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1. INTRODUÇÃO 

O Projeto Pedagógico de sala é um instrumento de organização e gestão de aprendizagens 

de um grupo de crianças. 

A palavra projeto, entre os vários significados que pode apresentar denomina, geralmente, 

uma previsão de algo que se pretende realizar num espaço de tempo. O projeto 

pedagógico deve espelhar a importância que o ato de refletir, pesquisar e elaborar um 

plano de trabalho tem na educação dos mais novos. 

O trabalho no Jardim de Infância, nomeadamente  na Creche Jardim de Infância de 

Moscavide e Portela tem por objetivo proporcionar o contacto com o meio 

envolvente e com a comunidade, designadamente, instituições, autarquia, comércio 

económico-local, entre outros...promover à despistagem, inadaptação, deficiências, 

precocidades ou necessidades dos alunos prevenindo a melhor orientação e 

encaminhamento dos mesmos. Apoiar, aconselhar os pais e famílias nas questões da 

parental idade. Promoção e desenvolvimento da formação interna no sentido de 

melhorar a competência pessoal e a excelência educativa da equipa. 

Porque os primeiros anos de vida de uma criança são fulcrais para o desenvolvimento 

intelectual, emocional e moral da mesma, a creche deve ser importante para o seu 

desenvolvimento, visto que, proporciona o prolongamento da família em termos de 

cuidados e estímulos essencialmente afetivos e cognitivos. A creche deve proporcionar à 

criança o desenvolvimento das suas atividades lúdicas, manifestando o reconhecimento 

das suas capacidades e necessidades de espaço. 

Assim sendo, o Projeto Pedagógico da Sala Azul 4, referente ao ano letivo 2021/2022, 

apresenta como objetivo integrar a criança no mundo social através da brincadeira, 

focando toda a atenção nas emoções, no respeito pelo outro, pelos sentimentos e, ao 

mesmo, tempo, um respeito pelo mundo e pelo ambiente que nos rodeia. 

 

O presente projeto foi elaborado em articulação com o Projeto Educativo da Instituição 

que se intitula: “Educar para a Cidadania: Comunicar, Ouvir e Respeitar” 

englobando dois projetos num só, que se interligam e se complementam e que têm a 

duração de quatro anos. 



Projeto Pedagógico Sala Azul 4 

2021/2022 

 
 

4 
 

Este projeto tem como objetivo desenvolver o conhecimento, a compreensão, as 

capacidades, os comportamentos e os valores que permitam às crianças desempenhar um 

papel ativo na comunidade; conhecer os direitos, responsabilidades e deveres e, desta 

forma, ganhar consciência do seu papel na sociedade. 

 

A educação para a cidadania é um processo que se constrói ao longo de toda a vida. 

Começa em casa e vai-se alargando à medida que as relações das crianças se expandem 

(vizinhos, pré-escolar, escola...). Todos estes contextos são ricos em oportunidades de 

aprendizagem da cidadania. Foi por este motivo que escolhemos um tema tão complexo 

e abrangente. Se as crianças tiverem desde cedo um papel ativo e responsável na 

sociedade, imbuídos da consciência dos seus direitos e deveres, tornar-se-ão jovens e 

adultos mais “saudáveis”, criando, assim, uma sociedade melhor. 

 

... “ A educação contribui para o desenvolvimento humano… tem como pressuposto: 

fornecer a todos, o mais cedo possível, o “passaporte para a vida”, que os leve a 

compreender-se melhor a si mesmo e aos outros e, assim, a participar na obra coletiva e 

na vida em sociedade”. (Delors, 1996 p.73). 

Para pôr em prática este pressuposto consideramos importante promover a educação para 

a cidadania que reconhece a importância de disponibilizar às crianças um conjunto de 

ferramentas que os capacitem para participar de forma ativa e criteriosa nos papéis e 

responsabilidades com que se vão confrontar na vida adulta. 

O Jardim de Infância é um espaço que promove a aquisição dessas mesmas ferramentas. 

O ser humano constrói-se em interação social, sendo influenciado e influenciando o meio 

que o rodeia. É nos contextos sociais em que vive, nas relações e interações com os outros, 

que a criança vai construindo interiormente referências que lhe permitem compreender o 

que está certo e errado, o que pode ou não fazer, os direitos e deveres para consigo e para 

com os outros. 

Cabe-me enquanto Educadora criar condições para que os alunos possam desenvolver 

conhecimentos, valores e saberes que lhes permitam um exercício autónomo da sua 

cidadania. Cidadania que, “baseada na aquisição de um espirito crítico e da interiorização 

de valores, pressupõe conhecimentos e atitudes que poderão iniciar-se na educação pré-

escolar através da abordagem de temas transversais” (ME., 1997.p.55). 
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2. ADAPTAÇÃO 

A adaptação a um novo espaço e a novas pessoas é um processo intrínseco ao 

desenvolvimento do ser humano e que se inicia desde muito cedo. A entrada para a 

Creche, representa, para muitas crianças, o primeiro passo rumo à independência em 

relação aos pais, os quais se veem obrigados a repartir a confiança e a responsabilidade 

de educar os seus filhos. 

A Creche Jardim de Infância, tem um procedimento importante neste período: o Processo 

de Acolhimento que é feito de forma gradual e com a participação das crianças e da 

família promovendo o bem-estar, a segurança e a plena inserção social da criança no 

espaço. 

Na primeira semana, nos primeiros dois dias, os pais devem vir buscá-los por volta das 

11h horas, nestes dias a criança só passa o período da manhã na sala de aula. No terceiro 

dia, a criança almoça na escola e vai embora por volta das 12h15. No quarto e quinto dia, 

almoça, dorme e lancha. 

Devido a esta situação pandémica, os pais não podem entrar na escola, sendo o 

acolhimento feito, no portão da escola. 

Por este motivo, é importante que este momento decorra com a maior serenidade e afeto 

possíveis, mas também sem hesitações, para que a criança sinta esta nova etapa como 

uma situação segura e acolhedora – um caminho por onde se pode aventurar sem receio. 

A adaptação das crianças deve ser progressiva pois cada uma tem a sua dinâmica e o seu 

ritmo próprio e cada uma leva o seu tempo para se ambientar ao novo espaço físico, às 

outras crianças e também aos adultos que passarão a fazer parte do seu dia-a-dia. 

Em média, considera-se que, durante o primeiro mês, a criança está em fase 

de adaptação à escola e às novas realidades. No entanto, cada criança é uma 

individualidade própria e o ajuste diário de emoções é sempre diferente, pelo que a 

instabilidade emocional faz parte da habituação da criança a qualquer meio estranho. 
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Nesta fase inicial da vida de uma criança, principalmente quando vai para a Creche, há 

sempre um adulto na sala com quem a criança irá criar laços afetivos mais fortes e 

intensos, a esta situação, chama-se vinculação. Esta vinculação vai trazer à criança uma 

maior segurança, que vai fazer com que esta se sinta protegida e consiga então, transmitir 

aos pais que está bem, serena e tranquila sempre que vai para a creche. 

É também importante referir que se a criança tiver algum objeto transacional que a 

acompanha sempre (fralda, boneco, pano...) é importante que o traga sempre. Estes 

objetos designados por Winnicott, por objetos transacionais, são usados pela criança 

como um suporte na conquista da autonomia, uma vez que são uma espécie de substituto 

materno e permitem à criança organizar-se na ausência das figuras de referência. 

 

Os pais desempenham um «papel fundamental na forma como os filhos reagem às mais 

variadas situações do dia a dia. E o mais importante é não cederem à tentação de 

compensar o tempo em que deixaram o filho num ambiente que não o familiar. 

A confiança na escola é, então fundamental: os pais não devem mostrar a sua ansiedade 

por ‘largarem’ os filhos numa Creche ou Jardim de Infância, uma vez que se os estão 

a deixar naquele local foi porque, após uma longa procura, o elegeram como um local de 

confiança para cuidarem e educarem as suas crianças. 

 

A firmeza dos pais tem um papel extremamente importante nesta hora e chega um 

momento em que as crianças percebem que o mundo é algo mais que uma mera 

continuidade de si próprios e, nesta linha de ideias, têm de aprender que aquelas duas 

pessoas, para além de serem os pais que o adoram, são também duas pessoas com outras 

coisas suas para ser e fazer. Assim sendo… 

 

“Eu aprenderei que posso brincar e divertir-me descansado.” 

“Quando eu perceber que os meus pais, voltam sempre para me vir buscar, eu aprenderei 

que posso brincar e divertir-me descansado enquanto eles aqui não estão. Porque sei que 

sou amado tanto em casa como na minha escolinha.” 

Assim a criança vai adquirindo segurança e estabilidade. 
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2.1 Relação Escola-Família 

Quando a escola se aproxima da família e a família do processo educativo da criança há 

uma aproximação positiva que resulta num maior desenvolvimento das competências das 

crianças. 

A interação das famílias na vida da criança que frequenta a creche tem efeitos no seu 

desenvolvimento global. Para as crianças também há benefícios quando os pais se 

interessam pelas suas atividades, têm uma maior motivação e como tal desenvolvem 

atitudes positivas em relação à aprendizagem, dando origem ao sucesso educativo e 

pessoal. As potencialidades são transformadas em capacidades. 

O desenvolvimento da criança está inevitavelmente ligado à escola e à família. 

Considerando que cada pessoa é autora e participante da sua história de vida, escola e 

família devem fomentar uma educação para a liberdade baseada na promoção da 

construção do projeto pessoal de vida de cada criança e facilitar as capacidades de cada 

um tendo em conta a sua individualidade. A parte que compete aos pais na educação da 

liberdade assume o contraste entre momentos de autoridade e de diálogo. 

 

Quando falamos em autoridade, é no sentido de uma paternidade responsável e 

interessada e não em autoritarismo. Só existe uma atitude capaz de equilibrar as relações 

de autoridade-dependência entre pais e filhos: a autenticidade. A autenticidade permite 

que os pais sejam pais, e não que aparentem uma paternidade, e torna possível que os 

filhos sejam filhos. 

 

Os pais também devem ajudar a promover as aprendizagens como ler aos filhos, 

conversar sobre diferentes temas, pedir-lhes a opinião, passear, ir a museus e locais 

históricos, entre muitas outras atividades. 

Além disso, os pais podem ajudar a proporcionar um ambiente facilitador da 

aprendizagem. 

Também é importante para as crianças sentirem que os seus familiares participam nas 

atividades organizadas pelo jardim-de-infância, eles fizeram um investimento que gostam 
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de ver reconhecido. Os pais também têm a possibilidade de conhecer melhor o que se faz 

no jardim, os educadores e colegas. 

Na Creche/ Jardim de Infância de Moscavide e Portela, o contacto com as famílias pode 

desenvolver-se através de múltiplas situações, como por exemplo: 

 

Reuniões de PAIS, (Reuniões de Apresentação e Reuniões de Avaliação) Devem 

preparar-se sistematicamente, evitar o uso de tecnicismos, responder às perguntas e 

inquietações dos pais e não centrar-se só no currículo ou programação, mas antes na 

estrutura e organização das atividades na escola, o que os seus filhos vão fazer nela. 

 

Entrevistas individuais, (Anamnese): É importante que não se transformem num 

simples interrogatório. Devemos esforçar-nos por criar um ambiente amigável e de 

diálogo, que permita às famílias expressar as suas opiniões e dúvidas. Estas entrevistas 

servem ao mesmo tempo para demonstrarem aos pais que têm nele um aliado para a 

educação dos seus filhos. 

 

Entradas e saídas: devemos aproveitar estas oportunidades para comentar as incidências 

do dia. 

 

Quadro Normativo, Plano de Contingência, Calendário Escolar: estes documentos 

dão informação sobre a organização, atos relevantes ou formalidades. 

 

E-mail da Sala: funciona para que pais e educadora troquem informações diárias, e ou, 

semanais, acerca do aluno. 

 

Gabinete de Apoio e Aconselhamento Psicopedagógico: onde se encontra sempre 

presente a psicóloga da escola que trabalha diretamente com as educadoras e crianças da 

instituição e disponível para qualquer esclarecimento requerido pelos pais. 
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É fundamental, os pais ajudarem os seus filhos a desenvolverem hábitos de trabalho e 

atitudes de cooperação, nomeadamente, sendo pontuais e assíduos, estimulando o respeito 

pelos colegas e a entreajuda, valorizando os trabalhos que vão realizando. 

Os pais devem seguir atentamente as informações transmitidas pela Creche/jardim-de-

infância, no que se refere a: 

- Atividades desenvolvidas pela mesma 

-  Informação sobre o desenvolvimento do seu educando 

- Assiduidade e pontualidade (é importante o cumprimento da chegada dos alunos até às 

9h30 para não haver uma quebra de rotina) 

- O contacto com frequência a educadora para trocar informações sobre aspetos 

relacionados com a integração do seu educando na creche/jardim-de-infância 

proporcionando informações diversas (familiares, afetivas, económicas, de saúde, 

comportamentais...) e para saberem a evolução no processo de aprendizagem do seu 

educando. 

 

Os Pais devem facilitar o acesso a pesquisas de informação quando as crianças, para isso 

forem solicitados pelas Educadoras; manifestem desejo pessoal de o fazer; conheçam o 

Projeto Educativo e a sua organização, de modo a poderem orientar o seu filho sobre as 

alternativas que o percurso escolar vai oferecendo; colaborem na vida da Escola, 

conhecendo e participando no desenvolvimento do seu Projeto Educativo e Regulamento 

Interno; participem com os outros Encarregados de Educação nas reuniões com os 

Educadores quando convocados para o efeito, em atividades promovidas pela Escola, no 

âmbito do seu Projeto Educativo ou nas atividades destinadas à Família (dia Pai/ dia da 

mãe). 
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3. CARATERIZAÇÃO DO GRUPO 

 

O grupo que frequenta a Sala Azul 4 no ano letivo de 20221/2022 é constituído por 17 

crianças no total, 6 são do sexo masculino e 11 do sexo feminino. As crianças têm idades 

compreendidas entre os dois e os três anos de idade, sendo que a partir de Março, 

começam a fazer 4 anos.  

 

Algumas crianças frequentam a Creche e Jardim de Infância da Junta de Freguesia de 

Moscavide e Portela, desde o ano passado e apenas 7 crianças são novas na nossa escola. 

Destas 7 crianças, 3 vêm de outra escola, 4 crianças vêm de casa e nunca frequentaram 

uma escola. 

 

Em relação à adaptação, choraram um pouco ao início, o que é normal, pois não conhecem 

os adultos, o espaço envolvente é totalmente novo para elas, não estão habituados à rotina 

da escola e tudo e todos são estranhos para elas. Apesar destas dificuldades, foi um grupo 

que fez uma boa adaptação e que nesta altura já conhecem todos os adultos e meio 

envolvente. Penso que o facto, de ser um grupo de crianças pequeno, ajudou a que 

corresse bem a adaptação. Não podemos esquecer, que os pais tiveram um papel muito 

importante nesta fase, e ajudaram imenso a que esta adaptação corresse da melhor forma. 

 

A caraterização do grupo de crianças ainda está em construção, pois requer uma 

observação e análise pormenorizada dos estádios de desenvolvimento, necessidades e 

interesses do grupo de crianças. Deste modo, o grupo está em permanente observação de 

desenvolvimento. 
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4. CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO 

4.1 Organização do espaço 

A organização do ambiente educativo deve ter sempre em conta as necessidades e as 

características das crianças. Um espaço pedagógico organizado possibilita à criança 

aprendizagens e vivências que estimulam a sua imaginação e criatividade. No seu 

desenvolvimento global, o espaço em que a criança vive e cresce é decisivo. É 

fundamental que a criança conheça um espaço para se situar e movimentar. 

O Educador tem que olhar para a criança como um todo, em todas as suas dimensões: 

emotivo – expressiva, sócio relacional e sensório‐psicomotor, não subestimando qualquer 

uma delas. Aqui reside, pois a multidimensionalidade da educação na infância. 

É nesta dimensão que pretendemos esboçar o desenho curricular, a boa organização do 

espaço depende de um bom funcionamento das atividades que são realizados na sala. É 

muito importante que as crianças se sintam confortáveis no ambiente em que se 

encontram, por este motivo a educadora deve ter em conta a distribuição e organização 

das áreas dentro da sala. Se o grupo se sentir num clima harmonioso irá sentir‐se muito 

mais motivado e deste modo irá realizar as suas atividades quer livres, quer orientadas, 

com mais gosto e claro está com melhores resultados. 

A sala azul 4, é composta por um tapete de psicomotricidade, vários brinquedos lúdicos, 

um leitor de Cd`s, e ainda uma pequena área que possibilita o “faz de conta”. 

Esta sala recebe luz natural, os materiais estão ao alcance das crianças para que elas 

livremente os possam explorar. Neste sentido, essa possível escolha dos materiais faz com 

que a criança tenha oportunidade de pôr em prática as suas ideias, mostrando desse modo 

as suas emoções, sentimentos e a forma como interpreta a sua realidade. O Educador ao 

fomentar a exploração dos espaços e dos materiais está a promover a autonomia, a 

independência, a competência e sucesso do grupo. No que respeita à higiene, as salas 

encontram-se sempre limpas. A organização do espaço e materiais da sala de atividades 

é flexível, uma vez que temos em consideração as necessidades e evolução das crianças, 

podendo assim sofrer algumas modificações durante o ano letivo. 
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PLANTA DA SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

1 Porta de entrada 

2. Janelas 

3. Armários 

4. Tapete e Área de Jogos de chão com colchões 

5.Cozinha 

6. Mesas e cadeiras 

7. Garagem 
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4.1 Organização do Tempo (rotinas) 

Num contexto de aprendizagem ativa para crianças mais novas, os horários (a sequência 

diária de acontecimentos, o tempo de escolha livre, refeição, tempo de exterior) e as 

rotinas (interações com o adulto durante o almoço, a sesta e os cuidados corporais) estão 

ancorados, para cada criança, em torno da principal figura que presta cuidados. 

Ter esta figura como uma “base” garante segurança para a criança durante o período que 

está fora de casa. Os horários e as rotinas são suficientemente repetitivos, embora 

flexíveis, para que as crianças ganhem confiança para a aquisição das suas competências 

em desenvolvimento, embora permitam que as crianças passem suavemente, ao seu ritmo, 

de uma experiência interessante para outra. 

Os educadores planificam de forma flexível e centrada na criança e no tempo de grupo. 

Em conjunto, os intervenientes da ação educativa concebem horários e rotinas centradas 

nas necessidades e interesses das crianças, proporcionando-lhes um sentimento de 

controlo e pertença. 

Embora o tempo corresponda a momentos que se repetem com uma certa periodicidade, 

o tempo educativo tem normalmente uma distribuição flexível. A sucessão de cada dia 

ou de momentos, isto é, a rotina é educativa, o educador planifica-a intencionalmente. 

A distribuição do tempo relaciona-se com a organização do espaço pois a utilização do 

tempo depende das experiências e oportunidades educativas proporcionadas pelos 

espaços, por isso, reforça-se a importância da entrada na escola até às 9h30. Deste modo, 

o tempo e o espaço devem ser articulados e deverão adaptar-se às caraterísticas e 

necessidades do grupo, bem como de cada criança, 

Neste ambiente as equipas de ensino constroem a rotina diária a partir dos seguintes 

segmentos temporais: 
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Horário Atividade/Rotina Local 

 
9h00-9h30 
 

 

Pequeno-Almoço 

 

Sala de Atividades 

 

 
9h30-10h00 

 

Tapete 

 

 

Sala de Atividades 

 
10h00-11h15 
 

 

Atividades dirigidas 

 

Sala de Atividades 

 
11h15-12h00 
 

 

Brincadeiras Livres/ 

Recreio 

 

 

Sala de Atividades 

Espaço Exterior 

 
12h00 
 

 

Cuidados de higiene 

 

 

Casa de Banho 

 

 
12h15-13h00 

 

Almoço 
 

Refeitório 

 

13h00-13h15 

 

Cuidados de Higiene 

 

Casa de Banho 

 
13h15-14h45 
 
 

 

Sesta 

 

Sala de Atividades 

 
14h45-15h00 

 

Cuidados de Higiene 

 

Casa de Banho 

 

 
15h00-16h00 
 

 

Atividades/Tapete/Histórias 

Brincadeiras Livres 

 

 

Sala de Atividade 

Espaço Exterior 

 

 
16h00-16h30 

 

Lanche 

 

Refeitório 

 
16h30-19h30 

 

Brincadeiras Livres 

Espaço Exterior/Pavilhão 

 

Sala de Atividade 

Espaço Exterior 

Pavilhão 
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5. METODOLOGIA 

“Não existe, nem creio que alguma vez exista, uma forma exata de educar (…) tudo 

quanto podemos aconselhar, no estado atual dos nossos conhecimentos é que cada um 

eduque  com verdade e espontaneidade”. 

(Santos, J., 1991:67) 

A nossa metodologia privilegia a preocupação de um ensino-aprendizagem 

individualizado na sala de aula, cabendo ao educador estruturar objetivos, estratégias e 

técnicas, atividades e materiais que assegurem um ambiente adequado às crianças, de 

modo a conseguir o sucesso escolar e a realização das competências gerais respeitando as 

necessidades individuais de cada um. 

Assim sendo, a metodologia que se pratica em sala de aula, assenta num modelo de ensino 

chamado High Scope. Esta forma de ensinar considera que as crianças aprendem 

ativamente, através do envolvimento ativo com pessoas, materiais e ideias. É um modelo 

centrado na criança, nas suas explorações, e nas ”Experiências-Chave”. Estas têm por 

base aquilo que os bebés e crianças mais novas descobrem nas suas aventuras diárias de 

aprendizagem ativa. 

Assumimos o compromisso de ajudar as crianças a crescerem felizes, saudáveis, em 

segurança, autoconfiantes, desenvolvendo a sua autoestima. Não vamos esquecer que 

brincar é fundamental e vamos articular as atividades lúdicas com o desenvolvimento 

cognitivo e o espírito crítico, desenvolvendo uma consciência ética, num processo 

progressivo de interação social, e estimulando a curiosidade das crianças para novas 

aprendizagens. 
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6. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

O Plano Anual apresentado tem uma ordem específica para ser abordado, no entanto, 

pode vir a ser alterado se surgirem questões e dúvidas apresentadas pelas crianças que 

necessitem ser esclarecidas. A nossa função é ir ao encontro dos interesses das crianças, 

requisito essencial para o seu crescimento e aprendizagem. 

 

Meses Conteúdos Temáticos Dias comemorativos 

 

Setembro 

 

- Fase de Adaptação 

- Integração das crianças 

- Exploração dos materiais da sala 

- Desenvolver atividades de rotinas: 

acolhimento, planificação em grande 

grupo, momentos de arrumação, higiene 

e lanche/almoço 

 

 

 

 

Outubro 

- Estação do Ano: O Outono 

- Promover novas situações de 

exploração do mundo 

- Tocar, explorar, mexer em folhas de 

outono 

- Dar oportunidade às crianças de 

conhecerem as tradições 

 

     Outono 

      Halloween 

      Dia da Alimentação 

 

Novembro - Descobrir e reviver as tradições de S. 

Martinho de uma forma lúdica 

- Elaboração de trabalhos alusivos ao S. 

Martinho 

- Explorar os sentidos: Olfato 

        Dia de S. Martinho 

 

Dezembro -Estação do Ano: Inverno 

- Realizar atividades coletivas para 

explorar o Inverno 

        Inverno 

        Festa de Natal 
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-Realização dos postais de Natal  

Explorar os sentidos: Olfato/ Tato 

 

Janeiro - Conhecer as tradições relacionadas 

com Dia de Reis 

- Construir uma coroa de Reis 

- Exploração dos sentidos: Tato/Audição 

       Dia de Reis 

Fevereiro - Conhecer as tradições relacionadas 

com o Carnaval 

- Construção de máscaras de Carnava 

 

    Carnaval 

 

Março - Estação do Ano: A Primavera 

- Elaboração da prenda para o Pai 

- Exploração dos sentidos: Visão 

       Dia do Pai 

       Dia da Árvore, Primavera 

 

 

Abril - Páscoa 

- Elaboração do postal da Páscoa 

- Exploração dos sentidos: Paladar 

 

       

 

     Páscoa 

Maio - Realização de uma prenda para a Mãe 

- Reconhecer a importância da Família 

-Formas Geométricas 

       Dia da Mãe 

       Dia Mundial da Família 

Junho - Atividades Lúdicas 

- Estação do Ano: Verão 

 

       Dia da Mundial da Criança 

       Verão 

 

Durante este ano letivo, para além das atividades acima referidas, vamos proporcionar às 

nossas crianças amplos processos de aprendizagens que só podem ser acionados no calor 

seguro de uma relação harmoniosa entre pais, educadoras e crianças. 

Os bebés e as crianças pequenas estão sempre dependentes do contato humano, de se lhes 

falar, da atenção que lhes dá e da ternura com que recebem. 
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Por isso é muito importante: 

- Educação da audição e da atenção através de sons barulhentos (vozes, campainhas, 

pandeiretas, etc.) que mais tarde virão em direções diferentes, com alturas e sequências 

de sons diferentes. Estimulação da própria produção de ruídos (bater palmas, sons de roca, 

etc.) 

- Educação da visão e da atenção através de estímulos luminosos e em movimento, através 

de objetos com formas simples e cores nítidas (bolas, rocas, etc.), para isso é conveniente 

limitarmo-nos a poucos objetos que mostraremos muitas vezes. Mais tarde poderemos 

acrescentar outros objetos mais pequenos, bem como imagens simples. 

- Exercícios de movimentos bucais, sucção, lombar, mastigar (mais tarde, quando se dão 

alimentos sólidos) e igualmente fazer brincadeiras com sopro. 

-Ensinar a apalpar, mexendo em vários objetos com a mão (ao principio será conduzida). 

- Exercícios para a movimentação das mãos, com estimulação para agarrar, dar a mão, 

bater palmas, dizer adeus, bater à porta, atirar uma bola, fazer construções, chapinhar, 

atirar com coisas, fazer brincadeiras simples com os dedos, etc. 

- Preparar a capacidade de comunicação da criança chamando-a pelo seu nome próprio, 

dizendo-lhe palavras ternas, dizendo o nome das pessoas e coisas e falando-lhe 

incansavelmente durante todas as atividades. 

- Estímulo para fazer ritmos: em conjunto e para cantar sons e melodias. “Ensinar” a 

criança progressivamente a empregar palavras determinadas para exprimir os seus 

desejos, ao pedir determinado objeto, repetindo incansavelmente as palavras e tendo as 

reações apropriadas. 

- Habituar a criança a beber pelo seu copo e a comer com a colher. 

- Habituar a criança a ter um determinado ritmo de vida. Fazer surgir e aprofundar 

estímulos emocionais, como alegria, confiança, bem-estar, etc., dando à criança 

possibilidade de fazer experiências, exteriorizando sentimentos, deixando-a participar e 

aprovando os seus esforços. 

-Tudo o que se faça terá sempre que ser adaptado à maneira de ser da criança. 

- Mostrar à criança como se faz, fazê-la colaborar e estimular a sua participação e 

iniciativa. 

-Todas as capacidades adquiridas devem ser incansavelmente exercitadas e repetidas. 

Tudo o que queremos “ensinar” de novo deverá ser incorporado somente através de 

pequenos passos. 
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- Todas as “ordens” que se dão, bem como os estímulos de aprendizagem deverão ser 

simples, calmos mas enérgicos. 

- É muito importante que a criança conheça e brinque com objetos que há em todas as 

casas (tigelas, colheres de pau, molas de roupa, botões, papéis, etc.). 

 

A creche organiza atividades adequadas ao bom desenvolvimento da criança nesta faixa 

etária, das quais apresentamos alguns exemplos e as respetivas finalidades: 

Canções – Memorização, linguagem, ritmo, gosto pela música, disciplina; 

Lengalengas – Exploração dos sons e ritmos, expressão através da linguagem oral, 

gestual e corporal 

Pintura com dedo, mãos e pés – Exploração de diferentes materiais, cores, formas 

e texturas, controlo da motricidade, gosto estético; 

Jogos – Compreensão de regras, socialização; 

Modelagem – Controlo da motricidade, capacidade de exploração; 

Rasgagem e colagem – Motricidade, autonomia, iniciativa; 

Histórias – Descoberta de si e do outro, linguagem verbal e não-verbal, 

imaginação; 

Fantoches – Concentração, visualização; 

Brincadeira livre e orientada – Socialização autonomia, liberdade de escolha 

 

Exemplos de Atividades 

 Histórias simples; 

 Lengalengas; 

 Brincar com papéis coloridos; 

 Colagem; 

 Desenho livre e com vários tipos de materiais; 

 Balões com cores; 

 Bolas de sabão; 

 Sacos cheios com materiais diversos; 

 Bolas; 

 Blocos grandes; 

 Caixas de papelão; 

 Brincar com caixas de cartão; 



Projeto Pedagógico Sala Azul 4 

2021/2022 

 
 

20 
 

 Músicas (canções de roda, mímica); 

 Fantoches; 

 Brincar com água; 

 Jogos de sombras; 

 Contacto lúdico com alimentos; 

 Pintura com diferentes técnicas; 

 Celebrações relativas às passagens de etapas (largar a chucha, largar a fralda, …); 

 Vivência das festas escolares; 

 Celebração dos aniversários de cada criança; 

 

A Educadora acompanha o desenrolar do trabalho dos grupos apoiando-os na superação 

de dificuldades de desenvolvimento assim como na superação de crises, conflitos e 

bloqueios que surgem no decorrer dos trabalhos. 
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7. OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Os objetivos, para este ano letivo, foram organizados tendo por base as Orientações 

Curriculares mais recentes lançadas pelo Ministério da Educação. 

 

É neste documento que se baseia de forma clara e inequívoca o trabalho realizado na Sala 

Azul 4. A Lei quadro estabelece como principio geral que “a educação pré escolar é a 

primeira etapa da educação básica no processo da educação ao longo da vida, sendo 

complementar da ação educativa da família, com a qual se deve estabelecer estreita 

relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em 

vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário”. 

 

Objetivos Gerais 

Decorrem deste principio geral os objetivos gerais pedagógicos definidos para a educação 

pré- escolar: 

 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de 

vida democrática numa  perspetiva de educação para a cidadania; 

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade 

das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade; 

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 

 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diferenciadas; 

 Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meio 

de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

 Despertar a curiosidade e pensamento crítico; 

 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no âmbito 

da saúde individual e coletiva; 

 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover à 

melhor orientação e encaminhamento da criança; 
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 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efetiva colaboração com a comunidade; 

 

Objetivos Específicos 
 

Os objetivos específicos têm um significado mais restrito do que os gerais, pois surgem 

no seguimento de cada atividade pontual, consistirão no desdobramento dos objetivos 

gerais e irão ao encontro dos vários temas a serem abordados. 

1. Formação Pessoal e Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

2. Expressões 

Oral 

 

 

Motora 

 

outro; 

 

stáculos em vez de contornar; 
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Plástica e Musical 

-se enquanto ser individual nas diferentes 

atividades  plásticas; 

teriais 

 Exploração de diversos instrumentos 

 

8. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

A Creche Jardim de Infância de Moscavide e Portela dispõe de inúmeros recursos 

materiais e humanos, de modo a promover o processo de ensino-aprendizagem das 

crianças. 

Recursos Humanos 

- Educadoras de Infância 

- Auxiliares de Ação Educativa 

- Crianças 

- Famílias 

- Comunidade 

- 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 
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Físicos 

- Sala de atividades; 

- Pavilhão; 

- Espaço exterior; 

- Visitas ao exterior 
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9. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

A avaliação deve ser um elemento integrante e regulador da prática educativa de qualquer 

profissional de educação. 

 

A avaliação no Pré-escolar assume uma dimensão claramente formativa, pois diz respeito 

a um processo contínuo e interpretativo que privilegia os processos deixando para último 

plano os resultados. A avaliação no Pré-escolar não se apresenta como um ato 

classificatório mas sim como acompanhamento e promoção do desenvolvimento da 

criança valorizando sempre os seus progressos. A avaliação das crianças exige aos 

educadores muita observação, reflexão, registos diários e, sobretudo, grande 

sensibilidade. 

 

Avaliação Direta dos comportamentos das crianças; 

Participação e entusiasmo das crianças nas atividades; 

Informação diária aos pais; 

A avaliação das crianças é contínua e tem três momentos: inicial, e final. 

 

Avaliar é um ato pedagógico que requer uma atitude e um saber específico através do 

qual o educador desenvolve estratégias adequadas, tendo em conta os contextos de cada 

criança e do grupo no respeito pelos valores de uma pedagogia diferenciada. 

 

Para além da avaliação das crianças, durante os três períodos os pais preenchem um 

questionário de satisfação, visando aferir o grau de satisfação e motivação dos mesmos 

relativamente à higiene e segurança no Jardim-de-infância, serviços administrativos, 

direção pedagógica, trabalho pedagógico de sala, etc...Todos os comentários e sugestões 

dos pais são tidos em consideração, por forma a melhorar o funcionamento da escola. 
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10.CONCLUSÃO 

É na creche que a criança passa o período que constitui a base de toda a formação da sua 

personalidade que a identificará no futuro. Cabe aos educadores, em conjunto com a 

família, proporcionar-lhe um ambiente estável logo após o seu nascimento: estes 

intervenientes na construção da sua personalidade funcionam como suporte para as 

crianças, na sua primeira infância. 

 

A atividade pedagógica inclui três elementos: um saber, uma relação e um dever. Os 

resultados aqui apresentados reportam-se ao conjunto de fatores com o contexto da 

educação Pré-escolar. 

 

Por isso mesmo, a Creche e Jardim de Infância da Freguesia de Moscavide e Portela é o 

local privilegiado para satisfazer os cuidados necessários a um bom desenvolvimento 

físico, afetivo e intelectual das crianças que o frequentam, é um local onde os pais podem 

deixar os seus filhos durante parte do dia, partilhando as suas responsabilidades e 

cuidados com o pessoal da Instituição. Assim sendo, devem ser vistos como centros de 

difusão e apoio educativos, onde as crianças recebem a atenção necessária ao seu 

desenvolvimento. 

Fica a certeza que de tudo faremos 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. 

Um abraço ou um pegar ao colo podem dizer tudo a uma criança, pois são símbolo de 

afetividade e ajudam-na a crescer, a tornar-se num adulto feliz, autónomo, livre, solidário 

e equilibrado! 

 

Devido à pandemia, que vivemos a nossa creche viu-se obrigada a alterar a rotina diária 

e todo o funcionamento da escola. Tentamos arranjar as melhores estratégias, para 

garantir a maior segurança para as nossas crianças e funcionárias. Assim alteramos, o 

horário de abertura e fecho da creche para as crianças, para garantir a limpeza da mesma, 

as adaptações, foram feitas na rua, no portão da escola, tento sempre em atenção as novas 

regras, manter a distância e usar sempre máscara, as crianças também têm de levar 

calçado próprio para a escola, sendo os pais a calçá-lo. Envio em anexo o Plano de 

Contingência. 



Projeto Pedagógico Sala Azul 4 

2021/2022 

 
 

27 
 

11. BIBLIOGRAFIA 

 

- CURY, Augusto, Pais Brilhantes, Professores fascinantes, Ed. Pergaminho, Viseu, 2014 

- CORREIA, Isabel, “ A Pessoa do Educador “, Conferência apresentada no V encontro 

nacional da APEI, Aula Magna 

- FORMOSINHO, Júlia (org.) et all (2002). Modelos Curriculares para a Educação de 

Infância. Coleção Infância. Lisboa: Porto Editora, 2ª edição. 

- HOHMANN, Mary e WEIKART, David P (2003). Educar a Criança. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2ª edição 

-  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, Lisboa: Ministério da Educação, 

2ª edição, 200 

Portela, 31 de outubro de 2021 

A Educadora 

Tânia Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Pedagógico Sala Azul 4 

2021/2022 

 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 


