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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853346  - Observação e Intervenção Cooperada em 
Contextos de Creche e Educação Pré-Escolar  

Ano 3 Semestre 5 Área CNAEF: 143/144 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria do Céu Lopes da Silva André 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150                               50 10       90 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1.Identificar as funções e os objetivos da ação pedagógica em contextos de Creche e de Educação Pré- 

Escolar.  

2.Conhecer as características do ambiente educativo dos contextos de Creche e de Educação Pré-Escolar.  

3.Conhecer as caraterísticas e necessidades de crianças em idade de creche e refletir sobre as experiências  

educativas adequadas a esta faixa etária.  

4.Conhecer modalidades de interação entre a família e cada um dos dois contextos institucionais  

responsáveis pela educação das crianças.  

5.Utilizar metodologias de recolha informação para caracterizar as dinâmicas organizacionais, funcionais,  

relacionais e pedagógicas de cada um dos dois contextos responsáveis pela educação das crianças.  

6.Planificar atividades em contextos de Creche e de Educação Pré-Escolar.  

7.Implementar situações de aprendizagem diversificadas em cooperação com os docentes responsáveis.  

8.Relacionar-se de forma adequada com os diferentes atores do processo educativo.  

9.Desenvolver capacidades reflexivas  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. A Creche  

1.1.Objetivos e funções  

1.2.A organização do ambiente educativo (espaço, tempo, atividades, recursos)  

1.3.A relação com as famílias  

1.4.A adaptação do bebé e da família à creche  

1.5.Respostas às necessidades básicas do bebé  

1.6.Planificação de situações em contexto de creche  
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2. A Educação Pré-Escolar  

2.1.Funções e objetivos  

2.2.Referentes curriculares orientadores da Educação Pré-Escolar  

2.3.Organização do ambiente educativo (espaço, tempo, atividades, materiais)  

2.4.Planificação de atividades em contexto de Educação Pré-Escolar  

3. Aspetos metodológicos relativos à caraterização das organizações educativas e do seu meio envolvente. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Caracterização de contextos de atendimento às crianças dos 0 aos 6 anos (obj: 1;2, 5); 

2. Caraterísticas e necessidades de crianças dos 0-6 anos (obj: 3); 

3. Observação e análise crítica do ambiente educacional: dimensão pedagógica, rotinas educativas, rotinas de cuidados e 
interações  na creche e no jardim de infância(obj.1; 2); 

4. Interação com as famílias (obj.4); 

5. Planeamento da Intervenção: contextualização da atuação e componentes do processo de planeamento em creche e jardim 
de infância(obj.5; 6); 

6. Intervenção em creche e jardim de infância (obj.7;8); 

7. Reflexão crítica de situações emergentes (obj.9). 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Dada a especificidade desta U.C. será utilizada uma diversidade de metodologias e de recursos de ensino, de  

modo a favorecer a aprendizagem significativa de conhecimentos, através da participação e da reflexão crítica  

e colaborativa de toda(o)s a(o)s estudantes.  

Para tal, prevê-se a utilização das seguintes estratégias:  

-Observação participada em contextos de Creche e de Educação Pré-Escolar;  

-Reflexão e análise de situações experienciadas pela(o)s estudantes em contextos de Creche e de Educação  

Pré-Escolar;  

-Apoio e supervisão da observação participada por parte da docente da U.C. e das educadoras cooperantes;  

-Tutoria para acompanhamento dos processos de aprendizagem diferenciados;  

-Nas sessões de seminário em que serão abordados conteúdos temáticos recorrer-se-á ao método expositivo,  

à dinamização de debates e momentos de reflexão, em pequeno e grande grupo, com base na leitura de  

textos.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

O conhecimento dos contextos, sua caracterização e a identificação das características das crianças(obj.1,2), permitirão 
analisar a realidade dos contextos e as interações com as familias (obj.3,4). A partir dessas observações os estudantes 
realizam, ao longo do estágio, uma intervenção que deverá ser planificada, concretizada e avaliada, tendo em vista um 
profissional reflexivo e crítico (obj.5,6, 7, 8).  

Os conteúdos serão abordados numa perspetiva sistémica, sustentados em pesquisas e debates temáticos, através de 
reflexões conjuntas sobre temas emergentes de situações pedagógicas e da sua problematização teórico-prática (obj.9).  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação revestirá um carácter contínuo, sendo realizada em função dos seguintes parâmetros:  

-Portefólio individual –30%  

-Relatório do trabalho realizado pela (o)s estudantes (trabalho a pares) – 50%  

-Informação qualitativa das Educadoras Cooperantes sobre o desempenho das alunas em contexto -20%. 
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