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IO1: DIRETRIZES DO EDUCLAB 

 

Introdução 

Este relatório é a primeira Produção Intelectual (OI1) do projeto EDUCLAB (Laboratório de 

Educação e Cultura Digital) financiado pelo Erasmus+. O seu objectivo é fornecer um quadro 

compacto sobre a forma como os workshops culturais educativos devem ser organizados e 

implementados quando se trata de crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 

anos, provenientes de diversos contextos culturais, nas instalações de educação e cuidados 

na primeira infância (CEPI). As Diretrizes fornecem indicações práticas e úteis para os 

professores da pré-escola sobre como organizar oficinas culturais na sala de aula, a fim de 

preparar as crianças para visitar instituições culturais (museus, bibliotecas, teatros, sítios 

culturais e arqueológicos) e ser capaz de apreciar a arte. Através destes workshops culturais, 

espera-se que os professores sejam capazes de promover a sensibilização para a diversidade 

cultural na sala de aula e apoiar as crianças no desenvolvimento de competências 

interculturais.  

 

O relatório é dividido em duas partes. Na primeira parte, fornecemos uma análise 

aprofundada dos dados recolhidos durante as várias discussões dos grupos focais realizadas 

nos cinco países parceiros (Chipre, Itália, Portugal, Roménia e Turquia): dois grupos focais 

com um mínimo de cinco professores cada, para cada país parceiro, resultaram em discussões 

com 50 educadores a nível europeu. Os grupos focais visaram identificar as melhores práticas 

e abordagens pedagógicas no planeamento e implementação de workshops culturais na 

educação pré-escolar, bem como as lacunas de competências dos professores do ensino pré-

escolar no setor digital e no campo da educação inclusiva. A análise dos dados recolhidos nas 

entrevistas dos grupos focais permitiu a identificação das lacunas de competências e 

abordagens pedagógicas acima referidas, bem como de outros temas emergentes, incluindo 

as relações entre pais e encarregados de educação, as características das boas práticas 



 

relacionadas com os workshops culturais na educação pré-escolar, bem como os desafios 

enfrentados pelos educadores em toda a Europa na organização e implementação de 

workshops culturais.   

 

Na segunda parte deste relatório, apresentamos as Diretrizes da EDUCLAB, que resultam de 

uma meta-análise dos temas emergentes a partir da análise dos dados apresentados na 

primeira parte do relatório. As Diretrizes apresentadas estão organizadas de uma maneira 

que é principalmente apoiada por referências à literatura contemporânea.  

 

PARTE A: ANÁLISE / DISCUSSÃO 

Nesta secção, apresentamos uma discussão detalhada dos resultados decorrentes da análise 

dos dados recolhidos no primeiro período do projeto EDUCLAB financiado pelo Erasmus+.  Os 

dados foram coletados a partir de entrevistas em grupos focais organizados em todos os cinco 

países parceiros, com um total de 50 educadores trabalhando em Educação e Cuidados na 

Primeira Infância (CEPI). A discussão a seguir é organizada em torno de conceitos-chave e 

temas emergentes, incluindo o conceito de cultura e sua relação com as artes, a importância 

do contexto em que as oficinas e atividades culturais são organizadas e implementadas, 

descrição detalhada e elementos-chave do que é considerado "boa" prática, bem como os 

desafios enfrentados pelos educadores na organização e implementação de oficinas culturais 

em relação aos processos logísticos, tecnologia e inclusão.  

 

O QUE É A CULTURA? 

Os educadores tendem a pensar a cultura como aquela que "envolve nossas normas, crenças, 

tradições e modos de viver". Abrange também os hábitos sociais, a religião e a língua"1. 

Enquanto os diferentes grupos focais dos países (RO, TU, CY) relacionaram a cultura com a 

música e as tradições populares, outros (IT) discutiram a cultura como algo muito mais amplo 

que inclui comportamentos sociais, costumes e o respeito pela natureza. 

                                                      
1 As abreviaturas são utilizadas para os diferentes países parceiros da seguinte forma: CY-Cyprus, IT-Itália, PT-
Portugal, RO-Roménia, TU-Turquia.  



 

 

Os educadores têm também abordado a ideia da cultura como a força que cria coesão e 

diálogo, aquilo que "faz de nós uma comunidade coesa em termos de conhecimento e 

comportamentos" (PT). Diferentes educadores entre países mencionaram que a diversidade 

é muito importante, mas este é também um elemento de oficinas culturais (e de inclusão de 

oficinas culturais no ensino) que representa um grande desafio no ensino, porque os 

professores precisam estar conscientes das características únicas de cada grupo de alunos / 

cada cultura, para que eles evitem qualquer conflito ou "problema".  

 

Em um grupo focal (IT) os educadores falaram da cultura como algo que pode ser 

"transmitido" às crianças pequenas.  

 

ARTE E CULTURA EM ECEC 

Educadores de todos os países do consórcio também parecem acreditar que, dentro de uma 

compreensão mais ampla da cultura, não se pode imaginar a cultura sem Arte. As 

manifestações artísticas, como a música, a dança e o visual (PT, TU, IT, CY), são parte 

integrante de qualquer discussão sobre cultura. De acordo com os educadores em diferentes 

grupos focais, a importância da arte reside no seguinte: 

 A arte parece ser considerada uma linguagem universal e como tal um meio de 

comunicação entre e de inclusão de diversos grupos de crianças (culturais e 

deficientes).  

 A educação pela arte permite a livre expressão, que os educadores consideram 

altamente significativa para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo das 

crianças.  

 Através da arte, as crianças podem desenvolver competências de cidadania e estar 

preparadas para viver em sociedades interculturais. 

 

CONTEXTO 

O contexto educativo, o financiamento recebido do governo, do município ou da 

comunidade, bem como o envolvimento dos pais nas escolas são identificados como factores 



 

importantes para influenciar a implementação bem sucedida de workshops culturais na CEPI. 

Mais especificamente, os seguintes aspectos são identificados como instrumentais:  

- Formação contínua de professores (em TI, a Câmara Municipal de Prato investe muito 

em educação e em abordagens inclusivas, proporcionando aos professores de ECEC 

uma formação de actualização (10hs anuais em cada 20 que são obrigatórios) 

- Ferramentas inovadoras (como o gráfico de desenvolvimento de Kuno Beller ou a 

abordagem de Nicolodi para reconhecer as desvantagens das crianças)  

- Um tema central, ou temas individuais mais pequenos, em torno dos quais são 

desenvolvidas todas as actividades ao longo do ano 

- Atividades ao ar livre (em TI isso acontece mesmo que o tempo não esteja bom).  

 

"BOAS PRÁTICAS 

Os educadores mencionaram diferentes exemplos de oficinas culturais com crianças 

pequenas, que consideram eficazes, bem-sucedidas e empolgantes. A maioria deles é 

baseada nos conceitos de aprendizagem baseada em projetos, baseada em investigação, 

baseada em objetos e inclui:  

a. Atividades ao ar livre que são excitantes e oferecem oportunidades para um tipo 

diferente de aprendizagem, melhor compreensão e assimilação do conhecimento. 

Essas atividades também permitem atividades práticas, como coletar (objetos), 

observar (natureza), encontrar e até mesmo subir em árvores.  

b. Visitas de crianças a diferentes tipos de museus (por exemplo, o museu de arte, o 

museu etnográfico, o museu da natureza, os museus arqueológicos, etc.). ) ou no 

teatro, onde aprendem com objectos/artefactos e são capazes de partilhar os seus 

sentimentos e experiências. Alguns educadores mencionaram que muitas vezes "estas 

experiências não são duradouras" (TU), mas podem fazer com que as crianças se 

sintam positivas.  

c. Visitas de especialistas na sala de aula (TU, CY, IT) com os quais as crianças podem ter 

discussões sobre temas específicos relevantes para o seu tema, as suas visitas locais 

específicas ou outros temas relacionados com a cultura (música ou folclore) (muitas 

vezes pessoas da comunidade, trabalhadores com competências especializadas ou 



 

profissões em extinção, idosos, etc.). ). Durante estas visitas, alguns educadores 

mencionaram que os alunos e professores devem participar diretamente nas 

atividades conduzidas pelos peritos externos que visitam a escola.  

d. Acompanhamento de actividades criativas (por exemplo, desenho, dramatização, 

etc.), durante as quais os alunos podem reflectir e falar sobre as suas experiências. 

Atividades adicionais podem envolver a criação de suas próprias obras de arte (2D e 

3D) inspiradas na visita/workshop, com exposições e/ou performances (teatro, dança) 

que também podem servir como formas de avaliação para os educadores no final de 

cada projeto. Da mesma forma, os alunos podem trabalhar como parte de uma equipa 

(em conjunto) para produzir trabalhos de grande escala (ou seja, um mural no jardim 

da escola). 

 

Mais ainda, os educadores mencionaram que os melhores exemplos de workshops culturais 

são aqueles que dão aos alunos oportunidades de aprendizagem activa (por exemplo, usando 

flores do museu que visitaram para criar o seu próprio perfume, plantando girassóis e 

observando-os crescer enquanto desenham girassóis inspirados em Van Gogh, etc.). ) e para 

a construção de seus próprios conhecimentos, bem como as atividades que permitem o jogo 

de papéis (por exemplo, crianças como arqueólogos, crianças como romanos na reprodução 

de jogos da cidade antiga, etc.). ). Em geral, a ideia de aprender através do jogo foi identificada 

como essencial no processo de aprendizagem das crianças pequenas (por exemplo, utilizando 

jogos de tabuleiro, role playing, etc.).  

 

Além disso, atividades que são multissensoriais e estimulam diferentes sentidos como o tato 

e o olfato (por exemplo, observar diferentes tipos de lã, cheirar e tocar nos diferentes 

materiais, etc.). ), são importantes para as crianças pequenas, bem como actividades que 

oferecem oportunidades para a utilização de diferentes materiais, técnicas e tecnologias (por 

exemplo, fotografia). Mais ainda, as actividades que provêm de diferentes disciplinas (artes 

visuais, música, movimento, teatro, cinema, etc.) foram relatadas entre as que os educadores 

consideraram mais bem sucedidas na CEPI.  

 



 

Finalmente, atividades que requerem simulação de situações da vida real (por exemplo, 

plantio de trigo um ano e colheita no ano seguinte) e experimentação foram igualmente 

significativas no que os educadores definiram como boas práticas. Nesses casos, as crianças 

pequenas são chamadas a simular e realizar um experimento, o que as obriga a definir suas 

perguntas, estabelecer suas hipóteses, testá-las e chegar a conclusões, até mesmo registrá-

las (por exemplo, experimentar como a lã reage à água durante uma visita a um museu).   

 

Além disso, educadores de diferentes grupos focais mencionaram a importância da 

apropriação. Em outras palavras, o conteúdo das oficinas precisa ser desenvolvido em torno 

de temas, questões, objetos, que estejam próximos das experiências dos alunos, do 

conhecimento e da vida cotidiana e os educadores acreditam que é importante que eles 

ensinem sobre as tradições locais e sua própria cultura antes de ensinar os jovens estudantes 

sobre outras culturas (RO, TU). Na mesma linha, muitos educadores dos diferentes países 

levantaram a questão da colaboração entre diferentes atores (por exemplo, colaborações 

entre diferentes escolas, escolas e comunidade, escolas e pais, escolas e especialistas, escolas 

e instituições culturais), como muito importante no desenvolvimento e implementação de 

oficinas culturais.  

 

Finalmente, os educadores também discutiram a ideia de documentação e reflexividade após 

a oficina cultural: escrever as atividades realizadas, como estas foram planejadas e 

implementadas, e anexar fotos da oficina e feedback, e comentários recebidos pelas crianças. 

Estes podem então ser partilhados com os pais, com o resto da escola, com outros educadores 

e com as próprias crianças. Mais especificamente, os educadores em um dos grupos focais 

(TI) levantados: "A importância de uma discussão para refletir sobre a experiência e, em 

seguida, o desenvolvimento de atividades gráficas / movimento onde as crianças podem 

elaborar novamente sobre o que eles experimentaram".  

 

Foram identificados vários pré-requisitos para a implementação bem-sucedida de workshops 

culturais entre os diferentes grupos focais nos cinco países. Estes são:  



 

- Planejamento antecipado (planejamento anual do currículo, tema central em torno 

do qual são organizados workshops, atividades, etc., integração do workshop em uma 

semana temática, obtenção de autorizações e acordos com outros colegas e pais) 

- Preparar o aluno antes da visita/oficina, descrevendo claramente a actividade em 

detalhes e ensinando-o sobre como se comportar durante uma visita a uma instituição 

cultural (por exemplo, no autocarro, no museu, etc.), ajuda-o a desenvolver as 

competências necessárias, tais como observação, partilha de sentimentos e 

pensamentos, bem como dar dicas para curiosidade e motivação. É importante que 

em todos os casos as crianças pequenas se sintam seguras e isto pode ser conseguido 

explicando antecipadamente todos os detalhes (por exemplo, com imagens).  

- Execução bem organizada do workshop com pequenos números para que cada grupo 

seja o ideal (considerando o número de alunos, suas idades, diversidade, 

necessidades, experiências prévias, interesses) 

- Flexibilidade dos educadores para adaptar o material às necessidades, idade, ritmo, 

experiências anteriores e respostas dos seus alunos 

- Envolvimento e apoio positivo dos pais (responsabilidade dos pais) (PT, CY) 

- Viagens de campo e visitas precisam estar próximas (locais próximos, pois as crianças 

pequenas podem precisar usar o WC enquanto viajam) e não devem exceder as duas 

horas. 

- Assistentes de ensino, pessoal de apoio 

- Apoio financeiro para visitas culturais 

 

DESAFIOS  

Os educadores entrevistados nos vários grupos focais identificaram uma série de dificuldades 

na implementação de oficinas culturais na educação infantil. Estes são os seguintes:  

Antes da visita / implementação: 

a. Processos burocráticos e administrativos que dificultam visitas fora da escola, falta de 

transporte público adequado, bem como falta de apoio financeiro (dos ministérios) 

para organizar mais visitas a instituições culturais, teatro, etc. Outras questões 

relevantes para a logística, mencionadas pelos educadores nos grupos focais, incluem: 



 

falta de pessoal de apoio para excursões de campo, limitações de tempo tanto para 

visitas como para os educadores se prepararem adequadamente antes da visita, aulas 

lotadas, falta de instalações adequadas para crianças pequenas/crianças nos locais 

das visitas planejadas (troca de fraldas) ou falta de acessibilidade para crianças com 

deficiência. 

b. Falta de tempo adequado e habilidades dos educadores para preparar oficinas e 

materiais relevantes para a visita (CY, TU). Em um grupo focal, os educadores 

mencionaram que tinham uma empresa/agência que organizava a visita e o material 

a ser utilizado durante a visita (UT).  

c. A difícil situação financeira das famílias, que conduz a um acesso limitado à cultura. A 

falta de experiências relevantes dos alunos em instituições culturais através das suas 

famílias (PT, RO, TU) cria uma lacuna entre a escola e a casa.  

d. A mentalidade dos pais. Por vezes, os pais são demasiado protectores dos seus filhos 

e não apoiam actividades que sejam demasiado abertas e experimentais, são 

hesitantes em relação às visitas culturais, ou recusam-se a deixar os seus filhos 

participar por razões relacionadas com a religião, ou não compreendem o seu 

significado (PT, TU), ou sentem-se excluídos da comunidade em geral (grupo 

minoritário) o que leva à demarcação (por exemplo, Roma, RO) e dificuldades em 

organizar workshops culturais que os envolvam.  

Durante a visita / implementação: 

a. Os educadores parecem encontrar dificuldades em lidar com diferentes culturas 

(diferentes origens culturais) através do seu ensino, especialmente quando têm de 

lidar com os aspectos da cultura que abordam a religião e os conjuntos de crenças. De 

acordo com eles, algumas comunidades "são conservadoras e os professores precisam 

de ter muito cuidado com o que estão a dizer na turma para não criarem qualquer 

conflito ou problema" (TU). Os educadores precisam de ser capazes de adaptar as suas 

actividades para incluir diferentes aspectos e abordar a diversidade (PT). Além disso, 

há momentos em que os antecedentes culturais causam várias questões, seja em 

termos de comportamentos [ou seja, em algumas culturas os meninos podem fazer o 

que quiserem (TI)] - ou em termos de grau e forma de participação nas oficinas 



 

culturais [por exemplo, quando as crianças vêm de comunidades "fechadas" e não 

estão acostumadas a expressar seus sentimentos e pensamentos (RO)].  

b. As crianças de tenra idade (3-5 anos) têm um período de atenção curto, podem perder 

rapidamente o interesse, esquecer-se, embora possa ser difícil envolver toda a turma 

activamente em todos os workshops (por exemplo, as crianças de 5 anos podem estar 

mais interessadas do que as de 3 anos). Além disso, as atividades podem não 

corresponder à idade dos alunos, ou levar muito mais tempo para serem executadas, 

o que interfere no planejamento e na implementação bem-sucedida das oficinas.  

c. Alterar as estruturas familiares, o que exige que os educadores sejam mais abertos e 

mais flexíveis na adaptação às novas condições sociais (PT).  

d. Os dispositivos digitais estão frequentemente ultrapassados ou em falta, e os 

educadores não possuem as competências necessárias para utilizar as novas 

tecnologias na sala de aula de forma criativa.  

e. A resistência dos educadores a novas metodologias, novas tecnologias e novas ideias 

(como o ensino ao ar livre - mesmo quando o tempo não está bom) e, muitas vezes, a 

falta de flexibilidade para adoptar novas abordagens educativas, especialmente 

quando trabalham da mesma forma há muito tempo (TI). 

f. A falta de conhecimentos, habilidades e experiência dos educadores com crianças que 

são mais difíceis de gerir (questões comportamentais) ou crianças com deficiência.  

 

INCLUSIVIDADE  

Como já mencionado acima, os educadores muitas vezes enfrentam desafios com crianças 

com deficiência e com crianças de diversas culturas.  

A. No caso de estudantes de diversas origens culturais, podem surgir desafios devido às 

barreiras linguísticas e às diferenças culturais.  Por vezes, crianças de diferentes 

culturas ou áreas geográficas, ou filhos de imigrantes podem não falar a mesma língua 

que o resto da turma. Em outros casos, as crianças podem vir de famílias que são mais 

ou menos conservadoras do que a escola, não cooperar com a escola, recusar-se a 

deixar seus filhos participarem de atividades planejadas por causa de crenças 

religiosas, ou não compreender plenamente o significado dessas atividades. Há 



 

também os casos de filhos de famílias de imigrantes que estão mais integrados na 

comunidade em geral, casos em que os pais gostam de participar nas actividades 

escolares (PT). Em todos os casos, os educadores destacaram a importância de incluir 

todas as crianças em todas as actividades e alguns sugeriram que é através da inclusão 

que outras crianças aprendem a aceitar-se mutuamente sem preconceitos, seguindo 

o exemplo dos educadores.  

 

B. Em termos de crianças com deficiência, os educadores mencionaram como pode ser 

desafiador quando os educadores não têm experiência, conhecimento e experiência 

e são incapazes de responder adequadamente às necessidades dessas crianças, ou de 

reconhecer plenamente quais são as questões/ necessidades de cada criança. Os 

educadores mencionaram que esses desafios podem ser intensificados durante as 

visitas planejadas, especialmente com crianças que podem encontrar um novo 

ambiente inseguro e desafiador. Nesses casos, os educadores apontaram que é mais 

fácil para eles ter pais acompanhando seus filhos (RO, PT) para que a atenção dos 

educadores seja distribuída uniformemente para todas as crianças. Os educadores 

concordaram que todos os alunos precisam ser incluídos em todas as actividades, mas 

é necessária formação de professores sobre deficiência, em particular sobre como 

reconhecê-los, como lidar com crianças individuais, bem como que tipos de 

abordagens são os mais apropriados para usar em cada caso, tanto na classe e durante 

uma visita / oficina cultural. Os educadores reconhecem a falta de competências 

necessárias e a necessidade de mais formação e apoio profissional (por exemplo, 

pessoal de apoio, psicólogos, supervisores) para serem capazes de responder 

adequadamente às necessidades das crianças com deficiência e de as integrar com 

sucesso. No caso da Itália, os educadores mencionaram que a Prefeitura de Prato 

fornece aos educadores gráficos e ferramentas (BRIEF-Behavior Rating Inventory of 

Executive Function on Nicolodi's approach) para reconhecer as deficiências.  

 

 

 



 

TECNOLOGIA  

A questão da tecnologia não foi devidamente abordada nos diferentes grupos focais, mas 

alguns educadores mencionaram o uso de algumas tecnologias em suas oficinas, tais como: 

A. Câmera para oficina de fotografia 

B. Retroprojetor 

C. Vídeo-projector. 

Na maioria dos casos, os educadores relataram a falta de habilidades relevantes em relação 

ao uso de tecnologias digitais, a falta de cobertura financeira e dispositivos digitais 

desatualizados (RO). Alguns indicaram a necessidade de incluir ainda mais as tecnologias no 

seu ensino, mesmo nas plataformas de aprendizagem online, e reconheceram a possibilidade 

de visitas virtuais a museus com o uso de tecnologias de RV.  

 

IMPACTO/BENEFÍCIO  

Os educadores dos diferentes grupos focais mencionaram diferentes áreas em que sentem 

que as oficinas culturais podem ter um impacto positivo nas crianças pequenas:  

- Diálogo intercultural e relações interpessoais: Um dos benefícios da inclusão de 

workshops culturais é o potencial de "promover o respeito e o diálogo intercultural 

através das artes" (PT) e uma boa forma de ultrapassar as barreiras culturais e 

linguísticas (IT). Mais ainda, durante essas atividades, as relações interpessoais 

também são apoiadas, especialmente porque as crianças são convidadas a trabalhar 

em grupos, compartilhar seus pensamentos com seus pares e trabalhar juntas para 

produzir algo no final. Mais ainda, a arte é vista pelos educadores como uma língua 

universal, e como um meio de comunicação entre alunos que não falam a mesma 

língua (IT, PT).  

- Autoconfiança: as crianças participam em actividades sem os pais e em grupos, o que 

é considerado importante no desenvolvimento individual. Também essas atividades 

dão às crianças a oportunidade de compartilhar seus pensamentos na frente dos 

outros, enquanto muitas vezes elas as forçam a sair de sua zona de conforto (RO) - 

especialmente aquelas crianças que vêm de comunidades fechadas - e assim aprender 

coisas novas de novas maneiras.  



 

- Aprendizagem ao longo da vida: Compreender a sua própria realidade e o mundo que 

os rodeia, a propriedade do material (e da cultura) e a transferência de conhecimento 

para outros domínios, mesmo em casa. "Além de promover nossas habilidades, 

estamos também capacitando as crianças a pensar de forma crítica e criativa. O nosso 

objectivo é desenvolver competências muito importantes no desenvolvimento da 

infância, e é muito gratificante quando também estamos a aprender, enquanto o 

fazemos" (PT). As crianças são motivadas a aprender, porque aprendem de forma 

divertida.  

- Experiências enriquecidas: Os sentimentos positivos podem ser reforçados porque as 

crianças se tornam aprendizes ativos, contribuem para as atividades - mesmo seu 

planejamento e organização - e têm a oportunidade de compartilhar seus 

pensamentos, sentimentos e emoções com outras pessoas. 

- Novas perspectivas: A oportunidade de ver as coisas - mesmo as que lhes são 

familiares - sob uma nova luz e ganhar perspectivas diferentes. 

- Desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e emocionais: As crianças 

ficam entusiasmadas e gostam de participar em coisas fora da sala de aula, enquanto 

o conhecimento prático e prático que adquirem pode ser retido mais e fazê-las querer 

aprender mais (PT, RO). As oficinas culturais também promovem o desenvolvimento 

da personalidade e das habilidades sociais das crianças (RO).   

 

A PERSPECTIVA DOS EDUCADORES  

A maioria dos educadores dos diferentes grupos focais mostrou grande entusiasmo e 

concordou que eles se divertiram, se sentiram desafiados e gratificados após a 

implementação bem-sucedida das oficinas culturais. Muitos educadores também 

mencionaram que aprenderam muito, adquiriram novas habilidades e viram seus alunos 

serem empoderados e críticos no processo, o que lhes deu grande satisfação (PT). No entanto, 

os educadores também levantaram várias questões que os fazem sentir-se desconfortáveis 

(ver "Desafios" acima). Como indicado acima, ainda há muitos desafios a serem enfrentados, 

tanto em termos de logística, administração, metodologias de ensino, relacionamento com 

os pais, inclusão e tecnologia. Além disso, educadores de diferentes grupos focais levantaram 



 

a questão da sua própria falta de experiências, habilidades e competências no 

desenvolvimento e implementação de workshops culturais (IT, CY). 

 

Em geral, parece que as escolas tradicionais e as metodologias de ensino precisam de ser 

melhoradas, flexíveis e permitir processos de aprendizagem activa, dinâmica e cooperativa 

(PT). Como um dos grupos focais também menciona, é por causa de um currículo flexível e 

um programa flexível que os professores têm permissão para desenvolver seu próprio 

material, incluir viagens de campo, ensinar fora da sala de aula e implementar uma variedade 

de atividades culturais (RO). Mais importante ainda, e como a análise dos dados sugere, seria 

benéfico que os educadores melhorassem os seus conhecimentos e competências 

relativamente a novas metodologias de ensino, deficiência, diversidade, abordagens à 

aprendizagem, tecnologias e ferramentas inovadoras a utilizar em workshops culturais, bem 

como participassem em cursos de formação (IT, PT). 

 

 

 

 

 



 

PARTE B: ORIENTAÇÕES 

Na segunda parte deste relatório fornecemos orientações, uma vez que estas resultam de 

uma meta-análise dos temas emergentes da análise dos dados apresentados na primeira 

parte do relatório. As diretrizes apresentadas estão organizadas de forma a serem apoiadas 

principalmente por referências à literatura contemporânea e visam ser um guia útil para o 

desenvolvimento do Manual para Educadores (IO2). Propomos que o Manual seja 

desenvolvido em torno de dois eixos principais: a) a abordagem pedagógica, que incluirá uma 

descrição teórica geral de como os processos de aprendizagem devem ser organizados em 

oficinas culturais, para que as crianças desenvolvam as suas competências criativas, apreciem 

a cultura e as artes e venham a compreender e a aceitar melhor os outros, e b) a abordagem 

metodológica, que incluirá orientações mais práticas e recursos úteis para os educadores em 

CEPI, desenvolvidos em torno de "temas" específicos, como estes são sugeridos nas secções 

seguintes.  

 

A. ABORDAGEM PEDAGÓGICA  

Esta secção deve constituir o quadro teórico no âmbito do qual a informação prática e as 

orientações serão desenvolvidas e propostas aos educadores. Isto deve incluir uma definição 

clara do que entendemos por actividades de aprendizagem cultural e de como estas devem 

evoluir com base na literatura actual.  

 

Definição de atividades culturais de aprendizagem 

A definição de cultura é uma tarefa complexa e, como se depreende da análise da primeira 

parte deste relatório, os educadores têm, de fato, respostas e compreensões variadas do 

termo. No entanto, o que todos os educadores concordam é que a cultura - e as atividades 

culturais - devem ser parte integrante da aprendizagem na educação infantil e o cuidado com 

ela promove a compreensão de nossa condição social, comportamentos sociais, tradições, 

costumes e sistemas de crenças, permitindo assim a formação de uma identidade coletiva e 

múltipla. Dentro desta definição ampla e bastante vaga de cultura, o que é ainda mais 

importante é a emergência de conceitos e ideias chave que nos permitam desenvolver e 



 

organizar actividades e workshops culturais de uma forma que garanta a implementação bem 

sucedida e o cumprimento da principal finalidade e objectivos deste projecto financiado: 

fornecer aos educadores CEPI ferramentas e sugestões concretas para organizar workshops 

culturais na sala de aula, promover a sensibilização para a diversidade cultural e apoiar as 

crianças na apreciação da arte e outros. 

 

Definindo o aprendizado ativo 

A fim de compreender melhor como as atividades culturais podem ser mais eficazmente 

organizadas e implementadas na educação e nos cuidados na primeira infância, devemos 

considerá-las em relação às teorias mais essenciais relacionadas com a aprendizagem na 

primeira infância. Estes propõem uma abordagem pedagógica que enfatiza a aprendizagem 

ativa (abordagem construtivista). A secção seguinte resume as características básicas da 

aprendizagem activa baseada na literatura contemporânea e que reflectem de muitas formas 

as "boas" práticas que os educadores já identificaram e delinearam durante as suas 

entrevistas nos grupos focais - e que são discutidas na primeira parte deste relatório. Em 

outras palavras, esta seção teoriza as práticas dos educadores e mostra o contexto em que 

devemos trabalhar na elaboração do Manual EDUCLAB.  

 

A aprendizagem activa é:  

a. Comunicativo  

As actividades culturais devem proporcionar oportunidades naturais de partilha e negociação 

de ideias e experiências e, por conseguinte, de construção de conhecimentos. Desde o 

nascimento, toda a comunicação ocorre num contexto sociocultural e a linguagem é 

fortemente influenciada por entendimentos culturais e étnicos" (Moyles, 2012). A mudança, 

de uma compreensão da linguagem como forma de pensar e expressar com palavras, para o 

reconhecimento da existência de muitas línguas indica as múltiplas formas pelas quais as 

crianças podem pensar, expressar e comunicar as suas ideias, experiências, pensamentos, 

sentimentos e conhecimentos. Esta mudança constitui um consenso entre muitas abordagens 

pedagógicas, teorias da aprendizagem e movimentos que rapidamente ganham terreno em 

todo o mundo. A abordagem de Reggio Emilia (Edwards et al, 2011), o Construcionismo de 



 

Papert (Papert, & Harel, 2001) e o maker-movement (Martinez, & Stager, 2013) fazem parte 

deste corpo de literatura e investigação.  

 

Além da discussão e do diálogo - uma das principais características estratégicas do projeto-

abordagem (Katz & Chard, 2000) - jogar (Moyles, 2012), as artes (Epstein, & Trimis, 2002; 

Edwards, et al, 2011); Althouse et al, 2003), gestos e representações gráficas (Edwards, et al, 

2011), TIC, programação e construção (Resnick & Robinson, 2017), são atividades em que a 

comunicação é incorporada e, assim, proporcionar oportunidades naturais para as crianças 

comunicarem como uma parte importante do processo de aprendizagem.    

 

b. Experimental e Experiencial (multissensorial, conexões da vida real) 

As actividades culturais requerem a interacção, vivência e experimentação de uma forma 

exuberante, imersiva e pluralista com o ambiente (interior, exterior, escola, comunidade, 

mundo real), ideias, materiais e outras pessoas. Aprender envolve experimentação lúdica - 

experimentar coisas novas, remendar materiais, testar limites, correr riscos, iterar de novo e 

de novo (Resnick, 2014). A revolução tecnológica e criativa expõe as crianças a novas 

ferramentas ou antigas ferramentas que podem ser vistas de uma nova forma, materiais e 

habilidades. Isso se cruza com as inclinações naturais das crianças (por exemplo, curiosidade) 

e o poder de aprender fazendo. Experiências de aprendizagem formativa vêm através da 

experiência direta com materiais, fenômenos e situações da vida real. Desde tecnologias 

especializadas a materiais reciclados, as crianças têm acesso a todo o tipo de ferramentas 

para explorar e explorar.  

 

Esta abordagem exige uma abordagem interdisciplinar. Enquanto a escola tradicionalmente 

separa o conhecimento em disciplinas (por exemplo, arte e ciência), tais divisões são 

artificiais. No mundo real os arquitetos são artistas, os artesãos lidam com estética, tradição 

e precisão matemática, e assim por diante.  

 

 

 



 

c. Significativo  

As actividades culturais devem permitir que as crianças compreendam o (seu) mundo e 

devem basear-se na propriedade, na liberdade e na espontaneidade. A ideia fundamental 

de as crianças serem os arquitetos de sua aprendizagem requer uma prática de 

documentação (Dahlberg, 2011; Forman & Fyfe, 2011, Edelson & Fyfe, 2011; Helm, 2007) e 

uma pedagogia da escuta (Rinaldi, 2011). A documentação sistemática, de alta qualidade e 

detalhada requer uma pedagogia de 'escuta' e tem muitas funções, algumas das quais estão 

listadas abaixo: 

 

Documentação 

 pode ser utilizado para sensibilizar os pais para as experiências e capacidades dos seus 

filhos, promovendo assim o envolvimento dos pais  

 capacita a imagem da criança aos olhos dos adultos  

 fortalece a imagem da criança aos olhos da criança e, assim, promove a sua confiança 

e auto-estima, uma vez que é uma prática e estratégia para transmitir a mensagem às 

crianças de que os seus esforços, pensamentos e ideias são valorizados 

 permite que os professores compreendam melhor as crianças e a natureza da 

aprendizagem 

 fomenta a reflexão dos professores e, por conseguinte, a aprendizagem profissional e 

o crescimento dos adultos 

 integra a reflexão como um aspecto importante do processo de aprendizagem das 

crianças 

 facilita a comunicação e a troca de ideias entre professores, pais, comunidade e 

crianças 

 permite aos professores identificar e construir sobre as ideias, experiências, 

perguntas, pensamentos das crianças.  

 

 

 



 

d. Desafiador e, portanto, agradável e divertido  

Muitas vezes, uma característica principal para avaliar a qualidade de uma actividade de 

aprendizagem é se as crianças se divertiram e gostaram do processo. Neste ponto, 

gostaríamos de compartilhar a crítica de Resnick (2004) sobre o que ele chama de "a 

abordagem de edutainment" e a distinção entre entretenimento como o revestimento de 

açúcar necessário para camuflar o sabor amargo e desagradável da educação, e a idéia de 

"Hard fun! Hard Learning! como expresso por Seymour Papert (1988).  Assim, as atividades 

culturais devem ser desafiadoras, aventureiras e arriscadas e permitir que as crianças 

explorem conceitos, ideias e experiências desconhecidos e novos num ambiente "seguro" e 

protegido. Processos criativos, resolução de problemas autênticos, aprendizagem baseada 

em inquérito e o emprego do pensamento crítico devem ser os principais ingredientes para 

garantir um ambiente desafiador, que levará à aprendizagem.  

 

Em resumo, as características anteriores indicam que 

A aprendizagem activa requer o envolvimento dos três Hs: 

MÃOS 

CABEÇA 

CORAÇÃO 

 

B. ABORDAGEM METODOLÓGICA  

Compreender o ambiente de aprendizagem é essencial para desenvolver, organizar e 

implementar oficinas culturais que promovam a aprendizagem ativa na educação e cuidados 

na primeira infância. Os educadores devem ter sempre em consideração as características 

específicas do seu grupo para poderem responder melhor às suas necessidades. Idade jovem, 

crianças de diversas origens culturais, éticas e religiosas, habilidades diversas e habilidades e 

conhecimentos prévios diferenciados são fatores que podem representar grandes desafios 

para os educadores, como já indicado na discussão na primeira parte deste relatório. Tendo 

em conta estes desafios, os educadores precisam de receber constantemente formação e 

apoio adequados (um dos objetivos da EDUCLAB), enquanto as atividades culturais precisam 

de ser adequadas à idade, utilizar diferentes metodologias e proporcionar oportunidades a 



 

todas as crianças no processo de aprendizagem. Na secção seguinte apresentamos uma visão 

geral dos elementos que devem ser tidos em consideração para o desenvolvimento do 

Manual EDUCLAB (principal recurso/IO2) para educadores em ambientes de CEPI.  

 

Sugestões para o desenvolvimento do IO2 - Manual EDUCLAB  

Com base neste relatório e na análise e discussão acima, sugerimos que o Manual EDUCLAB 

seja organizado em torno de temas, em vez de disciplinas. Cada tema será então abordado 

de forma interdisciplinar, incluindo elementos que apoiem a aprendizagem bem sucedida e 

criativa, a promoção da compreensão da cultura e a aceitação dos outros. Tais elementos 

incluem, mas não se limitam ao seguinte:  

- visitas a diferentes locais (diferentes tipos de museus, bibliotecas, sítios 

arqueológicos, monumentos, casas, bairros, etc.) ) 

- usos de tecnologias 

- envolvimento da comunidade (pais, peritos, etc.) 

- aprendizagem activa (descrita na secção anterior), que acomoda actividades práticas 

e multissensoriais, experimentação, criação de um ambiente seguro e divertido, 

processos baseados em projectos e inclui as artes.  

 

Possíveis temas/capítulos para o Manual EDUCLAB inspirados nas discussões dos grupos 

focais podem incluir, mas não se limitam aos seguintes:  

- Espaços Alternativos  

- Ambiente e Sustentabilidade  

- Arqueologia  

- Tradição e Artesanato 

- Narrativas e Histórias orais 

- Ciência e Arte 

 

Estes capítulos devem ser analisados fornecendo objetivos de aprendizagem claramente 

definidos e atividades sugeridas, bem como leituras e recursos sugeridos para ajudar os 

educadores a serem flexíveis para desenvolver ainda mais estes temas de acordo com as 



 

características específicas e únicas das crianças que têm de ensinar e as suas próprias 

capacidades e competências. Para o desenvolvimento de cada tema/capítulo, as seguintes 

ideias-chave são essenciais para a elaboração de um manual coerente, abrangente e 

orientado para as crianças, destinado aos educadores em matéria de educação e cuidados na 

primeira infância:  

 A imagem da criança  

 Aprendizagem baseada em projectos 

 Ferramentas e Tecnologias 

 Trabalho de campo (análise detalhada sobre a organização antes, durante e depois 

das visitas culturais) 

 Documentação e reflexão 

 Interdisciplinaridade  

 Brincadeiras e Artes Criativas  
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