
 
 

HighScope 
 

O HighScope é uma abordagem educativa que assenta essencialmente em cinco princípios básicos de 
aprendizagem: 

 
1. Aprendizagem pela Ação: aprendizagem ativa. A criança constrói o conhecimento que a ajuda a dar 

sentido ao mundo. Resolve problemas, cria estratégias, coloca questões, procura respostas. A criança toma 
a iniciativa nas suas ações. A aprendizagem pela ação tem por base as experiências-chave que fazem com que 
as crianças se envolvam em interações criativas e permanentes com pessoas, materiais, outras crianças; 

 
2. Interação Adulto-Criança: o adulto partilha o controlo com a criança, centra-se nas suas riquezas e 

talentos, apoia as suas brincadeiras utilizando estratégias de interação. O adulto apoia as intervenções da 
criança com encorajamento e de acordo com uma abordagem de resolução de problemas e de conflitos. A 
aprendizagem pela ação depende das interações positivas entre adulto-criança; 

 
3. Ambiente de Aprendizagem: Espaço Físico. Deve ser agradável para a criança. Assenta em áreas, 

materiais e organização. O espaço físico deve dar à criança oportunidades permanentes para realizar escolhas 
e tomar decisões. As áreas devem apoiar o constante e comum interesse das crianças em atividades diversas 
como a construção e o faz-de-conta, entre outras. O espaço deve ter uma boa organização, os locais devem 
ter fácil acesso para as crianças, como prateleiras baixas, caixas transparentes, rótulos com desenhos e 
símbolos que as crianças entendam. As crianças devem poder encontrar, utilizar e arrumar os materiais 
sozinhas. Os materiais existentes devem adequar-se às necessidades, interesses e competências das crianças 
visto que condicionam a atividade das crianças e as suas aprendizagens; 

 
4. Rotina Diária: deve ser consistente. Inclui o planear-fazer-rever, onde as crianças expressam as suas 

intenções, põem-nas em prática e refletem sobre o que fizeram durante o tempo de brincadeira. O trabalho 
de pequeno grupo também faz parte da rotina diária de sala. Este tempo de trabalho encoraja as crianças a 
explorar e a experimentar materiais novos ou familiares selecionados pelos adultos com base nas suas 
observações diárias dos interesses das crianças, das experiências e dos acontecimentos locais. Também 
o trabalho de grande grupo faz parte da rotina, onde as crianças e os adultos iniciam atividades de música e 
movimento, de representações de histórias, de jogo cooperativo, de reflexões coletivas e de projetos. É com 
uma rotina diária consistente e que apoie a aprendizagem ativa que as crianças constroem o sentido de 
comunidade. As crianças devem poder antecipar o que vão fazer a seguir. Deve incluir tempos específicos 
individuais e de grupo; 

 
5. Avaliação: observação/avaliação diária da criança baseada no trabalho de/em equipa. As crianças e os 

contextos são observadas e posteriormente avaliadas. Deve trabalhar-se em equipa para construir e apoiar o 
trabalho nos interesses e competências de cada criança. 

 
Saiba mais em: http://www.highscope-portugal.org/pt-pt 


