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Kiitos@21st century preschools: um estudo de caso  
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Resumo  
O estudo de caso que se apresenta objetivou avaliar a eficácia da implementação do 
projeto Kiitos@21st Century Preschool - um projeto internacional financiado pelo 
Programa Erasmus+ que visa uma abordagem pedagógica integrada na educação pré-
escolar, promovendo a aprendizagem de uma língua estrangeira (inglês), a educação 
musical e as competências para o século XXI. Tratou-se de um estudo de avaliação 
iluminativa com a aplicação de métodos e instrumentos de recolha essencialmente 
qualitativos e interpretativos, complementado por dados de natureza quantitativa. Dentro 
dos objetivos específicos do estudo destaca-se a análise das práticas pedagógicas 
integradas (ensino-aprendizagem do Inglês e da Música) na perspetiva do seu impacto na 
construção das competências para o século XXI, assim como o efeito da formação 
contínua nos profissionais envolvidos. Em termos gerais, os resultados da investigação 
permitem reconhecer os contributos do Projeto Kiitos@21st Century Preschools para a 
aprendizagem das crianças e para a melhoria da ação educativa da responsabilidade dos 
docentes participantes, sendo a colaboração e a comunicação as competências mais 
visíveis no processo de ensino-aprendizagem do projeto em análise. Do mesmo modo, o 
estudo vem demonstrar que é importante dar continuidade à formação contínua dos 
profissionais envolvidos no projeto, facilitando a implementação de uma pedagogia 
participativa com uma dinâmica integrada, em que a criança seja a figura central, assim 
como a promoção do pensamento crítico e da criatividade - competências basilares que 
irão potenciar a educação das novas gerações. 

Palavras-Chave: educação pré-escolar, estudo de caso, competências para o século XXI, 
práticas pedagógicas integradas. 

Abstract  
This case study intended to evaluate the success of the implementation of Kiitos@21st 
Century Preschool project – an international project funded by Erasmus+ program which 
aims at an integrated pedagogical approach in preschool education, promoting the 
learning of a foreign language, music education and 21st century skills. This study had 
the character of an illuminative evaluation, which basically applied qualitative and 
interpretative methods and instruments to collect data, complemented by quantitative 
data. Within the specific objectives of the study, we highlight the analysis of the 
integrated pedagogical practices (English and Music teaching and learning) in the 
perspective of their impact in the construction of 21st century skills as well as the effect 
of continuous training on the professionals involved. In general terms, the results of the 
research allow us to recognise the contributions of this project for children’s learning and 
for the improvement of the educational action of the teachers involved, with collaboration 
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and communication being the most visible competences in the process of teaching-
learning of the project analysed. The study also demonstrates that it is important to 
continue the ongoing training of the professionals involved in the project, thus facilitating 
the implementation of participatory pedagogy with an integrated dynamic in which the 
child is the central figure, as well as the promotion of critical thinking and creativity - 
core competencies that will enhance the education of the new generations. 

Keywords: preschool education, case study, 21st century skills, integrated pedagogical 
practices.  

1 Introdução  

O Projeto Kiitos@21st Century Preschools (Kiitos), mote para este artigo, desenvolveu-
se no Agrupamento de Escolas com Jardins de Infância da cidade de Ponte de Sor 
(Portalegre, Portugal) nos anos letivos 2015 a 2018. 

Como é de conhecimento académico e profissional as práticas educativo-pedagógicas 
em Educação Pré-escolar (EPE) regem-se pelas Orientações Curriculares para a 
Educação Pré-escolar (OCEPE) (Silva, Marques, Mata, & Rosa, 2016) e privilegiam 
uma abordagem holística, em que a dimensão educativo-pedagógica interrelaciona 
dimensões cognitivas, sociais, culturais, físicas, emocionais, através de uma especial 
atenção ao brincar como atividade natural da criança propiciadora do seu 
desenvolvimento e aprendizagem. As OCEPE orientam a gestão do currículo num 
sentido transversal e interdisciplinar, consistente e coerente, com referência a áreas de 
conteúdo e domínios onde se inscrevem, entre outros, o domínio da expressão musical e 
o domínio da expressão oral (em que se pode incluir a iniciação a uma língua 
estrangeira (LE)) e a abordagem à escrita.  
Se o domínio da expressão musical é indiscutível no contexto das práticas educativo-
pedagógicas, as OCEPE referem que estas podem integrar a sensibilização para uma 
LE. A LE apresenta-se apenas como uma opção, situada no contexto específico “em que 
a criança se encontra, partindo das propostas, interesses e preferências das crianças e 
adotando uma abordagem lúdica e informal” (Silva, et al., 2016, p. 61) e  

tendo em conta os princípios e as metodologias expressos nestas orientações 
curriculares, a referida sensibilização integra-se de forma natural nas rotinas do 
quotidiano do jardim de infância e articula-se com as diferentes áreas e domínios (Silva 
et al., p. 61). 

No Kiitos a equipa educativa participante promoveu a gestão do currículo conforme as 
OCEPE, mas num sentido inovador, aliando a aprendizagem de uma LE – Inglês e a 
Música num sentido integrado. 
O projeto, coordenado pela Autarquia de Ponte Sor, foi financiado pelo ERASMUS+ e 
desenvolvido por uma equipa portuguesa (Educadoras de Infância (EdI), Professores/as 
(Profs) de Música e de Inglês) apoiada por parceiros nacionais (Instituto Politécnico de 
Portalegre e Associação Portuguesa de Professores de Inglês - APPI) e por parceiros 
internacionais (Audiation Institute da Itália, Cukurova University da Turquia e 
Malopolska Wyzsza School of Economics da Polónia).  
De entre os parceiros nacionais coube ao Instituto Politécnico de Portalegre realizar a 
investigação sobre o projeto que teve como principal objetivo avaliar a eficácia da 
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implementação do mesmo, centrando-se, entre outros aspetos, nas representações dos 
participantes e nas práticas pedagógicas integradas (Inglês e Música) e no seu impacto 
na construção das competências para o século XXI (criatividade, pensamento crítico, 
comunicação e colaboração). É sobre os resultados apurados nesse contexto que este 
artigo se centra. 

2 Projeto Kiitos@21st Century Preschools 

O Kiitos resulta de uma preocupação da Autarquia de Ponte de Sor, que consiste na 
aprendizagem do Inglês, motivada pela existência de uma academia de pilotos de 
aeronáutica que tem conduzido a uma maior internacionalização do concelho. O 
concelho tem também uma forte tradição de associações musicais que se pretende 
manter, pelo que o Kiitos tomou como natural a integração da aprendizagem do Inglês e 
da Música no ambiente de EPE, não esquecendo a necessidade de as crianças se 
apetrecharem de competências como a colaboração, a comunicação, a criatividade e o 
pensamento crítico. 
Neste sentido o Kiitos fomenta o trabalho de equipa entre EdI e Profs. de Inglês e de 
Música que desenvolvem uma ação pedagógica integrada e transversal, incluindo o 
Inglês e a Música na dinâmica educativa regida pelas OCEPE (Silva, et al., 2016). 

Podendo entender-se o Kiitos não como uma mera situação de monodocência 
coadjuavada, mas sim como um trabalho integrado de gestão curricular sem perder de 
vista o sentido da pedagogia da infância, as equipas docentes intervêm na sala de 
atividades do grupo ou na sala polivalente de apoio (no caso das atividades da Música). 

Cada Prof de Inglês (diariamente, durante duas horas), em par pedagógico com a EdI e 
em estreita colaboração com o/a docente de Música, está na sala com o objetivo de 
iniciar as crianças na aprendizagem do Inglês através das rotinas organizadas ou dos 
projetos desenvolvidos. Estes são fundamentados numa pedagogia consentânea com as 
OCEPE através de práticas que consideram a plasticidade do cérebro da criança e a sua 
facilidade para aprender outra língua em simultâneo com a língua materna (LM). 

A interação é determinante no processo de aquisição e aprendizagem de uma língua e no 
Kiitos a criança adquire competências em LE pelo uso, ouvindo e falando no ambiente 
das rotinas e dos projetos diários, cabendo ao adulto criar as melhores condições, desde 
o planeamento do ambiente de aprendizagem, às relações com os adultos e os pares no 
tempo dedicado à LE. Assim, a LE é vista como um meio para aprender sobre si e o 
mundo e “fazer coisas” divertidas, interessantes e responsivas ao interesse da criança. 

As diretrizes europeias para o ensino do Inglês sugerem que  
ELL [Early Language Learning] should be integrated into contexts in which the 
language is meaningful and useful, such as in everyday or playful situations, since play 
is the child’s natural medium of learning in pre-primary. This could take the form of 
sociodramatic/pretend play or bilingual story-telling and games. It should therefore be 
spontaneous and happen without constraints or effort on the part of the children 
(European Commission, 2011, p. 14).  

Seguindo esta orientação planificam-se as atividades para brincar em LE de modo 
integrado na rotina diária e criou-se em cada sala uma área de LE onde a criança pode 
usar o espaço e os recursos da LE. 
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A Música é também desenvolvida em duas sessões semanais de modo integrado com as 
diferentes áreas de conteúdo, incluindo a LE, sendo uma centrada na abordagem Music 
Learning Theory (MLT) de Edwin Gordon. Esta abordagem parte de princípios de 
aprendizagem semelhantes aos que se defendem para a aprendizagem das línguas e que 
se baseiam na escuta, na reprodução e na compreensão do contexto, neste caso, da 
sintaxe musical, processo designado por audiation (Gordon, 2000) (conceito que define 
a audição e a compreensão mental da Música, cujo som não se encontra fisicamente 
presente). Apesar de a Música não ser considerada uma linguagem, segundo Gordon 
(2000) o processo de audiation e o processo mental pelo qual atribuímos um significado 
à Música é semelhante ao processo de pensar e atribuir significado ao discurso. 
Foi neste sentido que o Kiitos se apropriou da MLT e a faz desenvolver em simultâneo 
com a aprendizagem da LE em transversalidade com as competências para o século 
XXI.  

3 Mapeamento metodológico 

A investigação realizada alicerçou-se na compreensão, significado e ação no sentido da 
investigação aplicada e orientada para a prática. Com um caráter instrumental, 
essencialmente qualitativo e interpretativo (mas incluindo alguns dados quantitativos), 
objetivou a avaliação da eficácia do Kiitos, sendo nesse contexto um estudo de 
avaliação. Como salienta Coutinho (2015) um estudo desta natureza inscreve-se na 
avaliação iluminativa, salientando a autora que um estudo de avaliação é uma 
modalidade de investigação aplicada que objetiva uma tomada de decisão acerca do que 
se está a avaliar e culmina numa ação valorativa sobre o que se avaliou.  
Neste sentido a investigação tomou a forma de um estudo de caso em que se conjugou 
uma dimensão comparativa no que diz respeito à verificação das competências musicais 
adquiridas pelas crianças no contexto do projeto, por comparação com um grupo de 
crianças não participantes do mesmo (aspeto que não se explora neste artigo). 
Em síntese referimos os modos e os instrumentos utilizados para a recolha de dados 
apenas apresentados neste artigo, sendo que:  

1) as práticas pedagógicas integradas do ensino-aprendizagem de Inglês e de 
Música associadas à construção das competências para o século XXI foram 
objeto de observação com recurso a registo audiovisual e posterior utilização de 
uma checklist focada no desempenho dos adultos para identificar a existência de 
oportunidades educativas que potenciem a construção de competências na área 
do Inglês, da Música e das competências para o século XXI. Foi observada a 
prática de quatro Profs de Inglês em sala de atividades e a prática de seis Profs 
de Música em sala específica (em qualquer dos casos com a colaboração das 
EdI);  

2) as representações dos participantes adultos foram identificadas através de 
questionários elaborados para o efeito. 

Relativamente ao número de participantes inquiridos, expomos na tabela seguinte a 
informação detalhada: 
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Tabela 1: Participantes do estudo. 

Participantes N.º de participantes 

Adultos Pessoal docente: 27  
Encarregados de educação: 210 

Crianças  Total: 213 
Com 5-6 anos: 86 

Dados do ano letivo 2017-2018. 

4 Apresentação e breve interpretação dos resultados 

Não tendo neste artigo espaço suficiente para apresentar os dados em todas as 
dimensões, nem de modo pormenorizado, opta-se pela sua apresentação e interpretação 
conforme os pontos 1) e 2) da seção anterior, que descreve os modos e os instrumentos 
utilizados na recolha de dados. 
Sobre as práticas pedagógicas integradas do ensino-aprendizagem do Inglês e da Música 
associadas à construção das competências para o século XXI sobressaíram os dados que 
passamos a destacar segundo as categorias da checklist. 

A) Inglês e competências para o século XXI 
No que diz respeito ao ambiente de aprendizagem verificou-se a visibilidade do Inglês 
em todas as salas observadas na organização e gestão do espaço, verificando-se: uma 
área específica de Inglês, quadros usados nas rotinas diárias, documentação produzida 
pelas crianças, particularmente na área da expressão plástica. 
Nos adultos responsáveis pela ação educativo-pedagógica (EdI), na categoria Joint 
planning is visible, observou-se, em alguns casos, que as atividades se desenvolviam 
através de planificação conjunta com as Profs de LE. Na categoria The pre-school 
teacher participates in the teacher’s activities in Portuguese/in English verificou-se que 
apenas uma EdI o fazia em Inglês, mas todas se mantinham envolvidas na ação 
desenvolvida pela Prof de LE. Estão sempre presentes nas atividades de LE e assumem 
um papel de facilitadoras. As Profs de LE fazem o mesmo nas atividades orientadas 
pelas EdI.  
No caso das Profs de Inglês, nas categorias (i) Uses English in meaningful situations, 
(ii) Uses English consistently e (iii) Provides appropriate models of English, salienta-se 
que a categoria (i) foi observada em todos os casos, apresentando as Profs competências 
linguísticas adequadas e fluência nas suas interações com as crianças, usando modelos 
de língua apropriados e em situações inesperadas observaram-se competências 
comunicativas adequadas ao contexto. Em qualquer situação as Profs usam a LE nas 
suas interações com as crianças. Estimulam as crianças a usar o Inglês entre si e, na 
categoria Provides children/learners with opportunities to speak (communicate), as 
crianças surgiram como “helpers”, nomeadamente nas rotinas diárias.  

Na categoria Provides opportunities for learners to take their own initiative to do things 
observou-se uma certa regularidade, sendo mais notada em situações de brincadeira na 
“casinha”, área que se revelou mais propiciadora da comunicação em LE, mas também 
em jogos e exploração de livros apoiadas e ou orientadas pelas Profs de LE. 
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Na categoria Facilitates global/face to face communication and collaboration observou-
se que todas as Profs comunicaram em Inglês em diferentes atividades orientadas ou 
livres (grande/pequeno grupo/individualmente), estabelecendo uma comunicação real e 
fomentando atos de fala naturais para cada circunstância. No entanto, observou-se que 
as trocas verbais em LE foram menos frequentes do que a resposta das crianças em LM 
– houve evidências de compreensão do que era dito pelas reações verbais e não-verbais, 
mas verificou-se uma tendência para responder em LM o que, de acordo com a 
literatura, se considera natural. No entanto, as Profs usaram regularmente estratégias de 
repetição em LE daquilo que as crianças tinham dito, dando-lhes oportunidade para 
reconhecer os atos de fala que poderiam ter usado e que, em alguns casos, resultavam na 
repetição de pequenas frases.  

As categorias Gives children enough time to think and answer, Asks signifying questions 
to each child, e Corresponds to children’s abilities and interests verificaram-se 
frequentemente, tanto nas atividades orientadas pelas Profs ou EdI como nas atividades 
livres. As perguntas eram significativas e não de mera verificação de aprendizagem. 

Outras categorias, Uses encouraging mimics and face expressions, Respects and values 
children, e Praises child’s contributions, foram também frequentemente observadas. 
Foi revelado respeito por cada criança, dada voz e oportunidade para todos falarem, 
tempo para ouvir e pensar e foram aceites as propostas de trabalho sugeridas pelas 
crianças. Também foi proporcionada a partilha e o elogio pelo esforço e fortalecida a 
autoconfiança (Listens to and answers the child, Improves children’s self-confidence e 
Values and encourages sharing the child’s activities). 
Outras categorias associadas à promoção da criatividade, pensamento crítico e resolução 
de problemas foram mais difíceis de observar nas Profs de LE, visto o nível de 
expressão oral em Inglês das crianças estar em fase de aquisição e não permitir ainda a 
expressão de formas elaboradas de pensamento. No entanto, observou-se no trabalho 
das EdI e Profs preocupação em estimular a criatividade e o pensamento crítico, 
procurando incentivar a resolução de problemas individuais ou do grupo. Os jogos com 
sons e rimas foram observados em várias situações, induzindo as tentativas criativas das 
crianças. 

B) Música e competências para o século XXI 

Da observação efetuada, a categoria Facilitates global/face to face communication and 
collaboration foi frequentemente observada em interações musicais com a criança, na 
tentativa de esta reproduzir padrões tonais e rítmicos. Quanto à colaboração, destaca-se 
a escuta e o canto em conjunto, em roda ou em movimento no espaço com contacto 
visual. Também é visível trabalho colaborativo nos jogos musicais. 
Foi observado com frequência (categoria Uses encouraging mimics and face 
expressions) que os Profs de Música usam a expressão corporal na produção de padrões 
musicais e jogos musicais, encorajando a participação das crianças.  

As categorias Gives children enough time to think and answer e Respects and values 
children foram frequentemente observadas no Prof A e observadas nos restantes 
aquando da reprodução de padrões rítmicos e tonais. A categoria Respects and values 
children foi observada sobretudo no Prof C, através da expressão facial e corporal, no 
respeito por incorreções na reprodução dos padrões musicais e pela necessidade da 
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criança de andar livremente pela sala ou pela não motivação em participar na dinâmica 
de grupo (este último aspeto bastante visível no Prof F). 
A categoria Listens to and answers the child foi observada não tão frequentemente 
como as anteriores, ainda que visível no trabalho de imitação dos padrões musicais. Os 
Profs entram num diálogo musical tentando alcançar a correta reprodução de padrões. A 
categoria Provides opportunities for learners to take their own initiative to do things foi 
observada na maioria dos Profs, mas apenas em termos de movimento/expressão 
corporal.  
Improves children’s self-confidence e Praises child’s contributions foram duas 
categorias também observadas na maioria dos Profs. A promoção da autoconfiança 
observa-se através de elogios e estímulos positivos faciais/verbais, na afetividade e na 
colaboração/dinâmica de grupo. 
Não foi visível a iniciativa da criança, excetuando na expressão corporal em 
determinados momentos e as categorias Creates opportunities to develop creativity in 
terms of thinking, problem solving and art expression, Gives the child the opportunity to 
experience and suggest ideas e Provides children/learners with opportunities to speak 
não foram observadas na maioria dos Profs. Embora a comunicação musical entre 
Prof/criança, na procura da reprodução de padrões musicais e das funções harmónicas, 
vá ao encontro do desenvolvimento da compreensão musical e, de certa forma, de 
solução de problemas, não foram visíveis oportunidades para que a criança 
desenvolvesse a criatividade, dado que as tarefas principais se prendem com a escuta e 
repetição de padrões musicais. Contudo, foi usada uma atitude centrada “numa 
surpresa” (caso do Prof A) para despertar a imaginação da criança, concorrendo, deste 
modo, para o pensamento criativo. Regista-se, também, no Prof C a criação de 
oportunidades para o desenvolvimento criativo, mas apenas em termos de expressão 
corporal. Identifica-se, pois, um papel passivo por parte da criança nas tomadas de 
decisão nas sessões observadas. Verificou-se maior entusiasmo e motivação nas 
expressões verbais e corporais das crianças, aquando da execução de canções. No que 
concerne ao diálogo, de um modo global, registam-se apenas respostas a questões 
objetivas, em grupo, sobre funções harmónicas. 

C) Representações dos participantes adultos (docentes) 

Dos 27 docentes envolvidos no projeto 22 responderam ao questionário (81,48%): 10 
EdI, quatro Prof de Música, cinco Prof de Inglês e três com outras funções. 
Maioritariamente estão habilitados com o grau de licenciado. Doze dos respondentes 
indicaram ter mais de 20 ou 29 anos de serviço (EdI), estando em maioria ligados ao 
projeto há mais de um ano. 
Todos expressaram a ideia de que o Kiitos só é possível através do trabalho em equipa, 
passando pelo planeamento (17 respostas), a ação (19 respostas), a avaliação (12 
respostas), a formação (17 respostas), a disseminação (11 respostas) e outras dimensões 
(uma resposta). Das respostas pode inferir-se uma desvalorização de algumas das 
dimensões, caso da avaliação e disseminação, o que pode significar uma menor 
implicação na avaliação da ação educativo-pedagógica, fundamental para uma 
estruturação integrada, intencional e adequada a cada grupo de crianças. 

Em maioria subscrevem o contributo do Kiitos para que as crianças 
aprendam/desenvolvam um leque variado de capacidades e competências. Assim, 

688 Práticas Educativas e Supervisão Pedagógica



entendem que o Kiitos concorre para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, 
embora não de igual modo para todas as capacidades e competências listadas no 
questionário a que responderam. Destaca-se que existem hipóteses assinaladas por todos 
os respondentes, caso da Música - perceção e desenvolvimento auditivo e do Inglês - 
compreensão oral. O reconhecimento, por todos, destas aprendizagens sinaliza-as como 
importantes e como meio de “enriquecer as possibilidades de expressão e comunicação 
das crianças” (Silva et al., 2016, p. 47). 

Próximas deste número surgem as seguintes hipóteses: Criatividade (20 respostas); 
Inglês - expressão oral (19 respostas); Inglês e Música de modo integrado no currículo 
e Colaborar e partilhar com os pares (assinaladas com 17 respostas). Ainda com 15 e 
14 respostas surgiram respetivamente a Iniciativa e Comunicar com fluência e em 
diferentes modos. 
Com 13, 12 e 11 respostas surgiram, respetivamente, Usar o pensamento inovador, 
Resolver problemas e, com um sentido mais lato, Ficar melhor preparado para a vida.   
As restantes hipóteses colheram menos de metade das respostas possíveis – Colaborar e 
partilhar com os adultos e Autonomia (10 respostas cada), surgindo Usar o pensamento 
para atribuir significados e Melhorar a condição físico-motora com nove respostas 
cada. 
Percebe-se que, na opinião dos respondentes, o projeto alcança os seus objetivos. No 
entanto:  

• existe uma tendência maioritária para considerar que as crianças realizam 
aprendizagens e desenvolvem capacidades e competências ligadas ao ensino-
aprendizagem do Inglês e à educação/expressão musical, bem como 
desenvolvem a criatividade e vão ganhando competências no âmbito do trabalho 
colaborativo (na dimensão entre pares);  

• no que se refere a capacidades e competências associadas ao século XXI, 
embora o projeto para elas contribua, esse contributo tem uma menor expressão 
quando se trata de as crianças aprenderem a colaborar com os adultos, a 
construírem a sua autonomia e a usarem o pensamento como atribuidor de 
significados, fundamental na construção do pensamento crítico.  

Todos os respondentes consideram que o Kiitos é também uma oportunidade para o seu 
desenvolvimento profissional, pelo modo como decorre e pela oportunidade de 
formação contínua que disponibilizou. No entanto, a formação contínua não foi avaliada 
toda do mesmo modo, havendo ações de formação mais apreciadas, nomeadamente 
formação que: fomentou o trabalho em equipa (20 respostas) e o trabalho educativo-
pedagógico, tendo a criança como figura central (17 respostas); melhorou competências 
interpessoais necessárias ao trabalho em equipa (16 respostas); fomentou a reflexão e o 
pensamento crítico no exercício da profissão (16 respostas); melhorou competências 
científicas e pedagógicas para a promoção da aprendizagem integrada do Inglês na EPE 
(16 respostas); fomentou a criatividade na ação educativa (15 respostas); melhorou 
competências científicas e pedagógicas para a promoção da aprendizagem integrada da 
Música na EPE (15 respostas); aumentou o conhecimento científico (15 respostas); 
aumentou o conhecimento didático (13 respostas); melhorou competências científicas e 
pedagógicas para a promoção da aprendizagem do Inglês em idade precoce (12 
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respostas); melhorou competências científicas e pedagógicas para a promoção da 
aprendizagem precoce da Música (11 respostas). 
Os respondentes consideraram importante a formação frequentada e a equipa de 
investigação considerou que, face às respostas, essa formação contribuiu para o 
desenvolvimento profissional e para a consequente melhoria de práticas, através do 
trabalho em equipa, da reflexividade e do pensamento crítico dos profissionais. 
Paralelamente concorreu para uma maior criatividade na ação educativa, para 
incrementar o conhecimento científico e didático e para, como salienta Marchão (2012; 
2016), uma maior assunção da criança como figura central da sala do Jardim de 
Infância. Igualmente fomentou competências na área da promoção das aprendizagens 
integradas, nomeadamente nas principais áreas do projeto – Inglês e Música. 

5 Considerações finais 

A investigação realizada pela equipa do IPP sobre o Kiitos considerou a pertinência e 
oportunidade do projeto, destacando como positivo o modo como a aprendizagem do 
Inglês, a Música e as competências para o século XXI (colaboração, comunicação, 
criatividade e pensamento crítico) se integra na gestão curricular em cada sala de Jardim 
de Infância. Não obstante, assinalaram-se alguns aspetos a melhorar na continuidade do 
projeto.  
Em síntese, os dados apontam para a associação da LE e da Música com outras áreas de 
conteúdo, sobretudo pela via da integração curricular apoiada no trabalho em equipa 
que foi crescendo ao longo do projeto. As práticas observadas na LE demonstram 
cooperação entre adultos e crianças nas atividades diárias/semanais e sustentam-se em 
planificações e avaliações feitas pelas equipas docentes. As crianças demonstram 
competências em Inglês - compreensão oral global de praticamente tudo o que ouvem, 
existindo situações de uso consistente da expressão oral em LE, por exemplo nas rotinas 
em que o Inglês é usado com fluência ou em interações individualizadas, ainda que 
quase sempre por solicitação expressa do adulto. Ao nível da LE, as competências para 
o século XXI transparecem no ato de aprendizagem da própria língua, dada a 
estimulação da comunicação e de competências cognitivas que a aprendizagem da 
língua exige. Fica limitado o uso do pensamento crítico pois o pensamento da criança 
ainda está em franca evolução. 

No caso da Música verificou-se que a colaboração e a comunicação são as competências 
mais promovidas, a partir de aprendizagem por meio de afetos, gestos encorajadores e 
da promoção da autoconfiança, elogios e estímulos positivos faciais e verbais. Apesar 
disso, na prática da MLT limitou-se alguma iniciativa e criatividade das crianças, sendo 
aconselhável a criação de outras oportunidades para explorar o som, com atuações mais 
dinâmicas, exercitando uma maior criatividade e estratégias para a construção do 
pensamento crítico. 
Quanto às representações dos docentes ficou claro o empenhamento de cada um no 
Kiitos, deixando perceber que o mesmo facilitou boas oportunidades para o 
desenvolvimento profissional, quer pelo trabalho em equipa quer pela formação 
contínua. Sobre esta última a equipa de investigação considera mesmo que, sem a sua 
existência, dificilmente o projeto teria alcançado algum nível de sucesso, sugerindo que 
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a continuidade do projeto depende igualmente das oportunidades formativas a que os 
docentes venham a ter acesso no futuro. 
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