Modelos Pedagógicos e a Organização dos Espaços
Educativos

A Educação Pré-escolar tem vindo, progressivamente, a ganhar importância no
sistema educativo português, onde é, actualmente, considerada a primeira etapa da
educação básica.
Mas, a Educação Pré-escolar só tem impacto na vida da criança, a curto e longo
prazo, se as suas práticas forem consideradas de qualidade.
"A investigação tem provado que um dos factores da qualidade na educação de
infância é a adopção, pelo educador, de um modelo curricular concreto”..
Júlia Formosinho; Dalila Lino; Sérgio Niza

A adopção de um ou mais modelos pedagógicos orientam e apoiam o
professor/educador na prática educacional da Educação de Infância, que tem como
base as “Orientações Curriculares para a Educação de Infância”, dando liberdade ao
educador de fazer o seu próprio programa de actividades.
O programa de actividades de cada estabelecimento pode incluir vários modelos
pedagógicos dos quais destacamos os mais se utilizados, actualmente, em Portugal:
O Modelo Curricular MEM (Movimento Escola Moderna) e o Modelo Curricular
High-Scope.
 Modelo Curricular MEM (Movimento Escola Moderna)
- Um modelo construtivista criado nos anos 60, com base nos
trabalhos de Freinet.
Algumas características:
•

Os meios pedagógicos como veículo

•

A actividade escolar como contrato social e educativo

•

Os processos de trabalho como processos sociais de construção da cultura

•

Partilha da informação

•

As práticas escolares com sentido social imediato

•

Os alunos como intervenientes no meio social.
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 Modelo Curricular High-Scope
- Um modelo com base nas teorias de Piaget

de orientação cognitivista e

construtivista.
Começou a ser estruturado nos anos sessenta, em Ypsilanti (Michigan, USA),
recebendo o nome da instituição em que se desenvolveu.
Algumas características:
•

Rotina diária estruturada (pouco flexível no início do ano lectivo)

•

A aprendizagem activa e experiências chave

•

A rotina diária com o ciclo: planear – fazer– rever

•

A organização do espaço e materiais

Organização dos Espaço Educativos
Vários modelos pedagógicos se preocuparam com a arquitectura dos espaços
educativos - da sala de actividades, do espaço de recreio, da escola e do espaço
envolvente - assim como da sua organização e estética, considerando estes aspectos
de enorme importância para as crianças, favorecendo as aprendizagens num clima de
prazer e bem-estar.

Movimento da Escola Moderna
Este sistema desenvolve-se a partir de um conjunto de seis áreas básicas de
actividades, distribuídas à volta da sala (conhecidas também por oficinas ou ateliers na
tradição de Freinet), e de uma área central polivalente para trabalho colectivo. Nos
jardins-de-infância que não dispõem de cozinha acessível às crianças, organiza-se,
também, uma área para cultura e educação alimentar.
As áreas básicas desenvolvem-se em espaços para:
•

biblioteca e documentação;

•

oficina de escrita e reprodução;

•

laboratório de ciências e experiências;

•

carpintaria e construções;

•

actividades plásticas e outras expressões artísticas;

•

canto dos brinquedos, jogos e “faz de conta”.
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- A biblioteca dispõe, geralmente, de um tapete com almofadas que convidam à
consulta dos documentos que aquela contém, para além de livros e revistas, trabalhos
produzidos no âmbito das actividades e projectos das crianças que frequentam
actualmente o jardim-de-infância ou de outras crianças que já o frequentaram e dos
amigos correspondentes ou de outras escolas.
- A oficina de escrita integra a máquina de escrever e, sempre que possível, a prensa
Freinet ou o computador com impressora. Nesse espaço expõem-se, de preferência,
os textos enunciados pelas crianças e captados para a escrita pela educadora e as
tentativas várias de pré-escrita e escrita realizadas nesse espaço
ou noutro qualquer.
- O atelier de actividades plásticas e outras expressões artísticas
integra os dispositivos para a pintura, desenho, modelagem e
tapeçaria.
- A oficina de carpintaria serve para a produção de construções
várias, improvisadas ou concebidas para servir outros projectos, como, por exemplo, a
montagem de maquetas ou de instrumentos musicais.
- O laboratório de ciências proporciona as actividades de medições e de pesagens,
livres ou aplicadas (com medidas de capacidade, de comprimento, balanças, etc.),
criação e observação de animais (aves, peixes, coelhos, etc.), roteiros de experiências
em ficheiros ilustrados, o registo das variações climatéricas (mapa do tempo) e outros
materiais de apoio ao registo de observações e à resolução de problemas no âmbito
da iniciação científica.
- O canto dos brinquedos inclui outras actividades de “faz de conta” e jogos
tradicionais de sala. É neste espaço que as crianças dispõem de uma arca que guarda
roupas e adereços que as ajudam a compor as suas personagens para actividades de
“faz de conta” e projectos de representação dramática. Por vezes, integra uma
tradicional casa de bonecas.
- A cozinha, ou um espaço de substituição, polariza as actividades de cultura e
educação alimentar e nela se encontram livros de receitas para crianças e utensílios
básicos para confecção rudimentar de alimentos. Aí se expõem, também, regras de
higiene alimentar enunciadas e ilustradas pelas crianças e algumas normas sociais de
estar à mesa.
A área polivalente é constituída por um conjunto de mesas e cadeiras suficientes para
todo o tipo de encontros colectivos do grande grupo (acolhimento, conselho,
comunicações e outros encontros) e que vai servindo de suporte para outras
actividades de pequeno grupo, ou individuais ou de apoio do educador às tarefas de
escrita e de leitura.
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O ambiente geral da sala deve resultar agradável e altamente estimulante, utilizando
as paredes como expositores das produções das crianças onde rotativamente se
revêem nas suas obras de desenho, pintura, tapeçaria ou texto. Será também
numa das paredes, de preferência perto de um quadro preto à sua altura, que
as crianças poderão encontrar todo o conjunto de mapas de registo que
ajudem a planificação, gestão e avaliação da actividade educativa participada
por elas.
Aí se disporão o Plano de Actividades, a Lista Semanal dos Projectos, o Quadro
Semanal de Distribuição das Tarefas de manutenção da sala e de apoio às rotinas, o
Mapa de Presenças e o Diário do grupo, instrumentos orientadores e condutores da
acção educativa que poderão ser completados por outros, quando se justifique.

O Modelo High/Scope:
O espaço é, segundo o Currículo High-Scope, um meio fundamental de aprendizagem
que deve exigir do educador grande investigação e investimento no seu arranjo e
equipamento.
É fundamental que os materiais sejam interessantes para as crianças, diversos,
mutáveis, organizados e guardados de forma visível e acessível. Devem estar
estruturados em áreas de interesse bem identificadas, flexíveis para que a criança
possa usá-los de maneiras diferentes, descobrindo formas alternativas de os usar e
jogar com eles.
Neste contexto a proposta de organização do espaço sala do Currículo High/Scope é a
seguinte:
1º - Espaço
O espaço deve ser amplo para se incluírem os materiais e equipamentos necessários.
2º - Áreas
A sala deverá ser dividida em diferentes áreas deixando um espaço central para
movimentação entre elas, que são:
•

área da casa

•

dos livros e/ou jogos calmos

•

dos blocos e construção

•

da plástica
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•

da música

•

da areia e água

•

da natureza e animais

•

dos computadores

Aspectos a ter em conta com as áreas:
- O desenvolvimento, interesses e cultura da criança;
- Devem ser aumentadas ou modificadas para fornecer novas experiências às
crianças, quando estas alcançarem novos níveis de desenvolvimento;
- Ter um espaço suficiente para que possam trabalhar em simultâneo várias crianças;
- Ser colocadas perto umas das outras tendo elementos que possam ser utilizados em
comum;
- Se possível, localizarem-se os materiais de expressão plástica em superfícies fáceis
de limpar e perto de água corrente para facilitar a limpeza;
- Distanciar as áreas mais calmas das mais ruidosas;
- Localizar as áreas da biblioteca e a plástica, em função da luz natural;
- As divisões/separações entre as áreas, deverão ser suficientemente baixas para as
crianças poderem observar de umas áreas para as outras;
- Permitir uma boa circulação entre áreas sem que as crianças se incomodem umas às
outras;

Quanto aos materiais:
- Ordenar materiais por cor, tamanhos...;
- Dispô-los de forma visível e que as crianças tenham acesso;
- Só os materiais seguros e utilizáveis deverão estar ao alcance da criança;
- Usar materiais de desperdício;
- Arranjar um local na sala para cada criança guardar os seus materiais e trabalhos;
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- Cada criança deve ter um símbolo para os seus materiais e trabalhos;
- Etiquetar os materiais, um exercício que conduz à pré-leitura e escrita. Desenvolve a
noção

de responsabilidade e forma hábitos de ordem, pois a criança, deixa cada

coisa no seu sítio depois de usada, compreendendo assim o porquê dessa ordem e o
respeito pela conservação dos materiais.
A criança deve ser implicada na organização do espaço/sala e materiais, para
fomentar o espírito de trabalho em equipa, ajudá-las a fazer opções ou a tomar
decisões e estimulá-las a conversarem e auxiliarem-se umas às outras;
Deve haver também, nas áreas, espaços específicos para se expor os trabalhos das
crianças, não muito alto, pois pretende-se que os trabalhos fiquem ao nível do olhar
das crianças.
o

Estes dois modelos pedagógicos têm alguns aspectos comuns, tornando-se
semelhantes ou completando-se quando usados juntos num Jardim-deInfância.

Para além destes modelos podemos, ainda, referir:
 O Modelo de João de Deus
- É um modelo que ainda hoje é usado nos Jardins-de-Infância que têm o mesmo
nome.
O primeiro Jardim-de-Infância João de Deus foi criado em Coimbra
em 1911 e a metodologia usada é sólida e consistente e assenta na
Cartilha Maternal (1876) para a iniciação precoce da leitura e da
escrita.
É um modelo centrado na preparação académica da criança e a
educadora tem um papel activo e directivo.
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A Organização do espaço traduz-se por uma decoração simples mas onde a arte tem
presença. Valoriza-se uma arquitectura funcional e atraente de características
nacionais e regionais.
Existem diversos materiais para as actividades programadas em cada dia: para a
educação sensorial, perceptiva, motora e física, materiais para os trabalhos manuais e
actividades plásticas, materiais de apoio para a aprendizagem da matemática como o
Cuisinaire, Blocos lógicos. Tangran, Calculador multibásico, Dons de Froebel. Para os
mais pequenos existem materiais para imitar; para aprender a viver e integrar-se no
meio social; a Loja, a Casa das bonecas e os Jogos de trânsito.

 O Modelo Pedagógico de Reggio Emilia
- É um modelo pedagógico que nasceu depois da segunda Guerra Mundial, em
1945, no norte de Itália, em Villa Cella, próximo da cidade de Reggio Emilia, pela
necessidade de se construir uma escola para as crianças pequenas, após a
destruição de todas as existentes, durante a guerra.
Nesta missão participaram as famílias, principalmente as mães das crianças.

Deste modo surge a primeira escola daquele que virá a ser conhecido como um dos
modelos pedagógicos de Educação de Infância de maior qualidade no Mundo - o
modelo curricular de Reggio Emilia.
Na educação e formação das crianças participam os pais, a comunidade, a
sociedade em geral.
O professor/educador tem um papel activo no apoio educativo.
A Organização do espaço tem uma estrutura idêntica à das cidades italianas e é
cuidadosamente pensado e planeado pelos professores, pais e arquitectos, reflectindo
as ideias, valores e atitudes de todos quantos nele trabalham.
Existe um espaço comum à volta do qual estão dispostas três salas de actividades.
Dá-se relevância ao atelier para uma diversidade de técnicas de expressão plástica:
desenho, pintura, modelagem, colagem, etc.
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O espaço exterior é, também, cuidadosamente planeado e organizado para realização
de actividades e trabalhos, tais como o cultivo de plantas, criação de animais, etc.
No modelo pedagógico de Reggio Emília acredita-se na competência da criança e na
competência do professor, e o papel da escola e da educação é criar condições para
que estes protagonistas do processo educativo tenham oportunidades para
desenvolver as suas competências e capacidades em plenitude.

É de referir que, seguindo qualquer um dos modelos pedagógicos, o educador ou
professor precisa de planificar as suas actividades usando, para isso, metodologias
adequadas.

Trabalho organizado e
adaptado por
Mª Helena Camarneiro
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