
“A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a 

preparação para a vida, é a própria vida.”  

 

“Nós só pensamos quando nos defrontamos com um problema” 

 

 (John Dewey) 

 

PROJECTO DOS PROBLEMAS 
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Este projecto foi realizado na Creche e Jardim-de-Infância de Águas Santas I, da Santa 
Casa da Misericórdia da Maia, com um grupo de crianças de 5/6 anos. Como 
Educadora, acompanhei o grupo desde a sala de 1 ano (1/2 anos) e desde muito cedo 
começou a ser trabalhada a Pedagogia de Projecto. Para que se possam contextualizar 
adequadamente as linhas orientadoras do meu pensamento e trabalho, farei uma 
abordagem à perspectiva sistémica e à pedagogia de projecto, seguida de uma breve 
caracterização do grupo de crianças. Serão então depois descritas as fases de realização 
do projecto dos problemas. Tomando em consideração a natureza dos temas abordados 
pelo grupo de crianças e a minha formação em intervenção familiar e sistémica, optei 
por pensar a orientação deste projecto como uma intervenção sistémica, baseada em 
trabalhos realizados com grupos psicoeducativos (que têm como objectivos simplificar 
processos e explicar conceitos). No entanto, tornou-se uma “pequena aventura” pois não 
encontrei bibliografia de suporte para grupos de crianças pequenas e a que encontrei 
está ligada à intervenção clínica, pelo que fui adaptando alguns procedimentos à faixa 
etária das crianças.  
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CONTEXTO: PERSPECTIVA SISTÉMICA 

A perspectiva sistémica assenta no pressuposto que o desenvolvimento humano constitui 

um processo dinâmico de relação com o meio, e que o indivíduo é influenciado, mas 

também influencia o meio em que vive. Assim, pode-se considerar que o indivíduo em 

desenvolvimento interage com diferentes sistemas que estão eles próprios em evolução. 

Ou seja, todos os elementos influenciam e são influenciados reciprocamente. 

No contexto pré-escolar, torna-se possível compreender melhor cada criança, ao conhecer 

os sistemas em que esta cresce e se desenvolve, de forma a respeitar as suas características 

individuais e saberes já adquiridos, apoiando a sua forma de se relacionar com os outros e 

com o meio social e físico. Acentuando a importância das interacções e relações entre os 

sistemas que têm uma influência directa ou indirecta na educação das crianças, é possível 

tirar proveito das suas potencialidades e ultrapassar as suas limitações, para alargar e 

diversificar oportunidades educativas das crianças e apoiar o trabalho dos adultos. 
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O que é o Trabalho de Projecto? 

O trabalho de projecto tem por base o movimento da educação humanista, associado ao 
pensamento pedagógico de John Dewey (1859-1952). John Dewey identificava a liberdade 
com o poder de cada um elaborar projectos e de os concretizar através da acção. Consiste 
um método de aprendizagem na qual se realiza um estudo aprofundado sobre um 
determinado tópico, em que o mesmo é conduzido por uma criança ou por um grupo de 
crianças e orientado por um Educador. A construção de um projecto mobiliza, além de 
conhecimentos e de reflexão, a própria afectividade. O projecto implica a antevisão de uma 
finalidade. Para atingir essa finalidade cada um analisa as condições, busca os meios e ensaia 
as soluções mais adequadas e/ou exequíveis. Pode considerar-se um jogo de inteligência e 
de capacidade de organização. A elaboração de um projecto implica operações complexas: 

- Observação das condições do meio; 

- O conhecimento do que já foi realizado antes em condições semelhantes; 

- As avaliações da acção, para dela se extraírem significados. 

 

CONTEXTO: PEDAGOGIA DE PROJECTO 
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CONTEXTO: PEDAGOGIA DE PROJECTO 

Qual a diferença das outras abordagens educativas? 

Esta metodologia conduz a uma redefinição dos papéis sociais no espaço pedagógico. Incide 

fundamentalmente em objectivos de desenvolvimento, autonomia, responsabilidade, livre 

iniciativa, criatividade. As crianças envolvidas no trabalho de projecto trabalham um tópico por 

um período longo. Esse tópico é escolhido principalmente porque é do seu interesse e faz 

sentido para o grupo e para a sua vida quotidiana. As crianças participam numa pesquisa, e 

muitas vezes num nível superior do esperado pelo adulto. O educador pode integrar 

conhecimento e aprendizagens ao longo do projecto. 
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Como é planeado um projecto? 

Baseado na participação dos membros de um grupo tem como objectivo realizar um 
trabalho planificado e organizado de comum acordo. O trabalho é orientado para a 
resolução de um problema e o projecto surge como um plano a realizar para responder a 
um problema, estudar um tema, concretizar uma acção. As crianças realizam muitos dos 
seus próprios planos com a ajuda do educador. Esses planos, muitas vezes têm outras 
implicações, como visitas a locais fundamentais ao desenrolar do projecto e/ou 
entrevistas com profissionais da área ou outro tipo de contactos. O resultado final é o 
produto dos seus conhecimentos, da sua investigação e da abordagem pessoal do 
trabalho. É a realização do seu Projecto! 

 

CONTEXTO: PEDAGOGIA DE PROJECTO 
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Bases de desenvolvimento do trabalho projecto 

O contexto e a comunicação 

Para a realização de um Projecto em trabalho de equipa é importante o estabelecimento de 
uma comunicação eficaz. 

Contexto afectivo 

clima de aceitação: todos os elementos do grupo devem sentir-se igualmente importantes; 

bom humor; 

confiança: resolver os problemas decorrentes dos pequenos fracassos cria, a base da 
autoconfiança da equipa. 

Contexto físico 

A sala de actividades deve ser um ambiente facilitador. Os móveis e a sua disposição não 
podem ser obstáculos aos debates ou simulações. As paredes e placares, devem ser usados 
como suportes visuais das actividades. Será útil colocar à disposição do grupo um tipo variado 
de equipamentos audiovisuais e de documentação. 

 

CONTEXTO: PEDAGOGIA DE PROJECTO 
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A comunicação 

O Educador, para desenvolver uma comunicação eficaz, deve ter em conta as seguintes 

características: autenticidade, credibilidade da mensagem, dinamismo, escuta activa,  

circularidade e relacionamento saudável com os participantes. 

O trabalho de grupo 

O projecto desenvolve-se em grupo. Os elementos do grupo têm necessidade de aceitação; 

de reforçar a auto-estima e a identidade; de produzir e testar as realidades sociais; de reduzir a 

ansiedade, a insegurança e o sentimento de impotência. 

O Educador tem que ter alguma prática de dinâmica de grupos e deverá conhecer diversos 

processos de investigação (entrevista, questionário, pesquisa documental). Vai funcionar como 

o monitor do trabalho dos grupos a quem estes recorrem sempre que precisam de 

informações ou de discutir hipóteses de investigação. 

 

CONTEXTO: PEDAGOGIA DE PROJECTO 
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Fases do trabalho projecto 

1. Escolha do tema ou problema 

2. Formulação de problemas parcelares (Cada grupo pode escolher seguidamente, subtemas 
ou problemas parcelares que vai tratar. Os problemas ou temas devem ser postos como 
questões a investigar.) 

3. Planeamento do trabalho (O Educador coordena as actividades de trabalho de 
campo/pesquisa e investigação) 

4. Avaliação do processo (Avaliação dos vários momentos do processo funciona como 
motivação. Corresponde também a períodos de reflexão e auto-avaliação. Pode utilizar-se um 
questionário sucinto sobre o funcionamento do grupo e o levantamento das questões a que o 
grupo já pode dar resposta.) 

5. Tratamento da informação e apresentação de resultados (Cabe a cada grupo escolher a 
melhor forma de organizar a informação e apresentá-la às outras crianças.) 

 

CONTEXTO: PEDAGOGIA DE PROJECTO 
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Como é que as crianças aprendem? 

As crianças usam uma enorme variedade de recursos para encontrar respostas às suas 
necessidades e perguntas. Estes incluem recursos tradicionais, como livros, mas também 
fazem visitas a locais de interesse e entrevistas. Primeiro, as crianças planeiam as perguntas a 
realizar nas entrevistas e distribuem tarefas para a viagem ou para o entrevistado. No campo, 
no momento em que tudo acontece, as crianças tiram notas e desenham ou escrevem as 
respostas que vão surgindo e são consideradas importantes. Podem construir-se maquetas de 
construção de estruturas e brincam em ambientes que as ajudarão a resolver as aprendizagens 
que estão a fazer na exploração do tópico. As crianças resolvem os seus problemas, com o 
adulto, que desempenha o papel de estruturar os problemas e assistir às crianças com 
soluções e recursos necessários. As crianças vão actualizando, desde refazendo os desenhos 
ou voltando a escrever, à medida que os seus conhecimentos vão crescendo e existe a 
necessidade de reestruturar os planos feitos para o desenvolvimento do projecto. 
Documentam as suas aprendizagens através de livros de projecto, posters, murais, através da 
arte, gráficos, construções e através de um jornal. 

 

CONTEXTO: PEDAGOGIA DE PROJECTO 
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Vantagens do trabalho de projecto 

Os projectos têm a vantagem de permitir às crianças de aplicarem e usarem o que estão a 
aprender à medida que resolver problemas, ultrapassam obstáculos e partilham o que sabem. 
Isto permite um conjunto de oportunidades para desenvolver trabalho em equipa, tal como 
trabalhar com outros e a existência de desafios cognitivos. 

Como podem outros ajudar no projecto? 

É fundamental a percepção de que as crianças têm as suas próprias questões, e estão a 
aprender a colaborar com o adulto e com todos os outros recursos disponíveis, para 
encontrar as suas respostas. Tomar as questões das crianças com seriedade e ouvir o que elas 
têm a dizer, partilhar e a acrescentar. Promover espaços e oportunidades para que as crianças 
possam desenhar, fotografar e filmar o que estão a explorar bem como estabelecer contactos 
para que possam esclarecer dúvidas e problemas. 

 

CONTEXTO: PEDAGOGIA DE PROJECTO 
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CONTEXTO: CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO 
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O grupo de crianças da sala dos 5/6 anos da Creche e Jardim-de-infância de Águas Santas I, da Santa Casa da 
Misericórdia da Maia, é composto por 23 crianças, das quais 13 são do sexo feminino e 10 são do sexo masculino, 
nascidas entre 14 de Janeiro e 26 de Dezembro de 2004. A maior parte das crianças do grupo transitou da creche 
desta instituição para o jardim-de-infância e são acompanhadas pela mesma Educadora e A.A.E. desde a sala de 1 
ano. A maior parte do grupo tem-se mostrado bastante homogéneo em termos de aquisição de conhecimentos e 
competências embora se verifique uma diferença de quase um ano entre os elementos mais velhos e mais novos do 
grupo. Três crianças do sexo feminino que, não tendo obtido vaga para frequentar a sala dos 4 anos no ano 
anterior, frequentaram a sala dos 5 anos no ano lectivo 2008/2009, juntaram-se ao grupo no ano 2009/2010 pois 
pertencem à mesma faixa etária. 

Está integrada no grupo uma criança com necessidades educativas especiais, diagnosticada com um atraso mental 
moderado, que conta com o apoio de uma educadora de ensino especial, uma vez por semana. A maior parte das 
crianças deste grupo mostra-se bastante afectiva, interessada e participativa e demonstram um desenvolvimento 
global adequado à faixa etária em que se encontram, à excepção da criança com necessidades educativas especiais. 

O grupo demonstra interesse e entusiasmo por todas as actividades propostas, em todas as áreas de conteúdo. 
Interessam-se por coisas novas e diferentes, têm iniciativa e são capazes de idealizar e concretizar 
projectos. Demonstram necessidade de obter respostas rápidas aos seus interesses e de pesquisar sobre o que lhes 
interessa. É frequente a partilha espontânea dos seus conhecimentos com o grupo e comunidade educativa. 

 

CONTEXTO: CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO 
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Durante uma reunião da manhã, algumas crianças discutiam entre si que o Tiago M. (uma das crianças da sala, com NEE) tinha um 
problema. A Mariana, dizia que conhecia um menino, que já era grande mas era como se fosse pequenino porque teve um acidente e ficou 
com um problema. Foi então que a Educadora colocou no grupo a questão:  

  

“Afinal, o que é um problema?”  

Obtiveram-se as seguintes respostas: 
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CONCEPTUALIZAÇÃO:  
COMO SURGIU O PROJECTO? 

- Um problema é quando ninguém quer ir para a escola primária. (Gabriel) 

- Um problema é quando nós fazemos uma coisa e não conseguimos resolver. (Ana) 

- Eu não sei porque acontecem problemas, é uma coisa estranha… (Carolina C.) 

- Um problema é que precisamos de ajuda para resolver e não acontecer mais. (Afonso) 

- Toda a gente tem problemas. Um problema é resolvido. (Inês) 

- É uma coisa que não se consegue resolver, mas às vezes até se consegue. (Bia) 

- É uma coisa muito grave porque pode acontecer todos os dias e todas as noites. (Maria) 

- É uma coisa que se sonha à noite e que se pode tornar realidade. (Mafalda) 

- É quando alguém tem uma doença muito grave. (Tiago T.) 

 



- É uma coisa que pode acontecer de repente. (Mariana) 

- Ficar deficiente. (Afonso) 

- Um problema é ter que trabalhar, querer estar de férias e não poder. 
(Gonçalo) 

- É quando os pais batem, nós não queremos e choramos. (Carol) 

- É quando acontece uma coisa triste. (Cláudio) 

- É todos os dias e todas as noites. (Tiago B.) 

- É quando queremos uma coisa e não podemos. (Rodrigo) 

- É o pai e a mãe. É o Tiago! (Tiago M.) 

- É quando há um acidente. (Fabiana) 

-Um problema é quando se tem medo. (Tiago B.) 

- É uma coisa que não se pode resolver (Maria) 

- É uma coisa que se resolve rápido. (Mariana) 

- É uma coisas que às vezes podemos resolver sozinhos. (Bia) 
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CONCEPTUALIZAÇÃO:  
COMO SURGIU O PROJECTO? 



- É uma coisa muito grave. (Afonso) 

- É uma coisa que nós não queremos que seja grave. (Tiago J.) 

- Um problema é o que acontece às vezes ou até acontece sempre. (Inês) 

-Um problema é bater uns nos outros. (Gonçalo) 

 

Depois de todas as crianças que demonstraram interesse em participar serem ouvidas, a Educadora 
perguntou se alguém tinha problemas. Muitas crianças começaram a falar ao mesmo tempo e foi então 
proposto que pensassem sobre este assunto e que poderiam continuar a discussão na próxima reunião. 
Na reunião seguinte, o Tiago B. perguntou se não iam falar sobre os problemas. Foi então que a 
Educadora percebeu que seria um foco de interesse e propôs ao grupo a continuação da discussão. Todas 
as crianças referiram oralmente algum tipo de problema e algumas referiram que não eram capazes de 
os resolver. Deu-se então início a um projecto diferente de outros que já tinham sido realizados com o 
grupo. 
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CONCEPTUALIZAÇÃO:  
COMO SURGIU O PROJECTO? 



Considero que durante o período pré-escolar, a criança deve ter 

oportunidade para desenvolver todas as suas capacidades. Como 

objectivos que podem ser trabalhados com este projecto, destaco a 

capacidade de pensar por si própria, o respeito pelos outros e a 

capacidade de encontrar estratégias de resolução de problemas.  

Tendo em conta a fase em que o grupo se encontra, no final da etapa 

pré-escolar, parece-me útil a realização de uma intervenção sistémica 

de carácter preventivo para uma transição de ciclo onde será 

trabalhada a relação das crianças com a 

escola/família/educadora/vida. 
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OBJECTIVOS 



PRIMEIRA SESSÃO 

Objectivos: identificar e classificar problemas próprios; 

Duração: 30 minutos 

Material: lápis de cor, marcadores, folhas de cor; 

Descrição: O grupo reúne e algumas crianças começas a discutir os seus problemas, então a Educadora propõe que 

cada criança registe o seu problema em desenho, utilizando o seguinte código: 
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PROCEDIMENTOS:  
DESCRIÇÃO DAS SESSÕES 

Consigo resolver sozinho 

Preciso de ajuda para resolver 

Não sei como resolver 



SEGUNDA SESSÃO e  TERCEIRA SESSÃO 

 

Objectivos: descrever os problemas e perceber porque é que são problemas; 

Duração: 2 horas  para cada sessão 

Material: caderno e lápis (para a Educadora) 

Descrição: Individualmente, a Educadora regista os problemas por escrito. 

  

QUARTA SESSÃO 

Objectivos: apresentação dos problemas em grande grupo; 

Duração: 2 horas 

Material: desenhos anteriormente realizados 

Descrição: Cada criança apresenta o seu problema ao grupo. Ao fim de 5 apresentações, o grupo reúne e discute os 

problemas. Elegem-se os problemas comuns. 
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PROCEDIMENTOS:  
DESCRIÇÃO DAS SESSÕES 



QUARTA SESSÃO 

Objectivos: apresentação de propostas de exploração de problemas comuns; 

Duração: 1 hora 

Material: Diverso  

Descrição: Discussão sobre estratégias de resolução de problemas.  
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PROCEDIMENTOS:  
DESCRIÇÃO DAS SESSÕES 

Problema Estratégias de resolução propostas pelo grupo Actividades Propostas 

MEDOS 

(incêndios em casa, 

vampiros, sombras, picadas 

de escorpiões, sereias que 

comem meninos, aranhas 

gigantes, tsunamis, etc.) 

  

•Pedir ajuda aos pais e avós (para tirar os bichos 

do quarto); 

•Não pensar em coisas feias; 

•Mudar de casa 

 

 
•Exploração do livro dos medos; 

•desenhar os medos,; 

•Coloc num baú e enterrar no jardim 

do infantário. 
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PROCEDIMENTOS:  
DESCRIÇÃO DAS SESSÕES 

Problema 

 

Estratégias de resolução propostas pelo grupo 

 

Actividades Propostas 

 

 

FAZER XIXI NA 

CAMA 

• Acordar de noite; 

• Pedir aos pais para acordarem de noite; 

• Não beber leite antes de ir dormir; 

• Falar com a médica; 

• Fazer xixi antes de ir para a cama. 

 

Conversar com as famílias para 

encontrar uma solução adequada. 

 

 

INCÊNDIOS 

• Pôr mangueiras na floresta; 

• Não deitar lixo na floresta; 

• Não fazer fogueiras; 

• Chamar os bombeiros. 

Exploração do livro: “O livro em 

que a mata ardeu” e “O carvalhinho 

da estrela”.  

Produzir registos colectivos. 

Entrevista a um bombeiro. 

 

NÃO QUERO IR 

PARA A ESCOLA 

PRIMÁRIA 

 

• Ir lá ver se gosta e se não gostar volta para o 

infantário; 

• Não ir para a escola primária; 

• Arranjar dinheiro para comprar tijolos e construir 

uma escola só para nós. 

 
Visita à escola primária 

 



“Se o medo é uma emoção útil e necessária, tal como acontece com a dor, ao agir como um sinal que suscita uma reacção de 
defesa e de protecção, demasiado medo torna-se incómodo e pode suscitar a necessidade de recorrer a uma ajuda exterior.” 

Béatrice Copper-Royer in “Os medos das crianças” 

  

Embora as fobias das crianças entre os 3 e os 5 anos de idade se inscrevam quase sempre num funcionamento 
psicológico normal, há que estar atento para que não tomem proporções incapacitantes e que se imponham de 
forma obsessiva sem deixarem alternativa a serem satisfeitas. Muitos conflitos são revestidos sob a forma de um 
medo preciso. Através de jogos e desenhos, as crianças podem encenar, de forma eloquente, a transferência desse 
mesmo conflito, livrando-se da sua angústia. 

A partilha de angústias com os pares e com o Educador, num ambiente favorável, permite à criança adquirir uma 
referência estável em momentos de grande turbulência, onde as figuras parentais são, por vezes imprevisíveis. A 
partilha de experiências permite à criança perceber que “não está sozinha” e ao realizar jogos de representação 
nos quais enfrentam os seus medos, observam modelos onde poderão ir buscar estratégias que lhe poderão ser 
úteis. 

O trabalho cooperativo permite, por sua vez, adquirir uma interdependência positiva, trabalhar a 
responsabilidade individual e de grupo, estimular a interacção face a face e melhorar competências sociais. 
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MEDOS… 



QUINTA SESSÃO 

Objectivos: Representar e controlar os medos. Externalizar os problemas. 

Duração: 1 hora e 30 minutos 

Material: Livro dos medos , folhas de papel, lápis e marcadores, baú. 

Descrição: Exploração do livro dos medos, desenhar os medos, colocá-los num baú e enterrar no jardim do 
infantário. 

 

SEXTA SESSÃO 

Objectivos: Reconhecer formas de evitar acidentes e incêndios. Como agir em caso de incêndio. 

Duração: 1 hora  + 1 hora 

Material: Livros, cartolina, marcadores, lápis de cor. 

Descrição: Exploração de um dos livros e registo. Entrevista a um bombeiro. 
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PROCEDIMENTOS:  
DESCRIÇÃO DAS SESSÕES 



SÉTIMA SESSÃO 

Objectivos: Fazer o balanço do projecto 

Duração: 30 minutos 

Material: Nenhum  

Descrição: Reunião de grupo para discutir assuntos relacionados com o projecto. 

 
Nota: Alguns dos problemas foram sendo resolvidos individualmente com as crianças, sem necessidade de generalizar 

os seus problemas. 
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PROCEDIMENTOS:  
DESCRIÇÃO DAS SESSÕES 



Afonso 

O meu problema é fazer xixi na cama. Nesta idade, os meninos já não fazem xixi na cama. Eu quero já 
não fazer, mas preciso de ajuda porque não consigo sózinho. Desenhei o meu quarto: a minha almofada, 
a cama, uma mesinha de cabeceira e uma caixa de animais. Eu estou na cama a dormir. 

 

Ana 

O meu problema é que eu não quero ir para a escola primária. Eu gosto muito desta escola! Desenhei a 
Mafalda, eu, a Sofia e a Baldaia, na escola. 

 

Beatriz Baldaia 

O meu problema é que tenho medo que o meu carro fique todo molhado por dentro, quando chove 
muito. Não gosto muito de chuva e não quero que o meu carro se estrague. Desenhei: eu, com um 
guarda-chuva e o meu carro. Desenhei a lua porque está de noite. 

 

Beatriz Maria 

O meu problema é que quando eu estou a dormir, o meu irmão faz muito barulho e eu não consigo 
dormir. Desenhei o meu quarto! Eu estou a dormir de porta aberta e o barulho que vem do quarto do 
meu irmão. 
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PROCEDIMENTOS:  
DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 



Bia 

O meu problema é que os meninos fazem muito barulho no parque e eu quero dormir descansada e 
sem barulho. Desenhei de dia porque às vezes durmo de dia. Os meninos estão a brincar. 

 

Carolina Pinheiro (Carol) 

O meu problema é que a minha mãe e o meu pai estão zangados e eu e o meu mano estamos a 
tentar resolver isto, mas acho que precisamos de ajuda. Eu gostava que eles se tornassem outra vez 
numa família mas o meu pai já me disse que não é mais namorado da minha mãe. Desenhei o meu 
pai, que está zangado com a minha mãe, e eu e o meu mano a tentar pô-los outra vez felizes. 

 

Carolina Carvalho 

O meu problema é que quero ficar sempre na mamã, mas o papá não deixa. Eu peço sempre ao 
papá mas ele não me deixa porque eu tenho que ir para a escola e a casa do papá fica longe. 
Desenhei: eu e a Sara, na nossa casa. Na árvore tem um pintainho. 

 

Cláudio 

O meu problema é que eu bato aos amigos e depois eles não querem brincar comigo. Eu queria 
resolver este problema, mas não sei como… Não sei se consigo resolver sozinho ou se preciso de 
ajuda. Desenhei: eu a bater no menino e o menino a bater-me a mim. Têm caras felizes porque 
depois ficam amigos. 
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PROCEDIMENTOS:  
DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 



Gabriel 

O meu problema é que eu não quero ir para a escola primária porque é muito longe. Desenhei-me a falar 
com a minha mãe, estou a dizer-lhe que não quero ir para a ecola primária e ela está a dizer-me que eu 
tenho que ir. 

 

Gonçalo 

O meu problema é que eu gostava de estar sempre de férias, mas não posso, porque tenho que vir para a 
escola aprender coisas. Eu gosto de brincar com os amigos, de aprender coisas e da escola mas queria ficar 
mais tempo em casa. 

 

Inês 

O meu problema é que, no escuro eu penso que de repente vão aparecer uns olhos e um tigre. Sinto-me 
assustada e gostava de não ter medo. Isto acontece quando estou nos sítios escuros. Desenhei uma menina, 
que sou eu, e um tigre e a luz apagada. Do outro lado também sou eu, assustada, a olhar para as sombras. 
Quando o meu pai acende uma luz azul no meu quarto, aparecem as sombras. 

 

Mafalda (1) 

O problema é que caia muita chuva e que molhe as ruas todas porque pode encher muito as ruas e depois 
não posso andar. 
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DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 



Mafalda (2) 

O meu problema é que um ladrão entre no meu quarto. Este problema aparece na minha cabeça e tenho medo que ele 
esteja mesmo, mesmo, mesmo ao meu lado. Mesmo que eu esteja na cama da minha irmã, tenho medo de ladrões. Eu 
durmo sempre do lado da janela da minha irmã e tenho medo que os ladrões ponham uma escada e subam. Acho que 
ele me vai roubar a mim e à minha irmã. Fico com isto na cabeça e não consigo resolver. Desenhei o meu quarto: eu, a 
minha boneca que se chama Mariana, também desenhei a minha irmã com o urso e o palhaço. Desenhei a televisão e 
também desenhei o ladrão. Também fiz 2 balões  (núvem e lua), a mesinha de cabeceira e o candeeiro. 

Maria 

Eu quero deixar de fazer xixi na cama! Fazer xixi na cama é um problema do xixi. Eu não quero fazer xixi à noite e 
ele vai. Desenhei o meu quarto: eu, na minha cama, desenhei os meus livros, o meu candeeiro e a minha janela com o 
meu boneco de neve. 

 

Mariana 

O meu problema é não saber escrever na escola primária, porque acho que não vou aprender na escola primária. Se 
eu não aprender, a professora vai por-me de castigo. Desenhei uma professora a desenhar no quadro e a ensinar a 
palavra “menina”. A professora chama-se Joana e a menina que está à frente sou eu. 

 

Rodrigo 

O problema  é que a mamã trabalha ao fim de semana e eu não queria… 
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Sofia 

O meu problema é que eu não quero ir para a escola primária porque eu gosto do infantário. Gosto de 
brincar com os meus amigos. Também não gosto de trovoada e isso também é um problema. Desenhei: 
eu, o infantário, a trovoada, uma núvem preta e a mesa da professora.  

 

Tiago Braga 

O meu problema é que tenho saudades do tio. O tio morreu. Eu queria que ele estivesse a dormir na 
cama de baixo e eu gostava de brincar com o tio “Tone”. Desenhei o tio e eu a dormir e a garagem. 

 

Tiago José 

O meu problema é que, quando estou a dormir, ouço os meus pais a verem televisão. Ouço muito 
barulho e queria estar mais sossegado. Eu não lhe digo para por a televisão mais baixo porque eles é que 
mandam em mim. Desenhei o meu quarto e o quarto dos meus pais com as televisões. 

Tiago Testa 

O meu problema é que, na cama, sonho com monstros. Isso só acontece na minha cama, na cama da 
minha mãe não acontece. Eu não queria sonhar com monstros. Desenhei-me a dormir na minha cama a 
sonhar com monstros e os meus bonecos nas prateleiras. 
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Os resultados obtidos com este projecto foram surpreendentes pois jamais tinha imaginado 

que as crianças tinham tais problemas e que os partilhassem com o grupo. Senti que o grupo  

estava satisfeito com os resultados e realço o facto de a actividade de externalização dos 

medos ter surtido o efeito desejado  pois algumas crianças referiam que os medos tinham 

desaparecido. Observei uma evolução significativa  relativamente às competências sociais no 

que diz respeito a aguardar a sua vez, partilhar sentimentos, ouvir atentamente, encorajar, 

felicitar, encontrar estratégias para resolução de problemas e identificação da rede social de 

suporte (ou seja, com quem pode contar). 
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RESULTADOS 



•Follow up? Como estarão agora estas crianças? 

•Este projecto poderia ser realizado num contexto social diferente? 

•Os resultados seriam os mesmos se o grupo não se conhecesse há tanto 
tempo? 
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NOVOS PROCEDIMENTOS 



O que aprendemos na faculdade, em cursos e em formações, não pode nunca dissociar-
se do que aprendemos no dia-a-dia. Para esta minha cultura de projectos, contribuiu em 
grande parte a minha experiência escOtista (o “O” no meio da palavra é propositado, não 
é nenhum erro…) onde se aprende fazendo, bem como todas as outras actividades em 
que me vejo envolvida. Acredito que não somos capazes de transmitir algo em que não 
acreditamos e que não há pedagogias melhores e piores. Devemos, no entanto, procurar 
conhecê-las, experimentar e encontrar o nosso próprio lugar, a nossa zona de conforto.  

Há duas mensagens que eu considero orientadoras, que me estimulam o pensamento e 
que gostaria de partilhar. A primeira de Baden-Powel, fundador do Escotismo, e a 
segunda de Guy Ausloos, que tive o prazer de conhecer pessoalmente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Caros escoteiros: 

 
Se já vistes a peça Peter Pan, haveis de recordar-vos de como o chefe dos piratas estava sempre a fazer o seu discurso de 
despedida, porque receava que, quando lhe chegasse a hora de morrer, talvez não tivesse tempo para o fazer. Acontece-me 
coisa muito parecida e por isso, embora não esteja precisamente a morrer, morrerei qualquer dia e quero mandar-vos 
uma palavra de despedida. Lembrai-vos de que é a última palavra que vos dirijo, por isso meditai-a. Passei uma vida 
felicíssima e desejo que cada um de vós seja igualmente feliz. 

Creio que Deus nos colocou neste mundo encantador para sermos felizes e apreciarmos a vida. A felicidade não vem da 
riqueza, nem simplesmente do êxito de uma carreira, nem dos prazeres. Um passo para a felicidade é serdes saudáveis e 
fortes enquanto sois rapazes, para poderdes ser úteis e gozar a vida quando fordes homens. 

O estudo da natureza mostrar-vos-á as coisas belas e maravilhosas de que Deus encheu o mundo para vosso deleite. 
Contentai-vos com o que tendes e tirai dele o maior proveito que puderdes. Vede sempre o lado melhor das coisas e não o 
pior. 

Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Procurai deixar o mundo um 
pouco melhor de que o encontrastes e quando vos chegar a vez de morrer, podeis morrer felizes sentindo que ao menos 
não desperdiçastes o tempo e fizestes todo o possível por praticar o bem. Estai preparados desta maneira para viver e 
morrer felizes – apegai-vos sempre à vossa promessa escotista – mesmo depois de já não serdes rapazes e que Deus vos 
ajude a proceder assim. 

O Vosso Amigo 

Baden-Powell of Gilwell 
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“Do leitor, espero que não acredite em mim, para que se ponha ele próprio a crer, a 
criar, a inovar e a tornar efémero aquilo que acaba de ler. E que, por sua vez, se ponha a 
crer sem crer naquilo em que crê, mas com convicção, audácia, temeridade, para que 
mudem as ideias recebidas, para que desapareçam as doutrinas, para que a arte se torne 
o motor das nossas inter-relações.” 

Guy Ausloos 

 (in “A competência das famílias”) 
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