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1. Introdução

“A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano.” 

(Piaget, 2001)

O projeto curricular que apresento, é relativo à sala Amarela 8 da valência de Pré-

Escolar, que acolhe crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 5 anos de idade.

Este projeto tem como objetivo dar a conhecer todo o trabalho pedagógico que

realizamos com o grupo de crianças em interação com o meio envolvente, nas diversas

vertentes: planificação, organização, ação e avaliação. A organização de todo o trabalho

pedagógico  segue linhas  orientadoras  do Ministério  da Educação,  nomeadamente  as

Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar.

Um projeto curricular de sala deve ser um bom instrumento de trabalho, mas antes

do seu uso prático,  deve proporcionar um sentimento de satisfação a quem o pensa,

escreve  e  concretiza.  Espero  que  ao  longo  deste  ano  letivo  consiga  alcançar  essa

satisfação, pois a elaboração, redação e implementação de um projeto curricular de sala

é um trabalho contínuo, ao longo de todo o ano letivo. 

Com este meu projeto pretendo não seguir nenhum modelo curricular específico,

mas sim introduzir  no meu trabalho os modelos pedagógicos  que me parecem mais

adequados à faixa etária  do grupo com que estou a  trabalhar.  Procurarei  inovar nas

minhas  práticas  pedagógicas  de  forma  a  terem  sentido  para  as  crianças,  de  modo

organizado e estruturado, baseando-me numa reflexão diária.

A educação de infância é o patamar para adquirir os primeiros conhecimentos,

valores  e  atitudes,  que as  crianças  vão interiorizar  na continuação da sua formação

escolar.

Neste âmbito,  este projeto tem como base orientadora o projeto educativo da

instituição  que  tem  como  tema  “Educar  para  a  cidadania:  Comunicar,  ouvir  e

respeitar”(com o qual pretendemos promover acima de tudo o pensamento crítico e

socialmente responsável).
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Assim,  iremos  realçar  a  importância  dos  valores  essenciais  numa  vida  em

comunidade que são entre muitos a cooperação, a solidariedade, a amizade, o amor, a

ternura, o carinho, o respeito, a tolerância, a colaboração, a cidadania, a proteção etc.

Deste modo, o educador de infância, sendo responsável pela intervenção pedagógica

numa  sala  de  jardim-de-infância  (contexto  em  que  este  projeto  se  insere),  deve

planificar  a ação educativa  considerando o grupo de crianças,  tal  como o seu meio

familiar e social. Assim, é necessário que o educador integre neste processo educativo

os pais e a comunidade, de forma a proporcionar um ambiente saudável de entreajuda e

fazer com que o seu grupo de crianças se torne mais sociável e detentor de valores e

ideias, valorizando a sua importância na sociedade. 

2. A Relação Família-Escola

“A família e a escola são os dois primeiros ambientes sociais que proporcionam à criança

estímulos, ambientes e modelos vitais que servirão de referência para as suas condutas,

sendo consequentemente instituições fundamentais no crescimento da criança.” 

(Diogo, 1998:17)

A família é o primeiro interveniente educativo da criança e, como tal, não há

ninguém que conheça tão bem a criança como a sua família. Tendo em conta este fato,

torna-se necessário haver uma grande relação entre os dois intervenientes da vida da

criança: a família e a escola. Para que esta relação seja de entreajuda, compreensão e de

continuidade educativa é indispensável  que a família  e os profissionais  de educação

estabeleçam contacto entre si e estabeleçam uma relação de confiança. 

É esta relação de confiança entre os profissionais de educação e a família que vai

permitir  que a criança  se sinta segura,  e  que confie  igualmente  na instituição  e nos

profissionais de educação sentindo-se desejada e acolhida. 

“A família e a Instituição de educação são dois contextos sociais que contribuem

para a educação da mesma criança; importa por isso, que haja uma relação entre estes

dois sistemas.” (Silva, 1977, p.43) 

Algumas das opções para incluir e envolver as famílias na vida escolar dos seus

filhos passa por participarem nas reuniões de pais e  registos de comunicação diversos

(registos escritos, registos fotográficos, recados informais, informações em papel ou via
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e-mail), momentos de festas/convívios quando for possível,  assim como participar em

pequenos trabalhos que a educadora possa enviar para casa para que as famílias o façam

com os seus educandos. Estas atividades pretendem não só fazer com que as famílias

participem ativamente nas atividades escolares, como também possam passar um pouco

de tempo com os seus educandos no meio escolar. A educadora deve conversar com as

famílias sempre que for oportuno de modo a fazerem um balanço relativo à evolução e

desenvolvimento de cada criança.

Fazendo referência às Orientações Curriculares de educação pré-escolar (2016),

“a relação que o/a educador/a estabelece com cada família centra-se na criança… Esta

relação assenta numa comunicação que se realiza através de trocas informais (orais ou

escritas),  ou  em  momentos  planeados.  Estes  momentos  constituem  ocasiões  para

conhecer  as  suas  necessidades  e  expetativas  educativas,  ouvir  as  suas  opiniões  e

sugestões,  incentivar  a  sua  participação,  e,  ainda,  para  combinar  as  formas  de

participação que melhor correspondem às suas disponibilidades.”

3. Caracterização do grupo de crianças

O  grupo  que  frequenta  a  Sala  Amarela  8  neste  momento  é  constituído  por

dezoito  crianças.  Destas  dezoito  crianças,  onze  são  do  género  feminino  e  treze  do

género masculino. Este grupo heterogéneo é constituído por 4 crianças com 4 anos de

idade, e 16 crianças com 5 anos de idade (algumas destas crianças ainda completarão os

5 anos até ao fim do ano civil). A grande maioria do grupo já frequentava o jardim de

infância,  entrando  para  o  grupo  quatro  crianças  que  ingressaram  no  mesmo  pela

primeira vez.

Neste grupo também está inserida uma criança com necessidades educativas de

saúde, tendo o devido acompanhamento escolar adaptado às suas necessidades (terapia

da fala e ocupacional).

Este é um grupo heterogéneo em idade e género, pois é constituído por crianças

de ambos os sexos e de diferentes idades como podemos observar na tabela  que se

segue:
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Crianças da

Sala

Amarela 8

Meninas Meninos Total

8 10 18

A integração do grupo face a novas crianças na sala, novo espaço físico e rotinas

diárias, decorreu dentro da normalidade. Todos eles se adaptaram de forma gradual a

esta nova fase da sua vida, compreendendo e respeitando paulatinamente as rotinas e

normas de funcionamento da escola e sala. 

À medida que as crianças alcançam a maturidade física, cognitiva e emocional,

procuram  libertar-se  da  dependência  em relação  aos  adultos  que  cuidam delas.  As

crianças tomam consciência da sua individualidade, do controlo que tem sobre o seu

corpo, sobre o mundo e capacidades que possuem. As crianças procuram experimentar

as suas próprias ideias, executar as suas preferências e tomar as suas próprias decisões.

É característica  desta  faixa etária  o esforço saudável  que a criança faz na busca da

autonomia. 

Tendo em consideração este grupo denoto que, é um grupo bastante observador

e se por vezes ficamos com a sensação de que não estão atentos, surpreendem-nos com

comentários ou observações sobre determinado assunto. 

De um modo geral são crianças muito faladoras, apresentam na sua maioria um

vocabulário adequado à faixa etária,  sendo capazes de relatar  experiências  ou ideias

com alguma sequência lógica, havendo, no entanto, crianças com maior dificuldade em

se exprimir. 

Apresentam uma atividade física intensa,  com uma boa coordenação geral de

movimentos, possuindo já um algum controlo de certos movimentos finos. 

São crianças  interessadas  em todas  as  atividades  propostas,  embora  algumas

tenham que ser mais estimuladas e mais incentivadas em relação a outras, mas é isso

que as diferencia umas das outras como seres individuais.

São também crianças muito afetuosas, relacionam-se de uma forma geral bem

entre si (apesar de algumas crianças ainda manifestarem dificuldade em gerir conflitos)

e gostam de agradar e cooperar com o adulto. 

Conversam imenso uns com os outros e já se verificam as suas preferências em

relação aos amigos. 

Já têm algum sentido de autonomia e de responsabilidade. 
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Um dos  maiores  interesses  do  grupo  é  o  trabalho  individual,  mas  mostram

também muito entusiasmo pelos pequenos trabalhos em grupo. 

As crianças, de um modo geral, estão muito motivadas nas áreas de expressão

musical e expressão motora. A atenção e entusiasmo apresentado durante a exploração

das áreas referidas, revela o alto nível de interesse que as crianças demonstram. 

A expressão plástica é a área que mais gostam e que não se cansam de pedir. A

colagem, a pintura e a realização de desenhos são as suas atividades preferidas. 

Neste seguimento, de acordo com as caraterísticas do grupo, terei sempre em

conta o desafio de encontrar estratégias que englobem todas as crianças, aproveitando

de uma forma autêntica essa diversidade em toda a dinâmica do dia-a-dia da sala de

Jardim de  Infância.  Nesta  perspetiva,  a  heterogeneidade  do  grupo é  para  mim uma

enorme oportunidade e desafio de valor pedagógico e educativo. 

Assim, para que tudo corra da melhor forma e que com o passar do tempo se

consiga observar uma evolução positiva, estas crianças necessitam: 

- Sentir a presença dos adultos de referência, sendo que a relação com as outras

crianças é cada vez mais necessária e estimulante para elas; 

- Maior interação social com os seus pares; 

- Atenção individualizada e calorosa; 

- Continuar a ter um equilíbrio entre níveis de intensidade de jogo, de tempos

ativos, de muita brincadeira, de atividades mais calmas e relaxantes; 

- Realizar tarefas/atividades apropriadas à individualidade de cada uma e com

sucesso; 

- Desenvolver tempo de atenção/concentração; 

- Desenvolver capacidade de observação (saber ver e ouvir colegas e adultos e

tudo o que nos rodeia); 

- Começar a refletir sobre o passado e a falar sobre o futuro; 

-  Desenvolver  capacidade  de  falar  acerca  de  algo  ou  alguém  que  não  está

fisicamente presente; 

- Manipular objetos para criar, fazer ou construir alguma coisa; 

-  Experimentar  diferentes  situações  de entretenimento  em diferentes  espaços,

interiores e exteriores, mas sempre em segurança; 

- Compreender regras básicas de comportamento e funcionalidade da sala; 

Assim sendo, este grupo, revela como necessidades imediatas a continuação do

desenvolvimento da linguagem oral, a consciencialização da relação com o outro já que
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alguns alunos continuam a entrar facilmente em conflito necessitando sempre da ajuda

do adulto para o solucionar;  o desenvolvimento ainda maior da autonomia tanto nas

atividades como nas rotinas e o desenvolvimento da motricidade fina e grossa.

4. Caracterização do ambiente educativo

4.1 Organização do espaço

“O espaço favorece as trocas entre os diferentes elementos do grupo, a interacção

social, exploração e aprendizagem. Deve favorecer o bem-estar das crianças, mas

não pode negar o bem-estar dos adultos que se ocupam delas”.

 (M.E., 1998:147)

No início do ano a sala é o espaço primordial a explorar, porque é um espaço novo,

porque é um espaço com equipamentos, materiais e brinquedos novos. A curiosidade

natural  destas  crianças  permitir-lhes-á  descobrirem  as  potencialidades  de  todos  os

cantinhos ou áreas desta sala. Depois, com a ajuda do adulto irão descobrir ou até criar

outras.

Devemos ter  em conta que a criança  utiliza todos os sentidos  para explorar  o

ambiente que a rodeia, o que implica estarmos atentos à temperatura, luz, sons, bem

como à organização da sala e à sua estética. Assim, observamos espaços diferenciados

na sala: uns destinados a atividades plásticas, outros às atividades físicas (que podem ser

realizadas também no pavilhão/espaço exterior) e outros ainda destinados às atividades

mais tranquilas. 

Deste  modo,  a  organização  do  ambiente  educativo  não  tem  e  não  deve  ser

definitiva, deverá ser constantemente avaliada e readaptada às necessidades emergentes

do grupo.

Quando o ambiente educativo é estimulante a criança torna-se construtora do seu

próprio conhecimento, pois com um ambiente apelativo, com materiais diversificados,

acessíveis  à criança  e  a  sua  permanente  necessidade  de  manipular  e  experimentar

autonomamente, é primordial para uma aprendizagem ativa. É necessário criar espaços

atraentes,  estimulantes  e  desafiantes,  divididos  por  áreas  organizadas,  de  fácil

visibilidade e locomoção tendo em conta os aspetos práticos e as mudanças de interesse
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das  crianças.  Como  também  é  necessário  ter  quantidade,  variedade  e  qualidade  de

materiais capazes de refletir as necessidades da criança, arrumados de forma a estimular

as  crianças  a  encontrarem facilmente  os  brinquedos,  a  que brinquem com eles  e  os

arrumem  novamente.  É  importante  ressalvar  que  os  brinquedos  são  desinfetados

diariamente face à situação epidemiológica que vivemos.

A sala Amarela 8 é uma sala atrativa e apelativa com janelas grandes que deixam

passar a luz natural. 

O  espaço  está  organizado  em  diferentes  áreas  de  trabalho  que  suportam  as

aprendizagens do grupo:

-Área do Tapete/ área de reunião do grupo : É um espaço de comunicação,

onde as crianças contam as suas novidades, e começam a ser introduzidas as atividades.

É um momento de transmissão de informação/conhecimentos.

Este  é  também um espaço em que as  crianças  aprendem a ouvir  os  outros,  a

respeitar as opiniões, assim como a esperar pela sua vez para falar;

-Área da Casinha:  Nesta área, as crianças desenvolvem progressivamente a sua

socialização,  comunicação  e  autonomia,  através  da  simulação  e  desempenho  de

diferentes papéis, onde fazem representações do que vêem no dia-a-dia, onde brincam

aos pais, às mães, aos médicos.

Esta área é também propícia ao desenvolvimento da linguagem quando brincam

em conjunto/pares. Nesta área há uma pequena mesa, cadeiras, um móvel com lava-

loiça,  micro-ondas,  armários,  talheres,  copos,  pratos,  alimentos  de  plástico,  berço  e

alguns bonecos;

-Área da Garagem:  É uma área que a maioria dos rapazes do grupo gosta. Lá

podemos encontrar carros de diversos tamanhos e outros tipos de transportes tais como

camiões,  motas.  É  uma  área  que  estimula  a  cooperação  em  grupo  e  resolução  de

conflitos;

-Área da Expressão Plástica:  Esta área ocupa um espaço relativamente grande,

possibilitando uma ampla liberdade de movimentos e permitindo que várias crianças

trabalhem lado a lado. Esta área tem uma mesa, cadeiras e um armário com lápis de cor,
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lápis de cera, marcadores de várias espessuras e cores, papel de manteiga formato A4 e

A3, pincéis, bem como material para modelagem.

Aqui  realizam-se  todas  as  atividades  de  expressão  plástica:  pintura,  desenho,

colagem, rasgagem, modelagem, dobragem, etc.

Este espaço para além de permitir à criança a exploração de diferentes materiais,

possibilita-lhe dar asas à sua imaginação,  criatividade e sentido estético,  de forma a

podere comunicar, criar, expressar e representar.

É uma área de grande importância em termos de desenvolvimento global;

-Área da Biblioteca:  É  um espaço  composto  por  almofadas  e  livros,  onde  é

realizada a leitura de histórias, conversas, canções. É também o local onde se efetua o

retorno à calma na existência das atividades mais agitadas; 

-Área  do  Computador:  Esta  área  permite  explorar  e  dominar  as  novas

tecnologias. É um apoio à iniciação à escrita e permite que todas as crianças possam

contactar com instrumentos de trabalho diversificados;

-Área  dos  Jogos:  Nesta  área  podemos  encontrar  jogos  de  encaixe,  legos,

dominós, puzzles e jogos de encaixe, jogos com sons.

Aqui  as  crianças  desenvolvem  para  além  da  atenção  e  concentração,  a

criatividade,  imaginação, espírito crítico e inventivo, assim como a motricidade fina,

criando os seus próprios jogos simbólicos.

Nesta  área  a  criança  aprende  fazendo,  mexendo,  explorando  os  diferentes

materiais  que  tem  à  sua  disposição,  o  que  possibilita  e  fomenta  a  sua  curiosidade

natural, o seu poder de iniciativa, exploração essa que lhe vai permitir compreender o

mundo que a rodeia tornando-se actor do mesmo.

Jogando,  as  crianças  trabalham  vários  conceitos  de  forma  lúdica,  tais  como

classificação,  seriação,  formação  de  conjuntos,  raciocínio  lógico–matemático,

motricidade fina,  criatividade e imaginação,  assim como, a interação e partilha com

outras crianças, proporcionando experiências de ordem cognitiva e social.

Ao longo do ano é minha intenção decorar e dinamizar o espaço, tornando-o

acolhedor, alegre, amplo, seguro e funcional para o grupo, tentando responder às

suas necessidades.
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No que diz respeito aos materiais, estes irão ser seleccionados tendo em conta as

necessidades e a faixa etária das crianças. 

Ao  falarmos  do  espaço/ambiente  educativo,  não  devemos  esquecer  também  o

espaço exterior, tendo o cuidado com a sua segurança e apresentação. 

O espaço exterior é também importante na medida em que é promotor de diversas

atividades: parque onde as atividades são na sua maioria livres, as crianças escolhem

consoante os seus interesses o que desejam fazer, o que tem as suas vantagens, pois

desenvolve a autonomia, a capacidade de escolha e seleção das atividades e amigos para

a  brincadeira.  Assim,  sempre  que  for  possível,  iremos  privilegiar  a  realização  de

atividades ao ar livre. As atividades também podem ser orientadas pelo adulto e são na

sua maioria  atividades  de expressão motora e  dramática  (ex:  corridas,  jogar  à  bola,

jogos tradicionais).  

4.2 Organização do tempo

“O tempo diário inscreve-se num tempo, semanal, mensal e anual, que tem ritmos

próprios e cuja organização tem, também, de ser planeada”.

(Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 2016:27)

A organização do tempo caracteriza-se pela existência de rotinas diárias estáveis e

flexíveis  (alterando-as  de  acordo  com as  necessidades  do  grupo)  que  promovam  a

estabilidade  e  segurança  apoiando a  iniciativa  da criança.  As rotinas  são  atividades

mecânicas que realizamos todos os dias, de forma estável e muito normalizada. 

Durante a rotina diária existe então o momento para planear as atividades em que

as crianças comunicam o que pretendem trabalhar, o momento de fazer e desenvolver as

atividades e o momento de rever, em que refletem acerca do que realizam. Sendo assim,

o  principal  objetivo  das  rotinas  é  permitir  às  crianças  saber  o  que  vão  fazer  em

determinados  momentos  do  dia  (interiorizar  as  rotinas),  desenvolvendo  hábitos  nas

crianças  bem como a  aquisição  de  noções  temporais,  dando  estabilidade  à  criança,

constituindo uma referência para esta e fornecendo liberdade de movimentos a todos os

intervenientes  educativos.  É  através  da  rotina  que  a  criança  alcança  determinadas

competências, como respeitar o outro, ser responsável e autónoma. 
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A  rotina  diária  possibilita  às  crianças  construírem  conhecimento  e  inclui  os

componentes da aprendizagem ativa em cada segmento do dia.

Assim o tempo/rotina na sala Amarela 8 divide-se em atividades de grande grupo,

pequeno grupo,  pares  e  individuais  como também em atividades  livres  e  orientadas

consoante os seus interesses e o ritmo de trabalho de cada criança.

De ressaltar que durante as atividades orientadas é importante haver uma transição

entre atividades calmas e de concentração e atividades de maior movimento, para ter em

conta as necessidades momentâneas do grupo e para que o dia se torne proveitoso.

Verificamos  então,  que  as  características  da  rotina,  a  forma  como  está

organizado o espaço físico da sala, como também a forma de interação com as crianças,

relacionam-se com a própria metodologia e personalidade da educadora. 

Desta forma apresento na tabela que se segue a caracterização da rotina da sala

Amarela 8:

HORÁRIO MOMENTOS DE ROTINA DIÁRIA

7h:30 às 9h:30

Entrada;

Acolhimento;

Pequeno-Almoço

             9h:30 às 12h:15

Momento de reunião (Conversa de grande
grupo, marcar presenças, Marcar o tempo,
Histórias, Canções, Lengalengas, Plano do
dia), Projetos, Momento Mindful (3ªfeira),
Atividades livres/orientadas, Arrumação da

sala

12:15 às 16:00

Almoço;

Higiene;

Atividades livres/orientadas;

Atividades curriculares e extra-curriculares;

16h às 16h40
-Lanche;

-Higiene

16h40 às 17h:30 Brincadeira exterior; Atividades
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Diversificadas

17h:30 às 19h:30
- Prolongamento;

- Reforço do lanche;

- Fim do dia

É de salientar que esta rotina é flexível, pelo que poderá ser alterada conforme as

necessidades, interesses e ritmo das crianças. 

É muito importante que a rotina da sala seja respeitada, sobretudo o horário de

entrada na escola (até às 9h30 com tolerância até às 10h), para que o trabalho na sala

não seja constantemente perturbado e interrompido. 

5. Metodologia

“As crianças  são agentes  ativos  que constroem o seu  próprio  conhecimento  do

mundo enquanto transformam as suas ideias e interações lógicas e intuitivas de

pensamento  e  ação,  por  último,  trabalham  com  diversos  materiais  para  criar

experiências e resultados significativos do ponto de vista pessoal e enquanto falam

das suas experiências, que descrevem com as suas próprias palavras” 

(Hohmann e Weikart, 2011:22)

A minha ação pedagógica enquanto educadora, não se baseia numa única teoria

metodológica.  Partindo  da  construção  deste  projeto  como  documento  orientador  da

minha prática pedagógica, abrangente, contextualizado e aberto, algumas metodologias

surgem  “entrelaçadas”  na  estruturação  do  trabalho.  Procurei  adoptar  uma  linha

pedagógica  baseada  no  construtivismo,  numa  perspectiva  de  educação  para  a

diversidade. Deste modo, o meu trabalho baseia-se na utilização de princípios referentes

a alguns modelos pedagógicos que considero relevantes:

 Modelo Curricular High Scope –Através da resolução de conflitos e organização

do espaço como catalisador da aprendizagem pela ação. Desta forma organizei a

sala  por  áreas:  área  do  tapete,  área  da  casinha,  área  da  garagem,  área  da
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expressão plástica,  área da biblioteca,  área do computador,  área dos jogos de

mesa, área dos jogos de chão. A sala deve ser um espaço convidativo e dividido

em áreas de interesse, com visibilidade e de fácil movimentação entre elas; áreas

com variedade de materiais e que apoiem a variedade de jogos que reflitam o

nível de desenvolvimento, interesse e cultura das crianças;

 Modelo Curricular Movimento da Escola Moderna – Através dos interesses e

participação democrática das crianças e abordagem ao trabalho de projeto.  O

planeamento dos projetos ou o “antever” daquilo que se pretende realizar, é feito

sempre em grupo. Desta  forma na sala é realizada a planificação semanal,  o

quadro de presenças, quadro do tempo, e o quadro de aniversários.

 Metodologia de Projeto – Na valorização da investigação por parte das crianças.

Esta  metodologia  valoriza  a  participação  do  educando  e  da  educadora  no

processo de ensino-aprendizagem, tornando-os responsáveis pela elaboração e

desenvolvimento de cada projeto/tema de trabalho. Esta metodologia inscreve-se

numa conceção construtivista da aprendizagem que perspetivará a construção da

aprendizagem nas  interações  sociais,  sendo que  a  educadora  dá  relevânciaao

papel da linguagem neste processo.

Neste seguimento, o trabalho que desenvolvo com as crianças ao longo do ano letivo

assenta nestes fatores:

 Desenvolvimento  Global  da Criança –  o  modo  natural  de  conhecer  da

criança: ela capta a realidade como um todo. Deste modo é necessário estimular e pôr

em funcionamento os seus aspetos afetivos, psicomotores, comunicativos, cognitivos,

da fantasia, criativos, da atenção, etc.

 Aprendizagem pela ação –Nestes primeiros anos a criança pensa fazendo, e

o que percebe de si mesma e dos outros são as ações e os resultados das ações.  Daí a

importância da aprendizagem através da ação, pois a partir da motivação das crianças,

num ambiente estruturado pela educadora, a aprendizagem é centrada na criança, em

que  a  educadora  é  uma organizadora  de  oportunidades,  tendo  como função  apoiar,

observar  e  participar  preservando  a  autonomia  da  criança,  enquanto  ator  da  sua

aprendizagem.

 Desenvolvimento de Afetividade –nesta etapa as crianças precisam de se

sentir  seguras,  tendo  afeto  e  atenção  por  parte  dos  adultos  e  crianças,  de  forma  a
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progredirem no seu desenvolvimento. Assim de acordo com o Movimento da Escola

Moderna, o espaço da sala foi organizado tendo em vista a criação de oportunidades

para as crianças aprenderem, interagirem e cooperarem, estando todo o material ao seu

alcance.

 Respeito pela Diversidade –cada criança é única e, como as diferenças é

aquilo que as caracteriza, devem respeitar-se as suas potencialidades e limitações, a sua

maneira de ser e o ritmo de aprendizagem, para que vão formando o seu carácter de uma

forma o mais equilibrada possível.

 Estímulo da Socialização e convivência – porque está inerente ao processo

de  socialização  o  trabalho  cooperativo,  facilitarei  o  trabalho  em  grupo  em  curtos

períodos de tempo, oferecendo a possibilidade de que cada uma se expressar livremente.

Procurarei proporcionar um ambiente em que possam ocorrer relações entre as crianças

e os adultos, estabelecendo regras claras e possíveis para esta idade, a fim de facilitar a

convivência e o seu desenvolvimento, indo de encontro à pedagogia high/scope. Esta

pedagogia  baseia-se  num  clima  relacional  baseado  em  expectativas  positivas,  e  na

organização do espaço como catalisador de aprendizagem profícua.

 Criação de Aprendizagens Ativas – tendo em conta que cada criança é

construtora do seu conhecimento, transformando e ampliando as aprendizagens que já

adquiriu, terei como principais preocupações:

 partir  do  que  as  crianças  já  sabem,  dos  seus  interesses  e  das  suas

motivações;

 apresentar  os  novos  conhecimentos  de  forma  prática,  através  de

experiências;

 ajudar a verbalizar o que já sabem e o que estão a fazer;

 ajudá-las  a  tornarem-se  cada  vez  mais  autónomas  na  resolução  de

problemas e no seu trabalho.

6. Plano Anual de Actividades

“ Planear permite, não só antecipar o que é importante desenvolver para alargar

as  aprendizagens  das  crianças,  como  também  agir,  considerando  o  que  foi

planeado,  mas  reconhecendo  simultaneamente  oportunidades  de  aprendizagem

não previstas, para tirar partido delas. Planear… é estar preparado para acolher
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as  sugestões  das  crianças  e  integrar  situações  imprevistas  que  possam  ser

potenciadoras de aprendizagem.”

(Orientações Curriculares para a educação pré- escolar, 2016:15)

No âmbito  deste  projeto,  as atividades  que serão realizadas  ao longo do ano

letivo terão em conta as áreas de conteúdo, contempladas nas Orientações Curriculares

para a Educação Pré-escolar. As áreas de conteúdo, constituem as referências gerais a

considerar no planeamento e avaliação das atividades, criando situações e oportunidades

de aprendizagem. 

A minha preocupação traduz-se no apetrechamento das salas e adequação dos

espaços  para  facultar  a  vivência  por  parte  das  crianças  de  experiências  chave

significativas adequadas aos diferentes estádios de desenvolvimento.

No  entanto,  não  é  de  subestimar  os  vários  momentos/rotinas  vividos  pelas

crianças dentro da sala, que se revelam, também, como aprendizagens significativas nos

mais variados níveis.

Tudo isto está interligado e assenta nas diferentes  áreas de conteúdo, que se

perspetivam ser um estímulo ao desenvolvimento global das crianças e que remetem aos

fundamentos e princípios de toda a educação de infância, sendo elas:

Área da Formação Pessoal e Social (FPS); 

Área da Expressão e Comunicação (EC), dissociada por domínios, sendo estes:

Domínio da Expressão Motora;

 Domínio educação artística, dividida por subdomínios:

- Subdomínio das artes visuais;

- Subdomínio da dramatização;

- Subdomínio da música;

- Subdomínio da dança;

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita;

Domínio da Matemática;

Área do Conhecimento do Mundo (CM).

Desta  forma,  o  planeamento  das  atividades  deverá  ir  sempre  de  encontro  às

necessidades e interesses do grupo. 
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A planificação  das  atividades  abrangerá  o  aspecto  da  continuidade  educativa-

processo que parte do que as crianças já sabem e aprenderam, criando condições para o

sucesso nas aprendizagens seguintes. 

No decorrer do ano letivo, será minha intenção introduzir no projeto a celebração

de determinados dias comemorativos, bem como desenvolver temáticas/projetos que

surgirão de acordo com os interesses e necessidades da criança e desenvolvimento

do projeto.

Apresento seguidamente os dias comemorativos que iremos celebrar, acautelando

todas as condições sanitárias que sejam necessárias para os mesmos:

Mês Dia Comemorativo

Setembro

Receção e adaptação das crianças

Conhecimento do grupo e dos seus

interesses e necessidades

Outubro Dia da Alimentação

Novembro Dia de S. Martinho/Dia dos Avós

Dezembro Festa de Natal

Janeiro Dia de Reis

Fevereiro
Carnaval

Dia dos Namorados

Março

Dia do Pai

Dia da árvore e Primavera

Dia Internacional da Felicidade

Dia  Internacional  de  luta  contra  a

discriminação racial

Abril
Páscoa

Dia Mundial do livro

Maio

Dia da Mãe

Dia Mundial da Cidadania

Dia Internacional do brincar
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Junho
Dia da criança

Festa de final de ano

Todas estas datas estão inseridas no Calendário Escolar do ano letivo.

7. Objetivos Educativos

As atividades que são desenvolvidas ao longo do ano letivo têm de se reger por

conteúdos, objetivos e estratégias para impulsionar um crescimento profícuo e que se

enquadre nas faixas etárias do grupo em questão.

Os temas/projetos são diversificados nos diferentes trimestres, estando os objetivos

das várias áreas inseridos em todos eles. Estes mesmos objetivos vão de encontro às

necessidades de cada criança e do grupo.

Na tabela seguinte, serão descritos os objetivos, estratégias pedagógicas e as intenções

de trabalho para o ano letivo de 2021 e 2022:

Área da Formação Pessoal e Social

Objetivos Estratégias Pedagógicas

Conhecimento de si  
 Reconhecer os elementos da sua família,
assim como os respetivos nomes;
 Reconhecer os seus objetos pessoais;
 Compreender a função de algumas partes
do corpo;
  Identificar características do seu corpo e
comparar-se  fisicamente  com  os  seus
colegas;
 Identificar as partes do seu corpo;
 Identificar o seu género;
  Fomentar o desenvolvimento do espírito
crítico;
  Favorecer  o  desenvolvimento  da  auto
estima e confiança em si própria;
 Demonstrar prazer nas suas produções e
progressos;
 Aceitar algumas frustrações e insucessos
(perder  num jogo,  dificuldades  de  realizar
atividades  e  tarefas)  sem  desanimar,
procurando  formas  de  as  ultrapassar  e  de
melhorar (pedindo ajuda do/a educador/a ou
de outras crianças, ensaiando outras formas

 Construção e utilização do Quadro de
Presenças,  Quadro  dos  Responsáveis  e
Quadro de Aniversários;
 Exploração  de  canções  do  corpo
humano;
 Arrumação do material e organização
das áreas da sala;
 Apoiar  as  crianças  no  sentido  que
sejam as próprias a resolver  conflitos,  a
tomar decisões;
 Permitir  designar  preferências  e
escolhas em grupo;
 Escolha  livre  das  atividades  que
pretende realizar;
 Responsabilizar  a  criança  a  realizar
pequenas tarefas;
 No  momento  do  acolhimento
verbalizar vivências do dia anterior.
 Realização de jogos de mesa e jogos
de movimento;
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de fazer, ou procurando novos materiais).

Autonomia  
 Realizar  de  forma  cada  vez  mais
independente  as  tarefas  indispensáveis  à
vida do dia-a-dia;
 Conhecer os materiais disponíveis, a sua
localização  e  a  sua  utilização  de  jogos,
tintas, pincéis, lápis etc.,
 Utilizar de forma adequada os diferentes
jogos, brinquedos e materiais da sala;
 Arrumar os brinquedos, jogos ou outros
materiais quando não precisa;
 Conhecer  os  diferentes  momentos  da
rotina diária, a sua sucessão, o que faz em
cada um deles e para quê;
 Conhecer e respeitar as regras dentro e
fora da sala;
 Participar nas tarefas da sala;
 Ter hábitos de alimentação saudáveis;
 Ser responsável pelas tarefas propostas;
 Executar um trabalho até ao fim;

Relação  com  os  outros/Educação  para  a

cidadania

 Tomar  consciência  dos  outros  e
estabelecer  com  eles  relações  de
comunicação e integração grupal;
 Utilizar  os  termos  “por  favor”,
“obrigada”  e  “desculpe”  por  iniciativa
própria;
 Fazer silêncio quando lhe é pedido;
 Respeitar  as  regras  do  espaço  onde  se
encontra;
 Ser capaz de esperar pela sua vez;
 Conhecer  e  valorizar  manifestações  do
património natural e cultural, reconhecendo
a necessidade da sua preservação.

 Criação de rotinas;
 Através  da  criação  de  rotinas
proporcionar bons hábitos como: utilizar a
casa  de  banho  (sentar  na  sanita,  usar  o
papel  higiénico  para  se  limpar,  puxar  o
autoclismo e lavar as mãos), estar à mesa
nas refeições (utilizar os talheres de forma
adequada  e  utilizar  o  guardanapo  para
limpar a boca);
 Refletir com o grupo na construção de
algumas  regras  fundamentais  para  a
dinâmica  da  sala  (sentar  na  roda,
formação do comboio; arrumação da sala,
entre outras);
 Construção do quadro das tarefas;
 No  dia  do  responsável,  realizar  as
tarefas  propostas  (iniciar  o  comboio  e
ajudar a arrumar a sala);

 Intercâmbio  com  as  outras  salas,
instituições e comunidades;
 Realização de trabalhos de grupo;
 Construção  e  exploração  de  imagens
relativas a comportamentos a ter na sala
para com os seus pares (não empurrar os
amigos,  ajudar  os  amigos,  partilhar  os
brinquedos);
 Exploração  de  imagens  sobre  os
cuidados  a  ter  com  o  meio  envolvente
(cidade e campo)

Área da Expressão e Comunicação

Domínio da Educação Motora

Objetivos Estratégias Pedagógicas

 Cooperar  em  situações  de  jogo,  seguindo
orientações ou regras;
 Demonstrar  gosto  pelas  atividades  motoras,
procurando progredir a partir do que já é capaz de

 Participar  nas  aulas  de  Educação
Física;
 Jogo do lencinho;
 Jogo “O rei manda”
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fazer;
 Dominar  movimentos  que  implicam
deslocamentos  e  equilíbrios  como:  trepar,  correr,
saltitar,  deslizar,  rodopiar,  saltar  a  pés  juntos  ou
num só pé, saltar sobre obstáculos, baloiçar, rastejar
e rolar;
 Memorizar  e  realizar  percursos  simples,
previamente estabelecidos;
 Executar várias atividades tais como: empilhar/
desempilhar;  empurrar/  puxar;  encaixar/
desencaixar;
 Controlar movimentos de perícia e manipulação
como:  lançar,  receber,  pontapear,  lançar  em
precisão, transportar, driblar e agarrar;
 Promover  a  exploração/experimentação  de
diversas formas de dança através de ações motoras
básicas,  de  modo  coordenado,  com  diversas
relações  espaciais  e  com  ritmos  diversificados
através  de:  deslocamentos  (andar,  marchar  em
pontas dos pés, etc.); passos diversos (subir, descer,
bater);  gestos  (movimentos  isolados  da  cabeça,
tronco  ou  membros);  posturas;  equilíbrios  sobre
pontos de apoio diversificados (sobre os joelhos, as
mãos, as costas, um pé, etc.); saltos diversos; voltas
(rodar, rodopiar, rebolar, etc.).

 Jogo “Macaquinho chinês”;
 Realização de gincanas e circuitos
lúdicos;
 Jogos com bola;
 Estafetas;
 Jogos  de  espaço:  jogos  de
reconhecimentodo  espaço,  jogos  de
noções espaciais;
 Jogos  com  a  possibilidade  de:
trepar,  correr,  deslizar,  rastejar,
rodopiar, saltar a pés juntos, à tesoura e
ao pé-coxinho, saltar obstáculos;
 Construções de legos;
 Construções  com  blocos  de
encaixe;
 Jogos de atenção;
 Jogos de equilíbrio;
 Fazer jogos de
enfiamentos;

Área da Expressão e Comunicação

Domínio da Educação Artística

Subdomínio das Artes Visuais

Objetivos Estratégias Pedagógicas

 Desenvolver capacidades expressivas e criativas
através de experimentações e produções plásticas;
 Representar  e  recriar  plasticamente  vivências
individuais, temas, histórias, pessoas, animais, etc.,
utilizando  diferentes  materiais  (lápis  de  pastel,
carvão,  tintas,  esponjas,  matérias  moldáveis,
material  reciclado,  etc.)  e  diversos  meios  de
expressão  (pintura,  colagem,  desenho,  moldagem,
etc.);
 Emitir opiniões sobre os seus trabalhos, os das
outras crianças e sobre diferentes manifestações de
artes visuais com que contacta, indicando algumas
razões dessa apreciação;
 Apreciar  diferentes  manifestações  de  artes
visuais,  a  partir  da  observação  de  várias
modalidades  expressivas  (pintura,  desenho,
escultura,  fotografia,  arquitetura,  vídeo,  etc.),
expressando a sua opinião e leitura crítica;

 Colocação dos trabalhos no placar
da sala;
 Desenho  (com  lápis  de  cor,  de
carvão, de cera e marcadores);
 Pintura (com pincéis grossos, com
esponja,  com  as  mãos,  dedos,  com
berlindes  e  outros  materiais  de
pintura):
 Construção de fantoches;
 Recorte e colagem;
 Modelagem (com barro,  plasticina
e massa de farinha);
 Novas  técnicas  e  materiais  de
pintura;
 Carimbagem  com  tampas,  rolhas,
rolos de papel higiénico e esponja;
 Digitinta;
 Pintura livre;
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 Segurar devidamente nos materiais;
 Desenvolver a capacidade óculo-manual;
 Proporcionar  o  desenvolvimento  da  destreza
manual;
 Favorecer a livre expressão artística;
 Potenciar a motivação pelo aperfeiçoamento das
próprias produções;
 Desenvolver  hábitos  de  limpeza,  cuidado  e
organização do material;

 Sensibilizar  a  criança  para  a  reutilização  de
material  de  desperdício  na  construção  de  novos
elementos para a sala;

 Uso de diversos tipos de materiais
(diferentes tipos e texturas);
 Experiência  para  a  obtenção  de
cores  secundárias  a  partir  de  cores
primárias;
 Construção  de  trabalhos  a  3
dimensões (barro,  plasticina,  pasta  de
papel);
 Realização  de  elementos
decorativos  relativos  às  estações  do
ano e às efemeridades.

Área da Expressão e Comunicação

Domínio da Educação Artística

Subdomínio da Dramatização

Objetivos Estratégias Pedagógicas

 Utilizar  e  recriar  o  espaço  e  os  objetos,
atribuindo-  lhes  significados  múltiplos  em
atividades de jogo dramático, situações imaginárias
e  de  recriação  de  experiências  do  quotidiano,
individualmente e com outros;
 Inventar e representar personagens e situações,
por  iniciativa  própria  e/ou  a  partir  de  diferentes
propostas,  diversificando  as  formas  de
concretização;
 Apreciar  espetáculos  teatrais  e  outras  práticas
performativas de diferentes estilos e características,
verbalizando a sua opinião e leitura crítica;
 Recriar  e  inventar  histórias  e  diálogos na sua
representação  escolhendo  espaços,  adereços  e
explorando recursos diversificados (luzes, cenário,
música, etc.);
 Interessar-se  pelo  teatro  e  comentar  os
espetáculos  a  que  assiste,  utilizando
progressivamente  conceitos  e  vocabulário  da
linguagem teatral;
 Utilizar  diferentes  formas  de  mimar  e
dramatizar canções e outras situações;
 Dramatizar histórias e acontecimentos, a partir
da linguagem verbal e não-verbal;
 Experimentar objetos que permitam o jogo de

 Dinamizar  a  área  da  casinha  com
novos adereços de disfarce;
 Dinamizar a área do teatro com a
introdução de novos fantoches;
 Ida ao teatro;
 Construção de fantoches;
 Visualização  de  histórias  com
diferentes formas de representação;
 Jogos de mímica;
 Brincar  ao  faz  de  conta  nas
diferentes áreas;
 Representar diferentes papéis;
 Imitar diferentes vozes (em canções
ou representações teatrais);
 Exploração  de  expressões  faciais
através de imagens e jogos.
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faz de conta;
 Contar  histórias  recorrendo  a  diferentes
técnicas;

 Revelar  criatividade  e  imaginação  no  faz  de
conta e nas dramatizações.

Área da Expressão e Comunicação

Domínio da Educação Artística

Subdomínio da Música

Objetivos Estratégias Pedagógicas

 Identificar  auditivamente  sons  vocais  e
corporais,  sons  do  meio  ambiente  próximo
(isolados e simultâneos),  sons da natureza e sons
instrumentais;
 Interpretar  canções  (de  diferentes  tonalidades,
modos, métricas, formas, géneros e estilos);
 Elaborar  improvisações  musicais  tendo  em
conta  diferentes  estímulos  e  intenções  utilizando
diversos recursos sonoros (voz, timbres corporais,

instrumentos  convencionais  e  não-
convencionais);
 Valorizar  a  música  como  fator  de  identidade
social e cultural;
 Cultivar a sensibilidade musical das crianças;
 Entender  a  música  como  uma  forma
privilegiada de transmitir mensagens importantes;
 Proporcionar  a  perceção  do  silêncio,
valorizando  a  sua  importância  em  determinados
momentos do dia ou na realização de determinadas
atividades;
 Conhecer, utilizar e nomear alguns instrumentos
musicais.
 Promover a capacidade de memorizar;
 Memorizar e reproduzir canções;
 Mover o corpo ao ouvir música;
 Distinguir  e  reconhecer  sons  fortes/fracos,
longos/curtos, graves/agudos.

 Promover  o  contacto  com  manifestações
musicais  de  diferentes  estilos,  géneros  e  origens
culturais  e  encorajar  os  comentários  das  crianças
introduzindo vocabulário próprio (intérprete, nome
dos diferentes instrumentos, etc.).

 Cantar  e  mimar  com  gestos
diversas canções, lengalengas e trava-
línguas;
 Exercícios  de  interiorização
rítmica;
 Jogos de substituição das palavras
por gestos em canções mimadas;
 Audição,  identificação  e
reprodução de sons do quotidiano;
 Jogos de silêncio durante períodos
de tempo que vão sendo gradualmente
maiores;
 Explorar  livremente  alguns
instrumentos  (pandeireta,  guizeira,
clavas,  reco  reco,  maracas,  pau  de
chuva, entre outros...);
 Identificar o som dos instrumentos
musicais mais comuns;
 Construção de  instrumentos
musicais;
 Jogos musicais de ritmos temporais
diferentes;
 Dar  a  criança  a  possibilidade  de
conhecer vários géneros musicais;
 Jogos de palavras (rimas);
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Área da Expressão e Comunicação

Domínio da Educação Artística

Subdomínio da Dança

Objetivos Estratégias Pedagógicas

 Desenvolver o sentido rítmico e de relação do
corpo com o espaço e com os outros;
 Apreciar diferentes manifestações coreográficas
usando linguagem específica e adequada;
 Ter  prazer  em  expressar-se  de  forma  rítmica
através do corpo;
 Criar e recriar movimentos a partir de temáticas
e personagens (objetos, animais, situações da vida
real, etc.).
 Interpretar pequenas sequências de movimento
dançado,  de  forma  coordenada  e  apropriada  à
temática;

 Danças  de  roda-  diversos
momentos, sejam eles de celebração de
festividades ou atividades livres;
 Dançar ao som de diferentes estilos
musicais:  rancho  folclórico,  música
clássica, hip-hop, entre outros.

Área da Expressão e Comunicação

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita

Objetivos Estratégias Pedagógicas

Linguagem oral

 Compreender  mensagens  orais  em  situações
diversas de comunicação;

 Elaborar  frases  completas  aumentando
gradualmente a sua complexidade;

 Cantar,  reproduzindo de forma cada vez mais
correta as letras das canções;

 Utilizar  a  linguagem  oral  para  descrever  e
evocar  objetos,  acontecimentos  e  situações
distintas;

 Utilizar a linguagem oral para  expressar
sentimentos, desejos, ideias e necessidades;

 Identificar personagens de um conto;

 Relatar experiências diárias;

 Reproduzir  provérbios,  trava-línguas,
lengalengas e poemas;

Abordagem à escrita

 Identificar funções no uso da leitura e da escrita;

 Contar histórias;

 Conversas  informais  com  cada
criança, em grupo, e entre as crianças,
em  que  elas  contem  as  vivências,
histórias;

 Conversas  em  grande  grupo  para
permitir a desinibição da
conversação oral;

 Pronúncia correta das palavras;

 Incentivar cada criança a expor as
suas  ideias  e  experiências,  dando-lhe
suporte para o fazer;

 Exploração de lengalengas e trava-
línguas;

 Jogo  de  divisão  silábica  com
palmas;

 Abordagem à escrita;

 Registos  de  adivinhas,  canções,
histórias,  legendagem,  relacionando  a
realidade  às  imagens  com  o  código
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 Usar  a  leitura  e  a  escrita  com  diferentes
funcionalidades nas atividades, rotinas e interações
com outros;

 Identificar letras nos registos gráficos;

 Identificar as vogais;

 Incentivar o respeito pelo livro;

 Adquirir  a  coordenação  e  as  competências
necessárias  para  realizar  corretamente  os  traços
prévios ao processo da escrita;

 Reproduzir grafismos;

 Identificar o seu nome;

 Reconhecer o nome dos colegas;

 Promover a realização de registos gráficos;

 Promover o contacto e a familiarização com o
código escrito;

 Escrever o seu nome copiando;

 Representar  graficamente  alguns
acontecimentos relevantes;

 Distinguir as letras dos números.

escrito;

 Identificar os seus trabalhos;

 Ouvir e ler uma história;

 Contar  histórias  recorrendo  a
fantoches ou flanelógrafo;

 Utilizar livros, jornais, revistas;

 Escrever o nome

Área da Expressão e Comunicação

Domínio da Matemática

Objetivos Estratégias Pedagógicas

 Classificar  objetos,  identificando
semelhanças  e  diferenças  entre  eles  e
agrupando-os  de  acordo  com diferentes
critérios;

 Enumerar  e  utilizar  os  nomes  dos
números em contextos familiares;

 Reconhecer os números de 1 a 10;

 Estabelecer relações numéricas entre
números até 10;

 Descrever  as  posições  relativas  de
objetos  usando  termos  como acima  de,
abaixo de, ao lado de, em frente de, atrás

 Jogos  diversos  de  associação,  classificação,
seriação,  ordenação  e  correspondência  termo  a
termo  de  objetos  diversos,  de  modo  a  que
formem conjuntos;

 Comparação  de  objetos  e  agrupamento  em
conjuntos atendendo às  semelhanças  e
diferenças;

 Jogos de contagem;

 Utilização  de  diferentes  materiais  como:
legos, cubos, puzzles, dominós;

 Jogos de conjuntos, seriação e classificação;
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de, e a seguir a;

 Nomear  objetos  do  seu  meio
ambiente utilizando os nomes de formas
geométricas;

 Conhecer a rotina da semana e do dia
da sua sala;

 Realizar operações  simples  de
adição e subtração;

 Desenvolver o raciocínio lógico;

 Visualizar semelhanças e diferenças e
nomeá-las;

 Conhecer a sequência das unidades de
tempo:  dias  da  semana;  meses  do  ano;
estações do ano;

 Utilizar  e  compreender  a  função  de
quadros e tabelas;

 Ter  noção  de  volume,  espessura  e
diferentes formas

 Arrumar os materiais da sala nos respetivos
espaços;

 Proporcionar situações em que seja necessário
contar;

 Construção de puzzles;

 Realização de enfiamentos,

 Explorar as formas geométricas e  as
espessuras em jogos como os Blocos Lógicos;

 Realizar registos;

 Jogos de seriação;

 Quadro das Presenças;

 Quadro dos aniversários;

 Quadro dos Responsáveis;

 Realização  de  atividades  de  culinária  para
explorar unidades de grandeza e medida;

 Realização de atividades que seja necessário
fazer contagem;

Área de Conhecimento do Mundo

Objetivos Estratégias Pedagógicas

 Reconhecer-se como membro da família e estabelecer
relações de parentesco;
 Conhecer festas, tradições e eventos culturais do seu
meio;
 Conhecer os serviços e instituições da sua localidade;
 Conhecer diferentes profissões e utensílios com eles
relacionados (cozinheira, ator, padeiro, pescador, peixeira,
bombeiro, entre outros);
 Conhecer o significado de alguns sinais de trânsito;
 Ter noções de segurança na rua;
 Ter noção da existência de meios longínquos;
 Conhecer e respeitar a diversidade cultural;
 Conhecer os meios de transporte;
 Promover a participação e responsabilidade das crianças
no cuidado e proteção de seres vivos dentro e fora da escola
(cuidar de plantas, de animais ou da horta na escola; cuidado
com ninhos, plantas e animais nos jardins, parques e espaços
verdes fora da escola);
 Ser capaz de ter atitudes de respeito pelo meio ambiente,

 Visitas ao meio exterior:
espaços  verdes,  mercado
municipal, mercearia;
 Exploração  de  imagens
de alguns sinais de trânsito
e construção de um ficheiro
de imagens;
 Dar  a conhecer

a  natureza,  as  suas
particularidades:  Estações
do  Ano;  festividades
(vindima,  desfolhada,
magusto, etc.); vestuário;
 Recolha e separação do
lixo;
 Realização  da
compostagem;
 Visitar  e  colaborar  no
clube das descobertas;
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pelas suas características e produtos que nos oferece;
 Aperceber-se das diferentes fases de vida das plantas e
seres vivos;
 Classificar  os  animais,  reconhecer  a  que  grupo
pertencem,  definir  suas  principais  características,
comparando  diferenças  e  semelhanças,  através  da
observação;
 Conhecer  as  diversidades  entre  os  animais  como:  os
locais  onde  vivem  (habitat),  a  sua  alimentação  os  seus
hábitos e outras peculiaridades relativas a cada espécie;
 Conhecer  a  importância  da  correta  alimentação  dos
animais para a manutenção da sua saúde;
 Perceber os cuidados necessários à preservação da  vida
desses animais e do ambiente em que eles vivem;
 Ser capaz de conhecer e nomear os diferentes frutos da
época;
 Ser capaz de provar os diferentes frutos da época;
 Sensibilizar  para  a  reutilização  e  aproveitamento  de
materiais para criar diferentes trabalhos;
 Aperceber-se das diferentes condições atmosféricas;
 Identificar  as  estações  do  ano  e  respetivas  mudanças
climatéricas;
 Reconhecer a importância dos alimentos;
 Distinguir os alimentos saudáveis dos prejudiciais à nossa
saúde;
 Conhecer os cuidados a ter com a higiene dos alimentos;
 Identificar  características  de  diferentes  materiais:
duro/mole,  macio/áspero,  flutua/não  flutua,  pesado/leve,
entre outros;
 Encorajar  as  crianças  a  observar,  a  falar  sobre  e  a
compreender a utilidade de diferentes recursos tecnológicos
presentes  no  seu  meio  envolvente  (semáforos,  códigos  de
barras, iluminação das ruas, painéis informativos, etc.);
 Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do
seu quotidiano com cuidado e segurança;

 Recolha  de  folhas  no
exterior;
 Observação,  diálogo  e
registo  gráfico  sobre  a
recolha  de  folhas  no
exterior;
 Promover  bons  hábitos
alimentares;
 Experiências com água;
 Usar  vários  recursos
tecnológicos  para  recolher
informação,  comunicar,
produzir diferentes tipos de
trabalhos  e  organizar
informação  que  recolheu
(computador,  máquina
fotográfica, entre outros).

8. Recursos materiais e humanos

Recursos Humanos:

 Educadora de Infância

 Assistente Operacional (sempre que necessário)

 Crianças;
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 Famílias;

 Comunidade;

 Equipa escolar;

 Executivo da Junta de Freguesia.

Materiais:

 Material de Desgaste;

 Material de Desperdício;

 Material de apoio pedagógico/didático;

 Televisão;

 Equipamento de som;

 Instrumentos Musicais;

 Computador;

 Transporte para a realização de visitas.

Físicos:

 Sala de atividades;

 Pavilhão;

 Espaço exterior;

 Visitas ao exterior

9. Avaliação do Projeto

“Todos os avaliadores comungam da ideia de que não há avaliação correta sem a
definição de objetivos claros. O que deverão os alunos saber, que capacidades e
sentimentos devem revelar, que atitudes devem tomar no final de uma experiência
de aprendizagem?” 

(Valadares, J., 1998:58)

 

A avaliação do projeto deve ser feita ao longo do tempo, de modo a alterá-lo e

modificá-lo sempre que necessário. É muito importante lembrar que, quando não se tem

um bom roteiro de observação e não se sabe o que se procura, não há forma de analisar
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sistemática e seletivamente a informação por mais que se invista em avaliação. Assim é

importante fazer, planear e rever e refletir sobre o que foi proposto e realizado. 

À medida que o Projeto e o processo de aprendizagem se vão desenvolvendo, será

feita  uma  avaliação,  com  a  dupla  característica  de  contínua/formativa  e

individualizada/criteriosa. 

Com base  nesta  avaliação,  faremos  uma reflexão  sobre  a  adequação,  ritmo  e

desenvolvimento do Projeto, para ajustar, caso seja necessário, a atuação do educador e

das crianças, no processo de progressão e aprendizagem. 

A avaliação é uma parte fundamental do processo educativo que deve abarcar não

só os resultados alcançados,  mas também o próprio processo e  planeamento,  com a

finalidade de orientar de forma contínua, tanto o grupo de crianças como a educadora.

Esta  auxilia  a  educadora  no  sentido  de  percecionar  quais  as  necessidades,  desejos,

interesses, curiosidades e progressos das crianças adequando o processo educativo.

 Avaliar consiste em recolher, ao longo do processo de aprendizagem, dados que

permitam obter informação acerca da forma como se está a desenvolver o processo, de

modo, a poder ajustar a intervenção educativa. 

A avaliação é sem dúvida, nesta valência de creche, a forma de se conseguir criar

as  melhores  condições  para  o  desenvolvimento  do  grupo  e  de  cada  criança  que  o

constitui.  A  avaliação  é  também  necessária  para  que  os  pais  e  educadores  tomem

consciência do nível de desenvolvimento que cada criança conseguiu alcançar, para que

seja possível estimular o seu prosseguimento. Assim, ao avaliar uma criança, partirei

sempre do seu processo inicial para poder analisar a sua evolução.

Torna-se então pertinente definir o que avaliar, como avaliar e quando avaliar. 

O que avaliar?

 Adequabilidade e viabilidade do projeto a implementar;

 Desempenho e aprendizagens  das  crianças  (nível  de participação,  motivação  e

interesse);

 Organização e dinamização das atividades;

 Pertinência e eficácia das estratégias utilizadas;

 Gestão do grupo, tempo e espaço;

 Relações  interpessoais  com  todos  os  intervenientes  nas  atividades  e  prática

pedagógica em geral.
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Como avaliar? 

 Produções das crianças;

 Registos fotográficos;

 Registos escritos;

 Observação e participação direta;

 Momentos  de  reflexão  e  diálogo  entre  a  educadora  e  pais/encarregados  de

educação da criança;

 Avaliações escritas e entregues aos pais/encarregados de educação da criança.

Quando avaliar?

Ao longo de todo o ano letivo.

No decorrer do ano letivo, serão divulgados os resultados da prática pedagógica

e informações acerca da dinâmica da sala através dos seguintes meios:

- As ementas semanais encontram-se expostas à entrada da instituição;

- Atendimento aos Pais/Encarregados de Educação, sempre que necessário;

             - Disponibilização do Projeto Curricular de Sala para email;

- Exposição da planificação;

- Qualquer informação mais pertinente será feita pessoalmente ou via email;

- Exposição dos trabalhos realizados com as famílias nos placares interiores da

sala ou na receção;

- Envio de fotografias das atividades e brincadeiras no recreio por email;

- Em cada semestre é entregue a ficha de avaliação de cada criança. Esta entrega

deve  ser  agendada  através  de  uma reunião  para  proporcionar  tempo  para  o  devido

esclarecimento entre a Educadora de Infância e os Encarregados de Educação. A ficha

de avaliação é assinada na presença da Educadora e guardada no processo individual da

criança. O conjunto das fichas de avaliação de cada criança é anexado no seu processo

individual e acompanha-a até ao final da sua frequência no pré-escolar. Ainda assim,

estão disponíveis para consulta dos Encarregados de Educação das crianças;

- É facultado aos Encarregados de Educação todo o material importante para o

conhecimento da criança;
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-  Sempre  que  necessário  será  pedido  a  colaboração  dos  pais  na  recolha  de

informação, acerca dos projetos que surgem em contexto de sala;

- Os pais sempre que assim o entendam podem participar nos projetos, que está

inserido no projeto pedagógico da instituição;

- Construção da capa individual dos trabalhos das crianças para levarem para

casa no final do ano letivo.

10. Conclusão

“Apostar na educação como principal fator de desenvolvimento humano e social
significa acreditar que não há fase da vida em que a educação não seja crucial. O
adulto plenamente capaz para um exercício de cidadania ativa é o que se mantém
desperto para preencher as suas necessidades de formação e de enriquecimento
cultural”.

(Orientações Curriculares para a educação pré- escolar, 2016:4)

O Jardim de Infância e a sociedade têm inúmeras relações, não só pelas próprias

funções  da  mesma  e  pelo  contributo  que  esta  deve  desempenhar  no  processo  de

socialização das crianças, mas também porque esta tem características específicas como

instituição social educativa (as organizações de caráter pedagógico, a organização dos

currículos  escolares,  entre  outros).  No  entanto,  como  qualquer  outra  instituição  e

organização social apresenta um conjunto de atributos idênticos. 

Sem dúvida, que a educação é muito mais que a aquisição de conhecimentos das

diferentes  áreas  e nunca se deve confundir  com a instrução,  muito mais  nesta faixa

etária. É um conceito mais amplo, porque na formação do ser humano intervêm outros

agentes como a família, o grupo de amigos, o meio ambiente, os meios de comunicação,

entre outros. 

É  de  extrema  importância  que  a  criança  conheça  a  sociedade  que  a  rodeia,

principalmente o seu meio próximo. 

Assim, a educadora deve ajudar as crianças a crescer como pessoas livres, com

capacidade crítica, exigindo o melhor que cada um pode dar de si mesmo à sociedade,

ajudando a formar o seu caráter através da interiorização de regras e valores morais e

sociais.  Deste  modo,  além das  atividades  promovidas  pela  educadora,  a  instituição
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dispõe de atividades curriculares e extra-curriculares, de modo a que seja estimulada nas

crianças a autonomia, a responsabilidade e o sentido ético e estético perante o ambiente

que as rodeia.

Neste sentido, é necessário que a educadora seja atenta e capaz de compreender as

particularidades de cada criança, tendo imaginação, sentido de humor e espírito alegre

no  seu  dia-a-dia.  De  acordo  com a  personalidade  e  o  desenvolvimento  da  carreira

profissional, uma educadora irá criar o seu próprio método, as suas estratégias adaptadas

às crianças, e às condições físicas e humanas com que se depara no momento, sendo

sempre importante uma reflexão e avaliação do seu próprio desempenho, levando ao seu

sucesso como educadora de infância.   

Neste  contexto,  entre  a  educadora,  instituição  e  a  família,  deve  existir  uma

relação de cooperação e envolvimento para em conjunto ajudarem a criança a crescer de

forma harmoniosa e global.

Fica a certeza que de tudo farei para que a criança tenha tudo aquilo que necessita para

crescer de forma saudável e feliz. Desejo que o projeto seja o reflexo de um trabalho

que favorece a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a

sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.
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	No decorrer do ano letivo, será minha intenção introduzir no projeto a celebração de determinados dias comemorativos, bem como desenvolver temáticas/projetos que surgirão de acordo com os interesses e necessidades da criança e desenvolvimento do projeto.
	Apresento seguidamente os dias comemorativos que iremos celebrar, acautelando todas as condições sanitárias que sejam necessárias para os mesmos:
	Todas estas datas estão inseridas no Calendário Escolar do ano letivo.

	7. Objetivos Educativos
	8. Recursos materiais e humanos
	9. Avaliação do Projeto
	A avaliação do projeto deve ser feita ao longo do tempo, de modo a alterá-lo e modificá-lo sempre que necessário. É muito importante lembrar que, quando não se tem um bom roteiro de observação e não se sabe o que se procura, não há forma de analisar sistemática e seletivamente a informação por mais que se invista em avaliação. Assim é importante fazer, planear e rever e refletir sobre o que foi proposto e realizado.
	Ao longo de todo o ano letivo.
	- Construção da capa individual dos trabalhos das crianças para levarem para casa no final do ano letivo.

	10. Conclusão
	(Orientações Curriculares para a educação pré- escolar, 2016:4)
	O Jardim de Infância e a sociedade têm inúmeras relações, não só pelas próprias funções da mesma e pelo contributo que esta deve desempenhar no processo de socialização das crianças, mas também porque esta tem características específicas como instituição social educativa (as organizações de caráter pedagógico, a organização dos currículos escolares, entre outros). No entanto, como qualquer outra instituição e organização social apresenta um conjunto de atributos idênticos.
	Sem dúvida, que a educação é muito mais que a aquisição de conhecimentos das diferentes áreas e nunca se deve confundir com a instrução, muito mais nesta faixa etária. É um conceito mais amplo, porque na formação do ser humano intervêm outros agentes como a família, o grupo de amigos, o meio ambiente, os meios de comunicação, entre outros.
	É de extrema importância que a criança conheça a sociedade que a rodeia, principalmente o seu meio próximo.
	Assim, a educadora deve ajudar as crianças a crescer como pessoas livres, com capacidade crítica, exigindo o melhor que cada um pode dar de si mesmo à sociedade, ajudando a formar o seu caráter através da interiorização de regras e valores morais e sociais. Deste modo, além das atividades promovidas pela educadora, a instituição dispõe de atividades curriculares e extra-curriculares, de modo a que seja estimulada nas crianças a autonomia, a responsabilidade e o sentido ético e estético perante o ambiente que as rodeia.
	Neste sentido, é necessário que a educadora seja atenta e capaz de compreender as particularidades de cada criança, tendo imaginação, sentido de humor e espírito alegre no seu dia-a-dia. De acordo com a personalidade e o desenvolvimento da carreira profissional, uma educadora irá criar o seu próprio método, as suas estratégias adaptadas às crianças, e às condições físicas e humanas com que se depara no momento, sendo sempre importante uma reflexão e avaliação do seu próprio desempenho, levando ao seu sucesso como educadora de infância.
	Neste contexto, entre a educadora, instituição e a família, deve existir uma relação de cooperação e envolvimento para em conjunto ajudarem a criança a crescer de forma harmoniosa e global.
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