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1. Introdução  

 

Um Projeto Curricular, elaborado pela Educadora responsável da Sala, pretende 

ser um documento orientador de toda a intencionalidade pedagógica ao longo do ano 

letivo, construído e gerido a partir do conhecimento do meio e das crianças. 

É no cruzamento do Projecto Educativo da Instituição “Educar para a 

cidadania: Comunicar, Ouvir e Respeitar”, comum a todas as valências, que se 

elabora o Projecto Pedagógico da Sala qual possui objectivos e propostas de trabalho 

para o grupo em questão.  

O mesmo continua em conformidade com as orientações governamentais, DGS 

e DGE, e normas em vigor no Quadro Normativo da Creche JI, e tendo em conta a 

situação que ainda vivemos e a especificidade que cada contexto implica, tanto na 

flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das 

atividades; no desenvolvimento de novas rotinas pedagógicas. 

 Tendo em conta a minha proximidade com o grupo de crianças, uma vez que a 

grande maioria já pertenceu à anterior sala, consegui fazer uma análise dos aspetos 

mais importantes, que necessitam de ser trabalhados ao longo do ano. 

Apesar de ser um documento, não impede que surjam alterações ao longo do 

tempo, no sentido de ir ao encontro das necessidades do grupo. Este estará ao alcance 

de toda a equipa de trabalho bem como de todos os familiares para consulta na 

secretaria da instituição assim como na página de Internet da mesma. 

 

O projeto será designado “Eu… tu… e nós”, e os pontos em que se assenta são 

essencialmente a autonomia, a linguagem, a partilha, a amizade e a gestão quer de 

conflitos quer de emoções, assim como as regras e as rotinas da sala, a higiene, entre 

outros. O trabalho em creche vai muito para além das atividades pedagógicas 

realizadas. Há todo um trabalho por trás que é fundamental para a evolução das 

crianças a todos os níveis. Estes valores serão inicialmente explorados a partir do 

conhecimento que a criança faz de si própria e das suas emoções: a alegria, a tristeza, 

o medo, a ansiedade, a raiva, a euforia, e controlo dessas mesmas emoções para uma 

interação com os outros. 

Desta forma, a brincadeira é a base de um bom e progressivo trabalho com as 
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crianças. É através da brincadeira que se irá focar assuntos mais sérios como a gestão 

de conflitos e de emoções.   

Tal como refere Post e Hohmann “Quando as disputas infantis levam ao 

choro, ao bater ou ao morder, os educadores calmamente abordam as crianças 

envolvidas no conflito, param as ações que magoam, reconhecem os sentimentos 

das crianças, recolhem informação, envolvem as crianças na descrição do 

problema e na procura de uma solução (...)” (p. 89).  

Estamos perante uma faixa etária bastante egocêntrica, o que leva muitas 

vezes a que surjam conflitos entre as crianças e com o passar do tempo e com 

diferentes estratégias tenderão a minimizar essa questão. 

 

Finalidades gerais: 

 

Relativamente ao trabalho realizado em creche, este é desenvolvido com base 

em competências das seguintes áreas específicas de desenvolvimento: 

- Desenvolver competências ao nível pessoal e social: 

 Autoconhecimento e autoconceito; 

 Interação com adultos e pares; 

 Auto-regulação; 

 Aceitação da diferença; 

 Compreensão e expressão da linguagem. 

- Desenvolver competências ao nível das aprendizagens efetivas: 

 Interesse em aprender; 

 Competências cognitivas; 

 Interesse em livros e outros materiais escritos; 

- Desenvolver competências físicas e motoras; 

 Motricidade global; 

 Capacidades motoras finas. 

- Desenvolver competências ao nível da segurança e da saúde: 

 Hábitos saudáveis; 

 Comportamentos de segurança; 

 Autonomia 
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2. A relação Escola-família  

Os principais contextos nos quais a criança vive são, geralmente, a família e a 

escola. A família é o primeiro agente socializador base das primeiras relações, 

interações e aprendizados. A escola apresenta também um rico contexto socializador; 

uma importante ampliação de referenciais ocorre quando a criança passa a frequentar 

a creche. Aqui, ela acede a novas relações, emoções e conhecimentos. Os contextos se 

diferem quanto aos propósitos e neles os infantes encontrarão diferentes objetos, 

pessoas e modos diversos de se relacionar e aprender. Embora os contextos família e 

instituição escolar sejam distintos, a criança é a mesma e é preciso favorecer o seu 

crescimento harmônico e o seu desenvolvimento integral. Por isso a importância de 

uma relação construtiva entre os pais e a instituição, com troca de experiências, ideias 

e critérios educativos. Esta não é uma tarefa fácil, é um processo que precisa ser 

minuciosamente pensado e planejado, envolvendo todos os atores escolares. 

Possibilitar a participação efetiva dos familiares e construir um trabalho de parceria 

promove o bem-estar da criança, condição importante para seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento integral; isso é condição para a educação infantil de 

qualidade e respeito aos direitos da criança.  

A relação com a família, é uma das grandes preocupações pois é muito 

importante que todas as famílias sejam implicadas no desenvolvimento das crianças e 

nas atividades que estes desenvolvem. Como tal contamos com a presença dos pais 

em algumas atividades para as quais sejam solicitados e noutras que estes se 

proponham fazer, em materiais que possam trazer para exploração na sala e com a sua 

participação em festas da creche. 

 

Para promover esta relação, privilegiaremos, sempre que possível, o contacto 

com as famílias à entrada da instituição, mantendo o distanciamento físico 

recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou complementada, 

regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo que, na adaptação a esta 

nova realidade, haja articulação e continuidade entre a instituição e a família. 

A instituição possuiu assim vários instrumentos que os pais e equipa educativa 

devem ter em conta: 
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• Entrevista de Anamnese- realizada antes do ingresso e visa juntar toda a 

informação importante sobre a criança e também esclarecer os pais dos 

procedimentos inerentes ao processo de adaptação; 

• Caderneta individual do aluno- é um meio de comunicação onde deve ser 

registado todas as informações referentes ao aluno, por exemplo pedido de 

dieta, falta de material, etc, que se encontra disponível na entrada da sala 

(devido à situação atual não está em utilização); 

• Mail da sala- é o meio de comunicação que possibilita uma interação maior 

entre educadora e família, que possibilita troca de informações importantes 

referentes aos alunos, por exemplo pedido de dieta, falta de material, etc, e 

que permite que a família receba um feedback semanal do dia a dia dos 

alunos e das atividades orientadas ou livres realizadas todas as semanas; 

• Reunião de apresentação do início do Ano Lectivo- realiza-se no início do 

ano lectivo com todos os pais da sala e respectiva educadora onde é 

apresentado o grupo, rotinas e horários, e dadas outras informações; 

• Reuniões de avaliação- é realizada em vários momentos distintos ao longo 

do ano lectivo, previamente definidos no Calendário Escolar (entregue no 

início de cada ano lectivo) as quais poderão ser presenciais ou via Zoom. A 

Avaliação é realizada e elaborada pela Educadora da Sala, trata-se de um 

relatório de Observação do Aluno, o qual engloba informação tanto ao nível 

emocional, psicomotor, relacional, hábitos e higiene, alimentação, não 

dando apenas importância aos aspetos educativos e cognitivos relacionados 

com a sala de aula. 

• Gabinete de Apoio e Aconselhamento Psicopedagógico- trata-se de um 

projecto oferecido a todos os alunos e pais da instituição, que visa apoiar e 

contribuir a promoção do bem-estar e qualidade de vida da comunidade 

escolar dos alunos, dos pais/encarregados de educação e dos 

técnicos/equipa educativa, que vai reforçar a função educativa e 

pedagógica. Um espaço de atendimento confidencial, personalizado, de 

aconselhamento e apoio que funciona mediante marcação prévia; 
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• Quadro normativo- deve ser consultado e cumprido por todos os 

intervenientes, pois é no cumprimento e na interiorização das regras da 

escola que se complementa a educação cívica iniciada na família e se 

fomenta relações; 

• Site- onde terão possibilidade de aceder a variada informação, como a 

ementa, atividades e comunicações de carater geral, e acompanhar as 

atividades realizadas na sala; 

• Atendimento telefónico- este atendimento deverá ser realizado em horário 

específico, das 15h às 16h de modo a evitar perturbar o bom curso da 

atividade lectiva; 

• Reuniões individuais: devem ser marcadas antecipadamente com horário e 

dia segundo a disponibilidade e funcionalidade da instituição, como consta 

no Quadro Normativo da instituição, as quais poderão ser presenciais ou via 

Zoom, tendo em conta a situação pandémica atual. 

 

3. Caraterização do grupo  

A sala inicia o Ano letivo com 23 crianças com idades compreendidas entre os 

26 meses e os 32 meses. Neste grupo verificam-se 10 rapazes e 13 raparigas, sendo 

este o primeiro ano letivo frequentam a instituição para 8 crianças.  

Será nesta fase que surgem mudanças muito importantes, em termos 

cognitivos e a criança já é capaz de recordar, imitar sequências de ações e 

compreender as relações entre as coisas. Do ponto de vista afetivo, a vontade e a 

intencionalidade da criança manifestam-se de uma forma mais acentuada, é altura em 

que se verifica um uso intencional do “não” e que as birras se tornam mais frequentes.  

O grupo já manifesta uma maior compreensão do que podem ou não fazer na 

sala. Contudo, existe ainda alguma dificuldade em aceitar o que é imposto pelo 

adulto, o que se prende com a tomada de consciência do Eu próprio e a auto-

afirmação, traduzindo-se em reações de teimosia e obstinação. 
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O grupo possui uma interação positiva com os adultos da sala, e a interação 

entre as crianças, é também bastante positiva, contudo, surgem pequenos conflitos 

característicos do egocentrismo desta faixa etária. 

No que respeita à linguagem, a maior parte das crianças do grupo gosta de 

comunicar, dirigem-se espontaneamente à educadora e auxiliar da sala, bem como às 

restantes profissionais da Instituição. 

No decorrer do Ano lectivo será realizado um Inquérito aos pais para a 

realização de uma caracterização da Sala mais profunda. 

 

4. Caraterização do ambiente educativo  

Esta organização, teve em conta um conjunto de orientações excecionais de 

organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação, que garantam a 

retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em condições de 

segurança para toda a comunidade educativa. 

 

4.1 Organização do espaço 

O ambiente da sala é propositadamente arrumado para aguçar a curiosidade 

das crianças. A arrumação da sala pode sofrer mudanças segundo a planificação da 

educadora, os interesses das crianças e novos materiais que se possam adquirir. 

As crianças ao chegarem à sala devem encontrar os móveis e os materiais 

arrumados de forma agradável, bem organizados e convidativos para que as crianças 

se sintam motivadas, saibam escolher o que desejam e colaborem com a organização 

da sala. 

A sala é um espaço educativo onde as crianças passam a maior parte do tempo 

deve-se ter o cuidado de organizá-lo em função da idade do grupo para permitir-lhe a 

escolha de diferentes tipos de actividades. 

Por conseguinte, passo a mencionar a relevância de cada uma das áreas para o 

desenvolvimento global das crianças: 
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A área do Bom dia – é uma área fundamental, tendo em consideração, que é 

onde se realizam as reuniões em grande grupo, onde se canta o Bom dia, se conversa, 

se contar histórias e se reflecte sobre o dia, onde se realizam actividades em pequeno 

grupo ou individuais, é uma área propícia ao desenvolvimento da linguagem oral, nas 

conversas/diálogos/lenga-lengas; da linguagem escrita (área da biblioteca), da 

formação pessoal e social, tendo em conta, que a criança tem de saber respeitar os 

outros quando estão a falar, bem como, a expressão musical (canções, lenga-lengas). 

No que respeita, à área da Biblioteca, esta desenvolve a imaginação quer pela 

linguagem oral, e desenvolve-se ainda a Formação Pessoal e Social. 

No que concerne à área das construções, esta permite à criança trabalhar o 

raciocínio Lógico-matemático, quando classifica ou seria legos; a linguagem oral, ao 

comunicar com outras crianças, bem como; e o conhecimento do mundo, na medida 

em que as crianças recriam objectos do seu quotidiano, como carros por exemplo. É 

de salientar que esta é uma área maior que as anteriormente mencionadas, porque o 

equipamento da área de blocos inclui os objectos para construir, para encaixar e 

desencaixar, encher e esvaziar e para simular. 

A área dos jogos permite desenvolver a formação pessoal e social porque têm 

de saber partilhar materiais e saber estar em cada área. Caracteriza-se por uma área 

onde a actividade é calma e de concentração; que visa formar classes e ou modelos e 

fomentar a coordenação óculo-manual. 

Em relação à área da casinha, salienta-se a importância do jogo simbólico 

realizado pelas crianças pois, as mesmas são “convidadas” a imitar papéis do 

quotidiano exprimindo sentimentos, desenvolvendo a linguagem oral, o seu raciocínio 

lógico e a formação pessoal e social, através de materiais existentes nas áreas e das 

relações entre crianças. 

  No que diz respeito à área da garagem, caracteriza-se por ser uma área 

facilitadora da socialização, que permite à criança brincar individualmente ou em 

pares, permite à criança deitar-se ou rolar no tapete de chão e representar vivências da 

utilização da via pública, percorrer percursos, contornando obstáculos desenvolvendo 

a coordenação óculo-manual. 
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Finalmente resta referir a área da expressão plástica, qual se atribui também 

uma grande importância, porque é nesta que as crianças desenvolvem a motricidade 

fina, definem a sua lateralidade em relação ao segurar um lápis ou um pincel, 

desenvolvem a formação pessoal e social, uma vez que a criança tem de saber 

partilhar materiais, respeitar o trabalho dos colegas, e a auto-estima, autonomia, 

cooperação e as relações inter-pessoais.  

A sala foi organizada tendo em conta a idade das crianças, contudo, ao longo 

do ano lectivo poderá sofrer alterações de modo a responder às necessidades do 

grupo ou de acordo com a intencionalidade pedagógica. 

Como refere Post & Hohmann “um ambiente bem pensado promove o 

progresso das crianças em termos de desenvolvimento físico, comunicação 

competências cognitivas e interacções sociais” (p. 101). 

Segundo as orientações, continuaremos, sempre que possível a, manter o 

distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem comprometer o 

normal funcionamento das atividades pedagógicas; privilegiar a utilização das salas 

ou espaços mais amplos e arejados; continuam definidos circuitos de circulação 

interna, permitindo uma melhor orientação espacial de crianças e adultos e, ao mesmo 

tempo, manter uma higienização mais eficaz do espaço e dos materiais. 

 

4.2 Organização do tempo 

Numa sala de Creche existe uma ordem de actividades que é respeitada todos 

os dias: acolhimento, reforço matinal, conversa em grande grupo com marcação de 

presenças, actividades lúdico pedagógicas acompanhadas ou livres, momento de 

conversa em grande grupo, higiene, almoço, higiene, sono, higiene, lanche e 

novamente actividades na sala ou no pavilhão. É através desta rotina diária que as 

crianças aprendem a noção de tempo, por exemplo, a criança, desde que participe na 

sequência da rotina diária uma série de vezes e saiba o nome de cada uma das suas 

partes, pode começar a compreender o horário como uma série previsível de 

acontecimentos. Sem precisar de depender de um adulto que lhe diga o que vai 

acontecer a seguir. 
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Rotina da sala: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7h30h Acolhimento Pavilhão 

8h30m Acolhimento dos alunos 

da Sala Rosa 5 e Azul 3 

Sala  

9h Pequeno-almoço Sala 

9h30m Bom dia 

Introdução ao tema 

Sala 

10h Actividade pedagógica Sala 

11h00m Arrumação 

Preparação da sala para a 

sesta 

Sala 

11h00m Higiene Wc 

11h30m Almoço Refeitório 

12h15m Higiene 

 

Wc 

12h30m Sesta Sala 

14h45m Arrumar a sala 

Higiene 

Sala 

Wc 

15h30m Lanche Refeitório 

16h Higiene  Wc 

16h30m Atividade livre/Recreio Sala/ Exterior 

18h Reforço da tarde Refeitório 

19h30 Encerramento  
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5. Metodologia 

Segundo as mesmas orientações, em relação à prática pedagógica, deve-se 

considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, 

necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos 

espaços, dos materiais e das atividades.  

Assim cabe ao educador: 

Estabelecer uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as presentes 

orientações, em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a 

infância definidos nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(OCEPE). 

Pese embora a recomendação de distanciamento físico, importa não perder de 

vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia 

do seu direito de brincar; 

Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades 

emocionais, físicas e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a 

aprendizagem são indissociáveis; 

 É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças 

estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a base para a sua 

aprendizagem e desenvolvimento; 

Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os 

adultos; 

  Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem 

desenvolver, tendo em conta o contexto atual; 

Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes 

funções, como recolha de informação, registo, comunicação, etc; 
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Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, quando possível. 9 12. Sempre que possível, privilegiar atividades 

em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins), preferencialmente, evitando grandes 

concentrações; 

  Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado; 

 Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, 

evitando aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de 

contaminação; 

Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são 

devidamente desinfetados entre utilizações. 

Tendo em conta o presente projecto, o papel do educador de infância nos 

momentos de livre exploração do material, será basicamente de moderador nas 

relações, de observador e vigilante. 

 

Nas restantes actividades, o papel do educador é de criar situações que 

desafiam o pensamento actual da criança e, assim, provoquem o conflito cognitivo” 

(Oliveira-Formosinho, 2007, p. 70). 

Esta ideia, característica do modelo curricular High-Scope, está presente na 

organização do espaço físico na sala de atividades como forma de fomentar a 

segurança, o conforto, a organização, o estímulo e a autonomia da criança a 

organização e apetrechamento da sala deve incorporar a transferência das vivências 

exteriores para dentro da sala de atividades, podendo reorganizar, assim, as áreas de 

interesse.  

A organização e funcionamento da sala favorecem a organização do dia de 

trabalho através de uma rotina diária cujas linhas orientadoras são:  

 

• “Criar um horário diário que seja previsível e, no entanto, flexível.” 

 − Organizar o dia em torno de acontecimentos diários, regulares e rotinas de 

cuidados; 

 − Seguir consistentemente o horário diário; 

 − Adaptar-se aos ritmos naturais e aos temperamentos das crianças;  
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− Proporcionar uma transição suave entre uma experiência interessante e a que 

se segue” (Post & Hohmann, 2011, pp. 197-202).  

 

• Incorporar aprendizagem ativa, incluindo o apoio do adulto, em cada acontecimento 

e rotina de cuidados:  

− “Ser paciente com o intenso interesse das crianças em relação às coisas à sua 

volta;  

− Valorizar a necessidade da criança para a exploração sensória-motora em 

cada acontecimento ou rotina;  

− Partilhar o controlo do dia com as crianças, proporcionando-lhes 

oportunidades de escolha;  

− Trabalhar em equipa de forma a dar apoio a cada criança ao longo do dia;  

− Observar as acções e comunicações das crianças pelas perspectivas das 

experiências-chave” (Post & Hohmann, 2011, pp. 204-207).  

Deste modo, a rotina diária e o ambiente educacional permitem à criança uma 

estabilidade, pois esta consegue antever que momento se segue ao que antecedeu 

mantendo-se afastada da ansiedade. Para além disso, estes pontos “(...) requerem uma 

iniciativa docente pró-activa e (...) criam condições estruturais para a criança ser 

independente, activa, autónoma, facilitando, assim, ao educador uma utilização 

cooperativa do poder” (Oliveira-Formosinho, 2007, p. 70). 

No currículo High-Scope, como uma pedagogia-em-participação, adultos e 

crianças são fundamentais - os adultos enquanto condutores do desenvolvimento 

através dos interesses, necessidades e motivações dos mais pequenos e as crianças 

como agentes ativos desse mesmo desenvolvimento que participam livremente. 

Portanto, “a atividade da criança é entendida como colaboração no âmbito do 

quotidiano educativo” e o “papel do professor é o de organizar o ambiente e o de 

escutar, observar para entender e responder” (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 

2011, p. 100). 
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6. Plano anual de atividades 

Na Sala, serão organizas atividades adequadas ao bom desenvolvimento e 

aprendizagem da criança nesta faixa etária segundo as áreas de conteúdos, abordadas 

de uma forma integrada e globalizante, e que incluem diferentes tipos de 

aprendizagens, não apenas de conhecimentos, mas também de atitudes, disposições e 

saber-fazer. À medida que o plano se desenvolve, o projecto vai sendo revisto e 

ajustado. 

Mês Tema Estratégias  Objetivos 

SETEMBRO 

 

Adaptação à 

escola 

 

Jogos em pequenos grupos; 

Exploração livre das áreas e 

materiais; 

Estruturar regras e rotinas; 

Explorar histórias; 

Estimular para a arrumação e 

conservação dos materiais da 

sala; 

Músicas com e sem mímica; 

exploração do exterior e do 

pavilhão polivalente 

Promover a integração e adaptação; 

promover a colaboração entre escola e 

família; criar laços de afetividade e 

segurança;  

adquirir hábitos relativos à rotina diária;  

promover o conhecimento e manipulação 

dos diferentes objetos e materiais da sala; 

proporcionar à criança segurança; 

estimular a atenção e a concentração; 

 estimular a linguagem e expressão; 

sensibilizar para a importância da 

interacção entre família-escola; 

OUTUBRO Adaptação à 

escola 

As capas 

Dia da 

alimentação 

Halloween 

Conversas de tapete; 

Brincadeiras a pares e em 

pequenos grupos; 

Histórias e canções; 

Pinturas com técnicas diversas; 

Realização de um lanche 

Promover a socialização; 

Identificar os colegas; promover o respeito 

pelo outro; identificar os seus pertences; 

promover a autonomia; 

Promover a importância de uma 

alimentação equilibrada; 

Estimular o desenvolvimento da 

criatividade e imaginação; dar a conhecer e 
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partilhado  identificar tradições; promover momentos 

de partilha e convívio; 

NOVEMBRO O outono 

 

 

São 

Martinho 

 

O Dia 

Nacional do 

Pijama 

Canções, histórias, observação 

de imagens, exploração do 

exterior e técnicas de expressão 

plástica; 

Comemoração do dia de S. 

Martinho  

 

Participação no Dia Nacional do 

Pijama  

 

Conhecer e identificar as principais 

características do outono; as cores; 

 

Conhecer tradições culturais; promover a 

interação entre escola e família; sensibilizar 

para o afecto e respeito para com os avós; 

Sensibilizar a sociedade e cada um de nós 

para a necessidade de tornar real o direito 

fundamental das crianças a viverem num 

ambiente familiar, num clima de felicidade, 

amor e compreensão; 

DEZEMBRO Natal 

Decoração 

da escola 

Cartão de 

felicitações  

Festa  

 

Construção de elementos 

alusivos à época natalícia, para 

decoração da sala e diversos 

espaços da instituição;  

Elaboração da carta ao Pai 

Natal; 

Elaboração de uma 

lembrança/postal para a família; 

Histórias e canções; teatros; 

Dia comemorativo; 

Fomentar o respeito pelos costumes e 

tradições de Natal; 

Promover o espírito de colaboração e de 

partilha; estimular a criatividade e 

imaginação; valorizar tradições; 

proporcionar momentos de diversão; 

Vivenciar valores inerentes ao espírito 

natalício; incentivas as famílias a participar 

em actividades na instituição,  

JANEIRO Dia de Reis 

 

 

 

O inverno 

Histórias e canções; 

Realização de coroas; 

Realização de um lanche 

convívio; 

Realização de actividades 

alusivas à estação do ano; 

Trabalhos de expressão plástica; 

Promover a tradição do dia dos Reis de 

forma lúdica e criativa; fomentar o convívio 

entre alunos; vivenciar tradições; 

 

Reconhecer as alterações do clima e as 

características da estação do ano; distinguir 

o frio do calor. 
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Histórias, canções, poemas. 

FEVEREIRO Carnaval 

 

 

Exploração do tema Carnaval;  

Comemoração do Carnaval; 

Elaboração de máscaras e 

elementos alusivos ao Carnaval 

para decoração da sala e 

instituição; 

Canções e histórias,  

Realização de um Baile em que 

as crianças vêm mascaradas de 

casa. 

Partilhar sentimentos de alegria e diversão; 

valorizar as tradições culturais, reviver a 

tradição do Carnaval; desenvolver a 

socialização e a convivência. 

MARÇO Dia do Pai 

 

Construção de elementos 

alusivos ao pai, para decoração 

da sala e diversos espaços da 

instituição;  

Exploração da figura paterna, 

com diferentes meios. 

Incentivar a reflexão para a importância da 

família, nomeadamente, a figura paternal; 

valorizar laços familiares; identificar o 

papel do pai na família; proporcionar 

momentos de interacção família-escola; 

ABRIL Primavera 

 

 

 

 

 

 

Páscoa 

 

 

Realização de actividades 

alusivas à estação do ano; 

Trabalhos de expressão plástica; 

Realização de experiências com  

as cores; 

Jogos de mesa e de memória; 

Histórias, canções, poemas. 

 

Construção de elementos 

alusivos à Pascoa, para 

decoração da sala e diversos 

espaços da instituição;  

Elaboração de uma 

Identificar as alterações climáticas 

ocorridas, proporcionar momentos de 

observação da Natureza; conhecer e 

identificar as cores;  

 

 

 

 

Conhecer e identificar tradições associadas 

à Páscoa; promover e valorizar tradições da 

Páscoa;  
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lembrança/postal para a família; 

Participação dos pais na 

realização de um elemento 

decorativo alusivo à época; 

História se canções; 

MAIO Dia da Mãe 

 

 

 

Dia da 

Família  

Construção de elementos 

alusivos à mãe, para decoração 

da sala e diversos espaços da 

instituição;  

Exploração da figura materna, 

com diferentes meios. 

Comemoração do Dia da 

Família. 

Sensibilizar para a relação mãe-filho; 

valorizar os laços familiares; sensibilizar 

para a apreciação e gosto por actividades 

artísticas;  

 

Promover a relação entre família e escola., 

valorizar o conceito de família. 

JUNHO Dia da 

Criança 

 

 

 

 

 

O verão  

 

 

Final de ano 

Comemoração do Dia Mundial 

da criança com diversas 

surpresas; 

Construção de elementos 

alusivos à criança, para 

decoração da sala e diversos 

espaços da instituição;  

Comemoração do dia; 

 

Trabalhos de expressão plástica; 

Observação de imagens; 

músicas e histórias; 

Comemoração do final do ano 

letivo 

 

Proporcionar momentos de alegria e 

diversão; fomentar relacionamentos 

saudáveis entre os pares; valorizar a criança 

como ser único e individual; 

 

 

 

 

Identificar as alterações climáticas 

ocorridas, proporcionar momentos de 

observação da Natureza 

 

Promover momentos de convivo e de 

diversão; proporcionar momentos emotivos 

e felizes que marquem positivamente as 

crianças e toda a comunidade educativa. 
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O plano anual apresentado acompanha o Calendário escolar, no entanto não 

tem uma ordem específica para ser abordado, é um plano flexível, em constante 

evolução e construção, uma vez que os temas enunciados serão explorados de acordo 

com os interesses das crianças, sem datas definidas, visto que ao longo do ano lectivo 

serão enquadrados e explorados outros temas e curiosidades. 

         O Calendário escolar deve ser consultado pelos Pais assim como a planificação 

pedagógica semanal, ambos disponíveis na sala, e consultar o mail de Feedback 

semanal, que incluem as actividades a abordar ou abordadas. 

 

7. Objectivos educativos 

 

Áreas de 

conteúdos 

Componentes Aprendizagens a desenvolver 

Formação 

pessoal e social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Construção da identidade e 

da autoestima 

 

 

 

. Independência e autonomia 

 

 

. Consciência de si como 

aprendente 

 

 

 

. Convivência democrática e 

. Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua 

identidade social e cultural, situando-se em relação às dos outros 

. Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural 

. Saber cuidar de si e responsabilizar -se pela sua segurança 

. Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tendo em conta o 

seu bem-estar e dos outros   

. Ser capaz de participar nas decisões sobre o processo de 

aprendizagem 

. Cooperar com outros no processo de aprendizagem 

. Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa 

atitude de partilha e de responsabilidade socialização.  

. Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros 

. Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao 

que se passa no mundo que a rodeia 

. Conhecer e valorizar manifestações do património natural e 
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 cidadania cultural, reconhecendo a necessidade da sua preservação. 

Expressão e 

comunicação 

Domínio da 

Educação física 

 

 

Domínio da 

Educação 

Artística: 

. subdomínio 

das artes visuais 

 

 

. subdomínio do 

jogo 

dramático/teatro 

 

 

 

 

. subdomínio da 

música 

 

. subdomínio da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras 

. Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios  

. Controlar movimentos de perícia e manipulação 

 

. Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de 

experimentações e produções plásticas 

. Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir da 

observação de várias mobilidades expressivas espessando a sua 

opinião e leitura crítica 

. Utilizar e criar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados 

significativos múltiplos em atividades de jogo dramático, situações 

imaginárias e de recriação de experiências do quotidiano, 

individualmente e com outros 

. Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas de 

diferentes estilos e características verbalizando a sua opinião e 

leitura crítica 

. interpretar com intencionalidade expressiva-musical: cantos 

rítmicos, jogos prosódicos ( lengalengas), e canções 

. elaborar improvisações musicais tendo em conta diferentes 

estímulos e intenções utilizando diversos recursos sonoros 

. Valorizar a música como fator de identidade social e cultural 

. Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço 

e com os outros 

. Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em diferentes 

situações 

. Refletir sobre os movimentos rítmicos e as coreografias que 
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dança 

 

Domínio da 

Linguagem Oral 

e Abordagem à 

Escrita 

 

 

 

 

Domínio da 

Matemática 

 

 

 

. Comunicação oral 

 

. Consciência linguística 

 

.Funcionalidade da 

linguagem escrita e sua 

utilização em contexto 

. Prazer e motivação para ler 

e escrever 

 

 

experimenta e/ou observa 

 

.Compreender mensagens orais em situações diversas de 

comunicação 

. Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar 

eficazmente de modo adequado à situação 

 

. Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas 

atividades, rotinas e interações com outros 

. Compreender que a leitura e a escrita são actividades que 

proporcionam prazer e satisfação. 

 

 

. Localizar objectos utilizando conceitos de orientação 

 

Área do 

conhecimento 

do Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes 

grupos de meio social próximo 

. Conhecer elementos naturais da sua comunidade, realçando 

aspetos físicos, sociais e culturais 

. Compreender e identificar características distintas dos seres vivos 

e identificar diferenças e semelhanças entre animais e plantas 

. Identificar fenómenos e transformações que observa no meio 

físico e naturalista.  

. Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança 

. Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação 

da natureza e respeito pelo meio ambiente 
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8. Recursos materiais e humanos 

 

Recursos humanos:  

• Educadoras de infância 

• Auxiliares de acção educativa 

• Crianças 

• Comunidade 

• Executivo da Junta de freguesia 

 

Recursos materiais:  

• Material de desgaste 

• Material de desperdício 

• Material de apoio pedagógico/didáctico 

• Televisão 

• Equipamento de som 

• Instrumentos musicais 

• Computador/ipad  

  

Recursos físicos: 

• Sala de actividades 

• Pavilhão 

• Refeitório  

• Espaço exterior 

 

9. Avaliação  

Avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada uma consigo 

própria para situar a evolução da sua aprendizagem ao longo do tempo, não envolve 

nem a classificação da criança, nem o juízo de valor sobre a sua maneira de ser, 
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centrando-se na documentação do processo e na descrição da sua aprendizagem, de 

modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos. 

Existirão vários momentos distintos ao longo do ano lectivo de registo da 

avaliação do desenvolvimento de cada criança, previamente definidos no Calendário 

Escolar, realizada na Grelha de Observação do Aluno. 

Com a equipa serão realizadas reuniões sempre que se considerar necessário, a 

fim de serem discutidos alguns aspetos práticos que vão ocorrendo no dia-a-dia que 

deverão ser melhorados ou salientar aspetos bons a manter. 

A família é um ponto muito importante no desenrolar deste projeto e, como tal, 

a avaliação vai sendo contínua, em conversas diárias, para além de contarmos com os 

documentos acima mencionados que vão sendo acompanhados e assinados pela 

família. É principalmente nas Reuniões de pais que se fará o feedback do trabalho 

realizado e retirar dados para análise, assim como na análise dos Questionários de 

Satisfação entregues no início e no fim do Ano Lectivo aos Encarregados de 

Educação. 

Dentro do espaço da creche são realizadas várias campanhas conjuntas com a 

comunidade e outras que, apesar de serem organizadas pela creche, trazem consigo o 

intuito de ajudar a comunidade.  

Colaborando com a família, educadora e pais deverão estar em constante 

contacto, para que exista uma partilha diária das observações, das conquistas e das 

derrotas da criança, permitindo assim melhores níveis de adaptação e de 

desenvolvimento da mesma. 

Para finalizar, salienta-se que, como qualquer projeto flexível, o Projeto 

Curricular da Sala poderá sofrer alterações ao longo do ano letivo, de acordo com as 

necessidades do grupo de crianças e da Instituição. É com base neste princípio de 

criação do projeto curricular de sala que é possível estimular o desenvolvimento de 

cada criança, promover o desenvolvimento global do grupo e avaliar no fim o 

trabalho desenvolvido o respetivo crescimento de cada elemento da sala. 
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10. Conclusão 

É principalmente na escola onde a criança constitui a base de toda a formação 

da sua personalidade que a identificará no futuro. Cabe à escola, em conjunto com a 

família, proporcionar um ambiente estável, estes intervenientes na construção da sua 

personalidade funcionam como suporte para as crianças. 

O papel das emoções nas aprendizagens e nos relacionamentos dentro da 

escola, é bastante importante em contexto de Creche. Exige que se pense em “educar” 

as emoções e em fazer com que as crianças se tornem aptas a lidar com as suas 

frustrações, que aprendam a negociar com os outros e a reconhecer as próprias  

Uma perspetiva de continuidade entre brincar e aprender articula-se com o 

reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo, que lhe 

garante o direito de ser escutada nas decisões relativas à sua aprendizagem e de 

participar no desenvolvimento do currículo. 

Cada criança é um ser único, com características, capacidades e interesses 

próprios, com um processo de desenvolvimento singular e formas próprias de 

aprender. Este desenvolvimento não depende apenas da criança, mas também das 

oportunidades de aprendizagem que o meio envolvente lhe vai possibilitando.  

 

Nota: 

A implementação destas medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 

fica sujeita a eventuais alterações, decorrentes da avaliação da evolução da pandemia. 
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