaire a donc été une source
d'informations pertinentes pour envisager une intervention valorisant le jeu et la
participation de ces différents acteurs à sa dynamisation.
La proposition d'un projet d'intervention, conçu selon ses grandes lignes, et avec
des propositions ouvertes et flexibles, visant à son éventuelle adaptation à des
caractéristiques plus particulières d'écoles qui peuvent s'intéresser à sa réalisation sans
perdre de vue le fait qu'il peut compter sur une récréation dynamique à l'école, profitant
de ce que lui et les agents éducatifs ont à s'offrir mutuellement contribuerait non
seulement à la reconfiguration de ce contexte et de ses pratiques, mais, avec cela,
renforcerait le droit à l'éducation et au jeu, dans une perspective de participation et
soutenabilité sociale.

Mots-clés: éducation; jouer; école primaire; soutenabilité; cours de récréation
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Introdução
1. Interrogar o lugar do brincar na vida das crianças nos dias de hoje
1.1. Justificação e pertinência da temática
Ao longo da minha vida, quer no contexto familiar, quer no trabalho, voluntariado
e até no escutismo, sempre estabeleci algum contacto com crianças e, estando atenta, não
pude deixar de refletir em torno do brincar. Neste meu olhar para a infância, enquanto
espaço-tempo da vida tão particular e tão fulcral para o presente e para a que se segue, o
brincar sempre se me revelou como algo que as crianças queriam e desejavam realmente,
havendo, em tudo o que faziam e de algum modo, uma brincadeira presente, mesmo
quando se tratava de alguma necessidade: desde a de, simplesmente, ir, mexer ou falar,
até inventar, sobressaindo a sua imaginação e de como isso podia ser uma efetiva vivência
de aprendizagem holística e lúdica.
Porém, apesar de não terem passado tantos anos quanto isso, identifico diferenças
substanciais entre as infâncias da minha geração e aquelas que hoje observo – parece
haver muito menos brincadeira, à vontade para se ficar fora de casa a brincar, por
exemplo. Há mais aparelhos, especialmente do mundo “gaming” como as “Nintendo”,
“PlayStation”, etc., ou os “smartphones”, “tablets”, entre outros onde, por sua vez, é
possível jogar de forma virtual e há acesso a plataformas online, como o “Youtube”, que
cativam as crianças e que fazem com que esse seu tempo livre, que resta, seja passado à
frente de ecrãs, ou, então, noutro tipo de atividades, como sejam desportivas, artísticas,
ou ainda outras dinamizadas nos prolongamentos das escolas como as CAF, que servem
de apoio às famílias. Isto é, em gerações anteriores a estas, em que não existiam tantos
recursos tecnológicos, as brincadeiras infantis pareciam mais integradas no quotidiano,
sendo comum ouvirem-se pessoas mais velhas dizer que “os tempos são outros”; agora,
sobrando pouco tempo, as crianças parecem brincar em espaços mais fechados e não as
que são livres e fora de portas e em atividades mais individuais ou em redes sociais.
Estas primeiras constatações fizeram-me olhar o brincar como algo a merecer
maior reflexão, pois via crianças a saírem tarde das escolas, sempre ocupadas com
variadas atividades escolares até ao horário de saída e, muitas vezes, com
comportamentos que alertavam para uma falta de liberdade neste aspeto. Isso contrastava
com a ideia de que
Ao longo do século XX, o brincar não apenas se tornou predicado intrínseco e específico
de uma natureza das crianças, fundador e fundamento da instauração da sua alteridade
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face aos adultos e aos seus mundos, como veio a ganhar estatuto de direito próprio e
universal (art.º 31, CDC, 1989)” (Ferreira & Tomás, 2019: 3)

Com efeito, esta importância do brincar na vida das crianças, inquestionável na
infância humana, tem vindo a ser objeto de reflexão no campo das Ciências Sociais e, em
particular, das Ciências da Educação e, aos poucos, também tem vindo a ser assunto de
notícias no jornal – “A importância do Brincar na infância” (Jornal Público, 2019). Tal
facto, tendo começado por ficar a dever-se ao brincar na promoção do desenvolvimento
e processos de aprendizagem das crianças, tem vindo a alcançar outro tipo de atenção,
mais focado nas próprias crianças, e nos usos e benefícios vários que as mesmas fazem e
retiram das suas experiências de brincar, deslocando a tónica para a relevância do seu
bem-estar subjetivo, a que se associa o reconhecimento do brincar como um direito seu
(CDC, 1989):

Os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e os tempos livres, o direito
de participar em jogos e atividades recreativas próprias da sua idade e de participar
livremente na vida cultural e artística. (artigo nº 31)

Ora, a institucionalização da infância na escola e a importância que aí têm os
processos de escolarização e da sua alunização (Ferreira & Tomás, 2016) têm vindo a
mostrar que o tempo e as experiências das crianças têm vindo a estar cada vez mais
ocupados com as atividades escolares, em detrimento das que apontam para o usufruto
do lazer, recreio e ludicidade. Sendo na escola que crianças entre os 6/7 anos e os 9/10
anos de idade passam grande parte do tempo da sua vida verifica-se que se iniciarem a
escola às 9h e ali permanecerem até às 16,30h, ou mais tarde se ainda frequentarem as
AEC’s, disporão apenas de cerca de 2h de recreio e talvez um pouco mais se puderem
aproveitar algum do tempo da hora do almoço. Ainda assim, nessas 2 horas de intervalo
para recreio, repartidas pela manhã e a tarde, depois de retirado o tempo para lancharem
e fazerem as suas necessidades básicas, o tempo livre para brincarem será reduzido.
Percebe-se assim que, na sociedade, as crianças brincam cada vez menos na sua infância.
Notícias internacionais e nacionais alertam sobre este mesmo assunto. No
primeiro caso, a importância do brincar é reiterada em revistas como o “Official Journal
of the American Academy of Pediatrics”, destacando como promove o desenvolvimento
saudável e a construção dos laços entre pais e filhos:
Play is essential to development because it contributes to the cognitive, physical, social,
and emotional well-being of children and youth. Play also offers an ideal opportunity for
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parents to engage fully with their children. Despite the benefits derived from play for both
children and parents, time for free play has been markedly reduced for some children
(2007: 182).

Ao mesmo tempo, identificam-se mudanças sociais drásticas como o ritmo
apressado do quotidiano, alterações na estrutura e dinâmicas das famílias e uma atenção
crescente ao estudo e a atividades de enriquecimento curricular que tendem a desvalorizar
a brincadeira livre e a reduzi-la na vida das crianças.
Portugal reflete estas tensões que dão conta da importância do brincar na infância
e também alertam para a sua falta. Relembra-se o trabalho do professor
catedrático/investigador da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, Carlos Neto,
que, sozinho ou com colaboradores, já desde os anos de 1980, tem vindo a fazer vários
alertas em torno do brincar. Carlos Neto, seja em artigos de opinião divulgados em
jornais1, vídeos2 e artigos científicos tem vindo a enfatizar que a

actividade de brincar na infância é, com efeito, um problema essencial nas sociedades
contemporâneas ou pós-industriais, nas quais o assunto do espaço disponível e tempo de
lazer, deve ser reconsiderado (…) O espaço para brincar com autonomia pessoal na cidade
do futuro, inclui a reabilitação da rua como lugar de encontro, a reorganização dos locais
de transição com qualidade ambiental e a renovação do espaço de recreio na escola numa
perspectiva diferente da actual (Neto, 2004: 9-11).

A importância do jogo avalia-se positivamente para as várias áreas de
desenvolvimento, desde o físico (ósseo, muscular, cárdio-vascular e controlo da
obesidade) às habilidades não-locomotoras (posturais) e locomotoras (transporte do
corpo), manipulativas (controlo e transporte de objectos), à coordenação perceptivomotor (imagem corporal, direccionalidade, afinamento perceptivo e estruturação espacial
e temporal), ao desenvolvimento psicossocial, estético e moral, incluindo o autoconceito
(físico, académico, estima pessoal, etc.) e a melhoria do ajustamento social e da
estabilidade emocional (idem, 5-6). Como denominador comum sublinha que a melhor
solução para combater a agravada tendência para a falta de liberdade para brincar e para
Num artigo de opinião, Neto afirma que “Estamos a criar crianças totós, de uma imaturidade
inacreditável”, defendendo que “Brincar não é só jogar com brinquedos, brincar é o corpo estar em
confronto com a natureza, em confronto com o risco e com o imprevisível, com a aventura.” (in o
Observador, 2015). Mais recentemente, em 2020 afirma “decreto o estado de emergência para brincar na
infância” chamando a atenção para que “A evidência científica demonstra os efeitos benéficos destas
atividades (lúdicas, motoras) em vários domínios, dos quais se devem destacar a formação das conexões
cerebrais e as vias neurais, estabelecendo as bases e como o cérebro se desenvolverá ao longo da vida”. (in
Jornal i, 22/05/2020)
2
Veja-se o TEDx Talks “Libertem as crianças” (21-4-2017), com mais de 10 746 visualizações, in
https://www.youtube.com/watch?v=emDnH-h3aRE
1
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a autonomia, é mesmo estar em contacto com o exterior, experimentando e contrariando
o modelo tradicional no que respeita à aprendizagem.
Mais recentemente, também um estudo “Portugal a Brincar” (Mendes, Neves,
Lourenço & Diogo, 2018)3, realizado com 1466 indivíduos com idades compreendidas
entre os 20 e os 65 anos, pais de crianças portuguesas até aos 10 anos, coloca várias
indagações em torno da necessidade e importância do brincar estimando estes/as que o
tempo médio para brincarem é de 2-3 horas diárias. Na resposta à interrogação “Como
brincam as crianças na Escola?”, a maioria dos pais considera que as crianças que
frequentam a escola têm oportunidade para brincar perspetivando que, 20,5% das mais
novas brinca a tempo inteiro, 32,5% brinca apenas durante o recreio e 31,9% também tem
oportunidade de brincar durante as aulas, por iniciativa do educador/professor. No mesmo
relatório, os pais, quando questionados sobre aquilo que sentem quando os seus filhos
chegam a casa sujos por alguma brincadeira na escola, a maioria (75,8%) gosta e
considera um sinal positivo de que a criança brincou durante o tempo de escola.
Averiguou-se ainda que as crianças preferem brincadeiras ou jogos que se podem fazer
ao ar livre (25,4%) bem como as brincadeiras de faz-de-conta, construção, e pintura ou
desenho (idem: 6). De novo, as dificuldades face a mais tempo para brincarem com os
filhos, parecem dever-se ao ritmo frenético do dia a dia, à sobrecarga do trabalho na esfera
pública com o trabalho família, ou a pressão para ter sucesso, exercida nas crianças.
Brincar na escola e em casa, ao ser visto e ao ter-se tornado uma experiência com
restrições de tempo, de lugar, de materiais e até de ações coloca em perigo este direito
das crianças. Não admira, pois, que num momento tão conturbado como este em que nos
encontramos no ano de 2020 face à pandemia a UNICEF, com a missão de defender e
promover os direitos das crianças e seu desenvolvimento, tenha realçado a importância
do brincar em contacto com a natureza:

Para os jovens e crianças o ambiente é e era uma preocupação central. Por isso, a
UNICEF alerta para a importância de voltar a esta centralidade ambiental, não só
em termos de acção fora da escola, mas também dentro da escola.

Esta minha atenção ao problema da falta de tempo para brincar e ao seu valor
educativo ganhou novo alento e possibilidade de vir a ser aprofundado e refletido no
domínio “Arte, Sustentabilidade e Educação” do Mestrado em Ciências da Educação. A

3

Coordenado pela Escola Superior de Coimbra e com a colaboração do IAC e Estrelas & Ouriços
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sua designação trazia consigo conceitos que me suscitaram alguma curiosidade e, à
medida que me fui familiarizando com eles apercebi-me do quão complexa era esta
problemática e até que ponto seria um desafio na opção por elaborar um projeto
relacionado com crianças e o brincar. Assim, atendendo a que a ideia de sustentabilidade
se alicerça em várias variáveis, como as questões ambientais, energéticas, sociais e
económicas, ressalvando a melhoria do bem-estar nos dias de hoje e no futuro, o aumento
da qualidade e satisfação das necessidades básicas da vida, numa construção de uma
sociedade humana sustentável, que é inclusiva, democrática e justa. Neste sentido, em
2013, surgiu a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, “uma Agenda com
uma dimensão universal, a implementar por todos os países, e não apenas nos países em
desenvolvimento, como era o caso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM), no período entre 2000 e 2015.” (Ministério dos Negócios Estrangeiros, 2017: 5)
cujo foco de ação é constituir um plano centrado em cinco P’s, - Pessoas, Planeta,
Prosperidade, Paz e Parcerias -, com o objetivo de erradicar a pobreza e promover um
desenvolvimento sustentável. Os 17 objetivos propostos nesta Agenda devem ser
aplicados tendo em conta as prioridades locais, visando:

secure a sustainable, peaceful, prosperous and equitable life on earth for everyone now
and in the future. (…) They set environmental limits and set critical thresholds for the use
of natural resources. (…) They address a range of social needs including education,
health, social protection and job opportunities while tackling climate change and
environmental protection. The SDGs address key systemic barriers to sustainable
development such as inequality, unsustainable consumption patterns, weak institutional
capacity and environmental degradation.” (UNESCO, 2017: 6)

Estes objetivos encontram eco numa perspetiva do brincar em que os princípios
da proteção, provisão e participação consignados na CDC (1989) reconhecem os
conceitos de ludicidade, recreação e sustentabilidade social como chave. No primeiro
caso, trata-se de um conceito complexo que, vindo do latim ludus, pode, de acordo com
Lopes (2004, cit in Massa, 2015: 115) acolher vários significados e manifestações: brincar
- deriva de brinco, tendo uma série de significados como, por exemplo: foliar, divertir-se,
entreter-se, gracejar, jogar, proceder levianamente, e etc. Embora atribuídos ao mesmo
nome, são comportamentos diferentes, de naturezas diferentes, que podem denotar
atividades físicas, atividades infantis, atividades adultas ou atividades estéticas, entre
outras características; jogar - embora seja derivado do latim jocare e não de ludus,
também é raiz da palavra jogo em várias línguas (como francês, espanhol, italiano,
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romeno e português) e relaciona-se com atividades realizadas para a recreação do espírito,
distração, entretenimento, divertimento, prática de deporto, astúcia, fingimento e luta,
entre outros; brinquedo – também derivada da palavra brinco, identifica objetos feitos
para entretenimento infantil, bem como as próprias brincadeiras, relacionando-se aos
artefatos construídos para fins lúdicos (idem). No segundo, retoma-se a origem no termo
recreare que define a ação e o efeito de recrear, podendo referir-se à ação de criar ou de
produzir algo de novo pela participação ativa dos sujeitos e incluindo também a ideia de
divertimento, prazer ou deleite como forma de atenuação relativamente ao trabalho e
obrigações do dia-a-dia, essencial para o equilíbrio corpo-mente. Daí vem o “recreio”
como intervalo de descanso, de prazer entre as aulas, que traz alegria, satisfazer, aliviar o
outro do trabalho árduo e ter tempo de folga, entre outros. Associa-se ainda a noção de
lazer – deriva da palavra licere que em latim significa “tempo livre”, associando-se,
portanto, ao descanso, ócio, repouso, liberdade, para o sujeito fazer o que quiser, inclusive
descansar (idem). No terceiro caso, o brincar constitui-se como uma forma de
sustentabilidade social porque se relaciona com o bem-estar das crianças, mas também
com a relação que estabelecem, com os processos de socialização e inclusão social. Por
outro lado, a arte como experiência ética, estética e solidária abre caminho e lugar para
pensar sobre as crianças e aquilo que acontece no recreio, se experiencia entre pares, esses
outros além de nós, e a arte que está nesse brincar, nessa relação complexa com a realidade
de cada brincadeira em que participam.
Estes mesmos princípios e preocupações vieram a ser reconhecidos pelo
Ministério da Educação em Portugal na Circular n.º 82/92, de 9 de Setembro, da Direção
Geral dos Ensino Básico e Secundário (DGEBS) originada para as escolas e delegações
escolares sobre o lançamento do ano letivo 1992/93 (p. 2), no capítulo intitulado
“Orientação e vigilância dos recreios no Ensino Básico” (Alterações ao ofício Circular
n.º 40/81, de 19 de Outubro, da DGEBS), define como devem ser entendidos os tempos
de recreio, principalmente no que concerne às crianças que frequentam o 1º CEB, a sua
importância e como deve ser feita a vigilância:
Os tempos destinados ao recreio constituem para as crianças, sobretudo aos que
frequentam o 1.º ciclo, momentos privilegiados para o exercício de práticas socializadoras
que envolvem o desenvolvimento de competências nos planos de gestão de conflitos, da
regulação de afectos, da criação de sentimentos de pertença ao grupo, bem como da gestão
de actividades de forma autónoma e democrático.”
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Revela-se aqui a importância dos recreios para o desenvolvimento das crianças.
Relativamente aos(às) professores(as) refere-se ainda que: “Para os professores, os
recreios constituem, por sua vez, momentos que favorecem o conhecimento do
comportamento dos alunos.”. Encontra-se ainda nesta circular como deve ser feita a
gestão e organização dos espaços e tempos de recreio:

o espaço de recreio deve ser um momento liberto da interferência dos adultos, devendo
garantir-se, por um lado, a vigilância e a segurança das crianças e, por outro, uma pausa
nas actividades dos professores.

Encontram-se aqui dois pólos: tem de ser assegurada a vigilância das crianças e a
sua segurança e uma pausa nas atividades dos(as) professores(as). Propõe-se que a gestão
do tempo escolar seja definida
em cada escola, pelo conselho escolar, a quem compete a organização e funcionamento
dos recreios dos alunos, tendo em consideração que:
1. O funcionamento do recreio é da responsabilidade de todos os professores da escola,
no que são apoiados pelos auxiliares de ação educativa.
2. É recomendável que as regras de funcionamento dos recreios sejam definidas com a
participação dos alunos, respeitando-se o carácter livre que as atividades devem
revestir.
3. O Conselho Escolar decidirá quais os professores e elementos do pessoal auxiliar que,
diária ou semanalmente, acompanharão os recreios.
3.1 Não sendo necessária a presença de todos os professores no recreio, é, contudo,
imprescindível a sua presença no espaço escolar.
3.2 As orientações apresentadas pretendem o desenvolvimento e participação dos
diversos elementos implicados na vida escolar, sendo certo que as características
específicas de cada escola determinarão necessariamente soluções distintas e
práticas diferenciadas.

Mais recentemente, a Circular conjunta da DGAE/ DGE, de 27 de junho de 2017 Organização do ano letivo (2016/2017) esclarece o Despacho Normativo nº 4-A/2016,
relativamente à nova alteração nos horários escolares que aumentaram mais 30 minutos
de intervalo e menos período de aulas na manhã para alunos do 1º ciclo, passando o
acompanhamento do recreio da manhã a integrar o tempo letivo do professor.
Por todas as razões já mencionadas, e sendo a escola o espaço onde as crianças
passam a maior parte do seu dia, podemos perspetivar os problemas do recreio e do
brincar aqui levantados para os refletirmos em termos da sustentabilidade social,
perguntando
- de que modos os direitos à educação e ao lazer e recreação podem ser
compatibilizados na escola do 1º CEB?
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As respostas possíveis a tais perguntas mobilizaram contributos das perspetivas
teórico-concetuais das Ciências da Educação e da Sociologia da Infância, tendo
convergido para fundamentar a elaboração de uma proposta de intervenção futura,
residindo, também aí, outra das fontes de interesse que estiveram na escolha da
modalidade de projeto.

2. A opção pela modalidade de Projeto
A possibilidade de confrontar o paradoxo existente entre um contexto social que
enaltece os direitos das crianças, incluindo o do brincar, e o que se observa na realidade
social local, sobretudo escolar, está na base da opção por realizar o trabalho de mestrado
na modalidade de Projeto.
Esta opção vai ainda de encontro ao trabalho que tenho vindo a desenvolver no
voluntariado hospitalar com crianças, no Escutismo e, de um modo especial, como
colaboradora numa CAF, numa escola do 1º ciclo, no âmbito da respetiva Associação de
Pais (AP). Tenho assim a oportunidade de, diariamente, numa parte da manhã e ao final
da tarde, contatar diretamente com as crianças e com alguns(mas) professores(as) e
encarregados(as) de educação, assim como outros(as) colaboradores(as) da área da
Educação. A abertura e interesse sentidos em relação à AP acerca do que se passa no
recreio escolar e de outros modos de explorar e ampliar o caráter educativo daquele
espaço-tempo, bem como o facto dela desempenhar um papel importante no que se refere
às atividades a desenvolver pela CAF ao nível do agrupamento escolar, mobilizou-me
para me lançar na elaboração de um projeto acerca do brincar nos recreios das escolas do
agrupamento, a ser-lhes apresentado. Simultaneamente, a eventual validação dessa
proposta de projeto permitir-me-ia prosseguir o trabalho já iniciado naquela escola e,
alargá-lo às restantes escolas do agrupamento de escolas, envolvendo assim crianças,
professoras/es, assistentes operacionais e famílias daquela comunidade educativa.
A presente memória descritiva refere-se, pois, ao processo de construção e
apresentação de um Projeto de intervenção no campo profissional, tendo como base nos
saberes das Ciências da Educação e elegendo como foco o campo da educação de
infância, mais particularmente e o brincar nos espaços, tempos e atividades que
acontecem nos recreios do 1º CEB.
Ora, se o foco deste projeto decorre, na sua génese, de incongruências várias entre
direito ao brincar e sua concretização na escola e nos recreios escolares, identificados por
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vários atores de dentro e de fora da escola, como vimos no ponto anterior, já o seu
desenvolvimento procura ser, o mais possível, informado pela própria realidade escolar a
que se destina. Isso requer conhecer o contexto do recreio escolar a partir de quem o usa
diariamente e escutar os diversos atores que nele participam – crianças, assistentes
operacionais e professores - para perceber o que pensam acerca dele, dos seus espaços e
funcionamento, de modo a poder identificar o que nele consideram problemático e que
desejos e sugestões tecem acerca dele.
Que condições de espaço/tempo e objetos dispõe o recreio? O que dizem as/os
professoras/os e assistentes operacionais? O que desejariam e o que sugerem as crianças
fazer nos seus recreios escolares? foram algumas das interrogações que se tornaram
pertinentes para, previamente à elaboração do projeto investigar e conhecer mais de perto
a realidade do recreio de uma escola do 1º CEB. Os resultados assim apurados
constituíram uma base para depois se perspetivar o projeto e propor ações minimamente
contextualizadas, com propósito para quem mais os usa e neles intervém e dotadas de
exequibilidade.
Pode assim dizer-se que a opção pela modalidade de projeto decorre de fortes
implicações pessoais e tendo em vista perspetivas de futuro profissional, mas adotando
um posicionamento em que se procura partir do conhecimento informado e baseado num
terreno concreto para perspetivar uma proposta de projeto minimamente adequada,
contextualizada e com sentido para os atores das escolas e restante comunidade educativa.

3. Estrutura da Memória Descritiva do Projeto
A memória descritiva que dá conta do processo de elaboração deste projeto
encontra-se organizada em dois momentos que procuram, de algum modo refletir, o
próprio processo que foi desenvolvido no seu decurso: um 1º momento, conhecer para
perspetivar um projeto de intervenção educativa com sentido, que assenta na realização
de um estudo exploratório dos recreio de uma escola do 1º CEB, julgado essencial para a
elaboração do projeto, e um 2º momento que consiste na apresentação do Projeto que foi
elaborado e que será apresentado à Associação de Pais do Agrupamento de Escolas.
O 1º momento, bases para a elaboração de um projeto de intervenção educativa
em recreios escolares – desdobra-se internamente em três capítulos que se reportam ao

estudo exploratório levado a cabo numa escola do 1º CEB, acerca dos recreios, e em que
são explicitadas as bases teóricas e metodológicas que presidiram à elaboração do Projeto
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bem como a identificação dos principais problemas e propostas de reorganização do
espaço e seu funcionamento, a saber:
no Capítulo 1 – Infância, Brincar e Educação numa perspetiva de
Sustentabilidade Social - fundamentos teórico-concetuais para um projeto, que,
recorrendo aos contributos das Ciências da Educação e Sociologia da Infância, trata os
fundamentos teórico-concetuais do projeto, considerando as relações entre Infância e
mundo escolar, as tensões entre ofício de criança e ofício de aluno e Sustentabilidade,
Educação e Infância em espaços/tempos do recreio;
no Capítulo 2 - Investigar acerca dos recreios de uma escola para conceber um
projeto – questões metodológicas e éticas, que se dedica a explicitar o posicionamento
epistemológico, metodológico e ético e a dar conta do processo vivido no terreno, desde
o momento da entrada no terreno às negociações acerca da recolha de dados; das várias
opções metodológicas para a recolha e análise de dados junto de professores, assistentes
operacionais e crianças e, por fim, um balanço crítico em torno do alcance e limitações
do conhecimento adquirido;
no Capítulo 3, O Recreio do Centro Escolar: caraterização do contexto e análise
dos seus usos pelas crianças nas perspetivas de professoras/es, assistentes operacionais
e crianças, apresenta-se a caraterização da escola e dos atores onde decorreu a pesquisa,
seguindo-se a análise das práticas que ocorrem nos recreios escolares, a partir das
perspetivas de professores(as), assistentes operacionais e crianças e, por fim, a
identificação das sugestões de melhoria do recreio.
No 2º momento – o Projeto “Quero é brincar” – proposta de intervenção nos
recreios das escolas do 1º CEB, tal como o nome indica, realiza-se a apresentação do
projeto elaborado.
A Introdução dá conta das razões de ser do projeto e do posicionamento que se
advoga a respeito da intervenção em contextos educativos; identificando as principais
finalidades e objetivos e os principais destinatários.
Na Planificação do Projeto apresenta-se o conjunto de Propostas de ação, sua
organização, atividades e recursos, considerando as especificidades e as interrelações
dos diversos atores – dos interesses e preferências do brincar das crianças à promoção da
sua participação, da formação contínua das assistentes operacionais em prol de outras
modalidades de intervenção no recreio e da sensibilização das potencialidades educativas
das atividades livres infantis em espaços/tempo do recreio aos professores.
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Integram-se ainda propostas para a monitorização das várias propostas de
atividades e da sua avaliação, bem como do projeto em geral.
Finalmente apresenta-se o cronograma previsível das atividades inerentes à
implementação, monitorização e avaliação do projeto
Nas considerações finais tecem-se considerações finais acerca do processo de
elaboração do Projeto e dos resultados esperados com a sua implementação.
Por fim apresentam-se as Referências Bibliográficas utilizadas bem como o
conjunto de Apêndices que apoiaram o processo de pesquisa em que se informou a
conceção e o projeto.

13

1º MOMENTO - BASES PARA A ELABORAÇÃO DE UM
PROJETO DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM
RECREIOS ESCOLARES

Capítulo 1 – Infância, Brincar e Educação numa perspetiva
de Sustentabilidade Social - fundamentos teórico-concetuais
para um projeto

1. Infância e mundo escolar
Institucionalização da infância e escola
Quando se fala em infância, um dos espaços sociais que logo se lhe associa é a
escola, essa outra instituição socioeducativa fora do contexto de casa e com outras pessoas
que não da família em que se inicia um caminho ainda longo de aprendizagens essenciais
nela se gerado “uma vida relacional muito rica e diversificada entre alunos ou entre estes
e os adultos.” (Perrenoud, 1995: 29). Com efeito, é na escola que passamos muitas horas
do dia e uma parte considerável da vida, sendo esta uma prática que se estende, atualmente
(em Portugal) e, no mínimo, durante 12 anos.
Os estudos realizados nos campos da Educação, Psicologia e Medicina sobre a
criança foram um pilar para a construção social da infância, definindo-se padrões de
desenvolvimento infantil que se ligavam ao saber, mas também à disciplina (Carvalho,
2015) e que se impuseram socialmente às crianças com a invenção da escola pública
(Ariès, s/d), da obrigatoriedade de a frequentarem e da sua expansão como escola de
massas” (Sarmento, 2004: 3):
O processo sociohistórico da localização das crianças (…) em contextos diferenciados da
família que, na sua forma e função social de provisão e protecção, se apresentam
segregados, estruturados e organizados de modo compartimentado, segundo
determinados critérios classificatórios de idade e capacidade, e sob supervisão hierárquica
de profissionais, designa-se por institucionalização (cf. Näsman, 1994; Brannen e
O’Brien, 1995; Edwards, 2002), nela confluindo a construção do estatuto social das
crianças como alunos (Hendrick, 1990) (Ferreira, 2006: 32-33).

A institucionalização socioeducativa da infância que se iniciou da modernidade
prossegue até aos dias de hoje, devendo-se, entre outros, à conjugação de fatores como a
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construção do estado-nação, mudanças nos modos de produção, de trabalho e trocas
económicas, afirmação da cultura letrada, transformações nas dinâmicas familiares,
entrada maciça das mulheres no mercado do trabalho, a libertação do trabalho produtivo
para os mais novos, difusão social dos saberes psicopedagógicos, e ainda o
reconhecimento dos direitos de proteção e provisão das crianças (Ariès, s/d; Sacristan,
2005).
A frequência e permanência maciça de crianças entre os 6/7 anos de idade e os
9/10 anos na escola publica, gratuita e obrigatória, supõe aprenderem e familiarizarem-se
com uma cultura escolar, em que predominam as formas escriturais e as suas articulações
com os processos de leitura, escrita e cálculo, e os conteúdos curriculares de um saber
tido como universal e útil, visto como um meio que garantirá a sua autonomia económica
no futuro, mas que é normativo e homogeneizador (Sacristan, 2003; Foucault, 1975;
Sarmento, 2004). Durante a sua escolarização, cabe às crianças aprenderem e
desempenharem cada vez mais cabalmente o seu ofício de aluno, ou seja, de “trabalhar
em”, a que corresponde não só a uma preparação para a vida, mas também para viver
(Perrenoud, 1995: 14). Neste sentido, o tempo das crianças poderem ser crianças tem-se
tornado um tempo de serem alunos a tempo inteiro. O ofício de aluno tomou de assalto o
ofício de criança pelo que a condição social das crianças na contemporaneidade é serem
alunos (Sarmento, 2011). A criança, “enquanto sujeito concreto, com saberes e emoções,
aspirações, sentimentos e vontades próprias, [dá] lugar ao aprendiz, destinatário da ação
adulta, agente de comportamentos prescritos, pelo qual é avaliado, premiado ou
sancionado” (idem: 588).
Mais recentemente, no contexto da 2ª modernidade, caracterizada pela
exacerbação da produção, marketing e consumo, acresce à institucionalização da infância
a sua reinstitucionalização (Sarmento, 2014), manifesta em diferentes mudanças sociais
que revelam que “ideias e representações sociais sobre as crianças, bem como as suas
condições de existência estão a sofrer transformações significativas, em homologia com
as mudanças que ocorrem na estruturação do espaço-tempo das vidas quotidianas, na
estrutura familiar, na escola, nos mass-media, e no espaço público” (idem: 1), gerando de
uma pluralização dos modos de ser criança. Nesse sentido, se de um lado, a escola desta
2ª modernidade “de massas, heterogénea e multicultural, radicalizou o choque cultural
entre a cultura escolar e as diversas culturas familiares de origem dos alunos (idem: 7),
continuando a penalizar aqueles que mais se encontram afastados daquela; por outro tem
também vindo a invadir aqueles que até há bem pouco tempo atrás eram os seus espaços15

tempos de lazer e recreação – ATL, Centros de Estudo, Explicações e mesmo a CAF preenchendo-os com um sem número de ofertas de atividades que prosseguem, nos seus
tempos livres, a escolarização das crianças.

1.2. A importância dos espaços-tempos de recreação na escola
Tempo e espaço são duas dimensões essenciais à vida social, que devem ser
perspetivadas como algo que não singular, mas sim conjunta, sem se dissociarem, porque
quando nos encontramos num qualquer momento, estamos necessariamente num espaço
e num tempo que é, simultaneamente, específico e localizado, mas também inscrito num
dado momento histórico e na história.
Falar de tempo e espaço na escola, é falar de tudo o que nela acontece, quer nas
salas de aula, as propostas do professor para fazer algo, quer as atividades que as crianças
fazem, por elas mesmas, dentro e fora da sala, no recreio. Dentro da sala, dispostas e
arrumadas, sentadas em carteiras, as crianças devem ali permanecer quietas e caladas,
atentas aos conteúdos e comportamentos que o professor transmite e que são essenciais
para aprenderem o seu ofício de alunas (Perrenoud, 1995).
No recreio, livres os movimentos, as crianças correm, saltam, brincam umas com
as outras, podendo ser elas a decidir como ocupar o tempo, onde, com quem, como e a
fazerem o quê – este é o seu tempo, por excelência, dentro do espaço escolar. Neste
sentido, o brincar faz parte deste tempo e espaço escolares, não devendo ser colocado
para “quando houver um tempo e espaço” para tal, pois é neste tempo da infância que as
crianças o encontram e só assim se pode falar na garantia do direito ao brincar.
Melhor se compreende assim o significado de recreio, que se relaciona com
“passatempo”, ou “divertimento”; o “tempo concedido para brincar”; o “lugar onde esse
tempo é passado” e ainda “lugar ameno, agradável”. Advém do verbo “recrear”, que
significa “reanimar” ou “fazer brotar de novo”. Pode-se pensar o recreio como espaço e
como tempo.
O recreio é o espaço destinado à atividade lúdica das crianças, mas também o
tempo entre as suas aulas para esse efeito. Este é importante para promover a atividade
física, assim como para, dadas as suas caraterísticas, potenciar outros benefícios em
termos sociais (exemplos: resolução de conflitos, comunicação, cooperação); emocionais
(exemplos: libertação do stress, autoestima, desenvolvimento do carácter) e cognitivos
(exemplos: criatividade, resolução de problemas e vocabulário) (Lopes et. al, 2012).
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Importa ainda salientar que, em termos do “brincar ao faz de conta”, este conceito
de “espaço” de recreação, mesmo no espaço escolar, acaba por ser, frequentemente
reinventado, imaginado, não sendo assim tanta a dependência relativamente à realidade:
Unindo ou colocando-se entre o que à partida estava separado e separa, esta
reconceptualização do(s) espaço(s) [pelas crianças] rompe com isolamentos vários,
mostrando que as crianças não são totalmente dependentes da realidade – limitando-se a
reproduzi-la ou imitá-la –, mas, por via do “brincar ao faz de conta” fazem também a
realidade depender delas nos modos como selectivamente a representam e a traduzem nas
suas encenações, interrogando-a e explorando as potencialidades semânticas das
diferentes significações para reiterar fronteiras e/ou as ultrapassar e contrapôr outras
concepções e relações. (Ferreira, 2006: 48)

Sendo um local de interação entre indivíduos e os grupos sociais, ali se jogam
“lutas, antagonismos, compromissos e solidariedades que, assentes nas capacidades de
decisão do indivíduo e as de ser capaz de fazer algo são essenciais na/para a sua auto e
hétero-organização e regulação social” (Cunha, 1993 in Pinto & Sarmento, 1999: 101).
1.3. Recreios escolares – um outro lado
Aquilo que de que se compõe e que rodeia o espaço do recreio, esse período de
pausa, tipicamente ao ar livre, para crianças” (Pellegrinni & Smith, 1993 in Lopes et. al,
2012: 69)
influencia o jogo (…), pois estas aprendem com os outros pela experimentação, as
habilidades necessárias para jogar. (…). As características dos espaços do recreio
condicionam os acontecimentos, se está vazio de estruturas e materiais, as crianças
brincam com os seus corpos (lutam, correm e perseguem-se) e frequentemente inventam
conflitos, se existem materiais, as suas relações são mediadas pelos materiais e as regras
dos jogos, ajudando a resolver conflitos (Marques, et al., 2001 in Lopes et al, 2012: 7172).

Isto significa que, apesar de todos os benefícios dos recreios na vida e na vida
escolar das crianças, há um outro lado menos luminoso que também importa considerar:
na maior parte dos casos, por razões de negligência ou por motivos economicistas, eles
tendem a ser pouco valorizados como espaço e proposta educativa e, por consequência, a
serem, muitas vezes negligenciados em termos das suas condições e das propostas que
apresentam às crianças.
Deste modo, a realidade dos recreios de jogo nas escolas é uma questão a repensar,
uma vez que
apresentam uma realidade também preocupante. A qualidade do espaço e dos
equipamentos é pobre e pouco considerada no seu impacto nas actividades de jogo livre
nos intervalos do tempo escolar”. (Neto, 2003: 15).
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Com efeito, as características dos recintos, desde as pequenas dimensões aos
grandes espaços, são condicionantes de jogo, em particular do desporto.” (Cunha, 1993
in Pinto & Sarmento, 1999: 101).
Neste sentido, Neto (2003: 10) considera que “estratégias para um melhor
aproveitamento do tempo livre necessitam de ser debatidas e implementadas.”. O autor
debruça-se sobre o tempo que as crianças têm livre, quer na escola, quer fora dela, dizendo
que há uma tendência para institucionalizar as atividades de tempo livre, numa atenção
em manter a atividade intelectual e colocando a parte corporal num lugar passivo. Isso,
por sua vez, contraria a necessidade que há na infância, mas também na adolescência de
“atividade física e jogo espontâneo para delimitar hábitos saudáveis para uma vida activa”
(idem: 11).
Esta crescente limitação do exercício proporcionado pela atividade física e/ou a
sua prática em espaços tem levado diversos estudos a informar que as crianças beneficiam
com intervenções no recreio escolar, por exemplo “Supervisão, encorajamento, pinturas
multicolores do espaço do recreio com jogos infantis e imagens coloridas sugestivas,
equipamentos móveis de jogo, e aumento do tempo passado no recreio” (Lopes et. al,
2012: 65). Tratando-se de um contexto em que as crianças passam parte do dia é de
ressalvar a pertinência e urgência de tomar medidas: a) a nível do melhoramento dos
espaços do recreio; b) quanto à oferta de práticas diversificados (Pereira, 1997 cit in Pinto
& Sarmento, 1999: 95) dinamizadas por adultos e por crianças, incluindo-se aí, a
auscultação dos seus interesses e a sua participação naquela organização e gestão.
Estas preocupações ganham outra importância quando se pensa que a ausência ou
precárias condições do estado dos recreios acabam por, deste modo, retirar a liberdade de
escolha às crianças e limitar o usufruto que dali poderiam retirar e que caracteriza as
atividades de recreação e lazer; situação que se acentua com o facto de os adultos terem
uma parcela do dia preenchida pela actividade profissional, (…) um conjunto de tarefas
impostas, obrigatórias, nomeadamente tarefas domésticas e apoio aos filhos, entre outras,
ficando apenas com uma parcela restrita de tempo e espaço para gerir de forma autónoma,
visando o repouso, o seu bem-estar, a condição física, o convívio e a socialização. (Pinto
& Sarmento, 1999: 88).

Daí que, quanto mais reduzidas forem as experiências na infância, menores são as
capacidades de opção, já por si bastante limitadas pela oferta.” (idem: 91). Ora, segundo
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Neto (2003), a dificuldade em gerir o tempo da vida das crianças fez gerar “condições
para o aparecimento progressivo de instituições privadas e públicas dedicadas à
organização dos tempos livres.” (idem: 13). Melhor se compreende assim a proliferação
e a colocação das crianças em atividades artísticas, recreativas, ou desportivas como boas
alternativas ao jogo livre e espontâneo (idem).
Neste contexto, a escola deve contrariar um tempo como este que vivemos hoje,
com “padrões de vida sedentária, «stress» emocional, maus hábitos de vida, e inactividade
física” (Neto, 2003: 314), repensando as condições dos seus recreios e as respetivas
práticas.

2. Do ofício do aluno e do ofício de criança
2.1. Crianças e infância na contemporaneidade
Ao longo do tempo, as crianças foram assumindo diferentes conceções e papéis
enquanto atores na sociedade, também devido a diversas mudanças que nela foram
ocorrendo, tal como foi sendo referido.
Assim, se num momento sociohistórico que remonta à génese da modernidade as
crianças eram vistas como imaturas, num estado de inocência e de um desenvolvimento
que as prepararia para entrarem a idade adulta; nos tempos que correm, cada vez mais
frenéticos, a favor dessas mesmas mudanças sociais, o seu papel tornou-se o de um ator
social pleno, em que as crianças são vistas como “ativas na construção de si mesmas, da
sociedade e do próprio sentido de infância, desde pequenas (Sarmento, 2003; Prout, 2005
in Martins & Castro, 2011: 620). É de salientar a tecnologia que outrora se desconhecia
e hoje cada vez está mais ao alcance e que as crianças fazem também suas, numa infância
em que o acesso a informações de todo o mundo, a comunicação rápida, entre outras
funcionalidades é algo que muda um pouco a forma como se viam as crianças num tempo
anterior.
Nesta senda, surge inevitavelmente a abordagem à escola, não fosse ela uma das
instituições socioeducativas que foi sendo responsável pela preparação de crianças e
jovens até adultos. Essa preparação relaciona-se com a instrução e promoção da
socialização, na construção de uma cidadania comum (Martins & Castro, 2011), sendo
nesse processo que se encontram e confrontam os conceitos de “ofício de aluno” e de
“ofício de criança”, influenciados por conceções contemporâneas e clássicas, em que,
respetivamente, se ressalva o caráter negociado e de comunicação da identidade do
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indivíduo, como efeitos da interiorização de normas e valores pelas crianças (Cássia,
2010).
Entende-se então que o “ofício de aluno” é, antes de mais:
a "aprendizagem das regras do jogo" escolar. Ser "bom aluno" não é somente assimilar
conhecimentos, mas também estar disposto a "jogar o jogo" da instituição escolar e estar
disposto a exercer um papel que revela tanto conformismo quanto competência. Assimilar
o currículo, não somente o formal, mas também o chamado "currículo oculto" (onde se
aprendem as regras não explícitas, mas igualmente necessárias da cena pedagógica) é
tornar-se um "nativo da cultura escolar", capaz de desempenhar o "papel de aluno" sem
perturbar a ordem institucional nem demandar atenção particular (Sirota, 1993 in Cássia,
2010: 191)

Trata-se de uma apropriação e reinterpretação que as crianças fazem relativamente
ao desempenho de um papel na organização escola, aprendendo os conteúdos que são
úteis à escolarização e valorizados pelo(a) professor(a), ajustando-se aos códigos que
estão quer nas práticas pedagógicas quer no currículo oculto, aquele que está também
presente sem ser conteúdos formais, mas que também se aprende as regras sociais e
morais por que se regem as relações entre os grupos na instituição. É relembrando e
trazendo a perspetiva de Perrenoud, que Sirota (2001) refere o ofício de aluno articulado
com as noções de curriculum oculto e curriculum real, tratando-se para a criança de ser
parte da instituição, como indígena que adquire competência do membro da tribo.
E a compatibilização deste ofício de aluno com o ofício de criança? Esta é um
conjunto de ações e de comportamentos que a criança aprende a desempenhar e a gerir
em função das obrigações escolares e dos seus interesses e preferências individuais e em
função do grupo de pares.

As crianças aprendem assim que embora tenham que estar fisicamente presentes, os seus
interesses pessoais podem ser mantidos e alimentados, dissimuladamente, sem perderem
a face (Goffman, 1996 in Ferreira & Tomás, 2016: 451).

A criança tem, assim, um duplo papel na escola: tem o seu ofício enquanto aluno,
mas também tem o seu ofício como criança, as suas vontades, desejos, interesses como
criança que é, e com as outras crianças. Reconhecer o ofício de criança em simultâneo
com o ofício de aluno, implica levar a criança a sério, isto é, “considerando-as como
atores em sentido pleno e não simplesmente como seres em devir. As crianças são ao
mesmo tempo produtos e atores dos processos sociais. (Sirota, 2001: 19). Segunda a mesma
autora:
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A noção de ofício de criança aparece de início na literatura pedagógica, nos escritos de
Pauline Kergomard, célebre inspetora francesa de escolas maternais. É ela quem introduz
essa noção, a propósito da escola maternal. Trata-se, para ela, de definir uma escola que
corresponda à natureza infantil, onde se operem livremente os processos de maturação e
desenvolvimento. Nessa escola, a criança poderá cumprir o seu papel. Há nela adequação
entre o que a instituição define, ou, pelo menos, entre seu projeto renovador e o estatuto
reservado à criança no interior da instituição, visando sua função de socializar, uma vez
que a essa definição social da infância corresponde, paralelamente, a uma
institucionalização da infância em alguns dispositivos pedagógicos.” (idem:14)

Num contexto socioeducativo como o atual, em que a condição de aluno colonizou
a condição das crianças, importa assim, buscar as crianças que habitam os alunos para
que a escola e os recreios escolares salvaguardem e façam cumprir o “interesse da
criança”, os seus direitos, e a transformação do seu estatuto na escola.
2.2. Culturas infantis e culturas lúdicas
Quantos de nós nos lembramos de canções, de jogos, de danças ou de tudo
misturado que foram ficando desde que éramos crianças, embora sofrendo pequenas
alterações com a sua passagem de geração em geração? Ainda hoje, algumas brincadeiras
e esses jogos cantados e dançados permanecem no dia a dia do brincar de muitas crianças,
como se de um costume ou tradição se tratasse.
Quando a criança chega à escola é um ser individual com as suas especificidades
e capacidades, mas já é também um ser social, portadora de uma bagagem cultural
adquirida na família, com os seus pares, os usos dos produtos mediáticos para a infância.
A partir de então também ali vai participar na construção de um “nós” quando, ao interagir
recorrentemente com os seus pares, produz com eles/as as culturas infantis. São essas
práticas socioculturais que dão significado às experiências de se ser criança, ou seja, um
conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças
produzem e compartilham na interação com seus pares" (Corsaro, 1997).
Ao falar sobre cultura da infância, é importante abordar também a existência de
uma cultura lúdica (Brougère, 1998) que pode ser vista, por exemplo, como um conjunto
de regras e significações próprias do jogo que o jogador adquire e domina no contexto de
seu jogo. Acrescenta ainda:
Em vez de ver no jogo o lugar de desenvolvimento da cultura, é necessário ver nele
simplesmente o lugar de emergência e de enriquecimento dessa cultura lúdica, essa
mesma que torna o jogo possível e permite enriquecer progressivamente a atividade
lúdica. O jogador precisa partilhar dessa cultura para poder jogar.”
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Essa cultura lúdica faz uso de elementos da cultura do meio ambiente da criança
para ajustá-la ao jogo. Segundo Brougère (1998),

Cada cultura, em função de analogias que estabelece, vai construir uma esfera delimitada
(de maneira mais vaga que precisa) aquilo que numa determinada cultura é designável
como jogo. O simples fato de utilizar o termo não é neutro, mas traz em si um certo corte
do real, uma certa representação do mundo.”

Ora, o brincar está incluído nessas rotinas da cultura lúdica entre pares, sendo um
dos valores mais importantes das culturas infantis (Corsaro, 1997).
São várias as dimensões que integram aquilo que Sarmento (2004) define como a
gramática da cultura da infância, como a semântica (processos de significação próprios
que a criança dá à realidade; por exemplo o ‘era uma vez’ que remete para uma
temporalidade recursiva), a sintaxe (as regras de articulação entre os elementos
simbólicos) e morfologia (a especificidade das formas que assumem os elementos das
culturas infantis, relacionada com as formas dos jogos, brinquedos, rituais, gestos e
palavras) e a pragmática (relações de comunicação que estabelecem entre pares e nos
modos pelos quais se realizam as relações sociais do grupo de pares). Neste sentido, as
culturas infantis, apesar de se relacionarem com as culturas adultas revelam a sua
autonomia relativamente aos adultos uma vez que as crianças constroem outros
significados, ressignificam e reinventam o mundo adulto, por exemplo, através da fantasia
do real (Sarmento, 2004).
Finalmente, importa ainda referir que as culturas infantis e as culturas lúdicas
infantis são constituídas e atravessadas pelas marcas estruturais de género, idade, classe
social, etc. Nesse sentido, é possível identificar nas culturas de pares infantis, culturas
genderizadas, etarizadas, de classe que se entrecruzam e que se jogam diferentemente em
função das circunstâncias e dos circunstantes. As culturas infantis não são separáveis da
organização social do grupo de pares. Deste modo, no jogo há a manifestação de um
sujeito, numa cultura que lhe dá significado e um sentido, e só se considerará um jogo se
os seus atores sociais o virem, interpretarem como tal. Em suma, o jogo acaba por ser
uma atividade social e cultural:
Há, portanto, estruturas preexistentes que definem a atividade lúdica em geral e cada
brincadeira em particular, e a criança as apreende antes de utilizá-las em novos contextos,
sozinha, em brincadeiras solitárias, ou então com outras crianças. Não se trata aqui de
expor a gênese do jogo na criança, mas de considerar a presença de uma cultura
preexistente que define o jogo, torna-o possível e faz dele, mesmo em suas formas
solitárias, uma atividade cultural que supõe a aquisição de estruturas que a criança vai
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assimilar de maneira mais ou menos personalizada para cada nova atividade lúdica
(Brougère, 1998: 2).

2.3. Brincar, relações entre pares e inclusão
O brincar é um meio de as crianças viverem as culturas que as cercam e essa
cultura está ligada à cultura de pares, na medida em que demonstra o modo como as
crianças estabelecem interações entre si e com os adultos e o quanto todas estas pessoas
que contactam com as crianças estão implicados nesse processo (Nogueira, 2015). A
escola é um dos espaços privilegiados para esta vivência da cultura lúdica pelas crianças,
a partir de diversas situações que proporcionam a interação entre pares. (idem). Neste
contexto, onde as crianças passam grande parte do dia, vai havendo muita brincadeira,
havendo estas vivências culturais de um modo particularmente especial. Esta brincadeira
é
uma prática social que se constrói no encontro com o outro, em que “[...] o processo
coletivo de brincar envolve a coordenação de ideias, papéis, significados e ações,
exigindo constantes negociações e ajustes pelas crianças, sendo, portanto, passível de
rupturas” (Borba, 2005: 23).

Essas negociações das crianças quando brincam, fornecem elementos importantes
à compreensão de como elas percebem e reproduzem a cultura do contexto em que
vivem.” (Nogueira, 2015: 120). É pois, nas relações com outras crianças, que esta cultura
de pares se vai contruindo, nas relações de amizade que se relacionam com uma rede de
alianças e solidariedade
pautadas pela igualdade e diferença, hierarquias, poderes e desigualdades estruturais, e
todas elas das redes de sociabilidade - essas relações eletivas com outros significativos,
fundadas na empatia e intuição, e que, permeadas por afetos e emoções necessárias à
satisfação da intimidade interpessoal, tecem a cooperação e reciprocidade subjacentes às
solidariedades que alimentam as acções colectivas com as quais as crianças constroem e
expandem a cultura de pares (Ferreira, 2004)

Nestas redes de relações sociais, fazer amigos(as) com quem se desenvolvam
ações em conjunto, pode criar significados e entendimentos comuns que permitem, por
sua vez, tornar o contexto em questão transformável (Ferreira, 2002). É com estas ações,
quer de partilha, de conversa, de troca de ideias que se vai construindo a cultura e se vai
permitindo que as crianças sintam que pertencem a determinado grupo ou contexto. Se
aqui se fala em pares, supõe-se que todas as crianças têm o direito a participar, estando
devidamente incluídas, para definirem “as regras do jogo” (idem). Fazer amigos é
acompanhado de negociação de relações e estabelecimento de identidades que sejam
aceitáveis para todos(as), mas também o grau de satisfação que se alcança, tornando-se
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num processo complexo que se relaciona com o sentimento de pertença, onde seja
possível falar de inclusão.

3. Sustentabilidade, Educação e Infância em espaços/tempos do recreio
3.1. Arte, estética e solidariedade no mundo do recreio
A crescente visibilidade social da infância e das crianças fez-se acompanhar do
paulatino reconhecimento dos direitos das crianças que ganham grande relevo com a
ratificação da Convenção dos Direitos da Criança (1989).
Deste modo, na CDC (1989) os seus 54 artigos são passíveis de serem organizados
em torno de três grandes tipos de direitos - os de proteção, os de provisão e os de
participação -, embora ainda haja um longo caminho a percorrer no que se refere à sua
concretização. As crianças são, a partir de então, reconhecidas como sujeitos de direitos,
sejam eles: o direito à liberdade de expressão, à educação, ao lazer, entre outros.
Salientam-se aqui os direitos à educação e lazer; o primeiro afirmando que:
Artº 28º 1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança à educação e tendo,
nomeadamente, em vista assegurar progressivamente o exercício desse direito na base da
igualdade de oportunidades
Artigo 29 1. Os Estados Partes acordam em que a educação da criança deve destinar-se
a:
a) Promover o desenvolvimento da personalidade da criança, dos seus dons e aptidões
mentais e físicos na medida das suas potencialidades;
b) b) Inculcar na criança o respeito pelos direitos do homem e liberdades fundamentais
e pelos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas
c) Inculcar na criança o respeito pelos pais, pela sua identidade cultural, língua e
valores, pelos valores nacionais do país em que vive, do país de origem e pelas
civilizações diferentes da sua;
d) Preparar a criança para assumir as responsabilidades da vida numa sociedade livre,
num espírito de compreensão, paz, tolerância, igualdade entre os sexos e de amizade
entre todos os povos, grupos étnicos, nacionais e religiosos e com pessoas de origem
indígena;
e) Promover o respeito da criança elo meio ambiente

Em relação ao lazer podemos ler que:
Artigo 31
1. Os Estados Partes reconhecem à criança o direito ao repouso e aos tempos livres, o
direito de participar em jogos e actividades recreativas próprias da sua idade e de
participar livremente na vida cultural e artística.
2. Os Estados Partes respeitam e promovem o direito da criança de participar plenamente
na vida cultural e artística e encorajam a organização, em seu benefício, de formas
adequadas de tempos livres e de actividades recreativas, artísticas e culturais, em
condições de igualdade.
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Referem-se ainda como importantes os direitos de participação, designadamente
o direito a ser escutada e a expressar a sua opinião em assuntos que lhe digam respeito,
podendo assim influenciar uma decisão, o que se torna uma forma de inclusão,
aprofundamento e alargamento da democracia:

A legitimidade normativa de uma decisão democrática depende do grau em que os/as que
foram afectados/as por ela foram incluídos/as no processo de tomada de decisão e tiveram
a oportunidade de influenciar os resultados” (Young 2000: 6).

É neste contexto que se insere a pista deixada por Brougére (1998:12) quando
afirma que “Brincar torna-se o arquétipo de toda atividade cultural que, como a arte, não
se limita a uma relação simples com o real.” Ora, a arte é, por si só, de difícil definição.
Pode ser tudo e pode ser algo que é um nada, consoante o olhar de cada um(a). Não se
trata apenas de uma coisa, nem se relaciona de uma forma simples com a realidade,
constroem-se outras realidades, inventa-se, reconstrói-se visões, dá-se novos
significados. Mas a arte é expressão que se reveste de múltiplas manifestações, desde a
Pintura, à Dança, ao Teatro, entre outras.
Neste sentido, o brincar como cultura e como direito pode ser entendido como
uma porta de entrada e um modo de dar significado aos recreios escolares como espaços
também de arte, de expressão artística. Ou seja, as crianças ao brincarem expressam-se,
constroem e atribuem os seus próprios significados às relações sociais e com a natureza,
e às materialidades, e vão adquirindo e desenvolvendo uma série de competências como
a criatividade, que nem sempre encontra espaços e tempos na escola dos dias de hoje:
A escola atual concede muito pouco espaço e tempo às atividades orientadas para a
criatividade em que se recorre a uma motivação intrínseca e ao lúdico como modo de
favorecer a livre expressão (…) [ainda que esta leve] o indivíduo a uma maior
independência interna e autoconfiança, estimulando-o a desenvolver as suas aptidões.
Macedo, 2004: 13)

As crianças, em cada brincadeira, em cada interação, estão, muitas vezes, a criar
ideias, a imaginar, a fazer de conta, mostrando, tal como indica Freire (1997: 28), “uma
das significativas vantagens dos seres humanos – a de se terem tornado capazes de ir mais
além de seus condicionantes.” A mexer naquela terra ou folha que encontra no recreio,
posicionando-a de certa maneira e dando-lhe um sentido próprio, a criança está já a
construir a sua arte, ou a fazer aquela torre com pequenas pedras está a formar alguma
ideia e a aprender fazendo.
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É Louçã (2018: 130), referindo-se a um projeto onde o corpo dos(as) alunos(as)
era foco, que traz a afirmação de uma professora que considerou o trabalho feito naquele
projeto como “uma continuidade daquilo que se faz na escola”, porque há coisas que os
professores não conseguem fazer chegar aos alunos por palavras e, essas mesmas coisas,
“(…) aprendem com o corpo”. É nesta autonomia, das construções tão próprias de cada
criança, no modo como apreende o conhecimento e se relaciona com o papel dos
educadores(as) ou professores(as) que se concebe a Ética na Educação pela Arte. Como
enuncia Paulo Freire (1997: 29)
os(as) alunos têm que ser capazes de se posicionar como sujeitos ativos no seu processo
de aprendizagem, onde se vão (…) transformando em reais sujeitos da construção e da
reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo.

A arte pode estar num desenho, mas também na forma de cada coisa com que as
crianças brincam, ou como representam uma personagem de desenhos animados. Todo
esse enredo é educativo para as crianças, pois:
É o pensamento criativo que nos permite ‘dar saltos em frente’ pela formulação de
hipóteses, pela especulação e pela provocação. (…) Um salto criativo pode avançar o
nosso raciocínio. Partimos à frente. Sem o pensamento criativo, partimos de trás e temos
de nos esforçar por avançar, baseados naquilo que conhecemos.” (DeBono, s/d cit in
Magalhães, 2004: 13)

Também a estética marca lugar neste mundo do brincar, das atividades da criança,
do espaço do recreio, num todo. Tal como enuncia Ribeiro (2018), muitas vezes, a
imaginação e a emoção são excluídas do processo de ensino-aprendizagem. Contudo, é
quando se dá este espaço para criar e imaginar que as crianças mais se sentem no seu
mundo, como já abordado. Assim, pode-se aqui remeter para aquilo que o autor denomina
de pensamento divergente “[que se] ocupa em descobrir uma solução que, além de
cumprir os critérios de qualidade ou eficácia, seja nova ou original” (idem: 56). E isso
acontece na sala de aula, quando cada criança cria algo seu, original, mas também no
recreio nas suas brincadeiras.
É nestas relações de pares, enquanto as crianças brincam e se relacionam, que se
pode trazer o conceito de solidariedade na educação pela arte, uma noção de aprender
com outro, de ver o lado do outro, de ajustar ideias decidindo, depois, o que jogar, como
jogar, com quem… Importa, assim, trazer para este plano Macedo, Clough & Santos
(2017: 8) quando referem que:
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A educação através das artes envolve um quadro holístico, acessível e inclusivo para a
expressão emocional e física dos participantes. O envolvimento numa educação através
das artes também proporciona oportunidades de desenvolver conhecimentos e
competências essenciais que são requeridas na vida social dentro e fora da escola4.

3.2. Sustentabilidade e infância
Tem-se falado sobre os direitos da criança, colocando-a num lugar de maior
visibilidade, e com uma crescente preocupação com o seu bem-estar. Este bem-estar pode
estar relacionado com a inclusão e satisfação pessoal das crianças em particular, e das
comunidades em geral. Segundo Sarmento & Ferreira (2008) entende-se bem-estar como
a condição de satisfação pessoal e inclusão plena, dos indivíduos e das comunidades
sociais. Assim, pareceu crucial evidenciar a definição destes autores face à conceção de
“bem-estar”:
[Bem-estar] corresponde ao sentido de equilíbrio bio-psicológico, por satisfação das
necessidades fundamentais de sobrevivência e de equilíbrio nas relações do sujeito
consigo próprio e com o ambiente social e natural. (…). Respeita essencialmente a uma
noção individual de confronto e equilíbrio pessoal (…)” (idem, 2008: 69-70).

Esta noção de bem-estar das crianças relaciona-se com a conceção de
sustentabilidade que, importa referir aqui de um modo mais particular, se relaciona com
a esfera da sociedade. A sustentabilidade é, deste modo, um conceito complexo, que deve
considerar as três esferas: ambiente (recursos e fragilidade do ambiente físico), sociedade
(incluindo cultura, participação, opinião pública e mídia) e economia (o crescimento
económico e seu impacto na sociedade e no meio ambiente)” (Gadotti, 2008: 37).

Ela demarca-se, ainda, pela necessidade da noção de cidadania planetária, onde
sustenta uma visão unificadora do planeta e uma sociedade mundial global, com a
necessidade de um objetivo comum. A sustentabilidade comporta também um lado que
se relaciona com o “seu sentido mais generoso e amplo”, que
significa uma nova maneira igualitária, livre, justa, inclusiva e solidária de as pessoas se
unirem para construírem os seus modos de vida social, ao mesmo tempo em que lidam,
manejam ou transformam sustentavelmente os ambientes naturais onde vivem e de que
dependem para viver e conviver.” (Gadotti, 2008:14).

Tradução livre. “Education through the arts involves a holistic, accessible and inclusive framework for
the emotional and physical expression of the participants. Engagement in education through the arts also
provides opportunities to develop essential knowledge and skills that are required in social life in and out
of school.” (versão original)
4
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Neste sentido, as crianças ao brincarem entre si, nos recreios escolares, estão a
lidar com estes conceitos e poderão experimentá-los diferentemente, pois é nas relações
e no reconhecimento do outro, na inclusão num grupo de brincar onde se sinta livre para
tomar decisões, opinar e participar que a construção da sustentabilidade social tem
oportunidades para se realizar.
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Capítulo 2 - Investigar acerca dos recreios de uma escola para
conceber um projeto – questões metodológicas e éticas

Desde o primeiro instante em que optei pela vertente de projeto que me confrontei
com a necessidade de conceber um projeto com sentido, não me focando apenas naquelas
que podem ser as minhas ideias, aquilo que identifico e aponto como sendo importante,
mas de modo informado quer pelos atores do terreno quer pelo conhecimento que através
deles e no próprio terreno adquiri. Nesse sentido, procura-se num primeiro momento
explicitar o posicionamento assumido para a elaboração de um projeto e, num segundo
analisar criticamente as relações e os processos ético-metodológicos vividos com
crianças, assistentes operacionais e professores de uma escola, essenciais para preconizar
o projeto. Por fim, reflete-se acerca das principais limitações havidas.

1. Posicionamento epistemológico, metodológico e ético acerca da pesquisa e da
intervenção no campo da educação
Em Ciências da Educação, sempre se revelou um desafio assumir uma posição
enquanto campo científico, dado que a produção de conhecimento que realiza se debruça
sobre fenómenos sociais, distinguindo-se das Ciências Exatas, no objeto de estudo e nos
métodos. Assim sendo, procura entender a complexidade da realidade social dentro de
uma totalidade, em que os(as) próprios(as) investigadores(as) também estão
incluídos(as).
Neste sentido, adotou-se um posicionamento metodológico qualitativo, uma vez
que se trata de construir conhecimento acerca de um contexto social e seus agentes. Isso
significa que a pesquisa se caracteriza por ser de natureza compreensiva, empática, tendo
o investigador que estar no contexto e relacionar-se com os atores que a ele pertencem e
nele vivenciam vários acontecimentos, para as compreender e escutar enquanto recolhe
dados essencialmente descritivos. O(a) investigador(a), é então o principal instrumento
na recolha dos dados, cabendo-lhe observar de “baixo para cima” e analisar os dados de
uma forma indutiva, de modo a procurar compreender que significado os participantes
dão às suas experiências. Além disso, o investigador(a) preocupa-se mais com o processo
em si do que com os resultados (Bogdan; Biklen, 1994). Segundo Bogdan e Taylor (1986)
o(a) investigador(a) deve estar completamente envolvido no campo de ação dos
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investigados, uma vez que se trata de tornar a realidade estranha familiar e a que é familiar
estranha. Nesta lógica, este posicionamento abre-se ainda uma maior diversidade de
procedimentos metodológicos na investigação, e inclui a subjetividade do(a)
investigador(a) nos processos de reflexividade crítica.
Em coerência, o posicionamento adotado no que se refere à elaboração de uma
proposta de projeto de intervenção no campo educativo implicou, num primeiro
momento: identificar uma base generativa; analisar o contexto e avaliar os problemas
sentidos e os recursos existentes; definir os objetivos da intervenção e selecionar
estratégias de intervenção. Num segundo momento, referente ao planeamento da
intervenção: determinar quais as principais atividades a implementar no seguimento da
estratégia definida e em que sequência; definir um "horário" específico e público para a
realização destas atividades; identificar os recursos (pessoais e materiais) necessários;
atribuir responsabilidades específicas. Segue-se uma possível implementação da
intervenção e avaliação da intervenção do processo e dos resultados. (Menezes, 2007).
Isso requer conhecer as suas histórias, vivências, regras e culturas; ou seja, tomar como
base as necessidades e perspetivas acerca do contexto, o que é essencial para que os
diversos atores do próprio contexto se identifiquem e possam, de facto, fazer parte do
projeto. Deste modo, não se trata de elaborar um projeto para mas sim de elaborar um
projeto a partir de… Tendo em conta a perspetiva de Cortesão (2002), procurou-se
desenvolver um trabalho de projeto que se caracteriza por “recorrer predominantemente
a metodologias qualitativas, estar informado pelo “discurso da possibilidade” de
intervenção, pressupor a interação teoria/prática, apostar na implicação dos atores sociais
que o desenvolvem e no trabalho realizado em equipa (idem, 85-86).
Um tal posicionamento de pesquisa e de intervenção requer ainda consciencializar
as relações de poder e, por conseguinte, um conjunto de cuidados éticos, ou seja, a
consciência de que ser uma presença implica que assumir a responsabilidade, pessoal e
coletiva, inerente à construção dessa mesma presença.” (Batista, 2005: 44). Nesse sentido,
procurou seguir-se uma conduta pautada em valores, como respeito pelos atores do
terreno, salvaguarda do seu anonimato, à vontade para desistirem da participação na
pesquisa, de acordo com os preceitos do consentimento informado, esclarecido e
voluntário.

30

2. Análise do processo vivido no terreno
2.1. Pesquisa bibliográfica
Com o objetivo de reunir informações e dados que servissem de base e de
fundamentação teórica e metodológica para esta proposta de Projeto, foi necessário
realizar pesquisas bibliográficas em torno do tema do universo da infância e do brincar
em escolas do 1º CEB.
A pesquisa bibliográfica iniciou-se logo que comecei a pensar no que iria realizar
e durou até ao final da escrita do presente relatório, acompanhando o caminho de
construção do Projeto como um todo. As leituras da bibliografia permitiram estabelecer
uma base de conhecimento científico para poder fundamentar e conceber um projeto com
pertinência.

2.2. Critérios de seleção de um contexto para observar
Dadas as exigências que o trabalho académico acarreta no que respeita a tempo,
exequibilidade e um maior foco, optei por realizar o momento da pesquisa apenas numa
escola do 1º CEB, geograficamente localizada perto do meu local de residência e de
trabalho, e que aqui será designada por Centro Escolar de R.
Outro dos critérios deveu-se ao facto de, no momento de iniciar a pesquisa, eu me
encontrar a desenvolver trabalho como colaboradora na CAF, abrangendo crianças da
escola, o que me permitia potenciar uma mais rápida integração e uma relação mais
próxima com professoras, assistentes operacionais e crianças porque já as conhecia
minimamente de outras situações socioeducativas. O mesmo critério foi extensível, em
alguns casos, para as crianças que já me conheciam do grupo de escuteiros.
Finalmente, outro dos critérios para me focar nesta escola e para, com base nela,
elaborar um projeto de intervenção educativa prendeu-se com as relações entretanto
estabelecidas com a AP, na medida em que é esta quem procura as entidades de CAF a
trabalhar na escola, e cujos(as) encarregados(as) de educação fui conhecendo e
simpatizando.

2.3. Da entrada no terreno às negociações com os atores no decurso da
pesquisa
Todo o processo de pesquisa se iniciou com a negociação de entrada na instituição
com a Diretora do Agrupamento, dirigindo-me à Escola onde esta se encontrava e
explicando do que se tratava, que objetivos estavam subjacentes, entre outras questões e,
após a sua anuência e comunicação com a Professora Coordenadora do Centro Escolar,
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dirigir-me ao mesmo para conversar, solicitando se poderia estar presente na escola a fim
de realizar observação no recreio e entrevistas, se possível, a professores(as) e assistentes
operacionais que se mostrassem disponíveis para tal (cf. Apêndices I, II, III e IV).

Depois de acertar tudo com a professora, saí e ela foi então apresentar-me a uma
auxiliar/assistente operacional, para que tomasse conhecimento de que haveria alguém
“estranho” pela escola e dizendo que era estudante e que estaria a partir do próximo ano
letivo. Hoje era para um primeiro contacto. A senhora foi atenciosa, aliás, todos foram (…)
Depois, foi-me apresentando a outras funcionárias que, algumas delas, eu já conhecia aqui
da freguesia ou devido aos escuteiros, ou vizinhança. Todos foram muito prestáveis e muito
simpáticos. Percebi que podia ter ali algumas informantes privilegiadas (NT114/07/20199)

Uma vez que pretendia observar as crianças e saber as suas opiniões foi também
pedida autorização para tal aos pais/encarregados/as de educação das crianças (cf.
Apêndice IV). Para chegar até eles(as), solicitei o auxílio da Professora Coordenadora
que faria chegar essa informação através dos seus meios.
A receção de respostas de aceitação da minha permanência na escola,
especialmente durante o tempo dos recreios permitiu-me ainda ter acesso direto às
crianças. Com elas, as negociações para a minha presença passaram por conversas
informais, explicando melhor que fazia ali, embora já houvesse esse conhecimento por
parte dos intervenientes do Centro Escolar que foram divulgando.
As crianças parecem ter-se habituado de uma forma bastante tranquila à minha
presença, e até notei que gostavam dela, puxando-me frequentemente para as
brincadeiras:
Aproximei-me destas meninas e elas calaram-se… Eu disse que cantassem à vontade, que
queria ver como era. Lá fizeram. (…) umas meninas vieram falar comigo, não se
lembravam do nome, mas ainda se lembravam de quem eu era. Falaram de mim a uma
colega que pensava que eu podia ser a “prima emprestada” dela. Gostavam de saltar e
estavam curiosos quando viram que um dos meninos me desafiou a jogar ao tal jogo
gigante pintado no chão e eu aceitei. Vieram logo muitos ver o que se passava.
(NT318/09/2019)

Durante os meses de setembro (final) a março (início), tive oportunidade de ir à
escola cerca de 2 vezes por semana, observar os recreios da escola. No início de março,
a pandemia provocada pela Covid-19 estava já alarmante, ameaçando-se o fecho das
escolas. Passados alguns dias do mês de março, o Centro Escolar fechou, deixando
quebrado este processo de recolha de dados e de tudo o que ele implica.
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2.4. Procedimentos para recolha de dados
2.4.1. Observação participante
Recorri à observação participante no sentido de acompanhar, no terreno, como
seria toda a dinâmica, nomeadamente dos recreios do Centro Escolar. Deste modo, pude
percecionar diretamente o seu funcionamento e os fazeres das crianças, movimentandome pelo meio que pretendo conhecer melhor, e não através de uma observação distante e
distanciada.
A observação participante revelou-se uma mais valia para perceber o que
acontece, acompanhando de perto a realidade no terreno. A observação participante é,
assim,
realizada em contacto direto, frequente e prolongado do investigador, com os atores
sociais, nos seus contextos culturais, sendo o próprio investigador instrumento de
pesquisa. Requer a necessidade de eliminar deformações subjetivas para que possa haver
a compreensão de factos e de interações entre sujeitos em observação, no seu contexto
(Correia, 1999: 31).

Sendo o meu foco o recreio, onde, de um modo geral, mais andavam as crianças
e assistentes operacionais, procurei assumir uma posição que não incomodasse nem
colocasse em causa aquilo que era a dinâmica existente.
Nos primeiros dias que estive no recreio da escola, houve uma aproximação por
parte de algumas crianças que me olhavam com curiosidade em perceber melhor quem
eu era. Aos poucos foram-se habituando à minha presença e até pareciam gostar de
interagir, de perceber melhor o que eu fazia ali e contavam-me alguma peripécia das suas
vidas fora ou dentro da escola. Todavia, o recreio era um verdadeiro palco de
acontecimentos:

Algumas crianças olhavam, porque eu passeava por lá. Algumas delas viram ter comigo,
conheciam-me de algum lado. Acompanharam-me enquanto eu andava por lá. Ia olhando
para o que faziam (NT3 18/09/2019)
Alguns conhecem-me por estar a trabalhar na CAF, ou dos escuteiros, outras crianças
porque simpatizaram e nota-se que gostam e acham interessante ter-me ali. Perguntam
melhor quem sou e explico logo. Vou na brincadeira de alguns/mas e quem está à volta
aproxima-se. Engraçado como em segundos juntei um grupo considerável por ter entrado
no jogo da rolha/bola) aos penáltis. Tento sempre ouvi-los/as e acho que gostam disso.
Abraçam-me muito, agarram-se a mim e acompanham-me pelo recreio todo. Vão-me
explicando bem a cada curiosidade minha. (NT9 27/11/2019)
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entro na escola de mochila às costas e tenho logo uns companheiros/as a virem ter comigo.
Agarram-se a mim, vamos andando (na medida do possível) e vão-me mostrando o que
fazem. Riem de forma descontrolada, o que me faz rir também.” (NT17 9/03/2020)

Outras queriam que me juntasse às suas brincadeiras, conversas, ou apresentar o
espaço:
em segundos juntei um grupo considerável por ter entrado no jogo da rolha/bola) aos
penáltis. Tento sempre ouvi-los/as e acho que gostam disso. Abraçam-me muito, agarramse a mim e acompanham-me pelo recreio todo. Vão-me explicando bem a cada
curiosidade minha. Quando chove, vamos para os sítios todos onde tem cobertura, há
quem vá para os corredores pintar desenhos ou brincar (…). Há crianças no coberto (…),
outras noutros espaços onde há cobertura por mais curta que seja. Espreitei um corredor
onde brincam muitas crianças. Grande parte está a pintar desenhos. Um grupo joga aos
“pais e às mães” nas escadas (está mais coberto também aí) (…) São poucas as crianças
que arriscam ficar mais um pouco à chuva. (NT9 27/11/2019)

Num momento em que (desconhecia na altura), seria a última fase de recolha de
dados no terreno, o contar das crianças sobre o que faziam no recreio intensificava-se,
pois também a minha presença lá era algo que se iam habituando. No último dia em que
registei notas de terreno, devido à pandemia que se instalou e obrigou, inclusive, as
escolas a fechar, houve quem se juntasse a mim e me contasse o que faziam, embora por
vezes também questionassem acerca do que ali fazia.
As notas de terreno foram um pequeno retrato daquilo que vivenciei nas idas ao
Centro Escolar, no recreio com as crianças e, por vezes, com as assistentes operacionais.
Pude registar a relação que fui estabelecendo com as crianças, as brincadeiras que iam
fazendo e que espaços mais frequentavam.
Chegaram a chamar-me para dizer algo ou convidar-me para chutar uma bola.
Interpelavam para saber o que fazia. Por vezes, surgiam conflitos. Verificava como a
chuva alterava toda a dinâmica do recreio e tudo isto acabava por corroborar muitas das
falas dos(as) professores(as) (cf. Apêndice XII).
Em suma, a minha presença e contacto com as crianças deu-se de um modo
tranquilo e foi sendo levado com compreensão, alguma curiosidade e alegria da parte das
crianças que mais contactaram comigo, talvez porque, para algumas, a minha presença já
não fosse estranha devido ao meu trabalho.
2.4.2. Entrevistas semiestruturadas a professoras/es e assistentes
operacionais
Optei por realizar entrevistas semiestruturadas a professores(as) e assistentes
operacionais deste Centro Escolar, uma vez que considerei importante e necessário
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escutar o que cada um(a) tinha a dizer enquanto interveniente naquele contexto, que
conhece o recreio e as crianças. Nesse sentido, tratou-se de entrevistas semiestruturadas
que permitiam uma maior liberdade às/aos entrevistados/as para expressarem as suas
opiniões, mas com alguma orientação em termos dos temas a abordar, designadamente
do funcionamento dos recreios da escola, das suas conceções acerca dos recreios e
conceções sobre o brincar. Existiu, assim, um guião organizador com questões
orientadoras e temáticas mais ligadas ao tema que se procurava focar. Deixando, mesmo
assim, maiores possibilidades de diálogo e de introduzir outras questões no seu decorrer
(cf. Apêndices VI e VII).
Foi um desafio difícil para mim ir junto dos(as) professores(as) e assistentes
operacionais, incomodando, interferindo no seu quotidiano, mas percebi que depois de
os/as abordar todos compreendiam e procuravam ajudar, encontrando um horário que lhes
fosse possível para colaborarem neste meu trabalho.
Nesse sentido, entre o mês de setembro e de março, foi possível realizar 5
entrevistas com professores(as) e 4 entrevistas com assistentes operacionais. As
entrevistas decorreram na escola, mais especificamente na sala das assistentes ou da CAF,
genericamente tiveram uma duração de 40 minutos e foram gravadas usando o gravador
do telemóvel e do computador em simultâneo.
Posteriormente, as entrevistas foram transcritas e foram codificadas de modo a
tornarem-se anónimas.
2.4.3. Desenhos das crianças
Com vista a perceber o que gostam mais de fazer nos recreios, ou eventualmente
do que podem demonstrar que gostam, mesmo que de forma não intencional, procurouse apreender as opiniões das crianças acerca dos recreios escolares, mas agora, através
das suas produções gráficas.
Para tal contactaram-se os/as professores(as) solicitando a sua ajuda para
mediarem esta recolha de dados com as crianças das suas turmas, porque dessa forma
poder-se-ia juntar um número considerável de desenhos de um modo mais rápido,
embora, porventura, com algumas limitações metodológicas de fundo. O desafio lançado
às crianças foi apenas que cada uma delas desenhasse e/ou escrevesse o que mais gostava
de fazer no recreio.
Foi necessário algum tempo até que esta tarefa pudesse avançar, uma vez que teria
de se incluir em algum momento de sala de aula que fosse mais pertinente e permitindo
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que todas as crianças da turma fizessem os seus. À medida que ia encontrando lugar para
poder contatar o(a) professor(a), e este(a) afirmava que sim, fiquei a aguardar a sua
entrega. Esta situação colocou vários constrangimentos uma vez que a recolha de
produções gráficas infantis deve acautelar um conjunto de procedimentos tais como
indicar bem qual o sentido daquele desenho ao professor(a) e perceber de que modo foi
proposto pelo(a) mesmo(a), indicar o nome da criança e seu género, tornando-o depois
anónimo, por exemplo. Ora, neste caso, quer a proposta do tema do desenho, quer as
dinâmicas que se seguiram à realização não puderam ser observadas pela investigadora,
ficando assim por esclarecer em que condições foram produzidos e mesmo o seu conteúdo
pois além de muitos desenhos não estarem assinados, as crianças não foram escutadas
acerca deles.
Apesar de não ter havido recusas apenas foi possível recolher desenhos de crianças
de duas turmas - uma do 2º ano e outra do 3º ano de escolaridade – porque, entretanto, a
escola encerrou e tive de restringir esta análise. Ainda assim, obtive material suscetível
de permitir a sua análise (cf. Apêndice VIII e IX).
2.5. Procedimentos de análise dos dados: análise de conteúdo qualitativa
A análise de conteúdo é um procedimento importante no processo de investigação,
uma vez que se trata de uma “técnica de tratamento de informação” (Vala, 1986:104).
Depois de recolher os dados e falando primeiramente nas notas de terreno, procedeu-se
então ao processamento dessa informação.
A AC das notas de terreno procurou e compreender nos registos aspetos
relacionados com o recreio como um todo e identificar as categorias que dali emergiam
como relevantes: o que as crianças faziam no recreio e que tipo de brincadeiras; em que
espaços gostam mais de estar e a influência do clima nisso; conflitos que pude presenciar;
a relação que se estabelece entre mim e as crianças e também com assistentes. À medida
que ia analisando cada nota de terreno, sinalizava no texto os conteúdos que explicita e
implicitamente iam sendo interpretados, usando cores, selecionando e dispondo cada uma
das unidades de sentido em tabelas. Ao lado, uma coluna permita-me colocar anotações
que, posteriormente, também, procurei corroborar com a análise das entrevistas (cf.
Apêndice XII).
A AC das entrevistas realizadas às/aos professoras/es e AO, depois de transcritas,
implicou uma opção entre processos de categorização relativamente predefinidos em
função das perguntas do guião e a busca de significados contidos nas suas respostas, mas
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também de outros, emergentes, que davam conta de aspetos considerados importantes
pelas/os entrevistadas/os (cf. Apêndices XII e XIII). Posteriormente, procedeu-se à
sistematização das sugestões propostas nas entrevistas de ambos os atores (cf. Apêndice
XIV)
A AC dos desenhos das crianças, dadas as circunstâncias em que decorreu a sua
recolha, implicou, da minha parte enquanto investigadora, a tentativa de, com base do
registado, identificar e inferir as eventuais representações gráficas, apresentando uma
espécie de legenda para cada um deles. Para essa interpretação foi importante o
conhecimento adquirido durante as observações das atividades das crianças nos recreios,
seja para reconhecer determinadas brincadeiras ou brinquedos, seja para sublinhar a
presença de elementos nos desenhos que, ou se encontram ausentes dos recreios – espaços
verdes -, ou que parecem exprimir o desejo das crianças por atividades ao ar livre – céu
azul e sol. (cf. Apêndices VIII, IX, X).
Foi com base nas análises realizadas que se identificaram problemas chave dos
recreios e algumas das sugestões para os minimizar e que se procuraram ter em
consideração na elaboração da proposta de projeto que se apresenta na 2ª parte desta
Memória Descritiva.
3. Principais limitações
Numa escola participa toda uma comunidade que conhece melhor que ninguém o
seu próprio contexto, que tem perspetivas e opiniões acerca de vários assuntos, incluindo
acerca dos recreios – como funcionam, como poderiam funcionar, o que poderia
melhorar... No entanto, apesar de, à partida, observar e escutar as crianças, professores e
assistentes operacionais que passam o seu dia a dia neste contexto, e disso poder
constituir-se no melhor procedimento para poder projetar de facto algo com sentido para
quem vive naquela realidade, sucederam-se algumas limitações que importa dar conta.
A entrada no terreno foi um passo importante e que dei de forma mais segura e
tranquila do que eu poderia achar inicialmente, mas reconheço uma limitação logo nas
semanas que se seguiram relativamente ao interpelar os(as) professores(as),
principalmente. Isso devia-se ao facto de os ver com menos frequência do que, por
exemplo, as assistentes que iam estando pelo recreio e com quem se tornou mais simples
estabelecer uma relação e um primeiro contacto. Além disso, pensava que os
professores(as) iriam apresentar outro tipo de impedimentos devido às aulas e outros
compromissos que pudessem ter. Enquanto investigadora, é necessário que me sintisse
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bem no contexto e com as pessoas, mas senti-me menos bem num primeiro contacto com
os(as) professores(as). Percebi, no entanto, que era menos “dramático” quando conseguia
avançar e logo percebia que respondiam com interesse em colaborar, arranjando espaço
no meio das aulas.
Além disso, enquanto estudante investigadora sem experiência em entrevistas,
pude verificar que por vezes deixei o guião de lado, avançando com temas acerca dos
quais queria falar, acabando por influenciar, sem querer, o que o(a) entrevistado(a)
pudesse referir de seguida. Isso ocorreu sem que tivesse noção, porque todas as
entrevistas, de um modo geral, decorreram em tom de conversas bastante interessantes.
O facto de se tratar de um trabalho de Projeto era algo tão incomum que muito
poucos(as) estudantes optaram por este caminho. A limitação que encontrei aqui
relaciona-se também com a ausência de outros trabalhos que pudessem ter sido
consultados, com os quais nos pudéssemos guiar. Acresce que o facto de se tratar de um
processo de elaboração de um projeto que tem de projetar o conhecimento adquirido
mobilizando competências de imaginação, de antecipação de situações concretas foi algo
difícil de lidar, em alguns momentos.
Acrescenta-se ainda que as idas ao terreno foram sendo realizadas semana a
semana, ao longo de cerca de 6 meses e não mais devido ao fecho das escolas em contexto
de risco de saúde pública, gerado pelo vírus Covid-19. A observação participante, assim
como as entrevistas realizadas cessaram nesta altura, sendo alvo de análise os produtos
recolhidos até aí. Isso significa que a análise realizada teve de ser efetuada tendo em conta
uma parte menor de dados do que seria espectável. Além disso, as emoções e a motivação
fragilizaram-se devido ao perigo de saúde que todos(as) corríamos, sendo que a saúde
pessoal poderia prejudicar a de quem nos era próximo, mas também consequências no
trabalho e gestão de tudo isto no espaço casa.

CAPÍTULO 3 - O Recreio do Centro Escolar: caraterização
do contexto e análise dos seus usos pelas crianças nas
perspetivas de professores(as), assistentes operacionais e
crianças
Neste capítulo apresenta-se a caraterização da escola e dos atores onde decorreu a
pesquisa, seguindo-se a análise das práticas que ocorrem nos recreios escolares,
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considerando as perspetivas de professores(as), assistentes operacionais e crianças e
buscando identificar e compreender tópicos de convergência e de divergência entre estes
diferentes tipos de atores. Da análise cruzada das duas perspetivas identificam-se ainda
as suas sugestões de melhoria relativamente aquele recreio e que são suscetíveis de
projeção para outros recreios escolares.

1. A escola e o seu recreio – caraterização do espaço e do
tempo escolar
A escola, aqui designada como o Centro Escolar, foi inaugurada no ano de 2012
e situa-se numa vila do norte de Portugal, num concelho limítrofe do Porto, numa zona
industrializada e com paisagens verdes. É uma vila densamente povoada, sendo a
escolarização dos(as) habitantes maior em jovens adultos que vão tendo alguma formação
específica em determinados cursos, baixando, de um modo geral, a partir dos 40-50 anos,
embora tenha tendência a subir dada a necessidade de formação até ao 12º ano solicitada
por parte de muitas empresas.
Existindo 7 agrupamentos de escolas no concelho, o Centro Escolar pertence ao
Agrupamento de Escolas de R., captando crianças da vila e outras provenientes de mais
três freguesias em redor. Comporta um Jardim de Infância frequentado por cerca de 44
crianças e o 1º Ciclo com um total de cerca de 270 crianças com idades entre 5 e 10, que
frequentam o 1º ciclo distribuídas por 13 turmas, do 1º ao 4º ano de escolaridade.
O espaço da escola é composto por 3 blocos: dois onde se localizam as salas de
aula, os blocos A e B, e um outro, o bloco C onde estão a cantina e a biblioteca.
Atrás do bloco C, há o campo de jogos com algumas pequenas árvores de um dos lados
e, no lado oposto, um corredor coberto (cf. Foto 2). Entre o campo de jogos e este corredor
coberto, existe um espaço descoberto, normalmente local de passagem (cf. Foto 2).
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Foto 1- espaço do coberto

Foto 2- espaço do campo de
jogos

Foto 3- espaço dos tapetes

Foto 4 - espaço de ervas e
areias/terra

Foto 5 - parque infantil (para JI)

Foto 6- jogo da macaca no
coberto

Foto 7 - jogo do galo no coberto

Foto 8 - jogo do caracol
(percorrendo os números) no
coberto

Foto 9 - jogo “twister” perto dos
tapetes

No meio dos blocos, há o espaço dos tapetes, que é também descoberto (cf. Foto
3). Ao fundo desta zona, há o coberto (cf. Foto 1) e uma zona com ervas e terras com
algumas árvores pequenas (cf. Foto 4). Ao lado, existe um parque infantil (cf. Foto 5)
com um escorrega e alguns balancés, que se destina às crianças que frequentam o Jardim
de Infância deste Centro Escolar.
Em termos de equipamentos ou outros dispositivos para as crianças brincarem
existem os balancés e escorregas do parque (embora não seja destinado ao 1º CEB), no
campo, os cestos de basquetebol, assim como alguns jogos pintados no chão do recreio
(perto da zona dos tapetes e no coberto (cf. Fotos 6, 7, 8 e 9).
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O horário de funcionamento da escola, organizado conforme o quadro 1, mostra a
ocupação das crianças, por exemplo. se iniciarem a escola às 9h e ali permanecerem até
às 16,30h, ou mais tarde se ainda frequentarem as AEC, disporão apenas de cerca de 2h
de recreio e talvez um pouco mais se puderem aproveitar algum do tempo da hora do
almoço.

Tarde

Manhã

Quadro 1 – Organização do tempo escolar

Horas
7h30 e as 9h
9h-10h30
10h30-11h
11h-12h30

Atividades
CAF
Início das aulas
Intervalo do lanche
Aulas

12h30-14h15

Intervalo do Almoço

14h15-15h45
15h45-16h30

Início das aulas
Intervalo do lanche

16h30-17h30

AEC’S

17h30-20h

CAF

Espaços
Sala da CAF
Sala de aulas
Recreio
Sala de aulas
Cantina
Recreio
Sala e aulas
Recreio
Sala de aulas
ou recreio
Sala da CAF

Ainda assim, nessas 2 horas de intervalo para recreio, repartidas pela manhã e a
tarde, depois de retirado o tempo para lancharem e fazerem as suas necessidades básicas,
o tempo livre para brincarem na escola será reduzido. Para muitas crianças esse será o
tempo livre diário que disporão para brincarem com outras crianças e desenvolverem
redes de sociabilidade essenciais ao seu desenvolvimento pessoal e social.

2. Professoras/es, assistentes operacionais e crianças – caraterização dos atores
A população da escola é composta por 300 crianças do 1º ciclo e um total de 12
professoras/es com idades variadas: 5 professores(as) entre os 30 e 40 anos; 4 entre os 40
e 50 e 3 entre os 50 e 60, incluindo a Professora Coordenadora deste Centro Escolar.
Destes 12 docentes, 7 residem fora do concelho, embora todos do Norte. Todos(as)
apresentam experiência profissional noutras escolas e a sua formação é semelhante,
embora específica em termos de alguma área de saber e com formações que vão além da
sua formação base.
Há um total de 6 assistentes operacionais que residem no concelho e têm idades
compreendidas entre os 30 e 60 anos. A sua formação vai até ao 12º ano, havendo uma
assistente que realizou uma formação específica relacionada com a animação. As
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assistentes foram passando por outras escolas, inclusive algumas mais antigas que hoje
se transformaram noutras instituições.
Dadas as contingências de tempo, apenas foi possível observar uma parte das
crianças que usavam o recreio, o mesmo acontecendo com a realização das entrevistas
que apenas se circunscreveram a um total de 4 docentes: 4 professoras e 1 professor - que
serão designadas(os) pelos números 1, 2, 3, 4, 5, e 4 assistentes operacionais – designadas
por AOP1, AOP2, AOP3, AOP4.
As/o docentes entrevistadas(os) apresentam uma média de idades entre 30 e 60
anos e mais de 5 anos de experiência profissional, tendo a maioria já passado por
diferentes escolas de várias zonas de Portugal. Residindo em localidades sobretudo
exteriores ao concelho e algumas pertencentes ao mesmo, de entre eles há docentes que
já contam com uma permanência neste centro escolar de cerca de 7 anos (2), enquanto
que outros que entraram há menos tempo – cerca de 2 anos (1) -, mas todos apresentam
as suas ideias em relação ao recreio de uma forma que se aproxima, se assemelha, como
se verá.
No caso das Assistentes Operacionais entrevistadas, coincidindo com as que se
encontravam no recreio quando realizava as observações, é possível dizer que foram 6,
todas residentes no concelho e com escolaridade que vai do 9º ao 12ºano, havendo uma
assistente que realizou uma formação após completar o 12ºano.
As crianças observadas, cerca de 270, frequentavam vários anos de escolaridade,
sendo que aquelas com quem maiores interações estabeleci foram do 1º e 2º ano,
embora um pouco de cada ano de escolaridade, mas com mais intensidade aqueles que
pertenciam à CAF, embora fossem apenas cerca de 20.

3. Os espaços-tempos dos recreios em ação: perspetivas de professoras/es,
assistentes operacionais e crianças
3.1. Perspetivas de professores – das vantagens e das dificuldades
A auscultação das perspetivas das/o 5 docentes entrevistadas/o relativamente ao
recreio do Centro Escolar, seu funcionamento e usos pelas crianças, permitiu identificar
um conjunto de características positivas, mas sobretudo, aspetos considerados negativos
(cf. Apêndice XII).
Assim, consideram que a grande mais-valia do espaço do recreio da escola é a
sua área ampla, “grande” (ENT 1, 2), particularmente “a área de jogos no chão do
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recreio” (ENT2) e os tapetes “Quando é Primavera e Verão, acho que esta escola está
muito melhor. Porque eles brincam nos tapetes, descalçam-se, brincam nos tapetes,
rebolam” (ENT3, 2).
Os aspetos considerados negativos, especialmente visíveis e sentidos como
problemáticos nos dias de chuva, recaem, por unanimidade das/o professoras/or, no
problema da falta de espaços cobertos:
falta um pavilhãozinho fechado, um polivalente em dias de chuva. Não temos.
Abrigado, não temos. Para que eles nos dias de chuva possam brincar. (ENT1)
No recreio, o outono e o inverno aqui na escola não é fácil, porque o piso é muito
escorregadio, eles querem correr, não conseguem correr. Depois, estão sempre a chocar
uns com os outros (ENT3)
Temos um espaço coberto, mas não é fechado. A chuva entra na mesma, ventos, não
sei se já reparou, ao circular pelo recreio, há zonas (…) (ENT5)5

Nestas circunstâncias, o recurso aos corredores da escola para manter as crianças
abrigadas durante o tempo do recreio no inverno ou em dias chuvosos, também não
resolve o problema da falta de espaços de recreio cobertos porque:
E muitas vezes ficam limitados aos corredores e é horrível. tem muita gente ali fechada
no corredor, é muito barulho (…) Também não podem fazer no corredor outros
jogos senão brincar com o que trazem de casa… (ENT1)
E os corredores não comportam a quantidade de crianças que existe nas turmas em
cada corredor, por isso eles devem-se sentir sufocados ali nos dias de chuva. É muito
mau. Nos dias de chuva aqui nesta escola são muito maus (ENT2)

Um outro aspeto do recreio que as/o professoras/es referem como problema é a
questão dos equipamentos, considerando, em geral, que “As coisas que existem no
recreio, para as crianças brincarem, também contribui para o tipo de brincadeiras que
eles têm. (ENT2)”, ou seja, influenciando o brincar e o maior e melhor proveito que
possam daí retirar do recreio. Porém, alertam para a existência de poucos equipamentos
e pouco variados, e para a sua falta de segurança
este espaço de recreio deveria ter outros divertimentos próprios de crianças, que
iriam contribuir para que as brincadeiras deles não fossem tão agressivas (ENT2)”
os baloiços também às vezes são perigosos. E mesmo o escorrega também às vezes é
perigoso (ENT3)”

5

Apesar do espaço que designam de “coberto”, mas que não é totalmente abrigado
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Acresce a preocupação com as dificuldades de gerir a elevada quantidade de
crianças em tempo de recreio pelos espaços convencionados para tal sobretudo quando
está a chover e as crianças se concentram, então, nos corredores:
a área dos jogos que é muito boa e eles entretêm-se lá, mas não podem ir para lá todos,
não é? (…) não podem todos estar a jogar à bola ao mesmo tempo, que é uma coisa
que eles gostam” (ENT2)
o ano passado o magusto teve de ser, o magusto, eles tiveram de partilhar as castanhas no
corredor, porque não havia espaço para eles estarem sentados à volta e…pronto… (…)
Depois, estão sempre a chocar uns com os outros (ENT3)

Finalmente, há ainda docentes que consideram que a duração do tempo de recreio
é longa e, por isso, prejudicial, uma vez que as crianças entram em conflitos,
inclusivamente físicos, chegando como queixas às salas de aula:
meia hora é excelente. Mas agora, por exemplo, a hora do almoço, acho que já é tempo
demais. Porque… depois eles chegam… aquele bateu-me, o outro bateu-me, o não
sei quem…” (ENT4).

Elevada concentração de crianças de várias idades e de género diferente num
espaço do recreio sem equipamentos em quantidade e diversos, e em intervalos mais
alongados, constituem uma associação que, nas perspetivas docentes, potencia esse clima
de conflitualidade dos recreios:
E no intervalo da tarde também acontece a mesma coisa. É tempo em excesso que eles
como não têm por onde se distrair, pegam-se uns com os outros…(ENT4).

À falta de condições espaciais e materiais que o recreio da escola apresenta os
docentes destacam ainda o que ali observam acerca das crianças, percebendo-se a sua
atenção relativamente a grupos exclusivos de raparigas, de rapazes e de ambos e àquilo
que são as suas preferências do brincar e os conflitos. Em primeiro lugar, relativamente
às raparigas, embora assinalem que no tempo do recreio possam brincar com
determinados brinquedos associados à idade, as suas preferências vão para “as bonecas
“LOL” (ENT1) ou para ficarem dentro da sala, ocupando aquele tempo
E depois há aqueles que gostam de desenhar. Às vezes fazem um desenho para dar à
professora… estão no intervalo a desenhar (ENT 1)
É claro que há crianças que até nem paravam. Por elas era sempre trabalhar… aliás,
eu tenho meninas que não saem da sala. (ENT3)
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As relações entre raparigas no recreio incluem conflitos dando conta de situações
de exclusão das brincadeiras de algumas delas
Dizem que há meninas que não deixam brincar e é a velha questão: não deixam
brincar, que pediu para brincar e não deixou… Ficam ali a…a matutar naquilo…e depois
não estão bem na sala, chegam à sala, ficam amuadas…(ENT3)

Já nas brincadeiras dos rapazes nos recreios as/o docentes, além de reconhecerem
a preferência deles por “jogar à bola”, identificam a forte presença de brinquedos como
são as cartas do Lidl… mais os Pokémons e os beyblades… ultimamente são os
beyblades…mais assim os rapazes. (ENT1)

A conflitualidade masculina é também referenciada pelas/o docentes, acontecendo
em várias situações, como em jogos de competição, como o futebol:
Estou a pensar questão do futebol (…) depois acontecem sempre aquelas guerras, não
é…por vezes atrito, discussões. (ENT1)

Mas acontecem também em outro tipo de jogos corporais, de elevado contacto
físico que são interpretados diferentemente por crianças e adultos:
brincadeiras deles não fossem tão agressivas, que é o que eu acho que o nosso recreio
tem. Eles brincam aos pontapés, eles brincam aos murros, eles brincam às rasteiras,
eles brincam aos empurrões. Eles brincam todos ao monte! Quem está lá por baixo
coitado…aquilo é tudo uma brincadeira que não são brincadeiras saudáveis…! Mas eles
chamam brincadeiras e às vezes magoam-se e nós até vamos de encontro a eles quase
que tirar satisfações porque é que estão assim e é a brincar, é sempre a brincar. (…) É a
brincar! (ENT2)

Ser reconhecido como rapaz parece implicar rituais de demonstração física de
força, poder e destreza, referindo-se à luta como sendo uma brincadeira que, muitas vezes,
acaba, porém, por resultar numa zanga de verdade, ou magoando-se mesmo. Na
perspetiva das/o professoras/or, a existência de tais conflitos pode ficar ainda a dever-se
às influências mediáticas
Mas o problema é que eles não conseguem controlar (…) eles veem muito wrestling
(…) (ENT5)

No caso das relações mistas de género, envolvendo tanto raparigas como rapazes
a brincarem em conjunto, há docentes que se referem a brincadeiras mais movimentadas:
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é aquilo que lhes dá na real gana, o que lhes apetece…e é mais por aí, mais caçadinhas
também. Assim desses jogos…é… às caçadinhas, ao esconde-esconde como eles
dizem…às caçadinhas… é por aí (…) (ENT1)
As bolas só podem ser no campo, então o que é que eles fazem, pegam nos iogurtes,
pegam em pacotes…tudo serve para…(ENT5)

E brincadeiras mais circunscritas no espaço, como acontece na zona do recreio
que tem terra/areias/ervas, em que há crianças, sobretudo as mais novas que gostam de lá
estar, se for possível:
a areia, eles também gostam de contactar, de por a mão na massa, não é?, estar ali a
mexer e sim (…) estão aqui nesta zona da areia a fazer construções, que eles adoram
também estar ali a fazer construções (…) Há sempre alguém que goste de estar lá e,
inclusive, houve, não sei se foi mesmo no ano passado, que andavam com iogurte a
encher terra e fazer coisas…chegavam com os pés carregados de areia, mas felizes…
(ENT3)

Num espaço como o do recreio da escola, que tem limitações várias de
equipamentos, as/os professoras/es referem, por um lado a imaginação das crianças para
superar obstáculos ao seu desejo de brincar e, por outro, alguns comportamentos mais
arriscados, que podem pôr em perigo a sua segurança:
Lembram-se de fazer coisas do arco da velha (…) É que a escola não é perigosa, mas
também há miúdos que arriscam tudo (…) É, depois lembram-se de fazer coisas… quer
dizer, quem é que pensou que iria colocar ali a cabeça [entre as grades do corrimão das
escadas] …! (ENT3)

Mas reconhecem também que tais comportamentos não podem ser generalizados,
estando associados ao seu desenvolvimento, uma vez que
De ano pra ano eles têm atitudes completamente diferentes e comportamentos diferentes
(ENT4)

A existência de conflitos entre raparigas e rapazes, e as suas causas, varia entre os
professores. Assim, para alguns professores, o problema dos conflitos no recreio recai
sobre as crianças e o tipo de relações que estabelecem entre elas, sublinhando, os seus
diferentes interesses e, mais uma vez, situações de exclusão de determinadas crianças dos
grupos de pares:
É muito frequente haver problemas no recreio. E eles vêm fazer queixa, vêm fazer
queixas, por exemplo, queixas, muitas queixas: de que andaram a fugir de um menino,
a criança quer brincar, mas os outros fogem. Ah…tipo não querem brincar e a forma…,
em vez de falar, pronto, fogem. Que não deixam entrar nos jogos, também é outra
questão (…) Sim, a exclusão. De não deixarem entrar nos jogos e depois às vezes há
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situações de futebol ou que… não é por mal, mas lá vai um pontapé e bate na cabeça,
ou bate na cara e as crianças interpretam sempre mal… nunca entendem… pode
acontecer. (ENT3)
Que depois os interesses de uns, não são os dos outros (…) e depois há o conflito de
interesses. Os grandes, por tendência, querem ser eles a mandar nos campos, por
exemplo. (ENT5)

Para outra professora, o mesmo tipo de problema tem outras causas, em que a
fonte o problema é de natureza estrutural – falta de tempo e de mais espaços alternativos:
Há alguns meninos que partem para a violência nas suas brincadeiras… é por causa de
não brincarem, ou não terem tempo para brincar mais noutros sítios. (ENT2)

Tais exclusões são frequentemente acompanhadas por confrontos verbais e físicos
que, novamente, geram interpretações diferenciadas entre adultos e crianças. Para os
adultos são vistos como violentos, para as crianças são vistos como brincadeira, fazendo
parte do universo do brincar:
o tipo de linguagem que eles usam uns com os outros. Choca-me a sério (ENT3)
Só que defende-se de forma violenta. (ENT4)
vai haver sempre alguém que vai a passar que vai levar com aquilo, que não vai gostar,
que vai reagir, há sempre o outro que vai a correr, o outro vai a andar, o outro choca
e…tudo isso tem as suas consequências. (ENT5)
Sim e há sempre mais atritos. Porque um até salta e sem querer bate no outro, o outro
já considera que foi uma coisa de mal e não foi nada... (ENT3)

Finalmente, um dos docentes considera que a causa dos conflitos entre pares no
recreio se prende com excesso da sua duração:
Eles, ao ter tempo em excesso, acabam por criar estes conflitos, porque se eles
tivessem pouquinho tempo, brincavam aquele bocadinho e não tinham tempo pra
isto. Ao ser em excesso, na minha opinião, claro que posso estar errada, acho que dá pra
criar mais este tipo de situações (…) (ENT4)

Nas perspetivas avançadas acerca do recreio apenas uma professora parece refletir
de um modo mais abstrato acerca daquilo que poderá estar em causa na origem dos
conflitos, reportando-os às dificuldades em saber reconhecer as diferenças e aprender a
lidar com elas, ou seja, com questões mais amplas da educação para a inclusão social:
Primeiro na turma, quando estão com os pares e outra, depois, quando estão no recreio
com a escola. E saber lidar com as diferenças uns dos outros, as vontades uns dos
outros e eles neste momento, hoje em dia, não estão habituados a lidar com isso. É:
eu, eu, eu, eu e se calhar outra vez o eu e depois outra vez eu… e são muito poucos
aqueles que pensam… (ENT5)
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Para os docentes, as crianças não sabem bem ao que brincar, sobretudo quando
dizem para brincarem livremente.
Muitos deles não sabem muito bem ao que é que hão de brincar (ENT 1)
Se nós chegamos ali e dissermos assim: vamos ali um bocadinho à rua. Pronto e agora
nestes 15 minutos podem brincar ao que quiserem. Nada! É agarrar-se a nós e não
sabem o que fazer! Eles não sabem brincar (…) eles não sabem brincar sozinhos.
(ENT4)

Além disso, o brincar parece assumir, para algumas crianças (sobretudo rapazes),
a característica da luta, da violência, o que muitas entendem como sendo apenas “uma
brincadeira”. Há um docente que associa esta questão aos jogos que costumam jogar no
computador ou playstation que são, sobretudo, de “matar e não morrer”:
e depois o que é que eles jogam: Fortnites, qual é o princípio do jogo-matar e não
morrer. Depois jogam entre eles, online ali, é uma loucura. O Counter-Strike: matar
e não morrer. Residence Evil: matar e não morrer. Plantas vs Zombies: matar e não
morrer. É tudo essa dinâmica do matar e não morrer. E depois eles transportam isso
pra cá (…) (ENT5)

Denota-se uma preocupação por parte da comunidade escolar com aquilo que o
recreio poderá ter à disposição para os alunos/as, uma vez que o mesmo apresenta alguns
jogos pintados no chão colocados por iniciativa própria. Os docentes consideram ter sido
uma tentativa de melhoria do recreio, mas algo que as crianças inicialmente foram
usufruindo e que rápido deixou de ser ponto de interesse, sendo usado poucas vezes.
Muitas crianças trazem brinquedos, havendo uma docente que demonstra uma atitude
permissiva no sentido de deixar estarem com os brinquedos que trazem, mas não
intervindo. Há uma outra docente que também reconhece esta relevância dos brinquedos
que estão mais na moda, mas que procura intervir no espaço de recreio, fazendo jogos
que muitas vezes solicitam. Identificam que há crianças que se zangam facilmente por
falta de diálogo com os colegas, outras que não se sentem incluídas, não sentindo a
oportunidade de brincar, sendo que muitas destas questões chegam à sala sob forma de
queixas. Neste sentido, o brincar assume, para os docentes, uma enorme relevância, para
melhorar relações entre pares, para libertar energias, uma necessidade que vai além do
espaço escola, depois do horário letivo:
o brincar… eles também vão daqui cansados, depois não terão muito tempo para
brincar, mas eu acho que nestas idades eles ainda têm muito que brincar. Havia de
haver tempo pra brincar mesmo fora aqui das nossas horas de recreio (ENT2)
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Apontam ainda para as mudanças que as brincadeiras foram sofrendo ao longo
dos tempos, havendo hoje mais recursos, sendo que antigamente brincava-se com
qualquer coisa, se não houvesse nada inventava-se algo:
Eles não têm criatividade, enquanto que eu, quando éramos pequenos (…) não tínhamos
nada não faz mal, vamos brincar às “vendinhas”, àquelas que a gente um compra, outro
vende, vamos brincar a não sei quê, eles agora não têm criatividade. (ENT4)

3.2. Perspetivas das assistentes operacionais – das vantagens e das
dificuldades
À semelhança dos(as) docentes, as 4 assistentes operacionais entrevistadas
também identificaram vantagens e dificuldades no que concerne aos usos do recreio pelas
crianças (cf. Apêndice XIII). Uma característica positiva que identificam é o espaço da
escola, mas essa vantagem reporta-se apenas ao tempo seco:
É assim, em tempo de… em tempo seco, é muito bom. Tem espaços… a escola é muito
boa, tem muitas…a infraestrutura é ótima. (ENTAOP1)

No entanto, é referindo-se ao tempo de chuva que as assistentes operacionais mais
dificuldades associam a este contexto no qual trabalham e que tão bem conhecem.
Afirmam que no tempo de chuva não há espaços abrigados onde as crianças possam estar
a brincar, têm de estar fechadas nos blocos de sala de aulas, e nem mesmo o espaço que
é um pouco coberto é opção:
Não tem espaços quando chove. (…) No inverno é péssimo. Péssimo. Tudo cheio de
poças, não tem… e se estiver vento e chuva, eles têm de ficar dentro das salas
obrigatoriamente, porque ali não dá, nem nesta parte do coberto dá pra eles brincarem.
(ENTAOP3)
E em dias de chuva, eles coitadinhos, ou ficam aqui no corredor, a pintar um desenho
e a correr uns pra cada lado, uns ficam chateados porque não querem estar aqui
presos (…) nem pra eles, nem para as auxiliares. (ENTAOP2)

Este impedimento de brincar no exterior nos dias de chuva, segundo as assistentes
operacionais também proferem, faz com que o próprio comportamento das crianças não
seja o melhor. Por outro lado, também identificam este mau comportamento fora das
paredes dos blocos de sala, quer pelos conflitos de interesses, quer mesmo pela
agressividade, com atitudes que se centram apenas no eu e não no outro(a). Revelam que,
a seu ver, muitas destas questões associam-se aos hábitos de casa e que com o tempo cada
vez mais a situação se tem agravado.
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Cada vez mais são mais agressivos eles… cada vez mais. (…) eles tornam-se
demasiado conflituosos uns com os outros, porque é eu quero, posso e mando. Como
fazem isso em casa, aqui é exatamente igual. (ENTAOP1)
A agressividade entre eles que não é normal, não é normal um fazer uma coisa e o
outro vai logo com um pontapé, vai logo com um murro e não sei não sei, será os filmes
se será não sei. Eu acho que os miúdos agora não têm paciência nenhuma… tão depressa
estão a jogar bem, a brincar, como de repente estão ao pontapé e ao murro…
(ENTAOP4)

Lado a lado com os conflitos estão comportamentos como ser má ou mau para
com os(as) colegas, por exemplo, não incluindo nas brincadeiras que fazem ou até
motivados(as) pela aparência de um(a) colega. Há ainda a questão dos palavrões, que
fazem parte do vocabulário de algumas crianças, ou a inexistência de regras para estas
crianças:
E malcriados, que eles são! Muito malcriados! (ENTAOP1)
Não a deixava brincar, não a deixava ter contacto com o grupo que ela estava a
brincar e manipulava contra ela. Por causa do vestir… (ENTAOP1)
Acho que são crianças muito revoltadas. (…) não são sociáveis, só estão habituadas a
estar no mundinho deles lá em casa, nos computadores e assim (…) eles estão
habituados em casa a estar fechados no quartinho deles, a ver televisão, ou a jogar
aqueles joguitos deles e tal (…) não é como dantes, não é como dantes. (ENTAOP2)
E depois, a maneira como falam (…) são muito (…) o vocabulário deles é muito
palavrão muito… No ano passado fiquei escandalizada com os miúdos do primeiro ano.
(ENTAOP4)
As crianças não cumprem regras, as regras para eles não existem. (ENTAOP4)

As assistentes operacionais consideram algumas diferenças entre as crianças no
recreio, nomeadamente distinguindo brincadeiras de meninas e meninos. As meninas, de
uma forma geral, com brincadeiras mais calmas, onde um cantinho serve para brincarem
ou irem no seu grupo fazer alguma coisa. Algumas vêm com os brinquedos da moda:
As meninas trazem umas bonequicas, uns brinquedicos, as tais LOL, as
bonequinhas atuais, as pequeninas…(ENTAOP1)
As meninas em qualquer sítio elas estacionam a brincar lá com as coisitas delas,
agora os meninos não. (ENTAOP1)
Não vejo grande brincadeira. Vejo mais elas juntinhas num grupo, ali a fazer qualquer
coisa, com uma boneca…(ENTAOP3)

Já os rapazes, não é qualquer cantinho que serve, depende um pouco da
brincadeira, mas transmitem uma ideia de mais movimento, de maior agitação,
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nomeadamente com o futebol, que é o exemplo em que falam as assistentes operacionais
(mas que com chuva torna-se impossível):
Agora, os meninos, o espaço coberto… porque lá está, o futebol, descoberto ninguém
pode andar e eles ficam…! Aqueles que são aficionados por futebol, eles precisam e têm
aquela necessidade mesmo de o fazer mesmo estando a chover. (ENTAOP1)

Além destes brinquedos já acabados se assim se pode dizer, é inevitável não se
abordar o brincar em contacto com elementos como água, terra, areia…mas é algo que se
tenta quase que guardar numa caixa, por ser algo visto como importante, mas controverso,
por ter dois polos a ter em conta:
É necessário, mas é muito controverso, isto é um pau de dois bicos pra mim. Pra mim
porque eu sou auxiliar! E isso… mas eles brincam. De tal forma que em pleno verão,
chego a tirar duas pás de terra da sala de aula. (ENTAOP1)
Eu, pessoalmente não me faz confusão nenhuma. Faz-me confusão é eles irem depois
para a sala todos sujos. Pronto. Isso faz-me confusão. Agora, em termos de chefia,
não é possível nada. Areia não, muito menos terra. (…) Muitas vezes não depende
só de nós, de casa já vêm mentalizados pra isso, pra não fazer. É! (ENTAOP3)
É assim, eu não sou contra a terra o eles brincar, a água sim porque eles ficam todos
molhados. (…) qualquer coisa, vão mesmo com os pés eu ainda ontem apanhei uns
do 2º ano lá assim a chapinhar com os pés na água, isso acho mal porque depois
ficam o dia todo com os pés molhados e isso claro que não é bom (…) eles brincar
irem para a zona da terra não acho isso mau. (ENTAOP4)

Exemplos de atividades que as crianças fazem neste contacto com elementos naturais são:
eles fazem buracos, eles escavam… eles conseguem pôr bichos a boiar na “piscina”
- coitados dos bichos, não é- eles chegam a apanhar bichinhos, aqueles bichinhos de conta
pra dentro de recipientes pra ver a evolução. (ENTAOP1)

De uma forma geral, para as assistentes operacionais há a perspetiva de que as
crianças, sem distinção de género, não sabem muto bem brincar, ou ao que hão de brincar,
percorrem a escola a correr, acabam por cair, por se atrapalhar, não havendo de facto algo
que possam chamar de brincadeira:
Eles aqui nesta escola grande, eles brincam, mas isto não é um brincar, eles é correr,
é fazer mal uns aos outros (…) eles não sabem brincar (…) (ENTAOP2)

Surge a conceção de que as crianças de hoje-em-dia são “mimadas” e “clean”,
algo que não veem com bons olhos:
Estas crianças precisavam só de ter uma ligeira perceção de que a vida custa, pra
conseguir depois estimar o que realmente tem, ou dar valor ao que os pais lhes dão,
porque os pais deviam… não deviam dar tudo tão de mão beijada… daí eles não
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valorizaram o que tem. Seja de comida, seja de infraestruturas, seja de roupa… seja
de valorizar olha não me vou molhar, ou vou tentar não fazer isto, ou vou estudar acima
de tudo, mostrar, os meus pais estão a fazer, a trabalhar. Isto é, lá está…(ENTAOP1)
Muito “clean”, muitos meninos são… maioria, aqui, deve haver em 100% desta
comunidade escolar, deve haver aí uma percentagem de 11% que tem perceção
mesmo, os restantes são os meninos “clean”, que é: chegam a casa, despem a
roupinha não é, vestem… tomam o banhinho e é tablet. É tablet, deve ser
computadores, deve ser… não… (ENTAOP1)

Há um olhar sobre aquilo que era antes o brincar, no tempo de infância das
assistentes operacionais, para um olhar sobre aquilo que é hoje, antes havia a brincadeira
mesmo, hoje não é bem assim: “correr, saltar, não há uma brincadeira assim como havia
dantes. É isso que eu acho.” (ENTAOP2)
Não se põe em questão, seja como for, a importância que tem o brincar na vida
das crianças, sobretudo nestas idades de 1º CEB, mas também o papel da escola que pode
ou não contribuir para tal:
O recreio é fundamental. Eles têm de ser crianças. Na altura de serem crianças.
Ponto! (…) não se devia levar tanto à letra, trabalhos de casa, o haver demasiados
trabalhos, o haver demasiado estudar, não... Do 1º ao 4º ano, o brincar é muito
importante, portanto o recreio é crucial, é crucial para as crianças. (ENTAOP1)

Ora o recreio nem sempre teve a mesma duração, e o seu tempo foi, oficial e
recentemente, alargado:
Aqui não precisava de mais recreio. Tem das 10h30 às 11h. Temos do 12h30 às
14h15, a hora de almoço, é muito grande! E depois temos das 15h45 às 16h30. É três
quartos de hora de tarde também de recreio! Eu acho como recreio temos horários
muito alargados. (ENTAOP2)
Acho que meia hora chega…(ENTAOP4)
É pouco. (…) (ENTAOP3)

No momento presente, as assistentes operacionais têm opiniões divergentes
relativamente ao tempo dos intervalos, afigurando-se importante uma maior e melhor
informação acerca da importância do alargamento do tempo dos intervalos escolares.

3.3. Perspetivas das crianças – usos, dificuldades e alternativas
As notas de terreno resultantes das observações realizadas em contexto (cf.
Apêndice V), corroboram as perspetivas das/o professor(as) e assistentes operacionais,
sobretudo no que diz respeito ao gosto por atividades como brincar com brinquedos que
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trazem de casa relacionados com séries televisivas ou jogos online, mas também cromos
de estabelecimentos comerciais. Apontam o seu interesse em mexer na terra e em bichos
e o brincar entre pequenos grupos fazendo algum jogo muito próprio. O futebol é falado
como sendo das atividades mais centrais e saltar à corda igualmente, embora este, por sua
vez não tenha sido observado da minha parte no recreio, não estando as cordas ao seu
dispor.
Estas mesmas atividades preferenciais foram representadas nos desenhos das
crianças das duas turmas de 2º e 3º anos (47 refs), e estenderam-se aos espaços (31 refs),
às figuras com quem se envolvem (20 refs) e o que se interpretou como desejos implícitos
(8 refs) (cf. Apêndices VIII, IX e XI).
Quadro 2 – O que gosto mais no recreio? Representações gráficas das crianças do 2º ano e 3º ano
Legenda:
Fig 4. Campo de futebol,
com relvado.

2º ano | Fig 4.

2º ano | Fig 5

Fig. 5. Grupo de 7
“crianças”; um pouco
distante uma criança,
docente ou assistente
operacional, conta “1, 2,
3”. Poderá ser o jogo das
escondidas
Fig. 1. O recreio e as
brincadeiras/atividades: o
jogo do lencinho, o da
corrente, saltar à corda e o
das bruxas.
Fig 15. Recreio/atividades:
futebol, saltar à corda e,
acima, talvez o jogo das
escondidas e a cabra cega

3º ano | Fig 1

3º ano | Fig 15

No caso das atividades, elas desdobram-se entre aquelas que envolvem jogos de
grupo com regras e finalidades de competição, alguns deles tradicionais, de perseguição
– escondidas, cabra-cega, apanhada -, em equipas como o futebol (11 refs), o lencinho ou
o basquete, outros mais individuais – eixo, saltar à corda (8 refs), cartas do Pokémon (4
refs).

53

Uma maior diversidade de atividades é reportada pelas crianças mais velhas, ao
passo que as mais novas se centram sobretudo no futebol, escondidas e brincadeiras de
faz de conta, tendo por referência a série televisiva “Pokémon” (4 refs).
Quadro 3 – O que gosto mais no recreio? Representações gráficas das crianças do 2º ano e 3º ano –
atividades inspiradas na ficção televisiva

2º ano | Fig 13.
Vários figuras do “Pokémon”,
como por exemplo “Pikachu”.
Há duas pessoas que lançam as
“pokebolas”.

2º ano | Fig 7.
2 meninos e 3 figuras tipo
“Pokémon”, talvez imaginando
uma verdadeira batalha no recreio.

2º ano | Fig 10.
Campo de futebol com
duas figuras (2 figuras tipo
Pokémon), escrevendo “faz
de conta”.

3º ano | Fig 16 (detalhe)
(…) brincar com cartas de
“Pokémon”

3º ano | Fig 13
figuras divididas em duas equipas,
cada uma com o nome, objetos na
mão e nome escrito, talvez num
jogo de “Fortnite”, jogo online.

3º ano | fig 11
Figura humana com armas a
disparar; jogo online “Fortnite”;
(…) 1 figura que joga com o
beyblade, (…).

A influência dos media nas brincadeiras das crianças mais velhas no recreio
reporta-se ao jogo “Fortnite” (3 refs). Jogos de perícia motora no uso de objetos Beyblade
e “pokebolas” são referidos por mais velhos e mais novos. Com efeito, também se
observou a presença de inúmeros brinquedos e objetos trazidos de casa. No caso das
raparigas foi comum trazerem de casa bonecas “LOL’s” e cromos que colecionavam,
principalmente. No caso dos rapazes, traziam os “beyblades” e, por vezes a arena onde
os lançavam, assim como os cromos e cartas relacionadas com séries televisivas. Tanto
crianças mais novas como mais velhas traziam este tipo de brinquedos, embora da parte
das raparigas mais velhas não fosse tão comum trazerem algum brinquedo. Foi ainda
visível que algumas situações mudaram de significado quando se atentou às ações das
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crianças. Um desses exemplos referiu-se ao uso do recreio em dias de chuva ou mau
tempo em geral: o que parece ser um verdadeiro problema para os adultos, para muitas
crianças constitui motivo de outras experimentações e permanência ao ar livre, e sem
qualquer susto:
Há sempre algumas que gostam de ficar mais uns minutos a sentir a chuva, riem
sabendo que não deveriam estar ali e correm depois para partes mais cobertas. Chuva
é igual a correr para um sítio que não os faça molhar, mas algumas crianças deixam-se
ficar um pouco mais enquanto as assistentes não veem. (NT10-3/12/2019)
Hoje de tarde o sol desapareceu e o dia ficou nublado, acinzentado e um pouco frio ainda.
As crianças não parecem estar preocupadas com isso. Nem o frio as impede de correr,
saltar, atirar para o chão (…). (NT11-13/01/2020)

No entanto, acabam por acatar as regras – não andar à chuva; não apanhar frio que devem sem cumpridas.
De um modo geral, em todas as entrevistas os(as) adultos(as) dizem que as
crianças não sabem brincar, que estão desorientadas sem saber bem o que fazer, mas elas
parecem saber organizar-se em pequenos grupos para brincarem a jogos tradicionais, ou,
desejarem fazê-lo, como saltar à corda (não se observaram cordas no recreio), ao escondeapanha, apanhada ou cabra-cega (não observado da minha parte).
Quadro 4 – O que gosto mais no recreio? Representações gráficas das crianças do 3º ano –
brincadeiras tradicionais

2. Saltar à corda

9. “Esconde-apanha”, com
pequena árvore (esconderijo) e
saltar à corda.

12. Saltar à corda, à apanhada e a
“cabra cega”, com figura tendo
uma venda.

Nas entrevistas 1, 2 e 3 a questão do brincar com terra e com água é referida como
algo que as crianças gostam e que é importante, que por vezes as crianças surpreendem
nas salas com recipientes com terra e reconhecem que são locais onde gostam de estar. A
professora (3) que referiu que chegavam com iogurtes cheios de terra e a mostrar o seu
feito e, mesmo na observação que realizei, pude notar que exploravam o que havia, fosse
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pedras ou bichos e que até havia quem se sentisse bem lá, mais sossegado, mas quando
havia poças de água, não podiam estar lá:
Umas meninas dizem-me que gostam de estar na “zona da areia”, que é a zona junto ao
pequeno parque destinado ao JI, onde há terra e um pouco de ervas. Dizem que lá “se
sentem melhor, mais à vontade, também é mais sossegado, mas às vezes há poças de água
ou já de lama e não podemos muito ir para lá.”. (NT16-4/03/2020)

Na entrevista 1 e na observação do recreio, a questão de apanharem bichinhos que
mostram o seu interesse pela natureza
Este mesmo interesse das crianças pelo ar livre e pelos espaços verdes é visível
nas suas representações gráficas. Reforçando as atividades preferidas as crianças
desenharam os seus espaços de eleição na escola (31 refs), aí se destacando aqueles que
são ao ar livre (27 refs), e aqui, os destinados a brincar (19 refs) como sejam o campo de
futebol (12 refs por crianças mais velhas e mais novas), o basquete (apenas crianças mais
velhas) e a zona dos tapetes e do jogo pintado no chão, apenas por crianças mais novas,
talvez por serem zonas onde normalmente, em tempo de Primavera e Verão, as crianças
tiram o calçado e andam por lá e rebolam, deitam-se etc:
Quadro 5 – O que gosto mais no recreio? Representações gráficas das crianças do 2º e 3º ano –
espaços e atividades preferidas

3º ano | Fig 4.
Campo de futebol com
jogadores, basquetebol e saltar
à corda.

2º ano | Fig 6.
Bloco de salas de aula e parte do
recreio, com jogo pintado no chão
e espaço verde com árvore com
fruto

2º ano | Fig 14.
Céu com sol e algumas nuvens;
jogo pintado no chão do recreio,
talvez os “tapetes”, onde estão 2
grupos de crianças.

Outros espaços ao ar livre mencionados pelas crianças foram os espaços para
descansar e espaços verdes, que ganham outro relevo quando as crianças desenham ervas,
relvados, árvores de fruto, sendo que é quando desenham campos de futebol que a cor
verde mais se destaca, embora no recreio este campo não seja verde, não seja natural. Daí
que a sua presença tenha sido interpretada como desejos implícitos (8 refs) nas suas
conceções de recreio. É também bastante comum desenharem o sol, ou o céu azul com
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algumas nuvens, assim como a cor verde em alguns deles, mesmo que na realidade o
espaço não seja tão verde assim. Talvez nestes dias com clima mais agradável o recreio
seja mais bonito, mais propício à brincadeira. Há um desenho que contém o espaço que
se pode dizer mais natural do recreio, junto ao coberto: tem algumas pequenas árvores e
o chão é de terra e ervas. Paralelamente aos espaços ao ar livre foram também desenhados
os blocos onde se encontram as salas de aulas e o coberto.
Por fim, e não menos importante é a presença de figuras (20 refs), especialmente
a figura humana (14 refs), sozinha ou entre várias que podem ser interpretadas como
“crianças” ou “colegas” (13 refs, sobretudo nos desenhos das crianças mais novas), em
alguns casos com os respetivos nomes. Apenas num caso se identifica uma figura humana
que talvez possa ser interpretada como um adulto. Figuras de ficção inspiradas no
Pokémon são também retratadas (6 refs), sendo todas elas da autoria das crianças mais
novas (cf. Apêndices VIII, IX e XI)

2. Sugestões de melhoria do recreio – perspetivas de professores, auxiliares e
crianças
Usuários e observadores críticos dos recreios e do que ali acontece, crianças,
assistentes operacionais e professores também teceram nas suas considerações propostas
de melhoria para aquele momento. Assim, e em contraponto com as análises de conteúdo
das entrevistas realizadas com os(às) professores(as) e com as assistentes operacionais,
assim como dos desenhos das crianças e das observações participantes dos recreios que
apontam, sobretudo, os aspetos considerados mais problemáticos do recreio, seja em
termos das caraterísticas do espaço em si, seja do seu funcionamento, detemo-nos agora
na análise desses contributos (cf. Apêndices XI, XIV e quadro 6).
Esses contributos dirigem-se especificamente a 3 grandes eixos: i) propostas
acerca de aspetos estruturais e de funcionamento dos recreios; ii) Propostas acerca de
atividades a incluir no recreio; iii) Propostas acerca do papel/intervenção dos recursos
humanos disponíveis. Por seu turno, nas propostas acerca de aspetos estruturais e de
funcionamento dos recreios identificaram-se sugestões para a i) organização do tempo;
ii) organização dos espaços e iii) equipamentos. Sugestões acerca das atividades apontam
para a importância de atividades recreativas/lúdicas e em torno da exploração da natureza
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e animais. Por fim, sugestões acerca dos recursos humanos, no que refere à
ação/intervenção de assistentes operacionais e professores (cf. Quadro 6).
Quadro 6 - Sugestões de melhoria do recreio – perspetivas de professores, auxiliares e crianças

Organização dos espaços
Equipamentos

- Mais equipamentos de parque infantil
(baloiços, balancés, os escorregas)

- Equipamentos de
parque infantil (ex.
baloiços/algo para subir,
com segurança)
- Colocar tapetes noutras
zonas do recreio

- Jogos para se
entreterem

- Formação para terem uma maior
intervenção, e mais segurança para
jogar com/brincar com

- Mais assistentes
operacionais para
vigilância do recreio e
para melhor gerir os
tempos de pausa

- Dar sugestões, orientar, interagir,
- Vigiar comportamentos (nem sempre
compatível com o tempo pessoal para
aliviar a aula, tratar de burocracias etc)

Natureza
/Animais

Recreativas
/lúdicas

Organização do
tempo

- Escalas para utilização de espaços de
recreio/melhor organização
- Melhor organização do horário para
utilização do campo de futebol
- Melhor aproveitamento do pequeno
parque infantil usado apenas pelo JI,
escalonando a sua utilização
- Desenvolver atividades recreativas
com as crianças, envolvendo suas
culturas (jogos, canções, rodas, etc…)
- Fazer jogos diferentes, novos, que
não conhecem
- Criar mais e melhores condições na
zona com mais terra do recreio
- Colocar recursos para brincar com a
terra, água e areia, e explorarem os
seres vivos e saber o seu valor
- Apanhar e cuidar de animais (sapos,
gafanhotos, minhocas…)

AO

Atividades
Recursos humanos

- Novos espaços || Espaço fechado
(tipo polivalente), amplo e acolhedor
- Melhorar espaço existente || outras
condições ao coberto já existente (mais
chamativo, mais protegído e
confortável)

Sugestões
Assistentes
- Uma infraestrutura
fechada/espaço tipo
polivalente
- Aproveitar/Prolongar
espaços existentes/não
utilizados para ficarem
mais fechados e
acolhedores
- Colocar toldo no
recreio (ex. na zona dos
tapetes)
Bancos

Professores

Aspetos estruturais e de funcionamento

Professores
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Crianças

- Melhorar espaço de terra
e ervas, de forma a que
possam sentir-se melhor
lá, sem que haja problema
de usufruírem do espaço
- Haver espaço coberto

- Equipamentos para
poderem saltar, passar por
cima etc
- Equipamentos para
poderem brincar com
base nas séries, jogos que
gostam
- Equipamentos para
poderem jogar bola no
coberto, por exemplo

- Escalar de forma a
utilizar o parque infantil

- Jogos de corda
- Jogos de grupo que
envolvam assistentes e
professores(as)
- Criar melhores
condições e ter mais
recursos para brincar à
vontade na terra e
explorarem seres vivos

- As assistentes proporem,
assim que se veja
necessário, um jogo e até
participar dele
- Os(as) professores(as)
proporem, assim que se
veja necessário, um jogo
e até participar dele

A análise realizada aos diferentes atores da escola e a sua síntese permitem ainda
afirmar que, de entre os 3 grandes eixos identificados, professores, AO e crianças são
convergentes em sugestões relativas à organização dos espaços do recreio; equipamentos;
atividades recreativas/lúdicas e papel das assistentes operacionais (cf. Quadro 6).
Finalmente, professores e crianças pronunciaram-se acerca de todos os eixos
referidos, o mesmo não acontecendo com as AO.
Cuidar de haver espaços no recreio ao ar livre mas também cobertos para que as
atividades recreativas possam acontecer mesmo quando o tempo não está de feição parece
ser uma necessidade sentida por todos, sendo as AO que identificam soluções mais
imediatas e viáveis para obviar o problema da falta de espaço coberto – aproveitar outros
espaços disponíveis, colocar um toldo (cf. Quadro 6).
De novo, são também as AO que, perante o problema da falta de equipamentos de
recreio – baloiços, etc – referidos por todos sem exceção, mas sobretudo representados
pelas crianças, avançam com uma tímida sugestão, mas possível e viável - Colocar tapetes
noutras zonas do recreio (cf. Quadro 6).
Neste sentido, e por via de contributos concretos acerca do reaproveitamento dos
espaços, as AO revelam ser grandes conhecedoras dos diversos espaços escolares. Em
que medida, a identificação da diversidade de espaços a aproveitar no recreio não poderia
ser alargada aos contributos das crianças e de professores?
No entanto, são os professores que se salientam no que toca a sugestões relativas
à organização do tempo e gestão de grupos de crianças nos espaços do recreio. A
constituição de grupos de crianças e a sua distribuição e circulação pelas diversas ofertas
de atividades no recreio, está subjacente à proposta de elaboração de escalas para a sua
equilibrada ocupação e utilização. Em que medida, AO e crianças poderiam também
participar mais ativamente nesses processos de organização do tempo?
Quanto

às atividades, alguns

professores

e

crianças convergem

no

reconhecimento da importância dos jogos tradicionais, coletivos que incluem a
diversidade de género, de idade e geração, para além de outras. Até que ponto o repertório
desses jogos não poderia ser alargado? E que contributo também poderiam fornecer as
AO? O que poderia ser feito para uma maior consciencialização e valorização da
importância do brincar, indo além do simples entretenimento? Também neste eixo alguns
professores e crianças parecem concordantes com a importância de uma relação mais
próxima com a natureza, terra, água e animais, assunto relevante em tempos em que as
questões da sustentabilidade e educação estão na ordem do dia.
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Finalmente, destaca-se que as crianças muito apreciam a companhia e participação
de adultos nos seus jogos coletivos, sobretudo, os de tipo tradicional. No entanto, o modo
como professores e AO perspetivam essa sua presença junto das crianças no recreio
apresenta algumas diferenças a considerar. As professoras recriam as hierarquias
escolares, colocando-se, sobretudo, no papel de alguém que, dando sugestões, orientando
brincadeiras e vigiando os comportamentos infantis, fica mais distante da intervenção
direta com as crianças ou mesmo ausente por via do argumento da resolução de
burocracias (cf. Quadro 6). Tais distinções são ainda visíveis quando os professores
sugerem que as AO deveriam ter formação para uma intervenção mais adequada com as
crianças nos recreios. E, no entanto, a sua presença e intervenção nos recreios está
legalmente incluída na sua componente letiva. O que fazer para sensibilizar e
consciencializar os professores acerca da valorização do brincar para as crianças e da sua
participação com elas para o estreitamento de outras relações professor-alunos?
Por seu turno, as AO focam-se em si mesmas e nas suas condições de trabalho,
sobrecarregadas, apontando a necessidade de um maior número de AO nos recreios e,
com isso uma melhor gestão dos seus tempos de pausa (cf. Quadro 6). Não estando em
causa o reconhecimento da necessidade de maior número de AO nas escolas face ao
elevada concentração de crianças, particularmente quando se juntam no recreio,
interroga-se, até que ponto, as AO não poderiam desempenhar um papel mais ativo na
gestão e dinamização dos recreios, juntamente com professores e crianças? Em que
medida essa intervenção informada contribuiria para a sua qualificação profissional e
maior reconhecimento social na escola?
Os resultados do estudo exploratório realizado permitiram identificar uma série
de problemas no recreio escolar, alguns deles extensíveis a outros contextos escolares (cf.
Introdução) e, ao mesmo tempo, algumas das suas possíveis soluções; umas mais
imediatas e em contexto; outras mais de fundo e a exigirem outro tipo de propostas de
intervenção e de acompanhamento. A sua reflexão e problematização sugere propostas
de intervenção mais direcionadas, ora às AO, ora aos professores, ora às crianças, mas
também outras mais colaborativas, envolvendo trabalho entre grupos com alguns
daqueles atores – AO e professores; professores e crianças; AO e crianças – e trabalho
com a participação de todos eles.
Foram todas essas informações e reflexões, aqui reunidas no 1º momento desta
Memória Descritiva, que constituíram uma base relevante para a elaboração de um projeto
de intervenção que se apresenta já de seguida no 2º momento.
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2º MOMENTO – “QUERO É BRINCAR” – um projeto de
intervenção socioeducativa em recreios escolares do 1º CEB

O objetivo central deste 2º momento da Memória Descritiva é apresentar de modo
organizado a proposta de um projeto de intervenção socioeducativa em recreios escolares
do 1º CEB.
Com base no conhecimento adquirido no estudo exploratório acerca dos recreios
escolares (cf. 1º momento) e nas reflexões daí decorrentes procura-se agora dar conta dos
propósitos e das propostas de intervenção socioeducativa, nelas incluindo os vários atores
que aí intervêm – crianças, assistentes operacionais e professores(as) – bem como da sua
monitorização e avaliação. Procura-se, assim, fazer jus à ideia de que
“Um projecto é um estudo em profundidade, um plano de acção sobre uma situação, sobre
um problema ou um tema. Distingue-se de uma actividade tradicional e isolada de ensinoaprendizagem pelo sentido que possui, pela intencionalidade que o orienta, pela
organização que pressupõe, pelo tempo de realização que o acompanha e pelos efeitos
que produz” (Cortesão, Leite e Pacheco, 2002: 24).

1. Introdução6
A Convenção dos Direitos das Crianças (CDC, 1989) consagra como um dos seus
direitos fundamentais o direito a brincar (artº 31º). No entanto, e estranhamente, nunca
como nos dias de hoje as crianças brincam tão pouco: a maioria brinca apenas cerca de
1h por dia, muitas vezes sozinhas e, cada vez menos, em espaços ao ar livre.
As consequências desta falta de espaços e de tempo para brincarem e se
movimentarem livremente e com autonomia são inúmeras, tanto do ponto de vista da
saúde como do seu desenvolvimento físico, psicológico e social.
Paradoxalmente, é nos recreios da escola onde passam a maior parte do seu dia,
que as crianças de hoje encontram um desses poucos espaços e tempos para brincarem
em conjunto com outras, de um modo mais livre. No entanto, nem todas as escolas
dispõem dos recursos materiais e humanos necessários para tornar os momentos vividos
nos recreios como experiências socioeducativas significativas e, assim, potenciar os
direitos à educação e ao lazer (CDC, artºs 28º e 31º).

6

Esta introdução referencia-se à introdução e ao Capítulo 1 desta Memória Descritiva
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Como valorizar então os recreios escolares e as experiências do brincar que aí se
vivem? De que modos se podem promover as brincadeiras livres e, ao mesmo tempo, uma
maior participação das crianças, das assistentes operacionais e professores?
Estas são as principais intenções do projeto “QUERO É BRINCAR!”, que aqui se
apresenta, e cujo título traduz quer a vontade das crianças, como sujeitos, quer a
importância das relações e sociabilidades entre pares, numa época em que o seu tempo
livre passou a ser crescentemente ocupado por mais atividades, geralmente em espaços
fechados e sob orientações a seguir.
Tendo em conta a importância do recreio nas escolas do 1º CEB, mas também a
diversidade de caraterísticas e de situações que apresentam em cada uma das escolas do
agrupamento, as propostas de intervenção deste projeto foram concebidas de modo
suficientemente aberto e flexível, para que, no que respeita à sua implementação, possam
vir a ser adequadas às especificidades e necessidades identificadas em cada contexto.

2. Definição de princípios orientadores, finalidades e objetivos
•

Princípios orientadores

Este projeto é orientado em função de algumas variáveis como o brincar, a
participação, a sustentabilidade social e intervenção socioeducativa.
O brincar na infância porque, inquestionável neste tempo da vida, é reconhecido
e valorizado como uma experiência sociocultural significativa para as crianças, em que
produzem e participam ativamente nas suas culturas de pares, como uma fonte inesgotável
de inúmeras aprendizagens integradas e holísticas, essenciais para o seu desenvolvimento
pessoal e social, e como um direito das crianças. O lazer e a educação são dois dos direitos
das crianças que aqui se destacam e que expressam a sua condição na sociedade.
A participação das crianças porque são elas quem melhor que ninguém pode
informar acercado brincar e modos de brincar como também pôr em ação e ampliar outras
competências que, manifestas no brincar – negociar a tomada de decisões, definir regras,
organizar e gerir o grupo -, se podem colocar ao serviço da cogestão e dinamização dos
recreios. Deste modo os recreios podem ser contextos relevantes para ampliar o exercício
dos direitos de participação das crianças na escola.
A sustentabilidade social que, por sua vez, integra a participação, a inclusão e as
complexas relações socioculturais implicadas no brincar, faculta uma experiência
holística do exercício da cidadania na escola.
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Uma intervenção socioeducativa em recreios escolares contextualizada, assenta
nos princípios orientadores anteriores que se realizam com todos os atores que ali
cohabitam - crianças, assistentes operacionais e professores -, a partir daquilo que é a
auscultação das suas necessidades e interesses, da sua mobilização ativa em todos os
momentos do projeto – desde a sua conceção, implementação, monitorização e avaliação
-, e em prol de uma participação influente e gratificante para todos, capaz de mudar o
quotidiano escolar.
•

Definição de objetivos e finalidades

Com base nos princípios orientadores referidos, definiu-se como principal
intenção do projeto ”Quero é brincar!” a valorização dos recreios escolares e as
experiências do brincar que aí se vivem, envolvendo a participação das crianças, das
assistentes operacionais e professores(as) e os seguintes objetivos
i) promover o desenvolvimento global e integrado da criança
ii) promover e ampliar as oportunidades para as crianças brincarem
iii) promover práticas de participação das crianças, auscultando a diversidade de interesses
acerca das atividades no recreio
iv) criar oportunidades para o envolvimento das crianças na dinamização do recreio
v) promover práticas de participação das assistentes operacionais na dinamização dos recreios
vi) sensibilizar os professores para a importância do recreio e da sua presença neles

Consequentemente, foram definidas como metas a atingir:
i) estimular o gosto pelo brincar coletivo;
ii) desenvolver competências físico-motoras, sociais e cívicas;
iii) promover competências relativas a tomadas de decisão e de negociação;
iv) tornar as atividades ao ar livre fonte de prazer e diversão
v) promover atividades lúdicas através de diferentes recursos;
vi) criar espaços de troca de experiências, discussão e participação com assistentes
operacionais e com professores;
viii) reconhecer competências adquiridas e aprender técnicas de intervenção nos recreios
escolares – componente formativa para as assistentes operacionais

3. Denominação do projeto e destinatários(as)
No sentido de uma rápida identificação, dentro e fora da escola, das(os) principais
destinatárias(os) do projeto “Quero é brincar!”, que são as diferentes crianças que
frequentam o 1º CEB – dos 6 anos aos 9 anos de idade –, considerou-se a designação
“brincar” porque é o verbo que melhor define o tipo de atividades que tendem a
desenrolar-se nos recreios, subentendendo ainda a sua associação a uma ideia comum,
que a do brincar como o ofício da criança, e que esta proposta procura resgatar.
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Este projeto destina-se as escolas do concelho a que pertence o Centro Escolar
onde realizei a pesquisa que serviu de base a este projeto, devendo ter como requisitos: i)
ver como útil e necessária uma intervenção socioeducativa que procure a melhoria dos
recreios; ii) criar condições para a participação efetiva dos seus intervenientes, isto é,
crianças, assistentes operacionais e professores(as).
Destinando-se aos principais usuários/as dos recreios escolares, as crianças, este
projeto visa também o envolvimento de Assistentes Operacionais, que deverão satisfazer
como requisitos i) a adesão voluntária; ii) a disponibilidade para participarem nas ações
de formação e outros momentos de reflexão; iii) o interesse em participarem a
organização, gestão e intervenção nas dinamizações.
Por fim, os professores(as) interessados(as) em colaborarem na auscultação das
crianças e/ou em participarem a organização, gestão e intervenção nas dinamizações.

4. Recursos Humanos e materiais
4.1. Equipa de intervenção/animação
Para a concretização do projeto, conta-se com a participação de uma técnica
superior em Ciências da Educação – proponente deste projeto. A sua função será
fundamentalmente, a responsabilidade pela apresentação da proposta aos atores das
escolas, a programação e animação das sessões de formação com as Assistentes
Operacionais bem como da sensibilização doas professores. Inclui também a sua
colaboração na dinamização dos recreios, juntamente com as Assistentes Operacionais,
crianças que venham a estar envolvidas, bem como professores.
Será também da sua responsabilidade recolher dados que permitam efetuar a
monitorização das dinamizações dos recreios e a sua avaliação continuada e parcelar.
• Constituição de equipas de intervenção/animação nos recreios

Prevê-se a constituição de equipas de dinamização dos recreios integrando, num
primeiro momento, a técnica superior e as assistentes operacionais que aderirem ao
projeto, bem como eventuais professores interessados.
Paralelamente, prevê-se a constituição de equipas de dinamização dos recreios
integrando grupos de crianças dos vários anos do 1º CEB, a técnica superior e eventuais
professores interessados.
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Preconiza-se que as equipas de intervenção/animação nos recreios possam vir a
ser compostas por crianças e assistentes operacionais e, idealmente, por professores(as)
também.

5. Instalações e material
O projeto concretiza-se nos recreios existentes nas escolas que participarem o
Projeto, considerando as caraterísticas materiais existentes, e durante os tempos
consignados para os intervalos diários.
Poderá ser necessário algum espaço disponível na escola para guardar alguns
materiais a usar os recreios, bem como para se realizarem as sessões de formação com as
Assistentes Operacionais, reuniões com as crianças/grupos de crianças, ou para
preparação das dinamizações dos recreios. Haverá recursos que poderão ser
solicitados/requisitados à escola (ex. coluna de música) e posteriormente guardados num
mesmo local e devidamente sinalizados, o que ficará combinado com a coordenação da
escola.
• Sessões de sensibilização / formação com as Assistentes Operacionais e professores

As sessões de animação/formação do Projeto com as Assistentes Operacionais
poderiam decorrer nas instalações das respetivas escolas, em alguma sala disponível,
dispondo dos recursos materiais ali existentes – mesas, cadeiras, projetor.
Prevê-se ainda a necessidade de adquirir algum material para as sessões de
formação como folhas de papel, canetas e marcadores.
• Intervenção/animação dos recreios

A apresentação de propostas de reorganização de espaços e de atividades pelos
adultos envolvidos no Projeto requer recursos materiais como:
i) Fitas para marcar/delimitar espaços
ii) Materiais de desperdício (trapos, fios, latas vazias, sacos de batatas, rolhas, caricas, etc.)
iii) Cordas de várias espessuras, elásticos, bolas de trapos, vendas
iv) Leitor de CD
v) Extensão elétrica
vi) Caixas de cartão ou de fruta
vii)

Folhas de papel

viii)

Lápis

ix)

(Entre outros)
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6. Propostas de organização de atividades para a implementação do Projeto
6.1. Apresentação do Projeto à comunidade escolar
Este projeto deverá ser apresentado à comunidade escolar em geral, iniciando pela
Direção do Agrupamento lado a lado com a Coordenação da própria escola (Centro
Escolar) que apresentam uma relação estreita.
Depois, de um modo que deverá ser conversado e combinado com estas,
apresentar à restante comunidade escolar, desde professores(as), assistentes operacionais
e crianças com respetivos(as) encarregados(as) de educação, através de reuniões, ou de
comunicações realizadas online (e-mail, pelo site da escola, entre outros), seria uma forma
de apresentar do que se trata o projeto, seus objetivos, etc.

6.2. Propostas de organização de atividades
As propostas que aqui se apresentam estão organizadas em função dos seus
principais destinatários, apresentando-se estas de modo mais ou menos detalhado em
função da sua natureza e das particularidades envolvidas em termos de interesses e
requisitos de organização envolvidos.
Muitas destas propostas, pela sua natureza, pretendem ser outras possibilidades de
atividades que se podem articular e acrescentar, com maior ou menor regularidade, às que
já decorrem habitualmente na escola – como o futebol e alguns jogos tradicionais -, ou
com outras mais pontuais, como a feira anual em que as crianças vendem produtos vários
na escola. Conta-se com a formação de alguns grupos que demonstrarem interesse em
participar nas atividades, após perceber isso mesmo junto das crianças.

6.2.1. Propostas relativamente às crianças
Tendo em conta que as crianças são as principais destinatárias deste projeto,
propõem-se algumas atividades coletivas que se poderão realizar no recreio, pretendendo
ser uma mais valia em termos do brincar, do movimento, do proveito do ar livre e de
espaços livres nos recreios.
•

Atividades de expressão corporal: dançar

As crianças gostam de ouvir música, de cantar e de dançar. Fazem-no nas suas
casas, trocam informações com os seus colegas acerca dos seus gostos musicais.
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Atualmente, há aplicações relacionadas com música e danças que estão muito presentes
no dia a dia das crianças de idades correspondentes ao 1º ciclo (dos 6 aos 9 anos), como
o “Tik Tok”. Esse facto poderia ser tido em conta nestas atividades de expressão corporal,
ao mesmo tempo que permitiria às crianças escolherem e ouvirem as músicas e dançá-las
em conjunto com outras crianças.

Local
Zona dos
tapetes

Materiais
Um leitor de CD portátil e
colunas com USB

Organização
Haver uma pessoa responsável – uma assistente
operacional - para cuidar do leitor de CD e acompanhar as
crianças aquando do seu uso

Haver uma extensão elétrica
Haver um local para guardar o
material

Escolher um espaço do recreio com acesso a uma tomada
Identificar, junto delas ou das professoras e AO, crianças
com esse interesse e mobilizá-las para
- trazerem as suas músicas de casa
- criarem coreografias
- ensinarem às outras crianças

CD’s e/ou pen com músicas
Toldes para proteger alguma
área do recreio para quando
chove

•

Organizar concursos de danças coletivas, dinamizados
pelas próprias crianças

Atividades de faz-de-conta

As atividades de faz-de-conta são já uma pequena parte das atividades das crianças
no recreio, permitindo que alarguem os seus horizontes de imaginação quando se fazem
passar pela personagem de uma série televisiva, de um jogo, de um filme, ou um animal,
os pais ou as mães, entre outros(as).
A existência de maior diversidade de materiais recicláveis nos recreios e outros
objetos aleatórios, permitem ampliar o universo de possibilidades de brincar ao faz-de
conta ao ar livre.
Local
Zona dos
tapetes

Materiais
Baús com vários tecidos e
bocados de panos e fios
grosso;
Caixotes da fruta
Bobines grandes
Canudos de cartão grosso
Cilindros de cartão grosso
Caixas de plástico de
diferentes tamanhos
Tapetes de borracha
maleáveis
Capacetes de proteção
…

Organização
Escolher um espaço do recreio onde dispor e depois
arrumar os materiais
Alguém adulto responsável por esta atividade mas,
havendo também crianças envolvidas neste processo
Identificar, junto delas ou das professoras e AO, crianças
com esse interesse e mobilizá-las para
trazer e arrumar os materiais
ir verificando a necessidade de trazer outros materiais ou
renovar e limpar/lavar os materiais duráveis
Haver uma lista atualizada dos materiais que existem nos
baús que devem estar sinalizados com uma cor ou outro
sinal;
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•

Atividades em relação com a natureza

Brincar na terra e com água
A relação com os elementos da natureza é um interesse das crianças – embora
geralmente enfrentando ambiguidades e dificuldades adultas devido a questões relativas
a sujidade ou de se molhar a roupa – e uma outra possibilidade de ampliarem as suas
experiências do brincar ao ar livre e de explorarem as possibilidades lúdicas e físicas
proporcionadas por aquelas materialidades, sozinhas ou combinadas.
A sensibilização dos pais/encarregados de educação para essa importância e a
criação de condições que poderão amenizar os entraves associados a essa manipulação e
contacto direto com a terra e a água permitem às crianças um contacto próximo com a
natureza.

Local
Espaço de
terra e
ervas atrás
do coberto

Materiais
Material reciclável (copos de iogurte,
rolhas, tampas, pás de brincar,
pauzinhos que encontrem, corda de
sisal, pneus etc)
Varas/troncos finos e compridos para
andar em cima, ou saltar por cima etc.
Balde/bacia grande com água
Balde/bacia para lavar mãos antes de ir
para sala
Alguns pneus para fazer de obstáculos
Trazer de casa uma t-shirt/casaco
impermeável/calçado para mudar se
houver necessidade e deixar na escola

Organização
- reuniões de sensibilização com
professores(as), assistentes operacionais e pais
acerca desta atividade
- elaboração de um flyer acerca dos benefícios
de brincar com a terra para ser entregue aos
pais atempadamente
- informar as crianças e identificar
interessados em participarem na atividade,
formando uma equipa
- escolher um espaço do recreio onde dispor e
arrumar os materiais
-informar e conversar com assistentes,
professores(as) e coordenação sobre as
crianças interessadas, pensando numa
organização possível para elaborar uma escala
de grupos
- elaboração de uma escala de grupos de
crianças com as crianças

Observar a natureza
As crianças têm alguma tendência para irem para os espaços mais verdes do recreio,
começando a mexer naquilo que veem, explorando. No sentido de poderem estar no meio
da natureza e conhecer mais dela além daquela que existe já no espaço escolar E
considerando a importância desta, prevê-se a possibilidade de algumas saídas ocasionais,
quando possível por parte da escola, aos espaços verdes da freguesia (nomeadamente de
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floresta), podendo brincar de forma livre e em contacto com a natureza, apreciando o que
nela existe e de que forma se pode brincar nela.

Local

Materiais

Organização

da

-Lupas

-Perceber

freguesia (sobretudo de

-Folhas

atividade exterior com a coordenação e,

floresta/”bouça”)

-Lápis

se afirmativo, solicitar a aprovação dos

(e tudo o que houver na floresta)

encarregados(as)

Espaços

naturais

a

possibilidade

de

desta

educação,

explicando os seus benefícios.
-Perceber, junto das turmas, o interesse
por esta atividade
-Organizar em 2 grupos cada turma,
cada um com 2 adultos(as) para
acompanharem
-A ida até ao espaço seria a pé

Horta
Construção de uma horta num canto da zona de terra e ervas do recreio, apreciando o
processo de crescimentos das plantas e sendo as crianças, entre elas, a combinarem a
organização desta, assim como da sua monitorização.

Locais

Materiais

Organização

Espaço de terra e ervas

-Pá pequena e colheres

-Solicitar o espaço à coordenação

-Tesouras pequenas de poda

-Arranjar estes materiais-escola

-Copos de plástico e outros recipientes de

tem alguns, outros tentar arranjar

plástico

em

-Balde de plástico

angariação de fundos ou solicitar

-Pulverizadores/borrifadores

nessas lojas algum patrocínio

-Regador

-Perceber que crianças gostariam

-Luvas

de dinamizar esta horta, com a

-Sementes

ajuda de um especialista em CE e

-Composto orgânico

assistentes

-Paus de vassoura velhos/madeiras

operacionais/professores(as)
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locais

próprios,

por

•

Atividades Oficinais

- Oficina de construção de brinquedos
Tendo em conta que as atividades de expressão plástica e oficinais são também
importantes para a criatividade e motricidade das crianças e colocando-as também em
relação, seria uma proposta pensá-las de acordo com o brincar, em que muitas vezes são
utilizados brinquedos de casa, já feitos e finalizados. A proposta seria que as próprias
crianças fazerem brinquedos ou dinamizarem, através da expressão plástica, jogos
tradicionais.
Local
Coberto e espaço de
ervas e terra em
frente ao coberto

Materiais
- Corda sisal, fios de malha, restos de
tecidos, objetos perdidos (como
botões; fios; caricas; elásticos; etc)

Organização da sessão
- Reuniões de sensibilização com
professores(as), assistentes operacionais
e pais acerca desta atividade

- Materiais que encontrem nos espaços
mais naturais do recreio (na terra,
erva, etc) e vão juntando (como
pequenos paus; folhas; pedrinhas;
ervas soltas etc)

- Informar as crianças e identificar
interessados em participarem na
atividade, formando uma equipa

- Haver uma caixa para os materiais
que encontrem nos espaços naturais do
recreio e outra para os materiais feitos

- Escolher um espaço do recreio onde
dispor e arrumar os materiais
- Alguém adulto responsável por
guardar as caixas num local seguro e
seco
- Crianças responsáveis pelo cuidado
das caixas e manutenção dos materiais,
inclusive indicação de necessidade
outros materiais

6.2.2. Propostas relativamente às AO
O envolvimento das AO nos recreios é fundamental não apenas em termos de
vigilância em prol da segurança das crianças, mas também da sua dinamização uma vez
que constituem outra mais valia em termos do conhecimento que têm da escola, das
crianças e das dinâmicas das crianças nos recreios. Essa outra participação das AO nos
recreios permite torná-los espaços educativos com outras valências e ao mesmo tempo
tornar visível e valoriza a sua ação e saberes adquiridos.
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i. Atividades de formação contínua
Segundo a Direção Geral da Educação, a formação contínua é referente a
professores(as), mas também a outros agentes da educação, como é o caso das assistentes
operacionais. Segundo o ponto 4 do Artigo 46º da Lei nº51/2012 de 5 de setembro, “A
necessidade de formação constante do número anterior [pessoal não docente] é
identificada pelo diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada e deve,
preferencialmente, ser promovida pela equipa multidisciplinar.”. A formação contínua
está relacionada com a melhoria da qualidade, da eficácia e da eficiência do sistema de
educação. Deste modo, no sentido de trabalhar com as assistentes para a sensibilização
da importância do brincar e do seu papel nesse sentido nos recreios escolares, prevê-se a
realização de 4 ações de formação, a serem abordadas com a Direção do Agrupamento:

1 - Ação de formação sobre as memórias de infância
Objetivos:
•

Sensibilizar sobre a importância da fase da infância como estrutural para o futuro
enquanto adulto(a)

•

Consciencializar que os modos como se pensar acerca das crianças e da infância
interfere nos modos como os adultos se relacionam com elas

•

Consciencializar as memórias de infância

•

Valorizar o repertório cultural vivido e transmiti-lo às novas gerações

•

Aprofundar conhecimentos e relações entre as AO

•

Alargar a experiência pessoal torno de jogos e dinâmicas de grupo promovendo a
participação de todos(as)

Por quem: Especialista em Ciências da Educação
1ª Sessão:
3h

Quebra-gelo:
- Abordagens ao jogo e dinâmicas de grupo realizando dinâmicas de grupo entre as
assistentes
Atividades a propor:
- recordar a infância através da realização de uma time-line ou da escrita de uma
narrativa ou da narrativa oral de episódios relevantes ou de fotos ou outros
materiais/objetos de quando eram crianças para a 2ª sessão
- identificar aspetos considerados positivos e problemáticos
- identificar continuidades e mudanças que foram ocorrendo nas experiências de infância
ao longo do tempo
- refletir acerca dessas mudanças e continuidades, procurando situá-las no contextos das
mudanças sociais mais amplas
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2ª Sessão:
2h30min

3º sessão
2h30min

4º Sessão
conclusiva
2h

- Síntese da sessão com sistematização de conceitos centrais como escuta ativa, relações,
comunicação (sobre a dinâmica de grupo)/o conceito de infância, infância na
contemporaneidade, ofício de aluno e ofício de criança, , cultura de pares, entre outros
Apresentação e partilha de experiências da infância, particularmente na escola e nos
recreios escolares;
- elaborar uma listas das brincadeiras enquanto crianças
- elaborar uma lista comum das brincadeiras enquanto crianças
- Síntese da sessão com sistematização de conceitos centrais como brincar, ludicidade,
lazer, entre outros
- Realização de várias brincadeiras da lista elaborada
- Criação de 2 grupos: um para observar as brincadeiras do outro grupo que realiza a
brincadeira
- Troca de papeis
- Debate acerca das experiências vividas
- Prevê-se a gravação vídeo de parte da sessão
- Síntese da sessão com sistematização de conceitos centrais como cultura lúdica, assim
como relembrar os abordados anteriormente
- resumo das abordagens, visualização dos registos de vídeo/fotografias e reflexão sobre
as mesmas;
- avaliação da ação de formação

2 - Ação de formação sobre inclusão social nos recreios
Objetivo: Perceber a importância do brincar para a inclusão das crianças, da participação
e bem-estar social

Por quem: Psicólogo(a) e especialista em Ciências da Educação (mediador(a)
socioeducativo(a))

1º Sessão
2h30min

Quebra-gelo:
- Abordagens ao jogo e dinâmicas de grupo realizando dinâmicas de grupo entre as
assistentes
Direitos das crianças e direito ao brincar
Exemplos de situações de cooperação e partilha de brincadeiras // excertos de filmes, notas
de observação
Exemplos de situações de segregação, exclusão, conflitos etc // excertos de filmes, notas
de observação
Reflexão e debate

2ª Sessão
2h

- Síntese da sessão com sistematização de conceitos centrais como inclusão, exclusão,
sustentabilidade social, conflito, mediação, entre outros
Questões de género e bullying
- Síntese da sessão com sistematização de conceitos centrais como género, igualdade de
género, bullying, violência física e psicológica, discriminação, entre outros
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3ª sessão
2h

- Abordagens ao jogo e dinâmicas de grupo realizando dinâmicas de grupo entre as
assistentes
Estratégias para intervir
-Avaliação da ação de formação

3 – Ação de formação sobre dinamização de recreios
Objetivo: Refletir sobre a dinâmica do recreio

Por quem: Animador(a) sócio-cultural e especialista em Ciências da Educação

1º Sessão
3h

Quebra-gelo:
- Abordagens ao jogo e dinâmicas de grupo realizando dinâmicas de grupo entre as
assistentes
Proposta de atividades:
- circular pelo recreio e escola tirando fotos com o TM acerca dos lugares que consideram
interessantes para as crianças brincarem ou que poderiam ser aproveitados para oferecer
mais oportunidades para as crianças brincarem
- partilha das imagens
- discussão coletiva
- Síntese da sessão com sistematização de conceitos centrais, como o espaço e o tempo da
criança, recreio/recreação, entre outros

2ª Sessão
2h30min

Visualização de vídeo(s) acerca dos recreios escolares (“Brincadiquê?”/”Caramba
Carambola o Brincar tá na Escola”)
Debate acerca do vídeo e articulação com ação de formação 1 e a realidade que vivem no
quotidiano
- Síntese da sessão com sistematização de conceitos centrais referenciados no(s) vídeo(s)

3ª sessão
2h

- Construção de uma proposta para dinamizar o recreio
- Discussão da sua viabilidade
- Avaliação da ação de formação

6.2.3. Propostas relativamente aos professores
Os professores, tal como as AO são peças-chave na escola, sendo essencial a sua
abertura e colaboração para levar a bom termos o trabalho com as crianças, com as AO e
com os pais.
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Nesse sentido, é fundamental ouvi-los e sensibilizá-los para a importância e
urgência do brincar numa época em que cada vez mais as crianças fechadas em salas de
aula ou depois em casa e, ao mesmo tempo, valorizar o seu papel na dinamização do
recreio.
Assim, e considerando a importância e a presença ativa dos(as) assistentes
operacionais no recreio, procurar alargar perspetivas de trabalho colaborativo com
elas acerca do brincar, propondo reuniões e ações de sensibilização conjuntas e a sua
participação na definição e implementação de estratégias de dinamização e gestão
dos recreios e do brincar com as crianças, contribuindo assim para a revalorização deste
tempo e espaço como intrinsecamente educativo.

1. Ação de sensibilização a assistentes operacionais e professores(as) - Os papéis
dos(as) agentes educativos(as) no recreio

Objetivo:
Aumentar e melhorar o conhecimento entre professores e AO
Partilhar experiências entre professores(as) e assistentes operacionais sobre o
recreio

Por quem: Especialista em Ciências da Educação e Coordenador(a) da escola

O recreio da sua escola: o que acontece, o que vivenciam, etc./que problemáticas
1º Sessão
2h30

Quebra-gelo:
- Abordagens ao jogo e dinâmicas de grupo realizando dinâmicas de grupo entre as
assistentes
- O que é o recreio? A quem se destina? Para que serve?
- Que papel assumem os(as) agentes educativos(as) no recreio
- Que identifica como problemáticas do recreio?
- O que mais gostam e menos gostam do recreio da sua escola?
- discussão coletiva

2ª Sessão
2h30

- Síntese da sessão com sistematização de conceitos centrais, relacionados com os papéis
dos(as) agentes educativos(as) no recreio
Que passos podem ser dados?
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Modos de intervenção na dinamização dos recreios e de atenção (estar mais por dentro
das relações, conflitos, problemas das crianças/reflexão em torno dos seus papéis nos
mesmos
3ª Sessão
2h

Sessão de reflexão final e avaliação da ação de formação

2- Ação de formação acerca dos benefícios do brincar ao ar livre
Objetivo: Sensibilizar acerca dos benefícios do brincar ao ar livre
Por quem: Especialista em Ciências da Educação; Professor(a) de Educação
Física; especialista em Educação Ambiental

1ª Sessão
professor (a)
de Dança
2h30
2ª Sessão
Especialista
em Educação
Ambiental
2h30
3ª Sessão
especialista
em Ciências
da Educação
2h

Abordagens sobre a importância do brincar ao nível do desenvolvimento psico-motor
As potencialidades recreativas e educativas do movimento e da expressão corporal
Sessão prática
Sobre a importância da relação das crianças com a natureza e ao ar livre
As potencialidades recreativas e educativas dos ambientes naturais e ao ar livre
Relato de experiências com crianças
Sessão prática
Abordagens sobre o brincar na contemporaneidade e a urgência do brincar
As potencialidades recreativas e educativas do brincar
Sessão prática
Reflexão sobre as 4 sessões anteriores e avaliação da ação de formação

7. Monitorização e avaliação da intervenção
A avaliação passa por todos os momentos que respeitam ao projeto, sendo a
monitorização uma “importante tarefa no ciclo do projecto e uma fonte chave de
informação para a avaliação. É, fundamentalmente, um processo interno, realizado pelos
responsáveis pela execução do projecto ou programa e efectuado para apreciar o
progresso em intervalos regulares na vida de um projecto ou programa” (K’CIDADE,
2007, p.17).

Espera-se, deste modo, um acompanhamento de todos os passos dados, através da
recolha de dados mediante reuniões de grupo ou de pequenos grupos com os(as)
intervenientes - crianças, assistentes, professores(as), inclusive coordenação da escola para auscultar aquilo que pode ser repensado e melhorado num próximo passo a dar.
Também nas ações de formação e/ou de sensibilização serão entregues
questionários relativos à avaliação das mesmas.
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No caso das crianças, além de entrevistas-conversas prevê-se o recurso a
produções

gráficas

ou

de

registos

fotográfico

e

escritos

acerca

da

sua

satisfação/insatisfação e novas propostas relativamente às atividades que podem ser
afixados e divulgados na escola. Tendo em conta todos estes registos e partilhas, a
avaliação será realizada de modo a introduzirem-se “as mudanças que se vão
justificando”. (Leite, Gomes & Fernandes, 2001: 52).
A proponente deste projeto acompanhará todas as atividades com os diversos
atores e estabelecerá as mediações necessárias para a constituição de um trabalho
cooperativo e colaborativo que inclua todos os contributos.
Pontualmente fará a devolução das análises das várias situações observadas no
recreio e nas ações de formação aos respetivos intervenientes, de um modo construtivo e
em prol da identificação de problemas a obviar e de melhorias a aprofundar. As
fotografias que forem sendo retiradas serão um material a aproveitar neste sentido.
Fará uma avaliação final do processo de implementação do Projeto e um relatório
que apresentará às entidades que o financiaram e apoiaram.

8. Entidades possíveis de apresentar o projeto
Este projeto tem como base um contexto específico, nomeadamente, um Centro
Escolar que possui uma Associação de Pais e Encarregados de Educação bastante ativa,
que tem vindo a proporcionar melhorias em certas condições da escola e revela especial
interesse no espaço do recreio. Após consolidar um pouco melhor esta ideia de projeto
com a Coordenação do Centro Escolar e Direção do Agrupamento, seria feita uma
proposta à Associação de Pais e Encarregados de Educação para apresentar o projeto e
averiguar a possibilidade da sua implementação.
Num outro prisma, este projeto poderia ser alargado, realizando uma proposta à
Câmara Municipal, que já tem vindo a construir um leque de projetos no âmbito da
Educação, nomeadamente em escolas do concelho. Este projeto seria proposto de modo
a procurar estender o mesmo a mais escolas do concelho, mas claro, adaptando-o a cada
realidade escolar.
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9. Cronograma
Atividades
(?)- tempo
prévio até início
da
implementação

S

O

N

D

Ano letivo
J
F M

A

M

J

Apresentação do Projeto a
entidades(agrup., coord.,
ass.pais e enc.ed., município)
Início do contato com a(s)
escola(s) envolvida(s) coordenação
Apresentação do projeto a
professores e AO,
identificação de interesse em
participarem e constituição
de grupos
Apresentação do projeto às
crianças, identificação de
interesses em participarem e
constituição de pequenos
grupos
Implementação das propostas
no recreio com as crianças7
Ação de formação com as AO
Ação de sensibilização a
professores e AO
Monitorização e avaliação da
implementação do projeto
Avaliação final
Período em que está a ocorrer a atividade indicada

No caso da sua aceitação, e após a identificação da escola/escolas que seriam
abrangida/as a sua implementação teria início em outubro de 2021 e decorreria ao longo
do próximo ano letivo 2021/2022, nomeadamente as atividades propostas para o recreio.
As ações de formação das assistentes operacionais decorreriam ao longo dos
meses de outubro, novembro e dezembro, nos horários em que as assistentes estão livres,
uma vez que, na generalidade, não se encontram todo o dia na escola, ou especificamente
no recreio, procurando perceber quais as disponibilidades. No caso de não ser compatível,
procurar a sua realização aos sábados de manhã.
As ações de sensibilização dos professores decorreriam ao longo dos meses de
outubro, novembro e dezembro após término das aulas (por exemplo, pelas 16h) e

7

Algumas propostas poderão ser realizadas mais perto dos meses com tempo seco, se não houver
condições para realizar antes
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eventualmente, em caso de necessidade e maior disponibilidade, aos sábados da parte da
manhã.

Resultados esperados com a implementação do projeto e
apreciações finais
Espera-se, com a apresentação do projeto “Quero é brincar!”, cumprir os
objetivos previstos no regulamento do MCED acerca desta modalidade:
“O projeto, enquanto via de concretização do grau de Mestre em Ciências da Educação,
tem como objectivo permitir a concretização, por parte do estudante, de uma proposta de
intervenção no campo profissional, alicerçada nos saberes das Ciências Sociais e
Humanas, confrontados com as especificidades dos contextos onde essa intervenção se
visa pôr em prática. A proposta de um modelo de configuração do projeto não intenta
cercear a sua diversidade, mas situar um conjunto de dimensões imprescindíveis à sua
concretização. Tratando-se de um percurso académico, não se prevê necessariamente a
implantação do projeto durante o mesmo, pelo que ele deve evidenciar a capacidade de
articulação dos objectivos enunciados com a modelação projetual aqui proposta,
capacidade que procura garantir esta mesma implantação.”

Com efeito, a escolha da modalidade de projeto para finalizar o Mestrado foi um
desafio e não foi fácil. Foi um processo moroso, de bastante pesquisa e procura de sentido
para a sua concretização. Deste modo, espero que ele se revele uma mais valia no campo
das Ciências da Educação, para o campo da intervenção socioeducativa em recreios
escolares, sobretudo para os contextos onde for implementado, de forma a proporcionar
às crianças a salvaguarda dos seus direitos à educação e lazer, de um modo condigno e
equilibrado. Prevejo, na implementação deste projeto, algumas dificuldades na forma
como será recebido por partes dos agentes educativos, por ser algo que implica alguma
sensibilização, na medida em que envolve algumas atividades que não costumam
acontecer de um modo comum e mais frequente, como é o caso de brincar na terra. Penso
que o desafio que se segue é este sensibilizar para os benefícios, da importância do brincar
e como se relaciona com aquilo que os adultos(as) que as crianças serão.
O campo das Ciências da Educação sempre se revelou desafiante só por si, por se
tratar de um campo que estuda os fenómenos educativos na sua complexidade, sem perder
de vista as interdependências que se geram com a sociedade mais ampla, e em que os
futuros profissionais investigam e intervêm como sujeitos situados num contexto, em
relações com outros sujeitos. Isto implica não só desafios metodológicos, mas sobretudo
éticos que emanam os nossos valores pessoais, como enquanto pessoas e profissionais,
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que devem reconhecer e respeitar os outros nas suas especificidades e diferenças e tomar
decisões informadas teoricamente e com base na análise crítica das situações, assumindo
com sensibilidade e responsabilidade atitudes e práticas em prol da inclusão, justiça e
sustentabilidade social. Uma das questões que fomos abordando ao longo desta formação
em Ciências da Educação, foi a profissionalidade neste campo. Ao planear este projeto e
pensar a sua implementação, estou a possibilitar uma construção desta profissionalidade,
num campo com oportunidades profissionais várias, por abarcar saberes vários e os
contextos educativos/ sociais serem também eles variados. E isso acontece com esta
reflexão em torno de uma problemática e no pensar algo para poder melhorar essa
realidade, ou pelo menos, abrir caminhos para esse objetivo. O(a) especialista em
Ciências da Educação, enquanto especialista em educação e formação, pode exercer as
suas atividades nos vários contextos educativos formais, não formais e informais. Neste
caso, trata-se de um projeto pensado com base num contexto formal que é a escola,
perspetivando um modo de ação, concebendo, gerindo e avaliando um projeto, cuja
competência se espera conseguir no Mestrado em Ciências da Educação. Um(a)
especialista em Ciências da Educação tem, assim, uma preocupação em relação à
realidade socioeducativa. Isto relaciona-se com o facto de a sociedade estar em constante
mudança, atingindo igualmente a infância – condição social central nesta Memória
Descritiva – e a vida adulta, o que obriga à atitude de constante atenção e reflexão e, por
isso mesmo, também, de identificação e antecipação de novos desafios cuja concretização
envolve a elaboração de projetos, como aqui se procurou fazer. Um projeto pode não ser
a solução final, mas pode ser um caminho para abrir possibilidades concretas de melhoria
e/ou mudança com aqueles que são os intervenientes na pesquisa, quem pertence ao
contexto em questão. Neste sentido, o projeto que aqui se apresentou não foi apenas
construído por mim, mas com os atores que também integram o eventual contexto de
intervenção futuro. Importa ressalvar esta característica de pensar algo, refletir sobre algo
neste campo das Ciências da Educação de um modo conjunto, com as pessoas que estão
implicadas no contexto, tendo em conta toda uma história que este já abarca e todas as
potencialidades de cada pessoa, sendo essa para mim, uma das características mais
importantes para aquela que é a realidade profissional onde estou e poderei vir a estar
futuramente.
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APÊNDICE I- Protocolo entre a FPCEUP, o Centro Escolar e Agrupamento

ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PESQUISA
NO
ÂMBITO DO MESTRADO EM CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
entre a
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto
(FPCEUP) e o Centro Escolar de Ribeirão (do Agrupamento de Escolas de
Ribeirão)
O Plano de Estudos do Curso de 20 Ciclo em Ciências da Educação, da Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), prevê a
realização de uma Dissertação como uma das vias conducentes ao grau de Mestre em
Ciências da Educação. A realização da Dissertação tem como objetivo o
desenvolvimento de competências de pesquisa científica em educação, com base na
análise crítica de dispositivos, contextos e projetos sócio-educativos de educação
formal e de educação não formal e de atividades de natureza cultural e social.

Em conformidade, estabelece-se neste documento um acordo de colaboração relativo
ao trabalho de pesquisa que será desenvolvido pela estudante Ana Margarida Ferreira
Costa, sob a orientação da Prof. Doutora Manuela Ferreira, no Centro Escolar de
Ribeirão, com morada na Rua do Centro Escolar, Ribeirão (Vila Nova de Famalicão).
Estas atividades serão realizadas no decurso do ano letivo de 2019/2020.
No âmbito deste acordo, ambas as instituições reconhecem a importância de que se
revestem as atividades de pesquisa e dispõem-se a colaborar mutuamente no
desenvolvimento das mesmas, pelo que se comprometem a:
A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto,
sediada na Rua Alfredo Allen, 4200-135 Porto e representada pela sua Diretora, ou
representante legal, acompanhará a pesquisa através de um/a docente orientador,
nomeado/a, e que constituirá o interlocutor privilegiado com a instituição.
Compromete-se ainda a:
a) providenciar o seguro escolar para o/a estudante;
b) reunir com responsáveis da instituição sempre que necessário;
c)

proceder ao acompanhamento do/a estudante do ponto de vista teórico e
metodológico;

d) providenciar condições para o cumprimento escrupuloso das normas éticas da
pesquisa científica;
e) entregar um relatório final de pesquisa à instituição, após aprovação do/a
estudante em provas públicas.
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APÊNDICE II - Consentimento informado às/aos Professoras/es

Consentimento informado das/os professoras/es
A estudante Ana Margarida Ferreira Costa, a frequentar o Mestrado em Ciências da Educação
da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, visa proceder a
uma pesquisa exploratória com vista a fundamentar a elaboração de um projeto de intervenção
no âmbito do seu percurso académico, sob orientação da Professora Manuela Ferreira e da
Professora X no local (Centro Escolar de X).
Esta pesquisa tem como base a observação participante da estudante nas dinâmicas dos recreios
do Centro Escolar de X, no sentido de (re)pensar a organização de atividades lúdicas nos recreios
de modo a promover e implementar uma participação mais ativa das crianças bem como das
assistentes operacionais e professores/as. Neste sentido, prevê-se a realização de entrevistas
semi-diretivas aos professores/as, relativas às suas opiniões sobre os recreios, os seus modos de
funcionamento e propostas de melhorias. Prevê-se ainda solicitar a sua ajuda na recolha de
dados junto das crianças, nomeadamente textos e desenhos das crianças acerca dos recreios e
suas experiências neles.
A participação dos professores/as na pesquisa será sempre voluntária podendo recusar-se a
participar a qualquer momento, sem que essa decisão se reflita em qualquer prejuízo. Será
salvaguardado o seu anonimato, o mesmo acontecendo com os resultados deste trabalho que
apenas serão tornados públicos em eventos científicos e para fins académicos. Ao aceitar
participar nesta pesquisa estará a colaborar para a melhoria do ambiente relacional das escolas
e para uma maior inclusão e participação das crianças e restante comunidade escolar. Nesse
sentido, vimos por este meio solicitar o seu consentimento para participar neste projeto.
Para qualquer outro esclarecimento poderá contatar-me através do e-mail X, ou por contacto
telefónico: X

Porto, (data)

A orientadora

A estudante
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A preencher pelos professores

Eu,__________________________________________________, declaro que li e entendi a
proposta, e que aceito participar na pesquisa que a estudante pretende levar a cabo

Assinatura____________________________________________________________
Data ___/___/___
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APÊNDICE III - Consentimento informado às Assistentes Operacionais

Consentimento informado das Assistentes Operacionais
A estudante Ana Margarida Ferreira Costa, a frequentar o Mestrado em Ciências da Educação
da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, visa proceder a
uma pesquisa exploratória com vista a fundamentar a elaboração de um projeto de intervenção
no âmbito do seu percurso académico, sob orientação da Professora Manuela Ferreira e da
Professora X no local (Centro Escolar de X).
Esta pesquisa tem como base a observação participante da estudante nas dinâmicas dos recreios
da escola, no sentido de (re)pensar a organização de atividades lúdicas nos recreios de modo a
promover e implementar uma participação mais ativa das crianças bem como das assistentes
operacionais e professores(as). Neste sentido, prevê-se a realização de entrevistas semidiretivas às Assistentes Operacionais, relativas às suas opiniões sobre os recreios, os seus modos
de funcionamento e propostas de melhorias, incluindo a auscultação do seu interesse em ações
de formação acerca da animação de recreios escolares.
A participação das Assistentes Operacionais na pesquisa será sempre voluntária podendo
recusar-se a participar a qualquer momento, sem que essa decisão se reflita em qualquer
prejuízo. Será salvaguardado o seu anonimato, o mesmo acontecendo com os resultados deste
trabalho que apenas serão tornados públicos em eventos científicos e para fins académicos.
Ao aceitar participar nesta pesquisa estará a colaborar para a melhoria do ambiente relacional
das escolas e para uma maior inclusão e participação das crianças e restante comunidade
escolar. Nesse sentido, vimos por este meio solicitar o seu consentimento para participar neste
projeto.
Para qualquer outro esclarecimento poderá contatar-me através do e-mail X, ou por contacto
telefónico: X

Porto, (data)

A orientadora

A estudante
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A preencher pelas Assistentes Operacionais

Eu,__________________________________________________, declaro que li e entendi a
proposta, e que aceito participar na pesquisa que a estudante pretende levar a cabo

Assinatura____________________________________________________________
Data ___/___/___
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APÊNDICE IV- Consentimento informado aos(às) encarregados(as) de educação

Consentimento informado dos(as) encarregados(as) de educação

A estudante Ana Margarida Ferreira Costa, a frequentar o Mestrado em Ciências da Educação
da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, visa proceder a
uma pesquisa exploratória com vista a fundamentar a elaboração de um projeto de intervenção
no âmbito do seu percurso académico, sob orientação da Professora Manuela Ferreira e da
Professora X no local (Centro Escolar de X).
Esta pesquisa tem como base a observação participante da estudante nas dinâmicas dos recreios
da escola, no sentido de (re)pensar a organização de atividades lúdicas nos recreios de modo a
promover e implementar uma participação mais ativa das crianças bem como das auxiliares de
ação educativa e professores. À medida que se forem estabelecendo relações com as crianças,
prevê-se a realização de pequenas entrevistas-conversas informais e/ou a recolha de desenhos
e textos com a colaboração dos(as) professores(as). Eventualmente serão também tiradas
fotografias do espaço e atividades nos recreios, mas evitando captar as faces das crianças. Deste
modo, será realizada observação nos recreios, nos vários intervalos, assim como algumas
conversas informais com várias pessoas envolvidas neste contexto, incluindo as crianças.
A auscultação das crianças nesta pesquisa, dando as suas opiniões em torno deste assunto que
lhes diz respeito, será sempre voluntária podendo elas recusar-se a participar a qualquer
momento, sem que essa decisão se reflita em qualquer prejuízo. Será salvaguardado o seu
anonimato, o mesmo acontecendo com os resultados deste trabalho que apenas serão tornados
públicos em eventos científicos e para fins académicos.
Ao permitir a participação do(a) seu(a) educando(a) nesta pesquisa estará a colaborar para a
melhoria do ambiente relacional das escolas e para uma maior inclusão e participação das
crianças e restante comunidade escolar. Nesse sentido, vimos por este meio solicitar que
autorize o/a seu educando participar neste projeto.
Para qualquer outro esclarecimento poderá contatar-me através do e-mail X, ou por contacto
telefónico: X
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Porto, (data)

A orientadora

A estudante

A preencher pelos pais/encarregados de educação

Eu,__________________________________________________, declaro que li e entendi a
proposta,

e

que

autorizo

o(a)

meu

educando/a)

_________________________________________________a participar na pesquisa que a
estudante pretende levar a cabo

Assinatura____________________________________________________________
Data ___/___/___
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APÊNDICE V-Notas de terreno (Exemplos)
NT3
18/09/2019- Recreio, hora do almoço
Hoje, vim primeiro pousar na sala da CAF uma mochila que trazia. Estive um
pouco por cá e depois quando pude saí e levei a mochila maior onde tenho o caderno de
apontamentos e coisas de maior valor. Fui andando pela escola e cruzei-me com
funcionárias muito, muito simpáticas que ainda se lembravam de mim, ou já me
conheciam de algum lado. Algumas crianças olhavam, porque eu passeava por lá.
Algumas delas viram ter comigo, conheciam-me de algum lado. Acompanharam-me
enquanto eu andava por lá. Ia olhando para o que faziam. A zona do campo de
futebol/basket era concorrida. Do outro lado, onde há um coberto, havia crianças a jogar
com um iogurte vazio. Mais ao fundo, por vezes jogava-se no desenho pintado no chão,
uma espécie de “macaca” gigante (ver fotografia). Havia mais do que um desenho destes
no chão. Via-se que as crianças até alinhavam neste tipo de jogo, mas gostavam mais
ainda de imaginar e divagar pelo espaço de recreio fora. Duas meninas brincavam
cantando uma música, ao mesmo tempo que batiam nas mãos umas das outras (“dominó”,
“croquete”…tudo canções que iam sendo acompanhadas de bater palmas umas nas outras
e etc). Eu lembro-me que também fazia este tipo de jogo em criança. Algumas canções
mantêm-se! Outras, já são bem diferentes. Aproximei-me destas meninas e elas calaramse… Eu disse que cantassem á vontade, que queria ver como era. Lá fizeram. Cantavam
algo sem muito sentido, até que, quando acabam dão dois saltos e afastam as pernas.
Achei de uma criatividade só. Saí e fui vendo que, na zona dos tapetes, as crianças
estavam descalças. Lá, podiam estar descalças (apenas meias), saltar, rebolar…Jogavam
ao famoso jogo do estica com sapatilhas espalhadas pelo chão. Era curioso como
negociavam espaços que diziam ser seus porque já ali estavam, cada um defendia o seu.
Também lutavam de forma “saudável”- uma menina e um menino. Perguntei àqueles que
me acompanhavam se podiam e gostavam de ir para a zona da terra/ ervas. Disseram que
sim, que às vezes escavavam e encontravam saltitões. Eu perguntei o que gostavam de ter
ali e disseram coisas como: “escorregas gigantes”, ou “piscina”- “Na escola da minha da
minha prima há piscina e eles podem ir para lá se quiserem”. Também se podia ver que
se escondiam uns dos outros, que se penduravam uns nos outros ou noutros sítios…umas
meninas vieram falar comigo, não se lembravam do nome, mas ainda se lembravam de
quem eu era. Falaram de mim a uma colega que pensava que eu podia ser a “prima
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emprestada” dela. Gostavam de saltar e estavam curiosos quando viram que um dos
meninos me desafiou a jogar ao tal jogo gigante pintado no chão e eu aceitei. Vieram logo
muitos ver o que se passava.

NT4
11/11/2019-Recreio, de manhã
Cheguei de mansinho ao recreio, apenas para não incomodar nem causar algum
transtorno às crianças que já passeavam pelo recinto, a lanchar, a conversar, a comer, a
mexer em algo que traziam…
Alguns jogam futebol (grande parte dos rapazes) no espaço destinado a tal
atividade: há linhas marcadas, balizas, uma bola…Segundo já pude perceber, fazem-no
por “turnos” (há turmas num determinado dia/hora). No coberto, numa zona oposta
também se joga, mas com uma rolha que faz de bola. Neste espaço, há quem jogue com
a rolha, outros brincam com o “beyblade” que é hoje o mais famoso e querido brinquedo
de muitas crianças, sobretudo rapazes. Um pequeno grupo de rapazes brincava, cada um
com o seu, lançando-o para uma pequena pista (de plástico) destinada a esse mesmo
efeito. Vibravam, os olhos pareciam brilhar mesmo. Pelo que já pude absorver através de
algumas conversas, do que pude também ver, existe mesmo uma série de desenhos
animados em que os/as personagens combatem. Já há anos existia uma série semelhante
e recentemente voltou. O beyblade é quase que um pião dos antigos, daqueles em madeira,
mas que regressou agora com mais “tecnologia”, feito com outro material, com designs
mais “arrojados”, etc. Há vários tipos de beyblade e lançadores. O que é certo é que
brincam imenso com aqueles pequenos objetos e muitas vezes surgem conflitos
associados a esta brincadeira, embora pareçam ser rapidamente resolvidos. Quem tem
beyblade inclui-se logo no grupo daqueles que também já o têm. Quem não têm ou não o
trouxe para a escola, por vezes fica só a ver, ou sai do grupo para ir fazer outra coisa
distinta. Avalia-se qual o mais forte, o que tem “isto” ou “aquilo”, ou o que é “raro”.
Meninas vêem-se mais num canto em grupos que variam geralmente entre os 2 e 4. Há
todo um “jogo de mãos” que pode ser entre duas (mais comum), ou juntando 3 ou 4, que
se baseia em bater as mãos nas do/a colega, numa espécie de dança e canção que faz rir.
Interroga-se bastante. Um deles denomina-se, como me disseram: “bam bam bero”, ou
“as vogais”. Este primeiro lembro-me de o ter jogado quando andava no 1º ciclo. Mas
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também há meninas a andar ou a comer pela escola, seja a conversar, seja a partilhar
brinquedos que trouxeram de casa. Os cromos estão também na moda: os do Lidl. São
cartas para colecionar com imagens alusivas aos bonecos de peluche (também do Lidl)
que muitas crianças trazem para a escola e mostram, trocam etc. Estas cartas têm ainda
questões além da imagem. Questões relacionadas com o planeta, entre outras, que podem
ser alvo de atenção delas/es e serem educativas.
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APÊNDICE VI – Guião de entrevista semiestruturada às/aos professoras/es
(Breve apresentação* e contextualização da intenção de projeto – explicar a necessidade
de fazer um diagnóstico da situação/ou a identificação de necessidades sentidas pelos
vários atores no terreno – profs, crianças, pais, autarquias…;
informar quanto às questões éticas e pedido de gravação, etc.)
1. Perguntas acerca da situação e experiência profissional da professora
1.1. Apresentação breve, inclusive: formação académica (que possa ter além de educação
básica); se sempre exerceu nesta escola; qual o ano de escolaridade com que trabalha;…

2. Perguntas acerca do que pensa do funcionamento dos recreios da escola:
2.1. Tendo em conta a sua experiência profissional e, daquilo que conhece dos recreios,
o que considera positivo? E nesta escola?
2.2. Daquilo que conhece dos recreios, o que identifica como situações/ que devem ser
alvo de maior atenção?
2.3. Há ou já teve situações vividas pelas crianças nos recreios que chegam à sala? Se
sim, foram situações de que tipo?
3. Perguntas acerca das conceções do/a professor/a acerca dos recreios da escola:
3.1. Enquanto professor/a que importância atribui aos recreios escolares?
3.2. Qual é, na sua opinião, o papel dos recreios nas escolas?
3.3. Que condições, características considera serem fulcrais existirem? (em função da
resposta…) - Como encara a presença de elementos como a relva, areia, terra, água, no
recreio?
3.4. Que atividades consideraria serem importantes desenvolver?
3.5. O que poderia ser melhor em termos do recreio deste Centro Escolar? Que tipo de
materiais/recursos/espaços físicos pensa que seriam benéficos para estas crianças?

4. Perguntas acerca das conceções do/a professor/a acerca do brincar:
4.1. Oque é para si, o brincar?
4.2. Tendo em conta a sua experiência profissional, que importância atribui ao brincar?
4.3. Qual a sua opinião em relação ao tempo dedicado ao brincar nos dias de hoje e,
nomeadamente, neste Centro Escolar?
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APÊNDICE VII - Guião de entrevista semiestruturada às assistentes
operacionais
(Breve apresentação* e contextualização da intenção de projeto – explicar a necessidade
de fazer um diagnóstico da situação/ou a identificação de necessidades sentidas pelos
vários atores no terreno – professores/as, crianças, pais, AO…; informar quanto às
questões éticas e pedido de gravação, etc.)
1. Perguntas acerca da situação e experiência profissional
1.1. Apresentação breve, inclusive: formação académica/outras experiências que possa
ter, especialmente com crianças; se sempre trabalhou nesta escola; falar um pouco sobre
o trabalho que desempenha
2. Perguntas acerca do que pensa do funcionamento dos recreios da escola:
2.1. Tendo em conta a sua experiência profissional e, daquilo que conhece dos recreios,
mais concretamente nesta escola, o que considera positivo?
2.2. Considera haver situações que devem ser alvo de maior atenção em relação aos
recreios desta escola? (em função da resposta…) Existem situações problemáticas?
3. Perguntas acerca das conceções acerca dos recreios da escola:
3.1. Pelo que tem constatado no seu dia a dia, que importância atribui aos recreios
escolares?
3.2. Qual é, na sua opinião, acerca do papel dos recreios nas escolas?
3.3. Em termos do espaço de recreio, que condições, características considera que seriam
fulcrais existirem? (em função da resposta… - Como encara a presença de elementos
como a relva, areia, terra, água, no recreio?)
3.4. Que atividades consideraria serem importantes desenvolver?
3.5. O que poderia ser melhor em termos do recreio deste Centro Escolar? Que tipo de
materiais/recursos/espaços físicos pensa que seriam benéficos para estas crianças? O que
pensa acerca do trabalho do/a auxiliar no recreio?
3.6. Que papel poderia assumir?
4. Perguntas acerca das conceções do brincar:
4.1. O que é para o brincar?
4.2. Tendo em conta a sua experiência pessoal e profissional, que importância atribui ao
brincar?
4.3. Qual a sua opinião em relação ao tempo dedicado ao brincar nos dias de hoje?
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APÊNDICE VIII - O que gostas mais de fazer no recreio? desenhos das crianças da Turma 2º ano

1. O recreio com jogo pintado no chão, banco de cimento
próximo e coberto, ao lado. A zona junto ao coberto está
pintada de verde.

2. Uma figura humana, um menino, talvez seja a criança, ou
um colega.

3. Tres figuras humanas que poderão ser a criança
e os colegas.

4. Campo de futebol, com relvado.

5. Grupo de 7 “crianças” e um pouco distante talvez uma
criança, docente ou assistente operacional, que conta “1, 2,
3, 4, 5”. Poderá ser, talvez, o jogo das escondidas.

6. Um bloco de salas de aula e parte do recreio,
em frente, com jogo pintado no chão e um espaço
verde com uma árvore com fruto.
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7. 2 meninos e 3 figuras tipo “Pokémon”, talvez
imaginando uma verdadeira batalha no recreio.

8. Um menino que chuta uma bola, ao ar livre (sol/nuvens).

9. Uma figura que se assemelha a uma
personagem do “Pokémon”.

10. Campo de futebol com duas figuras (2 figuras tipo
Pokémon), escrevendo “faz de conta”.

11. O recreio- zona dos tapetes com o bloco de salas de aula
atrás; o campo de futebol e um grupo de 4 figuras, talvez os
colegas.

12. O campo de futebol com 2 figuras e um
número ao lado de cada uma, talvez a pontuação
ou o poder de cada personagem, talvez batalhas
de “Pokémon”.
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13. Vários figuras do “Pokémon”, como por exemplo
“Pikachu”. Há duas pessoas que lançam as “pokebolas”.

14. Céu com sol e algumas nuvens; um jogo pintado no chão
do recreio, talvez os tapetes, onde estão 2 grupos de crianças.
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15. Várias figuras, talvez do “ Pokémon” em
batalha…

Espaços

Figuras
desenhadas

Atividades

Desejos
implícitos

Ar livre

Áreas brincar

Jogo pintado no chão (1, 6)
Campo de futebol, com relvado. (4, 10, 11, 12)
zona dos tapetes (11, 14)
Área Descanso
Bancos de cimento (1)
Área Verde
Canteiro (1)
Exterior
sol/nuvens (8, 14)
Coberto
Coberto
(1)
Blocos de salas de aula (o do 1º e 2ºanos) (6, 11)
humana
um menino
(2,
vários
(3, 5, 7, 11, 12, 14)
Adulto
que conta “1,2,3,4,5” (?) (5)
ficção
Pokemon
que se assemelha a uma personagem do “Pokémon” (7, 9, 10, 1, 13, 15)
Com regras e
Brincar às escondidas (5)
finalidades
Um menino que chuta uma bola, ao ar livre (8, 11, 12)
Faz de conta
Brincar ao faz de conta 2 meninos e 3 figuras tipo “Pokemon”, talvez imaginando uma batalha no recreio (7, 10, 13, 15)
Perícia
lançar as “pokebolas (13)
Espaços
Campo de futebol, com relvado (4)
verdes
Espaço verde com uma árvore com fruto. (6)
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APÊNDICE IX - O que gostas mais de fazer no recreio? desenhos das crianças da Turma 3º ano

1. O recreio e as brincadeiras/atividades: o jogo do lencinho, o da
corrente, saltar à corda e o das bruxas.

2. O recreio e as brincadeiras: saltar à corda
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3. Céu azul com sol e nuvens. 7 meninas e os seus
nomes.

4. Campo de futebol com jogadores, basquetebol e saltar à corda,
dividindo em 3 partes este desenho.

5. Jogo de basquete com cesto e 5 figuras com nomes
e “Fortnite”, um jogo online.

6. Campo de futebol, relvado, com jogadores das
equipas do Porto e Famalicão.

7. Campo de futebol relvado, com vários jogadores espalhados.
Legenda “golo”, e título destacado: “futebol”.

8. Futebol, saltar à corda, jogar às cartas e ao
“esconde-apanha”. Em todas as atividades há um sol
num canto.

9. “Esconde-apanha”, com uma pequena árvore
(o esconderijo) e saltar à corda. Em ambos o sol.
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10. Campo de futebol, o basquete, o coberto, ladeado por uma zona
que tem alguma vegatação e pequenas árvores.

11. Figura humana com armas a disparar; jogo
online “Fortnite”; 2 figuras a jogar à apanhada; 1
figura que joga com o beyblade, e a indicação de
cartas, com 2 figuras.

12. Saltar à corda, a apanhada e a “cabra cega”,
uma figura tendo a venda. Todos os desenhos
apresentam um sol bem amarelo.

13. 6 figuras divididas em duas equipas, cada uma com o nome,
objetos na mão e nome escrito, talvez imaginando que estão num
jogo de “Fortnite”, jogo online.

14. Recreio/atividades: cartas, futebol e o golo, e o
jogo do lencinho.

15. Recreio/atividades: futebol, saltar à corda e,
acima, talvez o jogo das escondidas e a cabra
cega.

16. Jogo do eixo, saltar à corda, brincar com cartas de “Pokémon” e futebol. Presença do verde em quase todas as atividades.
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Espaços

Ar livre / recreio
Coberto

Figura

Humana
Ficção

Atividades

Com regras e
finalidades

Jogo online
Perícia
Desejos
implícitos

Espaços verdes

Futebol (4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16)
Basquete (1, 5, 10)
Exterior
sol/nuvens (3, 8, 9, 12)
Coberto
(10)
(3, 5 - com nomes) (6, 13 - com indicação de equipas), 7 - indicação de legendas
Crianças
figura humana com armas que dispara (11)
Adulto
que conta “1,2,3,4,5” (?) (5)
Pokemon
que se assemelha a uma personagem do “Pokémon” (7, 9, 10, 1, 13, 15)
Jogo do lencinho (1, 14)
Jogo da corrente (1)
jogo do eixo (16)
Saltar à corda (1, 2, 4, 8, 9, 12, 15, 16)
jogar às cartas (8, 11, 14, 16)
“esconde-apanha” (8, 9, 15)
Cabra-cega (12, 15)
Apanhada (11, 12)
Basquetebol (1, 5, 10)
Futebol (4, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16)
Fortnite (5, 11, 13)
uma figura que joga com o beyblade
Campo de futebol, com relvado (6, 7, 8)
Verde em quase todas as atividades (16)
zona mais natural, que tem alguma vegatação e pequenas árvores (10)
uma pequena árvore (8)
Áreas brincar
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APÊNDICE X – Notas de terreno, Análise de Conteúdo (Exemplo)
NT4 11/11/2019-Recreio, de manhã
Cheguei de mansinho ao recreio, apenas para não incomodar nem causar
algum transtorno às crianças que já passeavam pelo recinto, a lanchar, a
conversar, a comer, a mexer em algo que traziam…

Papel da
observadora metodologia

Alguns jogam futebol (grande parte dos rapazes) no espaço destinado a
tal atividade: há linhas marcadas, balizas, uma bola…Segundo já pude
perceber, fazem-no por “turnos” (há turmas num determinado dia/hora).
No coberto, numa zona oposta também se joga, mas com uma rolha que
faz de bola. Neste espaço, há quem jogue com a rolha, outros brincam
com o “beyblade” que é hoje o mais famoso e querido brinquedo de
muitas crianças, sobretudo rapazes. Um pequeno grupo de rapazes
brincava, cada um com o seu, lançando-o para uma pequena pista (de
plástico) destinada a esse mesmo efeito. Vibravam, os olhos pareciam
brilhar mesmo. Pelo que já pude absorver através de algumas conversas,
do que pude também ver, existe mesmo uma série de desenhos animados
em que os/as personagens combatem. Já há anos existia uma série
semelhante e recentemente voltou. O beyblade é quase que um pião dos
antigos, daqueles em madeira, mas que regressou agora com mais
“tecnologia”, feito com outro material, com designs mais “arrojados”, etc.
Há vários tipos de beyblade e lançadores. O que é certo é que brincam
imenso com aqueles pequenos objetos e muitas vezes surgem conflitos
associados a esta brincadeira, embora pareçam ser rapidamente
resolvidos. Quem tem beyblade inclui-se logo no grupo daqueles que
também já o têm. Quem não têm ou não o trouxe para a escola, por vezes
fica só a ver, ou sai do grupo para ir fazer outra coisa distinta. Avalia-se
qual o mais forte, o que tem “isto” ou “aquilo”, ou o que é “raro”. Meninas
vêem-se mais num canto em grupos que variam geralmente entre os 2 e
4. Há todo um “jogo de mãos” que pode ser entre duas (mais comum), ou
juntando 3 ou 4, que se baseia em bater as mãos nas do/a colega, numa
espécie de dança e canção que faz rir. Interroga-se bastante. Um deles
denomina-se, como me disseram: “bam bam bero”, ou “as vogais”. Este
primeiro lembro-me de o ter jogado quando andava no 1º ciclo. Mas
também há meninas a andar ou a comer pela escola, seja a conversar, seja
a partilhar brinquedos que trouxeram de casa. Os cromos estão também
na moda: os do Lidl. São cartas para colecionar com imagens alusivas aos
bonecos de peluche (também do Lidl) que muitas crianças trazem para a
escola e mostram, trocam etc. Estas cartas têm ainda questões além da
imagem. Questões relacionadas com o planeta, entre outras, que podem
ser alvo de atenção delas/es e serem educativas.

O que fazem as
crianças nos
espaços
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Distribuição pelo
espaço
Atividades

Brinquedos
comerciais
Diferenças de
género

JOGOS E BRINCADEIRAS
O que fazem
no recreio?

jogar futebol (16/09/2019)
a imaginar que eram alguma personagem/outra pessoa e iam representando a situação (16/09/2019)
corriam pela escola como se andassem num jogo de apanhada (16/09/2019)
Saltavam muito, corriam (16/09/2019)
Passeavam (16/09/2019)
jogava-se no desenho pintado no chão, uma espécie de “macaca” gigante (18/09/2019)

cantando uma música, ao mesmo tempo que batiam nas mãos umas das outras (“dominó”, croquete”… tudo
que iam sendo acompanhadas de bater palmas umas nas outras e etc). (18/09/2019)
crianças estavam descalças. Lá, podiam estar descalças (apenas meias), saltar, rebolar… (18/09/2019)
Jogavam ao famoso jogo do estica, com sapatilhas espalhadas pelo chão (18/09/2019)
lutavam de forma “saudável” (18/09/2019)
se escondiam uns dos outros (18/09/2019)
que se penduravam uns nos outros ou noutros sítios (18/09/2019)
brincam com o “beyblade” (11/11/2019)
“bam bam bero”, ou “as vogais”.(11/11/2019)
A andar (11/11/2019)
A comer (11/11/2019)
partilhar brinquedos que trouxeram de casa (11/11/2019)
Mostrar, trocar cartas para colecionar com imagens alusivas aos bonecos de peluche (também do Lidl)
organização
pelas crs

por “turnos” (há turmas num determinado dia/hora) (11/11/2019)

O que
gostariam de
ter/ de fazer

gostavam de ir para a zona da terra/ ervas … escavavam e encontravam saltitões (11/11/2019)
“escorregas gigantes” (11/11/2019)
“piscina” (11/11/2019)

Objetos
a jogar à bola, só que com uma rolha (16/09/2019)
crianças a jogar com um iogurte vazio (18/09/2019)
brincam com vários tipos de “beyblade” (11/11/2019)
uma pequena pista (de plástico) (11/11/2019)
Os cromos estão também na moda: os do Lidl (11/11/2019)
cartas para colecionar com imagens alusivas aos bonecos de peluche (também do Lidl) (11/11/2019)
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APÊNDICE XI - Análise de conteúdo dos desenhos das crianças, síntese (2º e
do 3º ano)
Áreas
brincar
19
Espaços
31

Figuras
desenhadas
20

Atividades
47

Desejos
implícitos

Ar livre
27

Jogo pintado no chão (1, 6)
Campo de futebol, com relvado. (4, 10, 11, 12) (4, 6,
7, 8, 10, 14, 15, 16)
12
zona dos tapetes (11, 14)
Basquete (1, 5, 10)
Bancos de cimento (1)

Área
Descanso
Área Verde
Canteiro (1)
Exterior
sol/nuvens (8, 14) (3, 8, 9, 12)
Coberto
Coberto
(1) (10)
Blocos de salas de aula (o do 1º e 2ºanos) (6, 11)
um menino
(2) figura humana com armas que dispara (11)
Humana
vários
(3, 5, 7, 11, 12, 14) (3, 5 - com nomes) (6, 13 - com
indicação de equipas), 7 - indicação de legendas 13
14
Adulto
que conta “1,2,3,4,5” (?) (5)
Pokemon
que se assemelha a uma personagem do “Pokémon”
Ficção 6
(7, 9, 10, 1, 13, 15)
6
Brincar às escondidas (5) (8, 9, 15) 4
Um menino que chuta uma bola, ao ar livre (8, 11, 12) (4, 6, 7, 8, 10,
14, 15, 16)
11
Jogo do lencinho (1, 14)
Jogo da corrente (1)
Com regras e jogo do eixo (16)
finalidades
Saltar à corda (1, 2, 4, 8, 9, 12, 15, 16)
8
38
Jogar às cartas (8, 11, 14, 16)
4
Cabra-cega (12, 15)
Apanhada (11, 12)
Basquetebol (1, 5, 10)
Brincar ao faz de conta 2 meninos e 3 figuras tipo “Pokemon”, talvez
Faz de conta
imaginando uma batalha no recreio (7, 10, 13, 15) 4
lançar as “pokebolas (13) uma figura que joga com o beyblade
Perícia
2
Fortnite (5, 11, 13)
Jogo online
3
Campo de futebol, com relvado (4) (6, 7, 8)
Espaços
Espaço verde com uma árvore com fruto (6)
verdes
Verde em quase todas as atividades (16)
zona mais natural, que tem alguma vegatação e pequenas árvores (10)
8
uma pequena árvore (8)
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APÊNDICE XII -Análise de entrevistas - Professores/as (1º ciclo)
NOTA: ENT1: Profa Cl. (3ºano) ENT2: Profa Ro (2ºano) ENT3: Profa Cr (2ºano) ENT4: Profa Ma (1ºano) ENT5: Prof Al (1º ano)

2. Opiniões das professoras acerca do funcionamento dos recreios da escola
Questões orientadoras // categorias e
sub-categorias

o que
considera
positivo

espaço

O que
considera
negativo/
problemático

Dias de chuva

jogos

espaços
cobertos no
exterior

Respostas dos/as professores/as
Temos imenso espaço. (ENT1)
esta escola tem boas condições de espaço, tem ali a área dos jogos que é muito boa e eles entretêm-se lá, mas não podem ir para lá
todos, não é. (ENT2)
o nosso espaço é grande (ENT2)
Quando é Primavera e Verão, acho que esta escola está muito melhor. Porque eles brincam nos tapetes, descalçam-se, brincam nos
tapetes, rebolam…(ENT3)
Mas, adoro, na altura da primavera, naqueles dias quentinhos, de os ver a brincar nos tapetes. Adoro. (…) E acho que acabam por
estar mais juntos, menos confusão. (ENT3)
Adoro esta parte central dos tapetes e o campo de futebol. O coberto ah…não é um espaço que eu goste muito. às vezes vejo meninos
nos tapetes, adoro estes tapetes aqui. Antigamente não havia tapetes (ENT3)
O resto do recinto escolar… agora que se fizeram aquelas pinturas no chão c/ alguns jogos didáticos (ENT2)
a área dos jogos que é muito boa
Só falta um pavilhãozinho fechado, um polivalente em dias de chuva. Não temos. Abrigado, não temos. Para que eles nos dias de
chuva possam brincar. (ENT1)
os dias de chuva são horríveis (…) pois não gostam (…) o espaço
os nossos espaços aqui na nossa escola em dias de chuva, não são suficientes para a quantidade de meninos que temos
Tem ali o coberto…o resto são os passadiços ali à volta da cantina (…) Está coberto, mas não está protegido. E aqui também, a
proteção é um bocadinho maior, mas não é a suficiente
Nenhuma construção é feita a pensar nos invernos, infelizmente. E nós num país no clima que temos, o tempo de escola, o tempo que
passamos na escola e mais compridos de chuva do que propriamente de sol, tirando um ano ou outro que seja mais seco.
Pena quando chove, o recreio não haver condições, que nesta escola não há (ENT3)
No recreio, o outono e o inverno aqui na escola não é fácil, porque o piso é muito escorregadio, eles querem correr, não conseguem
correr. Depois, estão sempre a chocar uns com os outros (ENT3)
coberto…pronto, não é assim um espaço pra mim, que seja muito acolhedor.
Temos um espaço coberto, mas não é fechado. A chuva entra na mesma, ventos, não sei se já reparou, ao circular pelo recreio, há
zonas (…)
Porque isto também depende da própria infraestrutura. Por exemplo, num dia de chuva (…) não há um espaço coberto fechado
(ENT4)
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Tempo de recreio

Brinquedos
preferidos

e há zonas em que se nota muito os túneis, os corredores de vento. Então, por exemplo, logo de manhã aquela parte de lá, é uma
diferença de temperatura entre o lado de lá da escola com este lado aqui.
não sei se já reparou que estamos sempre dentro da sala quando chove, porque precisamente para eles não se molharem…
E muitas vezes ficam limitados aos corredores e é horrível. tem muita gente ali fechada no corredor, é muito barulho… (ENT1)
Também não podem fazer no corredor outros jogos senão brincar com o que trazem de casa…(ENT1)
.E os corredores não comportam a quantidade de crianças que existe nas turmas em cada corredor, por isso eles devem-se
sentir sufocados ali nos dias de chuva. É muito mau. Nos dias de chuva aqui nesta escola são muito maus
E depois os…como é que eu hei de dizer, de utilizar. As coisas que existem no recreio, para as crianças brincarem, também
contribui para o tipo de brincadeiras que eles têm. (ENT2)
este espaço de recreio deveria ter outros divertimentos próprios de crianças, que iriam contribuir para que as brincadeiras deles não
fossem tão agressivas, que é o que eu acho que o nosso recreio tem (ENT2).
coberto…pronto, não é assim um espaço pra mim, que seja muito acolhedor.
baloiço também às vezes são perigosos. E mesmo o escorrega também às vezes é perigoso.
Sim, é isso! É sobretudo a segurança, sim (ENT3)
E aqui nesta escola há uma coisa que me preocupa que são estas, aquelas escadas que estou sempre a olhar, quando passo olho
sempre, que tenho medo que alguém se pendure naquelas escadas. (…) e há algumas estruturas da escola que eu também acho que
são mais perigosas, porque houve já um menino que ficou entalado, com a cabeça, entre o corrimão, este corrimão das escadas (…)
Sim, um bocadinho a engenharia aqui…sim, sim, aqui acho que aquelas escadas são perigosas e o próprio corrimão… (ENT3)
Especificamente aqui nesta escola que…tem muitos, muitos alunos, é diferente das escolas mais pequenas onde trabalhei. Não sei
se isso tem influência…também poderá ter influência, poderá. (ENT2)
a área dos jogos que é muito boa e eles entretêm-se lá, mas não podem ir para lá todos, não é. (ENT2)
E não cabiam todas
não podem todos estar a jogar à bola ao mesmo tempo, que é uma coisa que eles gostam
o ano passado o magusto teve de ser, o magusto, eles tiveram de partilhar as castanhas no corredor, porque não havia espaço para eles
estarem sentados à volta e…pronto…(ENT3)
Depois, estão sempre a chocar uns com os outros (ENT3)
É prejudicial, porque acabam por andar à pancada uns com os outros.
esta meia hora é excelente. Mas agora, por exemplo, a hora do almoço, acho que já é tempo demais. Porque… depois eles chegam…
aquele bateu-me, o outro bateu-me, o não sei quem…
E no intervalo da tarde também acontece a mesma coisa. É tempo em excesso que eles como não têm por onde se distrair, pegam-se
uns com os outros…
Mas tem os seus prós e os seus contras. Se calhar, por exemplo, numa escola mais pequena, tem um benefício. Numa escola tão
grande como esta, acaba por ser prejudicial. É tempo demais.
[cromos] Do continente, do Pingo Doce… neste momento é o Lidl, são as cartas do Lidl… mais os Pokémons e os beyblades…
ultimamente são os beyblades…mais assim os rapazes. (ENT1)
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Sim e até jogam também com os beyblades(ENT3)
Brincadeiras
referências

não podem todos estar a jogar à bola ao mesmo tempo, que é uma coisa que eles gostam
Estou a pensar questão do futebol.(…) depois acontecem sempre aquelas guerras, não é…por vezes atrito, discussões. (ENT1)
enquanto que o rapaz, pronto, se calhar dão um murro e está resolvido, as raparigas ficam ali… Ficam. Ficam ali a…a matutar
naquilo…e depois não estão bem na sala, chegam à sala, ficam amuadas… (ENT3)
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Atitudes e
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Mas o problema é que eles não conseguem controlar(…)eles veem muito wrestling.(…)
brincadeiras deles não fossem tão agressivas, que é o que eu acho que o nosso recreio tem. Eles brincam aos pontapés, eles
brincam aos murros, eles brincam às rasteiras, eles brincam aos empurrões. Eles brincam todos ao monte! Quem está lá por
baixo coitado…aquilo é tudo uma brincadeira que não são brincadeiras saudáveis…! Mas eles chamam brincadeiras e às vezes
magoam-se e nós até vamos de encontro a eles quase que tirar satisfações por que é que estão assim e é a brincar, é sempre a brincar.
(…) É a brincar
As raparigas gostam muito das LOL’s, das bonecas. E…pronto, também varia, digo eu, pela idade. Depende da idade deles, não é.
Mas…os que eu tenho na minha turma… (…) É com isso que eles brincam.
E depois há aqueles que gostam de desenhar. Às vezes fazem um desenho para dar à professora… estão no intervalo a desenhar…ou
a fazer um textinho… isso também é muito bom…estão mais crescidotes… (ENT1)
É claro que há crianças que até nem paravam. Por elas era sempre trabalhar…aliás, eu tenho meninas que não saem da sala.
enquanto que o rapaz, pronto, se calhar dão um murro e está resolvido, as raparigas ficam ali…(ENT3)
Ficam. Ficam ali a…a matutar naquilo…e depois não estão bem na sala, chegam à sala, ficam amuadas…
Dizem que há meninas que não deixam brincar e é a velha questão: não deixam brincar, que pediu para brincar e não deixou…
(…) depois é aquilo que lhes dá na real gana, o que lhes apetece…e é mais por aí, mais caçadinhas também. Assim desses
jogos…é… às caçadinhas, ao esconde-esconde como eles dizem…às caçadinhas… é por aí (…) (ENT1)
a areia, eles também gostam de contactar, de por a mão na massa não é, estar ali a mexer e sim
estão aqui nesta zona da areia a fazer construções, que eles adoram também estar ali a fazer construções (ENT3)
Há sempre alguém que goste de estar lá e, inclusive, houve, não sei se foi mesmo no ano passado, que andavam com iogurte a encher
terra e fazer coisas…chegavam com os pés carregados de areia, mas felizes…
também gostam muito…de brincar na parte da areia
As bolas só podem ser no campo, então o que é que eles fazem, pegam nos iogurtes, pegam em pacotes…tudo serve para…(ENT5)
Lembram-se de fazer coisas do arco…da velha (ENT3)
É, depois lembram-se de fazer coisas… quer dizer, quem é que pensou que iria colocar ali a cabeça…! (ENT3)
É que a escola a escola não é perigosa, mas também há miúdos que arriscam tudo.(ENT3)
Eles vão na mesma. Eles vão na mesma (ENT3)
De ano pra ano eles têm atitudes completamente diferentes e comportamentos diferentes.
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Conflitos
entre pares

Conceção do que é
brincar para as
crianças
Brinquedos de casa

Porque se eles soubessem estar…(…)é difícil, porque tinha de ser feito de raíz (…)
Eles ao ter tempo em excesso, acabam por criar estes conflitos, porque se eles tivessem pouquinho tempo, brincavam aquele
bocadinho e não tinham tempo pra isto. Ao ser em excesso, na minha opinião, claro que posso estar errada, acho que dá pra criar
mais este tipo de situações (…)
Só que defende-se de forma violenta.
É muito frequente haver problemas no recreio. E eles vêm fazer queixa, vêm fazer queixas, por exemplo, queixas, muitas queixas: de
que andaram a fugir de um menino, a criança quer brincar, mas os outros fogem. Ah…tipo não querem brincar e a forma…em vez de
falar, pronto, fogem. Que não deixam entrar nos jogos, também é outra questão.
o tipo de linguagem que eles usam uns com os outros. Choca-me a sério
Sim e há sempre mais atritos. Porque um até salta e sem querer bate no outro, o outro já considera que foi uma coisa de mal e não foi
nada.(ENT3)
Sim, a exclusão. De não deixarem entrar nos jogos e depois às vezes há situações de futebol ou que…não é por mal, mas lá vai um
pontapé e bate na cabeça, ou bate na cara e as crianças interpretam sempre mal…nunca entendem…pode acontecer.
Há alguns meninos que partem para a violência nas suas brincadeiras…é por causa de não brincarem, ou não terem tempo para
brincar mais noutros sítios.
vai haver sempre alguém que vai a passar que vai levar com aquilo, que não vai gostar, que vai reagir, há sempre o outro que vai a
correr, o outro vai a andar, o outro choca e…tudo isso tem as suas consequências.
Primeiro na turma, quando estão com os pares e outra depois quando estão no recreio com a escola. E saber lidar com as diferenças
uns dos outros, as vontades uns dos outros e eles neste momento, hoje em dia, não estão habituados a lidar com isso. É: eu, eu, eu, eu
e se calhar outra vez o eu e depois outra vez eu…e são muito poucos aqueles que pensam…
Uma simples coisa que nós pais costumamos dizer muitas vezes e na minha opinião erradamente (…) que é utilizar a palavra
defende-te. Porque eles vão utilizar essa parte do defende-te sempre que se sentirem ameaçados. Seja fisicamente, seja noutra
situação qualquer que eles…não concordem! E haja ali um conflito! Então ele vai-se defender. Se o outro diz: “já não brinco mais
contigo”. Se o outro achar que aquilo é uma ameaça…
Que depois os interesses de uns, não são os dos outros (…) e depois há o conflito de interesses. Os grandes, por tendência, querem
ser eles a mandar nos campos, por exemplo.
E depois dizem “só estou a brincar”(…) eh pá, então vou brincar à luta contigo. E eles logo: “nãaao…”. “Então, estou a brincar
convosco, não posso participar na brincadeira?”. “Mas tu és grande e forte…”.(…) e depois eles dizem: “mas eu estou a brincar à
luta devagar, é a fingir…!”,
há muitos meninos que trazem esses brinquedos consigo e que brincam.
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3. Conceções e práticas dos professores relativas aos recreios e ao brincar
Questões orientadoras // categorias
e sub-categorias
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caráter dos jogos
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Influência
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Relação das
profs com
crianças no
recreio

Respostas dos/as professores/as
muitos deles não sabem muito bem ao que é que hão de brincar (ENT 1)
Se nós chegamos ali e dissermos assim: vamos ali um bocadinho à rua. Pronto e agora nestes 15 minutos podem brincar ao que
quiserem. Nada! É agarrar-se a nós e não sabem o que fazer! Eles não sabem brincar.(…) eles não sabem brincar sozinhos.
Nós queríamos era que eles fossem capazes de brincar sozinhos, eles não sabem brincar
E é quando a gente os liberta que eles dizem: e agora, o que é que é pra fazer?
há várias pinturas na escola, como as macacas, o jogo das cores(…)já pensamos nisso, uma das coisas foi: vamos criar isto, vêm cá
fora de vez em quando e jogar(…)há alguns que ainda vão fazendo, mas depois(…)é voltar afazer as mesmas coisas que fazia.(…)nós
fazemos, mas é que depois no início na novidade até tal e coisa, mas depois…
e depois o que é que eles jogam: Fortnites, qual é o princípio do jogo-matar e não morrer. Depois jogam entre eles, online ali, é uma
loucura. O Counter-Strike:matar e não morrer. Residence Evil: matar e não morrer. Plantas vs Zombies: matar e não morrer. É tudo
essa dinâmica do matar e não morrer. E depois eles transportam isso pra cá (…)
vejo que eles andam com as emoções todas alteradas. Andam muito nervosos, esta geração é muito exigente, nada lhes agrada
(…) então, eu reparo nisso, às vezes andam aí um bocadinho tontos… (…) Outros não sabem (ENT 1)
É claro que há crianças que até nem paravam. Por elas era sempre trabalhar…aliás, eu tenho meninas que não saem da sala.
Porque se eles soubessem estar…(…)é difícil, porque tinha de ser feito de raíz(…)
basta ver até(…)como pegam no lápis. Eles pegam no lápis como…por influência disto, de utilizar muito…o polegar.(…)
quando vou vigiar os recreios, reparo que eles vêm ter comigo: “Professora, vamos jogar um jogo…!” que eu ensinei que foi “Uma
Manhã de Outono” em que damos as mãos e, a dada a altura, um tem que escolher um colega para dar um abraço, um jogo de afetos trabalho muito os afetos com eles -, porque vejo que eles andam com as emoções todas alteradas. Andam muito nervosos, esta
geração é muito exigente, nada lhes agrada (…) então, eu reparo nisso, às vezes andam aí um bocadinho tontos… (…) Outros não
sabem e então “professora, vamos jogar à “Manhã de Outono”, “professora, vamos jogar ao lencinho vai na mão” e eu tenho essa
preocupação (ENT 1)
eu levo o lencinho e jogamos a esse, ou outro, e eu aprendo com eles… e gosto muito desta interação (ENT 1)
E agora já que estrou cá fora, tento interagir com eles e também (…) (ENT1)
E nota-se muito é que se nós vamos com eles, eles até estão ali, se nós sairmos eles já dispersaram todos completamente
eu deixo-os trazer brinquedos para o recreio, já de propósito, porque sei que se eles trouxerem alguma coisa para brincar, eles
até vão para qualquer lado… alguns até se entretêm…(ENT2)
Sim, eu tinha um menino no início do ano, no ano passado, que por tudo e por nada…eu recebia queixas dele, porque ele batia e eu
percebi que era porque ele não…não brincava com ninguém, ele achava que ninguém queria que ele brincasse. “
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recreios

Transformações
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Também tens de propor, também tens de falar.”. Às vezes também é falta de diálogo. Eles não se falam, não se compreendem uns
aos outros…Ó L. tens de falar, tens de dizer “posso brincar contigo e entras na brincadeira. Agora, se não dizes nada, se só mostras
revolta por não participares e está diferente. Não sei se é por brincarmos juntos, por chamá-los, mas que ele está diferente… (ENT1)
Principalmente queixas. Trazem sempre queixas. Que eu, aos poucos, vou tentando evitar que eles façam queixas, porque o que se
queixa tem sempre razão e o que se está a queixar tem sempre razão. Mas o outro, quando confrontado, a razão passa pra ele. Por isso
nunca se chega a grande conclusão. Mas tanto entre eles aqui na turma, como entre os outros meninos da escola. E por isso eu…e
também desvalorizo um pouco essas queixas, porque é sinal que eles não conseguiram vencer e então há que fazer queixa!
Queixaram-se…que fizeram e aconteceram e não sei quê…e estão muito zangados. Quando forem para o próximo intervalo, já estão
muito amigos. Por isso a gente não se vai aborrecer com as zangas deles.
Sim, eu tinha um menino no início do ano, no ano passado, que por tudo e por nada…eu recebia queixas dele, porque ele batia e eu
percebi que era porque ele não…não brincava com ninguém, ele achava que ninguém queria que ele brincasse. (…) Não sei se é
por brincarmos juntos, por chamá-los, mas que ele está diferente… Sim. É um menino muito mais sociável e mais meigo
Para que eles nos dias de chuva possam brincar (ENT1)
Mas depois pronto, há sempre os que não trazem nada e os que também não se entretêm com isso e que querem é um bocadinho de
energia, de libertação de energia
eles no recreio deveriam aproveitar o tempo para brincar, pra se divertir, para relaxar, para se sentirem bem.
Que às vezes na sala de aula eles estão bem, estão confortáveis e não sei quê, mas têm que estar com atenção…alguns, eu noto, que
estão pressionados, porque eu pressiono-os para que eles estejam com atenção. Eles estariam bem era distraídos e a brincar e às vezes
olho para eles e acho que eles estão…o pensamento deles está no mundo da imaginação…não estão cá. Por isso, o recreio e as horas
de recreio eram um ótimo local pra eles…relaxarem… brincarem…sentirem-se bem. Não ter ninguém a pressioná-los.
o brincar… eles também vão daqui cansados, depois não terão muito tempo para brincar, mas eu acho que nestas idades eles ainda têm
muito que brincar. Havia de haver tempo pra brincar mesmo fora aqui das nossas horas de recreio
uma lufada de ar fresco (…) e vir cá fora é, é desanuviar. Pronto, é…relaxar um bocado e conviver um bocado…muitos, a escola
mesmo, a parte boa da escola é o recreio pra eles. (ENT3)
Muitas diferenças. Porque…primeiro porque a quantidade de anos que eu trabalho, no início, as próprias crianças e os locais onde eu
trabalhei que eram meios muito pequenos com poucas crianças e aldeias muito pequenas, escolas de lugar único, em que era só um
professor, os comportamentos, as brincadeiras…era tudo diferente. Já lá vão… 38 anos, por isso as coisas têm vindo a alterar…muito.
Também já trabalhei na cidade, em Famalicão com… um nível sociocultural médio-alto na escola onde eu estava e aí já…
também…as atitudes das crianças eram diferentes, as brincadeiras eram diferentes, os interesses eram diferentes. Por isso, em todos os
lugares por onde tenho passado têm sido diferentes. (ENT2)
Eles não têm criatividade, enquanto que eu, quando éramos pequenos (…) não tínhamos nada não faz mal, vamos brincar às
“vendinhas”, àquelas que a gente um compra, outro vende, vamos brincar a não sei quê, eles agora não têm criatividade.
Para muitos meninos, há de haver muito pouco tempo para brincar. E alguns…isso não sei até que ponto estará correto o que eu acho.
sem dúvida que o espaço do recreio melhorou muito, porque no meu tempo e nas primeiras escolas que eu trabalhei, não se
valorizavam muito os recreios. Não se valorizava, não havia nada. Enquanto que aqui até já fizeram aqueles jogos no chão…não havia
disso!
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as brincadeiras foram-se alterando ao longo dos anos (ENT 1)
eles não… também não têm os escorregas que nós antigamente tínhamos… (…) (ENT 1)
Eles não têm criatividade, enquanto que eu, quando éramos pequenos(…)não tínhamos nada não faz mal, vamos brincar às
“vendinhas”, àquelas que a gente um compra, outro vende, vamos brincar a não sei quê, eles agora não têm criatividade.
Eles é que fogem para ir para a chuva, mas ainda hoje é assim, eles podendo, nós estamos a dizer “sai, não vás” e eles já lá estão
as crianças têm de arranjar forma de se entreter (ENT1)
(…) eu também possibilito que eles tenham um momento de partilha na sala de aula, no início da tarde sempre, porque…eles vêm
sempre com imensas novidades mais… (ENT1)
Queixaram-se…que fizeram e aconteceram e não sei quê…e estão muito zangados. Quando forem para o próximo intervalo, já estão
muito amigos. Por isso a gente não se vai aborrecer com as zangas deles.
As crianças não guardam ressentimento
Eu acho que os meninos gostam muito de brincar e neste 1º ciclo ainda precisam muito de brincar e faz-lhes bem brincar eh…claro que
nós estamos condicionados a um programa que temos que…
eles acham que daquela forma agressiva eles estão a aproveitar o tempo para brincar. Aquilo é tudo uma brincadeira, mas mesmo com
aquela agressividade toda.
Não parece, mas para eles eu acho que é a forma que eles têm de brincar depressa. Aproveitar aquele tempinho todo para brincar.
Mas eles chamam brincadeiras e às vezes magoam-se e nós até vamos de encontro a eles quase que tirar satisfações porque é que estão
assim e é a brincar, é sempre a brincar. (…) É a brincar
As cartas ensinam. As outras…não sei…os beyblades não sei muito bem qual é o objetivo do jogo…! Também eles andam ali a
chocar uns com os outros, se calhar não se aprende grande coisa, mas as cartas até são educativas de certa forma. Sim. (ENT1)
as brincadeiras de agora, os interesses deles dos brinquedos e das brincadeiras não levam a que eles brinquem saudavelmente.
Porque…eu já estive em escolas em que não havia… o recreio não tinha, a escola não tinha limites de recreio, era um espaço, mas os
meninos para além de não saírem do seu espaço, eles brincavam ao comboinho, faziam brincadeiras de roda, brincavam…eles
entretinham-se uns com os outros com umas brincadeiras não violentas
Há umas brincadeiras que também é cíclico. Antigamente brincava-se ao pião, agora também se brinca, só que agora os piões têm um
aspeto mais moderno. É a evolução do pião
eles depois saem daqui muitos ainda vão pra atividades desportivas, ou musicais, ou…
ou para os ATLs… e depois lá poderão também brincar ou poderão não brincar, depende depois também dos trabalhos que poderão
levar pra fazer, ou não fazer…e depois chegam a casa, penso eu que o tempo já é tão pouco para…o que falta para ir dormir. É comer e
tomar banho e até amanhã, já foi dormir. E mesmo assim há meninos que eu noto que dormem pouco, que não é o suciente…bocejam,
trazem olheiras…estão já cansados. E não é…não foi por ter estado a brincar…
eles tinham…outra liberdade, é…agora não, agora as brincadeiras é tudo condicionado, as pessoas vivem com o tempo contado para
tudo e isso também causa stress, este, este ritmo de vida põe toda a gente stressada e os meninos não tendo preocupações também
andam stressados…
acho que antigamente os meninos traziam também transição de conhecimentos dos pais, porque eles chegavam à escola e diziam a
minha mãe, ou a minha avó não sei quê ensinou-me isto assim assim e todos tínhamos interesse em aprender, mas é…agora é isso…
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Conceção de infância/ criança

são muitas obrigações controladas para a idade das crianças, para a idade que elas têm…
nestas idades eles ainda têm muito que brincar. Havia de haver tempo pra brincar mesmo fora aqui das nossas horas de
recreio

4. Sugestões de funcionamento recreios

Organização tempo/
espaços/crianças

Mais espaços cobertos

Mais Equipamentos

Alterações nos espaços que a escola
já tem

gerir uma escola tão grande também é muito difícil… tem que se arranjar um horário, estabelecer um horário… eu já estive em
escolas que funcionava assim… (…) arranjava-se à 2ª os dias da semana horários para as turmas poderem… usufruir [ recreio]. Como
estava a dizer, tem que ser escalonado (ENT1)
E aquele parque infantil que estava no recreio de Santa Ana, tinha menos alunos, mas servia ao infantário e servia para os meninos do
1º ciclo. Que estavam por turnos: uns de manhã, outros de tarde. Nunca aquele parque esteve fechado e todos os meninos brincavam
no parque. E que eu me recorde, eu trabalhei lá quatro anos (foi antes de vir para aqui), não tenho memória de alguém que se tenha
magoado, ou ter havido algum…acidente mais gravoso.
não podem todos estar a jogar à bola ao mesmo tempo, que é uma coisa que eles gostam
Só falta um pavilhãozinho fechado, um polivalente em dias de chuva. Não temos. Abrigado, não temos. Para que eles nos dias de
chuva possam brincar. E muitas vezes ficam limitados aos corredores e é horrível. Porque tem muita gente ali fechada no corredor, é
muito barulho… (ENT1)
Um espaço acolhedor que consigam estar sem estar no bloco…
Só a pré é que pode frequentar e se calhar eles gostariam também ter não é… o baloiço… há escolas que realmente têm os baloiços,
os balancés, os escorregas (ENT 1)
Sim, se calhar os tais escorregas ou baloiços, que depois teria de ser devidamente escalonado…! Somos muitos .(ENT1)
Acho que se houvesse outras coisas no recreio, em que eles se pudessem divertir
o nosso espaço aqui tem um espaço infantil, eu sei que está confinado aos meninos do pré-escolar. E têm todo o direito. Os meninos
vão para lá e brincam e divertem-se, mas acho que, na minha opinião, para além daquele espaço, que está fechado, deveria estar aberto,
um espaço aberto e mais componentes de parque infantil que chegasse para os meninos se divertirem e brincarem
havia de haver mais coisas para os meninos se poderem entreter.
Se calhar, se fosse até um vidro que fosse mesmo transparente, conseguia-se ter, parece que está um coberto mais aberto…se fosse um
vidro, aquele como é aquele…aqueles tijolos, não dá pra ver não é, para o outro lado…
O coberto, sem dúvida que melhorou com a associação de pais, que ajudou muito, mas não sei se podia ser feita mais alguma coisa ali.
Se calhar no coberto. (…) acho que podia haver ali mais qualquer coisa. Não consigo dizer o quê, mas não é bem o sítio que eu goste
mais de estar.
Parece um coberto frio. É assim que eu sinto. Não é bem acolhedor, não sei. Também não sei como é que poderia ser diferente. Não
sei, com alguma espécie…não sei, algo tipo um tapete qualquer, não sei! Qualquer coisa ali que no tempo de chuva pudessem também
estar ali sentados…
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Diversidade cultural no recreio
Jogos

atividades a
desenvolver

Animais/ plantas /
elementos da
natureza

Sobre as auxiliares

Dar sugestões
Sobre papel
das professoras
e o recreio

orientar
interagir

Temos uma menina brasileira que também já nos mostrou assim umas coisas diferentes…(ENT1)
Pois, jogos diferentes…atividades diferentes. (ENT1)
Fazer jogos novos que eles não conhecem. (ENT1)
Também não podem fazer no corredor outros jogos senão brincar com o que trazem de casa…(ENT1)
Agora, fez-me lembrar: às vezes eles levam-me animais para a sala! É. Acontece, sim senhora! Levam nas garrafinhas do iogurte
líquido, levam…eu já vi sapos…! Eu aqui há dias vi um sapo pequenino no fundo da garrafa e eu “ah, que giro…!!”. Mostrou a toda a
gente, aos grupos todos…pronto, agora guarda, fica aí no cantinho. Ou… gafanhotos…já vi minhocas. Gostam… (ENT1)
aprendizagem ativa. Acho que isso é muito bom, é excelente, é excelente. Eu, em algumas atividades que tenho realizado dos projetos
municipais, algumas estão no parque da devesa, na casa do território. Eles gostam imenso. E eu aproveito e deixo-os correr. No meio
daquela erva e…deixo-os correr. Eles ficam super radiantes.
A terra, também há quem goste.
Há sempre alguém que goste de estar lá e, inclusive, houve, não sei se foi mesmo no ano passado, que andavam com iogurte a encher
terra e fazer coisas…chegavam com os pés carregados de areia, mas felizes…
também gostam muito…de brincar na parte da areia
há muitos meninos que não têm oportunidade de andar a correr no quintal, a sujar as mãos, nós vemos….agora vai chegar o bom tempo
e as brincadeiras deles vão-se mudar ali para aquele canto, a brincar com a terra, depois pegam nos iogurtes vazios, enchem de terra,
água, para molhar e fazer plantações e construções e pistas para os carrinhos…e agora melhorando o tempo, as brincadeiras vão mudar
de sítio e eles precisam de mexer na terra.
Havia sempre um jogo qualquer que se podia fazer consoante aquilo que tivesse, o grupo que tivesse. Uma pedra dava pra fazer de
pistola, um pau de espingarda(…)porquê? Porque também eles não saem.(…) eles estão confinados e os pais muitas vezes pensam porque
ele vai pra piscina e vai pra dança, que já estão a fazer um mundo…este mundo e metade do outro…! A criança já tem que ser feliz!
Esquecem-se que isso é uma coisa…que eles estão sempre confinados num espaço!
Por isso é que eu digo, acho que podiam ser as auxiliares…na minha opinião… A ter assim uma formaçãozinha, ou tomar iniciativa
(ENT1)
Pra mim era formar se calhar as auxiliares. (ENT1)
sinto que devia haver mais funcionárias também porque nós professores, estamos nas salas com eles não é e também temos de vigiar os
recreios, mas nós também precisamos de…(ENT3)
Eu própria, também, estava-me a esquecer e acho que é muito importante ficar registado, fiz uma lista de jogos e está afixada. A folha
já não está em muito bom estado, porque já foi do ano passado e eu pedi á professora J. se podia afixar. Uma listagem de jogos, para
lhes dar algumas ideias para eles quando estivessem perdidos, para poderem consultar…(ENT1)
Eu julguei que fosse fazer uma grande coisa, uma orientaçãozinha para eles não andarem perdidos sem saber (ENT1)
Por isso é que temos de estipular dias
E agora já que estrou cá fora, tento interagir com eles e também (…) (ENT1)
(…) no entanto temos de estar cá fora, de volta deles, a fazer as rondas e a ver se não se pegam! (ENT1)
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Vigiar
comportamentos
preocupações

dificuldes

buroc

Com
crianças

Curriculo

Nós professores não gerimos só os nossos. Nós se estamos no recreio a vigiar, se vemos alguém a fazer alguma coisa temos de agir, de
ir lá. E temos que ter…supostamente devemos ter algum poder para chamar à atenção, ou para…mas as respostas que tivemos logo: tu
não és meu professor, tu não mandas em mim…ou chamamos por ele e ele vira costas, faz de conta que nem ouviu e continua(…)
E de vez em quando vê-se os meninos a saltarem à corda, porque também tenho essa preocupação (…) pelo ser avaliado,
portanto devem saber saltar, mas é uma coisa que gosto. (ENT1)
Mas…eu acho que não deveria competir aos professores fazer isso, porque repare pedem-nos tantas coisas e às vezes trabalho
burocrático que nós só conseguimos fazê-lo no intervalo! (ENT1)
estamos nas salas com eles não é e também temos de vigiar os recreios, mas nós também precisamos de…(…) Porque se não, não há,
quer dizer, nós não nos encontramos, encontramo-nos nos recreios, mas uns estão ao pé do campo de futebol, outros estão aqui nos
tapetes, outros estão…mas também faz falta nós estarmos um bocadinho juntas, enquanto que as funcionárias conseguem fazer isso,
porque antes do recreio elas conseguem estar juntas e nós não temos essa facilidade e há poucas funcionárias.(ENT3)
se nós disséssemos aos meninos “vamos agora fazer aqui uma roda e…” - iam alguns, os outros ficavam à volta a gozar com eles e eles
iam desistir e amanhã já não queriam brincar. É o que eu me apercebo aqui das brincadeiras, mesmo…e estamos a falar recreio…
se eu transportar isto para a minha aula de Expressão Físico-Motora, em que eu tenho diferentes jogos para fazer, eu quando faço alguns
jogos considerados mais tradicionais, tenho sempre um grupo de meninos que fica a gozar, a rir-se, a achar que aquilo não tem piada
nenhuma, que já é desatualizado… e têm aquelas ideias erradas do que é uma brincadeira. E na verdade eu estou a dar aula de Expressão
Físico-Motora e eles acham que é brincar.
nós estamos condicionados a um programa que temos que…Cumprir. E a matéria tem que ser dada e é assim mesmo

Relação com família

permissões

brinquedos

interdições

Andar à chuva

há aqueles que não trazem os brinquedos porque os pais não o permitem… (ENT1)
ou se não trazem nada para brincar (…) ou é beyblades, ou é bonequinhos… (ENT1)
agora vê-se…à base de cartas (ENT1)
Nós avisamos logo no início do ano que aquilo que eles trouxerem para a escola… atenção: por ser extraviado, não é, pode ser
roubado, pode ser partido, pode ser mil e uma coisas… portanto, para terem cuidado com aquilo que eles trazem e… por vezes temos
nós também de ter cuidado, porque eles, à sucapa, às escondidas guardam na mochila (ENT1)
por hábito, em nenhuma escola é permitido andar à chuva, porque depois os pais vêm reclamar que os meninos ficaram doentes porque
andaram à chuva e pensando os pais que fomos nós que os mandamos para a chuva (risos)
Que não faz diferença nenhuma as chuvas, mas quando têm que andar, andam equipados para não se molharem. Aqui, as nossas
crianças passam um dia inteirinho lá, se no primeiro intervalo da manhã, se apetecer e forem para a chuva e molharam-se, eles vão
ficar molhados até ao final do dia. Claro, vão ficar doentes. É por isso que andamos os professores, os funcionários, sempre com
atenção para que eles não andem à chuva. Porque depois não há mudas de roupa, depois é preciso se eles tiverem demasiado
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encharcados, é preciso telefonar a alguém para vir trazer uma muda de roupa…quem vem, vem e reclama, porque não se devia ter
deixado apanhar chuva

Vida familiar

sonos

Papel dos pais/encarregados/as de
educação

Sugestões /comentários com
professores

: Não têm essas vivências com a natureza, não (…)Porque à beira dos pais isso não acontece (…)
eles acatam o que os pais dizem, não andam mesmo à chuva…! Senão, damo-nos logo mal…!
alguns estiveram a ver coisas que deram tardíssimo…! (…) conversa que tenho com eles. Claro que depois o tempo de descanso não é
suficiente. Mas eles não estiveram a brincar…se estivessem a brincar eles estavam cansadinhos e iam para a cama e adormeciam logo
todos satisfeitos. Não. Eles estiveram a ver coisas que não deviam na televisão até muito tarde
O importante era por exemplo, que os pais nesse tal dia estipulassem de domingo “vamos ver um parque qualquer, vamos ao parque da
cidade, vamos até ao parque da devesa. “Meninos: o pai e a mãe vão estar aqui, sentados ou…desde que não saiam daqui de onde…e
deixá-los. Eles no início vão ficar muito presos, vão. Mas depois a própria curiosidade vai(…) e depois até vão trazer uma flor, vão
trazer isto…(…)mas lá está, isso tem que ser uma coisa que tem que vir de trás, tem que vir de fora.(…)
ainda houve um pai um ano que me questionou se não podíamos abrir o espaço da biblioteca e irem para ali quando chove porque às
vezes mesmo
Porque qual é a tendência de qualquer pai? Quando vem reclamar, é olhar só, só olhar para o seu. E esquecer-se que eles estão dentro
de um universo…eu costumo dizer, olhe que isto é uma sociedade.
Porque também eles não saem.(…) eles estão confinados e os pais muitas vezes pensam porque ele vai pra piscina e vai pra dança, que
já estão a fazer um mundo…este mundo e metade do outro…! A criança já tem que ser feliz! Esquecem-se que isso é uma coisa…que
eles estão sempre confinados num espaço!
Uma simples coisa que nós pais costumamos dizer muitas vezes e na minha opinião erradamente(…) que é utilizar a palavra defendete. Porque eles vão utilizar essa parte do defende-te sempre que se sentirem ameaçados. Seja fisicamente, seja noutra situação qualquer
que eles…não concordem! E haja ali um conflito! Então ele vai-se defender. Se o outro diz: “já não brinco mais contigo”. Se o outro
achar que aquilo é uma ameaça…
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APÊNDICE XIII - Análise de conteúdo das entrevistas- Assistentes operacionais

1.Experiência profissional da assistente operacional
Experiência
profissional
Situação
profissional

Já tinha trabalhado com crianças, tinha. Num…projeto em Vila Verde, de férias de Verão, para além de ter sido babysitter, tirei o curso de animação
sociocultural também. Pronto e foi por aí. ENTAOP1
Só estive no ano passado, trabalhei dois meses e agora estou no segundo mês. (…) só trabalhei há 10 anos atrás, meio ano ali no ciclo. ENTAOP4
Estou aqui há quatro anos e uns meses. ENTAOP1

2. Opinião das assistentes operacionais acerca do funcionamento dos recreios da escola
Aspetos
positivos

Espaço quando
não chove

É assim, em tempo de…em tempo seco, é muito bom. Tem espaços…a escola é muito boa, tem muitas…a infraestrutura é ótima.
ENTAOP1

Aspetos
negativos

Espaço quando
chove

Contudo, o tempo…basta chover um bocadinho, o piso é fraco, logo as crianças não conseguem andar, não conseguem correr…!
Enquanto chove assim em dias como hoje, em pleno inverno, é pra esquecer. É pra esquecer porque não há espaços que sejam…secos,
não há…o vento entra por todo o lado, portanto, é assim, o brincar aqui é uma coisa assim muito…estranha. É estranha, porque eles não
se podem libertar. Eu acabei de estar com eles numa sala enfiados, ora quase hora e meia…é muito difícil controlar. ENTAOP1
E em dias de chuva, eles coitadinhos, ou ficam aqui no corredor, a pintar um desenho e a correr uns pra cada lado, uns ficam chateados
porque não querem estar aqui presos(…)nem pra eles, nem para as auxiliares. ENTAOP2
Não temos muito por onde então eles molham-se, temos de mudar de roupa, temos sempre roupa aqui pra mudar…a gente tenta fazer o
nosso melhor, mas como condições, são poucas. ENTAOP2
Não tem espaços…quando chove. (…) No inverno é péssimo. Péssimo. Tudo cheio de poças, não tem…e se estiver vento e chuva, eles
têm de ficar dentro das salas obrigatoriamente, porque ali não dá, nem nesta parte do coberto dá pra eles brincarem. ENTAOP3
(…) eu acho que num dia de chuva é muito mais complicado que (..) que se eles comportem fechados não é, no corredor e não sei quê,
o recreio é bom para eles libertar as energias jogar um bocado de futebol e jogar e pronto acho que é bom, é muito melhor está lá fora
do que estar cá dentro, por exemplo o recreio cá dentro por meia hora que seja já é muito complicado.ENTAOP4
A minha opinião é assim, foi a pior coisa que veio, na minha opinião, foi os centros escolares. (…) Eu trabalhei na escola pequenina,
trabalho agora no centro escolar, é assim: as condições, a escola em si, uma escola nova, uma escola bonita, mas com poucas condições.
ENTAOP2
Cada vez mais são mais agressivos eles… cada vez mais. ENTAOP1
A agressividade entre eles que não é normal, não é normal um fazer uma coisa e o outro vai logo com um pontapé vai logo com um
murro não sei não sei, será os filmes se será não sei. ENTAOP4
(…) eles tornam-se demasiado conflituosos uns com os outros, porque é eu quero, posso e mando. Como fazem isso em casa, aqui é
exatamente igual. ENTAOP1

O que observa
das crianças

Espaço
demasiado
grande
Conflitos
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Comportamento

Meninas

Meninos
Ambos

Eu acho que os miúdos agora não têm paciência nenhuma…tão depressa estão a jogar bem, a brincar, como de repente estão ao pontapé
e ao murro…ENTAOP4
E malcriados, que eles são! Muito malcriados! ENTAOP1
Não a deixava brincar, não a deixava ter contacto com o grupo que ela estava a brincar e manipulava contra ela. Por causa do
vestir…ENTAOP1
Acho que são crianças muito revoltadas. (…) não são sociáveis, só estão habituadas a estar no mundinho deles lá em casa, nos
computadores e assim (…) eles estão habituados em casa a estar fechados no quartinho deles, a ver televisão, ou a jogar aqueles joguitos
deles e tal (…) não é como dantes, não é como dantes. ENTAOP2
E depois a maneira como falam (…) são muito (…) o vocabulário deles é muito palavrão muito…No ano passado fiquei escandalizada
com os miúdos do primeiro ano. ENTAOP4
As crianças não cumprem regras, as regras para eles não existem. ENTAOP4
As meninas trazem umas bonequicas, uns brinquedicos, as tais LOL, as bonequinhas atuais, as pequeninas…ENTAOP1
As meninas em qualquer sítio elas estacionam a brincar lá com as coisitas delas, agora os meninos não. ENTAOP1
Não vejo grande brincadeira. Vejo mais elas juntinhas num grupo, ali a fazer qualquer coisa, com uma boneca…ENTAOP3
quando estão fechadas querem pintar(…) vieram pedir desenhos até tirei umas cópias(…) também já apanhei meninas “ai eu sou a
professora, sou não sei o quê, não sei o quê”, grupinhos pequeninos a fazer isso, pronto mas (…) também as meninas que também vão
para as macacas (…) no início tinha outra aderência, eram quase todas as vezes até estavam todas ocupadas e vinham elas “ai ela está ali
também queria”, agora já não tem tanto interesse, mas acho que as meninas procuram mais isso . ENTAOP4
Agora, os meninos, o espaço coberto… porque lá está, o futebol, descoberto ninguém pode andar e eles ficam…! Aqueles que são
aficionados por futebol, eles precisam e têm aquela necessidade mesmo de o fazer mesmo estando a chover. ENTAOP1
Eles aqui nesta escola grande, eles brincam, mas isto não é um brincar, eles é correr, é fazer mal uns aos outros… ENTAOP2
Eles querem correr, a escola é muito grande, depois querem correr, depois caem, depois magoam-se…!ENTAOP2
(…) eles não sabem brincar, eles sabem correr(…)ENTAOP2

3. Conceções e práticas das assistentes operacionais relativas aos recreios e ao brincar
Conceções
acerca dos
recreios

Importância do
brincar
Acerca do tempo
de recreio
Antigamente…

O recreio é fundamental. Eles têm que ser crianças. Na altura de serem crianças. Ponto. ENTAOP1
(…) não se devia levar tanto à letra, trabalhos de casa, o haver demasiados trabalhos, o haver demasiado estudar, não. Do 1º ao 4º ano, o
brincar é muito importante, portanto o recreio é crucial, é crucial para as crianças. ENTAOP1
Aqui não precisava de mais recreio. Tem das 10h30 às 11h. Temos do 12h30 às 14h15, a hora de almoço, é muito grande! E depois temos
das 15h45 às 16h30. É três quartos de hora de tarde também de recreio! Eu acho como recreio temos horários muito alargados. ENTAOP2
É pouco. (…) ENTAOP3
acho que meia hora chega…ENTAOP4
correr, saltar, não há uma brincadeira assim como havia dantes. É isso que eu acho. ENTAOP2
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Conceções
acerca de
elementos
como terra,
água, areia…

Conceções
acerca das
crianças nos
dias de hoje

Importante, mas
controverso

Atividades que
observa
Crianças
mimadas
Crianças “clean”

É necessário, mas é muito controverso, isto é um pau de dois bicos pra mim. Pra mim porque eu sou auxiliar! E isso… mas eles brincam.
De tal forma que em pleno verão, chego a tirar duas pás de terra da sala de aula. ENTAOP1
(…) Eu, pessoalmente não me faz confusão nenhuma. Faz-me confusão é eles irem depois para a sala todos sujos. Pronto. Isso faz-me
confusão. Agora, em termos de chefia, não é possível nada. Areia não, muito menos terra. (…) Muitas vezes não depende só de nós, de
casa já vêm mentalizados pra isso, pra não fazer. É. ENTAOP3
(…). É assim, eu não sou contra a terra o eles brincar, a água sim porque eles ficam todos molhados. (…) qualquer coisa vão mesmo com
os pés eu ainda ontem apanhei uns do 2º ano lá assim a chapinhar com os pés na água, isso acho mal porque depois ficam o dia todo com
os pés molhados e isso claro que não é bom (…) eles brincar irem para a zona da terra não acho isso mau. ENTAOP4
(…) eles fazem buracos, eles escavam… eles conseguem pôr bichos a boiar na “piscina” - coitados dos bichos, não é- eles chegam a
apanhar bichinhos, aqueles bichinhos de conta pra dentro de recipientes pra ver a evolução. ENTAOP1
Estas crianças precisavam só de ter uma ligeira perceção de que a vida custa, pra conseguir depois estimar o que realmente tem, ou dar
valor ao que os pais lhes dão, porque os pais deviam… não deviam dar tudo tão de mão beijada… daí eles não valorizaram o que tem. Seja
de comida, seja de infraestruturas, seja de roupa… seja de valorizar olha não me vou molhar, ou vou tentar não fazer isto, ou vou estudar
acima de tudo, mostrar, os meus pais estão a fazer, a trabalhar. Isto é, lá está…ENTAOP1
Muito “clean”, muitos meninos são…maioria, aqui, deve haver em 100% desta comunidade escolar, deve haver aí uma percentagem de
11% que tem perceção mesmo, os restantes são os meninos “clean”, que é: chegam a casa, despem a roupinha não é, vestem… tomam o
banhinho e é tablet. É tablet, deve ser computadores, deve ser…não…ENTAOP1

4. Sugestões de funcionamento dos recreios
Novos espaços
colocar infraestruturas, uma infraestrutura fechada,
(…) agora o recreio precisava de um sítio fechado,
Podia ser feito sim senhora, por exemplo um polivalente aqui. ENTAOP2
Melhorar /Aproveitar
precisava de prolongar os sítios cobertos, que nem os cobertos são totalmente cobertos. ENTAOP1
melhor espaços
Eles haviam de ter pensado numa escola grande, assim como esta bonita, mas pensar em que é que as crianças vão-se entreter. Eles têm espaço pra
existentes
correr, não têm espaço pra brincar, pra se entreter com uma brincadeira que tenha lógica (…) ENTAOP2
Na minha opinião, se fosse eu que mandasse, eu metia aqui daqueles toldes como tem nos…mas até nos parques infantis. (…) Ficava bem aqui neste
espaço dos tapetes, dava pro sol e dava pra chuva. Era um bom investimento também aqui. (…) Mas até ali aquela parte do barracão, era meter daqueles
toldes de plástico (…) ENTAOP2
É assim, havíamos de ter mais divertimentos aqui. (…) Temos o campo de futebol, que eles adoram jogar futebol, mas além disso não temos mais nada
assim que eles se possam divertir. Havíamos de ter aqui até um parque infantil (…) pra eles estarem a entreter-se um bocadinho, até nos baloiços e
assim …eles gostam muito disso. ENTAOP2
Este centro escolar devia ter um recinto mais fechado, por exemplo ali o barracão ser mais fechado para em casos de dias assim como hoje as crianças
pudessem estar mais amparadas do vento e da chuva, porque a chuva assim, este centro escolar peca por isso. ENTAOP4
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Equipamentos /
materiais

Mais pessoal

Essa parte é que eu dizia para fechar. Colocar ali tipo tapetes, colocar ali sítios para eles estarem, porque eles querem brincar e não está…aquela parte
ali, onde tem a parte da terra, era toda coberta dali de fora a fora até ao portão, porque até na altura, à noite quando vão a sair para os autocarros, saem
por ali. ENTAOP1
(…) era fechar um local de fora a fora,pra ter mais sítio coberto pra eles brincarem. ENTAOP1
O que nós temos aqui na escola, temos ali uns balneários que não estão a ser usados, estão ali fechados o ano todo (…) que não são usados nunca, não é,
o porquê de fazer aquilo e não fazer um polivalente?(…) ENTAOP2
E então temos ali um barracão, que está todo aberto, é a única hipótese que nós tínhamos de fazer uma coisinha mais acolhedora para os meninos, era
tapar aquele espaço. ENTAOP2
colocar bancos, colocar sei lá, algo que eles pudessem até sentar, jogar umas cartas, coisa que atualmente só se for daquelas cartas de futebol e
afins…ENTAOP1
E colocaria bancos provavelmente. Bancos para eles se sentarem, para eles estarem mais confortáveis. ENTAOP1
É assim, havíamos de ter mais divertimentos aqui. (…) Temos o campo de futebol, que eles adoram jogar futebol, mas além disso não temos mais nada
assim que eles se possam divertir. Havíamos de ter aqui até um parque infantil (…) pra eles estarem a entreter-se um bocadinho, até nos baloiços e assim
…eles gostam muito disso. ENTAOP2
se calhar se tivesse aqueles…eu não digo um parque com aqueles baloiços, nem com nada, mas assim aquelas coisinhas(…) sei lá, nestas idades…é assim,
eu estou a pensar naqueles parques que até têm aquelas coisas pra eles subirem, mas depois também é perigoso, porque eles são miúdos…! ENTAOP3
Se tivesse jogos para eles se entreter eles acalmavam mais. ENTAOP4
No recreio havia de ter mais vigilância, era. Mais auxiliares. Nós temos muitas crianças e somos só 5 auxiliares. Aqui faz falta muita vigilância, depois
claro, nós temos de ter as nossas horas de pausa(…)e há intervalos daqui, da parte de tarde, por exemplo, que só estão duas auxiliares. Na parte da
manhã também. Só estamos aqui duas, não é.(…) ENTAOP2
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APÊNDICE XIV - análise de conteúdo das entrevistas aos professores(as) e assistentes – síntese de sugestões

Mais espaços cobertos

Organização tempo/espaço/crianças

Sugestões dos professores
tem que se arranjar um horário, estabelecer um
horário (…) arranjava-se à 2ª os dias da semana
horários para as turmas poderem… usufruir
[recreio]. Como estava a dizer, tem que ser
escalonado (ENT1)
- escalas para utilização de espaços de
recreio/melhor organização
E aquele parque infantil que estava no recreio
tinha menos alunos, mas servia ao infantário e
servia para os meninos do 1º ciclo. Que estavam
por turnos: uns de manhã, outros de tarde.
Nunca aquele parque esteve fechado e todos os
meninos brincavam no parque. (ENT2)
- escalonar a utilização do parque (sendo
assim acessível a todos os anos 1º ao 4º e JI)
não podem todos estar a jogar à bola ao mesmo
tempo, que é uma coisa que eles gostam
(ENT2)
- melhor organização do horário para
utilização do campo de futebol
Só falta um pavilhãozinho fechado, um
polivalente em dias de chuva. Não temos.
Abrigado para que eles nos dias de chuva
possam brincar. E muitas vezes ficam limitados
aos corredores e é horrível. Porque tem muita
gente ali fechada, é muito barulho… (ENT1
Um espaço acolhedor que consigam estar sem
estar no bloco…(ENT3)
-Espaço fechado (tipo polivalente), amplo e
acolhedor

Assistentes

Crianças
- Escalar de forma a utilizar o parque infantil

colocar infraestruturas, uma infraestrutura fechada (…) agora o
recreio precisava de um sítio fechado (…)
Podia ser feito sim senhora, por exemplo um polivalente aqui.
ENTAOP2
- Espaço fechado (tipo polivalente)
- Colocar toldo

123

- Melhorar espaço de terra e ervas, de forma a que
possam sentir-se melhor lá, sem que haja problema de
usufruírem do espaço
- Haver espaço coberto

Mais equipamentos

se calhar eles gostariam também ter … o
baloiço… há escolas que realmente têm os
baloiços, os balancés, os escorregas (ENT 1)
deveria estar aberto, um espaço aberto e mais
componentes de parque infantil que chegasse
para os meninos se divertirem e
brincarem(ENT2)
- Mais equipamentos de parque infantil
- Melhor aproveitamento do pequeno parque
infantil usado apenas pelo JI

colocar bancos, algo que eles pudessem até sentar, jogar
umas cartas, coisa que atualmente só se for daquelas cartas
de futebol e afins…ENTAOP1
E colocaria bancos para se sentarem, para eles estarem
mais confortáveis. ENTAOP1
havíamos de ter mais divertimentos aqui. (…) Temos o
campo de futebol, que eles adoram jogar futebol, mas além
disso não temos mais (…) Havíamos de ter aqui até um
parque infantil (…) pra eles estarem a entreter-se um
bocadinho, até nos baloiços e assim …eles gostam muito
disso. ENTAOP2
se tivesse aqueles…eu não digo um parque com aqueles
baloiços, nem com nada, mas assim aquelas coisinhas (…)
eu estou a pensar naqueles parques que até têm aquelas
coisas pra eles subirem, mas depois também é perigoso,
porque eles são miúdos…! ENTAOP3
Se tivesse jogos para eles se entreter eles acalmavam mais.
ENTAOP4
-- Equipamentos de parque infantil
- Tapetes noutras zonas do recreio

124

- Equipamentos para poderem saltar, passar por cima etc
- Equipamentos para poderem brincar com base nas séries,
jogos que gostam
- Equipamentos para poderem jogar bola no coberto, por
exemplo

Alterações nos espaços que a escola já tem
Dar um
significado
diversidade
cultural no
recreio

O coberto, sem dúvida que melhorou com a
associação de pais, que ajudou muito, mas não
sei se podia ser feita mais alguma coisa ali. Se
calhar no coberto. (…) acho que podia haver ali
mais qualquer coisa. Não consigo dizer o quê,
mas não é bem o sítio que eu goste mais de
estar.(ENT3)
-Oferecer outras condições ao coberto já
existente (mais chamativo, mais protegido e
confortável)

precisava de prolongar os sítios cobertos ENTAOP1
Eles têm espaço pra correr, não têm espaço pra brincar (…)
eu metia aqui daqueles toldes (…) Ficava bem aqui neste
espaço dos tapetes, dava pro sol e dava pra chuva. até ali
aquela parte do barracão, era meter daqueles toldes de
plástico (…) ENTAOP2
havíamos de ter mais divertimentos (…) ter aqui até um
parque infantil (…) baloiços e assim …eles gostam muito
disso. ENTAOP2
devia ter um recinto mais fechado, por exemplo ali o
barracão ser mais fechado para [que] as crianças pudessem
estar mais amparadas do vento e da chuva. ENTAOP4
Colocar ali sítios para eles estarem, porque eles querem
brincar e não está… onde tem a parte da terra, era toda
coberta dali de fora a fora até ao portão. ENTAOP1
(…) era fechar um local de fora a fora, pra ter mais sítio
coberto pra eles brincarem. ENTAOP1
temos ali uns balneários que não estão a ser usados (…)
porquê não fazer um polivalente? (…) ENTAOP2
temos ali um barracão, que está todo aberto (…) fazer uma
coisinha mais acolhedora para os meninos, era tapar aquele
espaço. ENTAOP2
- Prolongar espaços já existentes colocando toldos

Temos uma menina brasileira que também já
nos
mostrou
assim
umas
coisas
diferentes…(ENT1)
-fazer atividades que envolvam as culturas
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- Criar melhores condições e ter mais recursos para brincar à
vontade na terra e explorarem seres vivos

Atividades a desenvolver

•
Fazer jogos novos que eles não
conhecem. (ENT1)
•
Também não podem fazer no
corredor outros jogos senão brincar com o que
trazem de casa…(ENT1)
•
-fazer jogos diferentes, novos
•
Agora, fez-me lembrar: às vezes eles
levam-me animais para a sala! Levam nas
garrafinhas do iogurte líquido, levam…eu já vi
sapos…! (ENT1)
aprendizagem ativa. Eles gostam imenso. E eu
aproveito e deixo-os correr. No meio daquela
erva e…deixo-os correr. Eles ficam super
radiantes.(ENT2)
A terra, também há quem goste. Há sempre
alguém que goste de estar lá (…) andavam com
iogurte a encher terra e fazer coisas…chegavam
com os pés carregados de areia, mas
felizes…(ENT3)
também gostam muito…de brincar na parte da
areia (ENT3)
há muitos meninos que não têm oportunidade
de andar a correr no quintal, a sujar as mãos,
nós vemos….(…) eles vão-se mudar ali para
aquele canto, a brincar com a terra, depois
pegam nos iogurtes vazios, enchem de terra,
água, para molhar e fazer plantações e
construções e pistas para os carrinhos…
(ENT2)
eles estão confinados e os pais muitas vezes
pensam porque ele vai pra piscina e vai pra
dança, que já estão a fazer um mundo… eles
estão sempre confinados num espaço! (ENT5)
- Criar mais e melhores condições na zona
com mais terra do recreio/ colocar recursos
para brincarem com a terra, água,

Se tivesse jogos para eles se entreterem, eles acalmavam mais
(ENTAOP4)
-Fazer jogos para se entreterem

- Jogos de corda
- Jogos de grupo que envolvam assistentes e professores(as)
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Professores/as

Assistentes operacionais

explorarem os seres vivos e saberem o seu
valor

acho que podiam ser as auxiliares… A ter assim
uma formaçãozinha, ou tomar iniciativa
(ENT1)
Pra mim era formar se calhar as auxiliares.
(ENT1)
sinto que devia haver mais funcionárias
também porque nós professores, estamos nas
salas com eles não é e também temos de vigiar
os recreios, mas nós também precisamos
de…(ENT3)
-formação para as assistentes operacionais,
no sentido de terem uma maior intervenção,
com mais segurança para jogar com/brincar
com
os
docentes
demonstram
algumas
preocupações e destacam o seu papel
- o papel dos docentes no recreio passa por
dar sugestões, orientar, interagir, vigiar
comportamentos (que por vezes se torna
incompatível com o seu tempo pessoal para
aliviar da aula, ou para tratar de
burocracias etc)

No recreio havia de ter mais vigilância, era. Mais auxiliares. Nós
temos muitas crianças e somos só 5 auxiliares. Aqui faz falta
muita vigilância, depois claro, nós temos de ter as nossas horas
de pausa (…) e há intervalos daqui, da parte de tarde, por
exemplo, que só estão duas auxiliares. Na parte da manhã
também. Só estamos aqui duas, não é.(…) ENTAOP2
- Haver mais assistentes operacionais para vigiar os recreios
e melhor gerir os tempos de pausa

- As assistentes proporem, assim que se veja necessário, um
jogo e até participar dele

- Os(as) professores(as) proporem, assim que se veja
necessário, um jogo e até participar dele
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Anexos
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Planta da Escola

130

