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9- Contextos e Transição: Competências de Literacia e Numeracia em Crianças dos 4 

aos 7 Anos (2005 – em curso) 

[Contexts and Transition: Literacy and Numeracy in 3 to 7 Year-old Children (2005-

ongoing)] 

 

OBJECTIVOS 

[GOALS OF THE STUDY] 

Objectivo Geral 

[General Goal] 

Estudar longitudinalmente competências de literacia, numeracia e sociais e o seu valor 

preditivo no sucesso escolar. 

Objectivos específicos 

[Specific goals] 

Estudar aspectos do desenvolvimento de competências de literacia emergente e numeracia, 

e de competências sociais, em crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 7 anos de 

idade. 

Estudar em crianças de idade pré-escolar o valor preditivo de competências de literacia 

emergente e numeracia, e de competências sociais, na adaptação ao 1º Ciclo do Ensino 

Básico (CEB).  

Identificar características das crianças e dos contextos educativos que contribuem para o 

desenvolvimento de competências de literacia emergente e numeracia, e de competências 

sociais, desde o jardim-de-infância até ao 1º CEB. 

 

MÉTODO 

[METHOD] 

Participantes 

[Participants] 

Com base numa amostra de 60 salas de jardins-de-infância, foram identificadas cerca de 4 

crianças por sala tendo participado no estudo, no ano lectivo de 2005/2006, um total de 

215 crianças nascidas entre 2000 e 2001.  

Em 2006/07, participaram as 119 crianças nascidas em 2000 que ingressaram no 1.º ano de 

escolaridade e as 73 salas do 1.º ciclo por elas frequentadas. 
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No ano lectivo seguinte (2007/08), participaram as 60 crianças nascidas em 2001 (n = 60) e 

que nesta altura iniciaram a sua escolaridade, tendo igualmente participado as salas (n = 

43) que estas crianças frequentavam, assim como as suas famílias. 

Medidas 

[Measures] 

Foram avaliadas as seguintes áreas: 

Crianças 

Linguagem, literacia emergente, leitura, matemática, competências sociais. 

Jardins-de-infância 

Características estruturais; qualidade do ambiente geral e do ambiente de literacia; ideias 

das educadoras sobre o desenvolvimento da literacia. 

Famílias 

Características estruturais, práticas de literacia, qualidade do ambiente geral e do ambiente 

de literacia; crenças maternas sobre o desenvolvimento da literacia. 

Salas de aula do 1º ano de escolaridade 

Características estruturais; qualidade das interacções professor-aluno. 

 

RESULTADOS PRINCIPAIS 

[MAIN RESULTS] 

Resultados científicos 

[Scientific results] 

Existe heterogeneidade nas competências de literacia e de numeracia adquiridas pelas 

crianças a nível do pré-escolar. Essa variabilidade mantém-se no 1.º ano de escolaridade. 

As várias competências de literacia estão correlacionadas entre si, o que mostra a 

existência de influências recíprocas entre as várias competências. Neste sentido, crianças 

que possuem mais conhecimentos sobre as regras do texto escrito, tendem a obter melhores 

resultados a nível do vocabulário receptivo, da consciência fonológica e da identificação de 

letras. 

Existe igualmente uma associação moderada entre várias competências de numeracia que 

as crianças possuem no pré-escolar e posteriormente no 1.º ano de escolaridade. 

O nível de competências de literacia e de numeracia alcançado no 1º ano de escolaridade é 

determinado, em primeira instância, pelo nível de competências alcançado no pré-escolar 

nessas mesmas áreas. 
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Os resultados permitiram identificar uma associação positiva entre a qualidade do 

ambiente pré-escolar e o desenvolvimento de algumas competências de literacia 

emergente, nomeadamente, dos Conceitos sobre a Escrita, da Consciência Fonológica e da 

Identificação de Letras. Foi ainda identificada uma associação positiva entre a qualidade 

do ambiente educativo e o desenvolvimento de competências sociais. 

A nível do 1.º ano de escolaridade, verificou-se que a qualidade do apoio a nível da 

instrução fornecido na sala tem um efeito positivo no desenvolvimento de algumas 

competências de literacia, depois de ter sido controlado o nível de vocabulário que as 

crianças possuíam no final do pré-escolar. Foi ainda encontrado um efeito moderador da 

qualidade do ambiente de instrução a nível da matemática, isto é, crianças que possuíam 

um baixo nível de competências de numeracia no pré-escolar, têm um desempenho 

significativamente superior no primeiro ano de escolaridade quando frequentam salas de 

elevada qualidade. 

Impacto social 

[Social Impact] 

Dinamização de sessões para pais acerca da transição do jardim-de-infância para o 1º ciclo. 

Resultados que podem apoiar o desenvolvimento de políticas a nível da qualidade do 

ambiente educativo a nível do pré-escolar e do 1º CEB. 

Impacto na formação graduada e pós-graduada na área de Psicologia da Educação 

[Impact on graduate and post-graduate training] 

Realização de 3 mestrados em Psicologia. 

Organização de acções de formação e de oficinas no âmbito da formação contínua da 

FPCEUP a nível da qualidade das interacções professor-criança e da literacia. 

 

EQUIPA DE INVESTIGAÇÃO 

[RESEARCH TEAM] 
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