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INTRODUÇÃO 

 

A Creche constitui uma das primeiras experiências da criança 

num sistema organizado, exterior ao seu círculo familiar, onde irá ser 

integrada e no qual se pretende que venha a desenvolver 

determinadas competências e capacidades. 

 Com o início de mais um ano letivo, deparamo-nos com um novo 

grupo de rostos expectantes, na maioria intimidados pelas vivências 

proporcionadas na escola que ainda irão descobrir. Tudo é novo: a 

creche, a sala, a educadora, as auxiliares, outras crianças para 

partilhar atenções e materiais, novas rotinas, regras e dinâmicas de 

trabalho. É tempo de choros sentidos, de consolo às famílias que se 

despedem com o coração apertado e que regressam até nós ansiosas 

por saber como foi o dia, até que se criem os laços relacionais que 

tornam todas estas vivências naturais e saudáveis! 

 Para nós, equipa, a expectativa não é menor e a vontade de 

enriquecer o quotidiano de todos os envolvidos neste processo 

dinâmico que é a educação mantém-se, ainda que, a cada dia, se 

enfrentem novos e maiores desafios. 

 

 O Projeto não é nada mais que um conjunto de linhas onde 

consta toda a ação educativa que se pretende ao longo do ano. O 

Projeto Curricular de Grupo da Sala Verde 1 visa o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças, integrando um conjunto diversificado de 

atividades e a abordagem de diferentes áreas de conteúdo. Este 

projeto diz respeito ao grupo de crianças e contempla as opções e 

intenções educativas da educadora e a forma como prevê orientar as 

oportunidades de desenvolvimento do grupo. O projeto deve adaptar-

se às características de cada grupo e ter em conta as iniciativas das 

crianças, os seus projetos individuais de pequeno ou de todo o grupo. 
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A creche é um “estágio” essencial para o estabelecimento dos 

alicerces mais adequados e equilibrados numa vida que se inicia, e 

que se quer bem-sucedida. É aqui que a criança vai ter contato com 

os mais variados objetos começando a distinguir as formas, as cores, 

os cheiros e a descobrir e desenvolver novas sensações e emoções. 

Cabe ao adulto o papel importante de proporcionar à criança todos os 

meios para que esta possa explorar e desenvolver as suas 

potencialidades, nunca esquecendo que a creche deve ser considerada 

o prolongamento da família em termos de cuidados e estímulos, 

nomeadamente afetivos e cognitivos. Ao longo do ano letivo 

2021/2022 pretendo proporcionar várias experiências de 

aprendizagem às crianças e partir daí com o intuito de atingir os 

objetivos predefinidos neste projeto e no perfil de desenvolvimento 

das crianças, seguindo assim uma linha de prática baseada no tema 

“As primeiras descobertas”, uma vez que é nesta fase que as 

crianças fazem grandes descobertas no seu dia-a-dia. 

 Assim, este projeto foi construído tendo em conta as 

características, interesses e necessidades do grupo de crianças para 

que a prática pedagógica seja a mais adequada ao mesmo, de forma 

a proporcionar o melhor bem-estar psicológico e físico de cada uma 

das crianças, mantendo um envolvimento próximo com a família e 

aproveitando todas as oportunidades que esta possa trazer como 

novas aprendizagens. É crucial que a educadora conheça cada uma 

das crianças, em contexto individual e de grupo, bem como a forma 

como interagem entre si e com os adultos das salas, para que sejam 

identificados os pontos mais fracos e mais fortes dos grupos, para que 

a sua intervenção vá ao encontro dos objetivos delineados, de uma 

forma adequada e lúdica. Assim, compete-me a mim, enquanto 

educadora, e à minha equipa acompanhar as crianças no seu dia-a-

dia e prepará-las para a sociedade onde estão inseridas, salientando 

que este contexto é, mais que qualquer outro, recheado de afetividade 

constante, genuína e imprescindível. 
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Vou também dar muita importância ao brincar, por isso, é minha 

intenção que os pais/encarregados de educação tenham consciência  

da importância do ato de brincar e de todas as aprendizagens que as 

crianças fazem a partir deste ato. Ao brincar, as crianças vão-se 

apropriando de conceitos que lhe permitem dar sentido ao mundo, 

podendo assim reconhecer-se o contributo para a aprendizagem de 

diversos tipos de conhecimento, tais como, a língua, a matemática, as 

ciências. É esta curiosidade e interesse das crianças por explorar e 

compreender que dará progressivamente lugar à sua participação no 

desenvolvimento de projetos de aprendizagem mais complexos, que 

mobilizam diferentes áreas de conteúdo. 

A criança e a sua automotivação para a descoberta serão a 

minha principal motivação, procurando proporcionar um ambiente 

estimulante, indispensável ao seu desenvolvimento integral e 

harmonioso. 

 

Apenas as datas festivas ou eventos da Creche serão já incluídos 

no Plano Anual de Atividades. 

 

Associado a este projeto, está o tema do Projeto Educativo: 

- “Educar para a cidadania: comunicar, ouvir e respeitar” 

–com este projeto pretende-se promover a importância do 

pensamento crítico e socialmente responsável, bem como a 

participação de pais e alunos e o envolvimento de todos os agentes 

educativos para que a cidadania não seja uma palavra sem sentido. 

Assim, pretende-se: 

- desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa 

atitude de partilha e de responsabilidade social; 

- respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros; 

- desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente 

ao que se passa no mundo que a rodeia; 

- conhecer e valorizar manifestações do património natural e 

cultural, reconhecendo a necessidade da sua preservação. 
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Tendo em conta a atual situação do país devido à pandemia da 

COVID-19, foram feitas algumas alterações na rotina da creche, 

nomeadamente a troca de calçado à chegada e à saída da creche, a 

desinfeção das mãos à chegada e várias vezes ao longo do dia, 

proibição da entrada de brinquedos de casa na escola, proibição da 

entrada dos pais na escola (apenas entram no recreio). 

Assim, tornou-se necessário definir estratégias que permitam o 

ensino presencial, dando prioridade à prevenção da doença e à 

minimização do risco de transmissão de SARS-COV-2, com condições 

de segurança e higiene na nossa creche no ano letivo 2021/2022. 

A atuação rápida e coordenada entre os diferentes agentes da 

comunidade educativa será essencial para o controlo da transmissão 

em contexto escolar, tendo assim sido garantidas as seguintes 

estratégias: 

– planeamento – elaboração de um Plano de Contingência 

no qual constam os procedimentos a adotar perante um caso suspeito 

de COVID-19; 

– reorganização do espaço escolar – reorganização do 

espaço de forma a cumprir a legislação em vigor e as orientações da 

DGS no que diz respeito às medidas de distanciamento físico, higiene 

das mãos, etiqueta respiratória e utilização de máscara por parte dos 

adultos; 

– promoção de comportamentos preventivos – divulgação a 

toda a equipa educativa, bem como aos encarregados de educação 

das medidas preventivas e a importância da mobilização da 

comunidade escolar para a sua prática; 

– comunicação – assim que houver identificação de um caso 

suspeito e/ou confirmado de COVID-19, tanto a creche como os 

encarregados de educação devem de imediato ser contactados de 

modo a controlar as cadeias de transmissão. 
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O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO 

 

A adaptação de uma criança a um espaço novo com pessoas 

novas é sempre difícil, deste modo, há que tentar proporcionar-lhe 

algo que lhe seja familiar, que ela goste, que a faça sentir bem e em 

segurança. 

 As crianças que chegam à creche pela primeira vez encontram-

se numa situação completamente nova, por isso, o novo espaço, o 

afastamento, a separação da família e o começo de uma vida coletiva 

com todas aquelas caras desconhecidas justificam plenamente as suas 

reações mais ou menos violentas, manifestando-se por vezes 

sentimentos de receio, de aflição e de insegurança. 

 Para que, quando iniciamos o ano letivo, em setembro, eu possa 

já conhecer um pouco as crianças, as suas rotinas e hábitos, foram 

realizadas em maio e junho as Reuniões de Anamnese onde falámos 

também sobre a adaptação, de forma a que este processo ocorra de 

forma tranquila e feliz não só para as crianças, mas também para os 

pais.  

 Durante este processo as rotinas são também momentos 

securizantes que estruturam e se repetem no dia a dia da creche, para 

além de serem momentos educativos, em que ajudarão a criança a 

tornar-se mais competente e independente. 

 

Primeiros objetivos da educadora 

- ajudar a criança a estabelecer relação com a educadora, com 

a auxiliar e com a outra criança; 

- fazê-la descobrir, pouco a pouco, os vários cantos da sala, 

delimitando-os de modo a favorecer a sua exploração e o seu 

reconhecimento: 

  - a sala 

  - a escola (as outras sala, a casa-de-banho, refeitório, 

recreio); 

- dar-lhe pontos de referência no tempo: 
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  - introduzir regularidade nas ocupações do dia e definir a 

sua duração 

  - exprimir os momentos de mudança de atividade; 

 - participar na descoberta e utilização dos objetos, peças de jogo 

e material diverso da sala. 
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O PERFIL DA EDUCADORA 

  

 A educadora de infância é responsável pela organização de 

atividades educativas, a nível individual e de grupo, com vista à 

promoção e incentivo do desenvolvimento físico, psíquico, emocional 

e social das crianças. 

 Para o bom desempenho como educadora é obviamente 

indispensável não só gostar de crianças, mas também aprender a 

trabalhar com elas, compreendê-las e desfrutar com elas os múltiplos 

divertimentos e fantasias que lhes são característicos. É necessária 

uma clara vocação pedagógica, bem como a capacidade de saber estar 

com muita atenção e disponibilidade com cada uma das crianças e, 

simultaneamente, com o grupo no seu conjunto. Neste sentido, é 

necessário estar atenta e ser capaz de compreender as 

particularidades d cada criança. 

 No dia-a-dia, a educadora de infância acompanha a evolução 

das crianças pelas quais é responsável e estabelece contactos com os 

pais no sentido de se obter uma ação educativa integrada. 

 Assim, a educadora promove o desenvolvimento da criança, 

preparando-a para aquisições básicas para o sucesso das 

aprendizagens futuras: 

  observando e conhecendo cada criança; 

  respeitando a individualidade que é cada criança; 

  atendendo às necessidades da criança, proporcionando-lhe 

oportunidades de desenvolver aptidões e habilidades, tendo em conta 

os diferentes níveis de desenvolvimento da sua afirmação no grupo, 

pela conquista progressiva da autoconfiança; 

  estimulando o desenvolvimento do espírito de iniciativa e 

criatividade pelo apoio constante às suas invenções e curiosidades; 

  ajudando a conquistar a linguagem, a expressão e a 

compreensão através de outras formas de comunicação: gestual, 

musical, plástica e dramática; 
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 estando alerta para poder detetar perturbações acidentais ou 

constantes; 

  trabalhando em equipa com os pais e com outros técnicos de 

educação; 

  preparando a criança para aquisições básicas para o sucesso 

das aprendizagens futuras; 

  organizando o espaço de modo atrativo, de forma a que as 

crianças se movimentem de forma alegre. 

 Sendo assim, a educadora deve: 

 criar situações que despertem a curiosidade das crianças 

e desenvolvam a sua capacidade de pensar e agir; 

 encorajar as crianças na procura de soluções e a 

ultrapassar as dificuldades; 

 propor jogos que alimentem a imaginação e a 

criatividade; 

 organizar atividades, dentro e fora da creche, que 

possam alargar e complementar os seus conhecimentos; 

 

Na creche…entre o cuidar e o educar 

 Em suma, a educadora tem como objetivo garantir que as 

experiências e a rotina diária da criança assegurem a satisfação das 

necessidades: 

 ⚫ necessidades físicas – comer, beber, dormir, movimento, 

descanso; 

 ⚫ necessidades de afeto – proximidade física, ligações afetivas, 

ser abraçado, conhecer relações calorosas e atentas; 

 ⚫ necessidades de segurança – referências e limites claros, 

contextos previsíveis e de confiança; 

 ⚫ necessidades de reconhecimento e de afirmação – sentir-se 

aceite, escutado e respeitado, como sendo parte de um grupo, com 

sentimento de pertença; 
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⚫ necessidade desse sentir competente – sentir-se bem 

sucedido e capaz, experimentar o sucesso, alcançar objetivos, 

procurar o desafio no novo e no desconhecido; 

⚫ necessidade de significados e valores – de perceção de 

sentido, de se sentir bem consigo próprio em ligação com os outros e 

com o mundo. 
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A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA 

 

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

tal, não há ninguém que conheça tão bem a sua criança como a sua 

família. Tendo em conta este facto, 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 quer a 

família, quer os profissionais de educação estabeleçam contacto entre 

si e estabeleçam uma relação de confiança. É muito importante para 

nós, como instituição, ter crianças felizes e pais tranquilos e 

satisfeitos, sabendo que no nosso jardim de infância as crianças são 

cuidadas com todo o carinho e atenção que necessitam para se 

desenvolverem nesta fase tão importante da vida. 

 O envolvimento dos pais no jardim de infância é hoje encarado 

como um aspeto tão fulcral quanto os outros elementos do processo 

educativo da criança, sendo considerado um procedimento que 

favorece não só o jardim de infância enquanto espaço, como também 

como um espaço de interações fundamentais para um 

desenvolvimento saudável e equilibrado das crianças. 

 Quando a creche 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 no jardim de infância 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. 

 A comunicação com os pais através de trocas informais e de 

reuniões são ocasiões de conhecer as suas expectativas educativas, 

de os esclarecer sobre o processo educativo a desenvolver com o  
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grupo e de ouvir as suas sugestões. Os pais poderão, eventualmente, 

participar em situações educativas planeadas conjuntamente com a 

educadora para o grupo, vindo contar uma história, falar da sua 

profissão, entre outras atividades, tendo em conta a atual situação da 

pandemia. 

 Assim, a colaboração dos pais, e também de outros membros 

da família, o contributo dos seus saberes e competências para o 

trabalho educativo a desenvolver com as crianças, é um meio de 

alargar e enriquecer as situações de aprendizagem. 

Existem também as Atividades Pais & Filhos, que por vezes a 

equipa pedagógica envia para casa, para as crianças realizarem em 

conjunto com os pais, nomeadamente em épocas festivas, como é o 

caso do Halloween, Natal, Carnaval e Páscoa. Aqui, as crianças 

sentem-se orgulhosas quando veem os seus trabalhos realizados em 

casa expostos no jardim de infância. 

A comunicação estabelecida com os pais antes da criança 

frequentar a creche, nas reuniões de anamnese realizadas durante os 

meses de Maio e Junho, favorece a própria adaptação da criança para 

quem a perceção dessa relação entre adultos é securizante e permite 

ainda debater com os pais formas de proceder, beneficiando das suas 

sugestões e apoio no caso de se verificarem maiores dificuldades. 

O contacto com o ambiente familiar da criança possibilita 

compreendê-la e acolhê-la de forma individualizada, mas é também 

importante para os pais cujas preocupações são aceites de um modo 

compreensivo, visto que também eles podem sofrer com a separação 

da criança. Permite aos pais criar maior confiança no contexto de 

educação pré-escolar, também, por vezes, para eles desconhecido. 

Esta relação inicial será a base de uma comunicação e colaboração a 

continuar e a aprofundar durante o tempo que a criança frequenta o 

estabelecimento de educação. 

Atualmente, um dos meios de comunicação entre a família e a 

escola é o email da sala, que os pais devem consultar todos os dias,  
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e onde deve haver troca de informação entre o encarregado de 

educação e a educadora. 

Os pais podem também acompanhar tudo o que é desenvolvido 

na sala através do email que é enviado à sexta-feira com um resumo 

das atividades realizadas e algumas fotografias da semana. 

Existe também a possibilidade, por parte da educadora, de 

receber os pais para reuniões, ou de receber telefonemas todos os 

dias, ou seja, de segunda a sexta-feira, das 15h às 16h, e existe ainda 

o Gabinete de Apoio e Aconselhamento Psicopedagógico disponível 

para todos os pais. 

A entrada da criança no Jardim de Infância é de extrema 

importância, e deve acontecer sempre até às 9h30m, com tolerância 

até às 10h. 

Caso queiram tomar o pequeno-almoço, as crianças devem 

chegar antes das 9h30m, uma vez que este se realiza entre as 9h e 

as 9h30m. Às 9h30m, as crianças reúnem-se no tapete, é aqui que 

vamos cantar o “Bom Dia”, contar histórias, ouvir e cantar músicas e 

organizar e planear o nosso dia, ou seja, vamos ver o que vamos fazer, 

como vamos fazer, onde vamos fazer e que materiais precisamos. 

Todas as nossas conversas de grupo são também passadas aqui, no 

acolhimento. 

Outra forma de comunicação com os pais são as reuniões de 

início de ano (com todos os encarregados de educação, em Setembro) 

e as reuniões de avaliação inicial e de avaliação final (que são reuniões 

individuais, em Janeiro e em Junho).  

 A escola não é a única responsável pela educação de uma 

criança. Este processo deve ser compartilhado com a família para 

assim haver sucesso no processo de aprendizagem. 

 Existem alguns documentos que são enviados aos encarregados 

de educação no início do ano letivo e que são de extrema importância, 

sendo por isso aconselhada a sua leitura e consulta sempre que 

necessário, nomeadamente o Quadro Normativo, o Plano de 

Contingência e o Calendário Escolar. 
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO 

 

 A Sala Verde 1 é constituída por dezasseis crianças, das quais 

sete raparigas e nove rapazes, sendo que seis fazem um ano até ao 

final de novembro. 

 Apenas uma criança vem de uma creche, enquanto todas as 

outras vêm de casa, onde estavam com os pais. Tendo em conta que 

estas crianças nasceram em plena pandemia, e por essa mesma razão 

passaram a maioria do tempo em casa apenas com os pais, houve 

alguns casos em que a adaptação demorou um pouco mais que os 

restantes colegas, no entanto, a integração está a decorrer dentro da 

normalidade. Neste momento, o grupo demonstra estabelecer uma 

relação de proximidade e sentido de confiança e segurança com a 

equipa da sala e também com a equipa de acolhimento. 

 Todas as crianças mostram grande interesse em explorar tudo o 

que as rodeia, estando assim constantemente a ir buscar novos 

brinquedos e jogos. Ainda são muito egocêntricos e por isso brincam 

sozinhos e não gostam de partilhar nada com os colegas. 

 Cada criança tem características próprias que a distinguem de 

todas as outras e um ritmo próprio de aprendizagem e 

desenvolvimento que deve ser respeitado, tanto pelos colegas como 

pela equipa pedagógica. 

 

 Para uma melhor Caracterização da Comunidade Escolar, 

designadamente da Sala Verde 1, durante o mês de Novembro decorre 

o Inquérito aos Pais, o qual é posteriormente convertido em dados e 

em Relatório Estatístico e que será mais um instrumento de trabalho 

para adequar todas as atividades e iniciativas às características e 

necessidades do grupo. 
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ASPETOS DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL DA 

FAIXA ETÁRIA – 1/2 ANOS 

  

 É essencial conhecer as características próprias das crianças 

desta faixa etária para que se possa ir ao encontro das suas 

necessidades. 

 As crianças nesta fase de desenvolvimento procuram adquirir 

controlo motor e sentir os objetos físicos que as rodeiam, sendo que 

a atividade cognitiva é essencialmente uma experiência imediata. 

 Deste modo, pode dizer-se que as principais características 

desta fase são a exploração manual e visual do ambiente; a 

experiência obtida com ações; a inteligência prática; as ações ocorrem 

antes do pensamento; a centralização no próprio corpo e a noção de 

permanência do objeto. 

 Mais concretamente, de acordo com a faixa etária deste grupo, 

interessa saber que dos 8 aos 12 meses, a criança aperfeiçoa os 

movimentos, tem os primeiros comportamentos intencionais para 

alcançar objetos. 

 Dos 12 aos 18 meses desperta o comportamento experimental 

das crianças, que vão repetindo as experiências bem sucedidas 

(quando um determinado comportamento dá o resultado que queria, 

as crianças vão fazendo novas experiências para ver se os resultados 

são os mesmos). 

 Dos 18 aos 24 meses forma-se a noção de objeto permanente, 

que vai ter repercussões no desenvolvimento porque a criança 

aprende que o objeto existe fora da sua perceção, ela cria a imagem 

do objeto. Formam-se também as primeiras palavras através da 

imitação. 
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CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO 

● ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 
 

“Tudo o que a criança faz/aprende sucede num ambiente, num 

espaço cujas características afetam a conduta ou aprendizagem.” 

       Zabalza, M. (1987) 

 O espaço é um contexto de aprendizagem e de significados, 

onde a sua organização, disposição, aparência, funcionalidade e 

beleza determinam as atividades a realizar. Neste sentido, durante a 

organização da sala tive em conta as características, necessidades e 

interesses das crianças desta faixa etária, criando um espaço 

acolhedor e agradável, para lhes transmitir segurança e estabilidade; 

um espaço amplo e livre de obstáculos onde possam desenvolver as 

suas capacidades motoras e descobrir, explorar e manipular os 

diversos objetos, desenvolvendo a sua autonomia. É meu objetivo 

colocar ao seu alcance materiais didáticos adequados e diversificados, 

para as crianças manipularem e explorarem. Existe a preocupação de 

renovar e aumentar a complexidades destes materiais, para que estes 

sejam desafiantes para as crianças e lhes proporcionem a aquisição 

de novas competências. 

 Assim sendo, a sala apresenta uma boa iluminação de luz 

natural. Os móveis são adequados à faixa etária das crianças, 

permitindo o acesso fácil por parte destas, aos materiais que lhes 

estão disponíveis. 

 O processo de aprendizagem implica também que as crianças 

compreendam como o espaço está organizado e como pode ser 

utilizado. O conhecimento do espaço, dos materiais e das atividades 

possíveis é também condição de autonomia da criança e do grupo. 

Assim sendo, se ao chegarem à sala e encontrarem os móveis e os 

materiais arrumados de forma agradável, bem organizados e 

convidativos, as crianças sentem-se motivadas, sabem escolher o que 

desejam e colaboram com a organização geral. 
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Para que as atividades diversificadas aconteçam num clima 

harmonioso e de forma organizada, é desejável que na sala se 

encontrem algumas “áreas”, espaços lúdicos que convidam à 

brincadeira livre e à realização de atividades orientadas, tais como: 

• Área do tapete – local de reunião de grande grupo, aqui 

funciona também os jogos de chão. No tapete é feita a 

reunião diária onde conversamos, resolvemos problemas, 

trazemos novidades, ouvimos histórias, ouvimos músicas 

ou cantamos canções e marcamos as presenças. É 

também aqui que fazemos o planeamento das atividades 

do dia e onde fazemos o preenchimento do Mapa das 

Presenças; 

• Área da casinha ( espaço a criar mais tarde na sala) – local 

onde as crianças podem realizar atividades de faz-de-

conta através da imitação dos adultos que observam no 

seu dia-a-dia. Com estas experiências as crianças 

desenvolvem competências básicas como a linguagem 

oral, o respeito pelos outros, a auto-estima e a capacidade 

de iniciativa e autonomia; 

• Área da expressão plástica / atividades orientadas – onde 

se podem realizar atividades de recorte e colagem, 

pintura, desenho, etc. Nesta área o grupo vai desenvolver 

a atenção, concentração e empenhamento nas suas 

tarefas; autonomia e responsabilidade; capacidade para 

utilizar de forma adequada diferentes materiais; 

habilidades básicas (desenhar, cortar, colar, pintar,etc); e 

o seu sentido estético e artístico; 

• Área da biblioteca – desenvolvem as seguintes 

competências: imaginação, criatividade, gosto pela leitura 

e iniciação à escrita, recontar histórias e descrever 

imagens; 

• Área dos jogos / construções – nesta área existem 

diversos tipos de jogos de encaixe, enfiamentos, puzzles,  
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jogos de construção e jogos de lógica. Estes jogos 

permitem à criança desenvolver a motricidade fina, a 

atenção e a concentração, o desenvolvimento cognitivo, a 

criatividade e a imaginação e o jogo entre pares e grupo; 

• Área da garagem – aqui as crianças podem efetuar 

experiências (à semelhança da casinha) de faz-de-conta e 

imitação do adulto, desenvolvem todas as competências 

enunciadas para a casinha. 

 

O espaço exterior é igualmente um espaço educativo pelas suas 

potencialidades e pelas oportunidades educativas que pode oferecer, 

merecendo a mesma atenção que o espaço interior. Se as atividades 

que se realizam habitualmente na sala também podem ter lugar no 

espaço exterior, este tem características e potencialidades que 

permitem um enriquecimento e diversificação de oportunidades 

educativas. 

O espaço exterior é um local privilegiado para atividades da 

iniciativa das crianças que, ao brincar, têm a possibilidade de 

desenvolver diversas formas de interação social e de contacto e 

exploração de materiais naturais (pedras, folhas, plantas, paus, terra, 

água, etc.) que, por sua vez, podem ser trazidos para a sala e ser 

objeto de outras explorações e utilizações. É ainda um espaço em que 

as crianças têm oportunidade de desenvolver atividades motoras 

(correr, saltar, trepar, jogar à bola, fazer diferentes tipos de jogos de 

regras, etc.), num ambiente de ar livre. 

 

 Nota: Ao longo do ano e de acordo com as necessidades do 

grupo, a planta da sala pode sofrer alterações, por forma a 

corresponder aos objetivos traçados, e às exigências que o grupo vai 

manifestando ao longo do ano letivo. 
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●ORGANIZAÇÃO DO TEMPO / ROTINA DA 

SALA 
 

O tempo educativo tem, em geral, uma distribuição flexível, 

embora corresponda a momentos que se repetem com uma certa 

periodicidade. Neste sentido, o tempo não é condicionante das 

atividades, mas sim, as atividades dirigem a forma como gerimos o 

tempo, ou seja, sempre que sentimos necessidade de permanecer 

numa atividade, ou num assunto, não hesitamos e colocamos todos 

os nossos esforços na mesma. 

Ao longo do dia ocorrem momentos que se repetem 

diariamente, aos quais chamamos “rotinas diárias”: o acolhimento, 

momentos de atividades orientadas, momentos de atividades livres, 

almoço, são alguns exemplos. Trata-se de momentos que permitem 

estruturar o dia-a-dia de forma a gerir melhor o tempo, mas que são 

suficientemente flexíveis, uma vez que lidando com crianças 

pequenas, muitas vezes acontecem pequenos imprevistos. 

Estas rotinas funcionam como um importante suporte para o 

trabalho da educadora, já que todas as rotinas são intencionalmente 

preparadas e educativas. As rotinas são flexíveis e momentos de 

trocas intensas e de aprendizagens significativas, em que se promove 

a independência e a autonomia da criança. 

“(…) as rotinas na creche funcionam como elementos 

globalizadores, em torno dos quais se deve articular a ação educativa 

da creche.” 

     (Marchão, 1998:11, in CEI nº48) 

Quando uma rotina diária é consistente, a criança consegue 

antecipar o que se passará a seguir e dá-lhe um grande sentido de 

controlo sobre aquilo que faz em cada momento do seu dia. Através 

desta aquisição de noção de tempo, a criança sente-se cada vez mais 

segura e confiante. 

Neste sentido, foi criada uma rotina diária consistente para o 

grupo, organizada de modo a responder às necessidades básicas das 

crianças, bem como a proporcionar momentos lúdicos e atividades  
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educativas. Considero importante revelar que, durante os vários 

momentos da rotina, é respeitado o ritmo e o temperamento de cada 

criança. 
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ROTINA DIÁRIA 

 

Na sala verde 1 a rotina diária está planeada da seguinte forma: 

   

Horário Atividade/Rotina Local 

7h30m Acolhimento Pavilhão 

8h30m Atividades livres Sala 

9h Pequeno-almoço Sala 

 

 

9h30m 

Reunião de grande 

grupo; 

Atividades 

pedagógicas 

orientadas; 

Atividades livres 

 

 

 

Sala 

11h Higiene Casa-de-banho 

11h15m Almoço Sala 

12h Higiene Casa-de-banho 

12h20m Sesta Sala 

14h20m Acordar/Higiene Sala/Casa-de-banho 

15h Lanche Sala 

15h30m Higiene Casa-de-banho 

15h45m  Atividades livres Sala 

17h30m Reforço do lanche Sala 

17h45m Atividades livres Sala 

18h Atividades livres Pavilhão 

 

 

Esta rotina pode ser alterada devido a iniciativas ou eventos 

realizados no jardim de infância. 

 Nesta rotina são ainda integradas as atividades curriculares nos 

seguintes horários: 

– Ginástica – Grupo 1 - terça-feira das 10h às 10h30m 
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- Grupo 2 – quarta-feira das 10h às 10h30m; 

   

- Música (Conservatório d’Artes de Loures) – sexta-feira às 9h45m (de 

15 em 15 dias). 
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METODOLOGIA 

 

 Tendo como base a metodologia definida no Projeto Educativo e 

as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, procurarei 

proporcionar às crianças um ambiente educativo desafiante e 

estimulante que desperte a curiosidade e o desejo de aprender. 

 Na minha ação pedagógica, pretendo respeitar a individualidade 

e o ritmo de desenvolvimento de cada criança, criando, contudo 

possibilidades de progressão a todas as crianças. Pretendo apresentar 

brinquedos, materiais e atividades que possibilitem ao grupo 

experimentar sensações diversificadas e explorar as potencialidades 

do seu corpo a fim de lhes proporcionar momentos de descoberta, de 

aprendizagem e de novas aquisições. Neste processo tentarei 

estabelecer uma relação de confiança e proximidade com os 

encarregados de educação, com o objetivo de criar condições para que 

se trabalhe em conjunto para o pleno desenvolvimento das crianças. 

 Para que as aquisições ocorram de modo harmonioso, pretendo 

criar um ambiente estável, seguro e acolhedor, propício à afetividade, 

respeitando as iniciativas das crianças, estando atenta às suas 

necessidades de modo a criarem um auto conceito positivo acerca de 

si mesmas. 

 De salientar que, no decurso do ano letivo, terei momentos de 

reflexão, de forma a tomar consciência do processo realizado e dos 

seus efeitos, o que me permitirá reconhecer a pertinência das ações 

educativas e redefinir estratégias, se necessário, tendo sempre em 

vista estimular o desenvolvimento de cada uma das crianças. 

 O respeito pela criança será o princípio que orientará toda a 

minha metodologia de trabalho. 

Assim, a metodologia de trabalho para este ano letivo não irá 

assentar num único modelo curricular, será antes a harmonia entre 

várias metodologias. 

Assim, utilizarei os seguintes modelos pedagógicos: 
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- Pedagogia de Projeto: pretende-se que cada criança tenha 

uma opinião, saiba planear, saiba dar sugestões, saiba avaliar o 

trabalho que foi realizado, saiba trabalhar em conjunto com o outro 

mas que, acima de tudo, seja capaz de se divertir à procura de mais 

informação, que saiba ultrapassar obstáculos em busca do saber e que 

descubra por ela própria (com a ajuda do adulto) que o mundo ao seu 

redor é uma fonte inesgotável de perguntas, respostas e curiosidades. 

- Movimento da Escola Moderna: assenta numa organização 

cooperativa de grupo. As crianças organizam-se em função dos 

interesses, trabalhando individualmente ou em grupo. A educadora 

promove a livre expressão individual, dentro de um espírito de 

entreajuda e cooperação. Também os instrumentos de registo 

utilizados vão de encontro a esta metodologia de trabalho, 

nomeadamente: planificação semanal, quadro das presenças, quadro 

de registo de tempo e mapa dos aniversários. 

- High Scope: dá-se importância aos saberes que as crianças já 

têm adquiridos e aos seus interesses havendo, deste modo, uma 

conjunção entre os interesses que elas partilham e uma atenção às 

suas necessidades. Assim, partindo dos interesses manifestados pelas 

crianças cria-se um projeto mais rico e diversificado, aumentando não 

só a criatividade dentro do projeto como, aumentando de igual forma 

o interesse, o prazer, o envolvimento de cada criança e a sua auto-

estima. 

Com estas metodologias pretende-se: 

- permitir que todas as crianças colaborem no projeto; 

- trabalhar em todos os conteúdos temáticos as diferentes áreas de 

conteúdo; 

- proporcionar às crianças novas experiências e conhecimentos; 

- colaboração da família e da comunidade: 

- participação dos pais nas atividades realizadas no jardim de infância 

(neste momento os pais não podem entrar nas instalações do jardim 

de infância, pelo que não há, para já, essa participação); 

- registo escrito das atividades; 
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– exposição dos trabalhos realizados pelas crianças. 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

 

As atividades são planificadas tendo em conta a faixa etária, o 

Projeto Educativo, e as necessidades manifestadas pelas crianças. A 

planificação tem ainda em conta as rotinas, uma vez que estas 

desempenham um papel fundamental no processo de aprendizagem, 

permitindo simultaneamente à criança ir estimulando o seu 

pensamento e ir prevendo o que irá acontecer a seguir.  

Seguidamente são apresentados todos os temas que vão ser 

abordados ao longo do ano letivo, onde estão incluídas as datas 

previstas e outros projetos do jardim de infância. 

 

Mês Tema Objetivos 

 
 

 
 

 

 
Setembro 

 
 

 
 

 

 
- Adaptação 

 
 

 
 

 
 

 

- permitir a integração 

das crianças na 

Instituição; 

- estreitar relações 

entre a educadora e os 

pais e/ou encarregados 

de educação; 

- proporcionar o bem-

estar e 

desenvolvimento 

integral das crianças 

num clima de 

segurança afetiva, 

durante o afastamento 

parcial do seu meio 

familiar; 

- proporcionar novas 

vivências. 

 

 
 

 
 

Outubro 

- Dia Mundial da 

Alimentação 
 

 
 

 
- Halloween 

- reconhecer a 

importância da 

alimentação para a 

saúde e o bem-estar; 

- explorar o sentido do 

paladar; 

- mudar hábitos de 

alimentação. 

- conhecer a tradição 

do Dia das Bruxas; 

- proporcionar 

atividades lúdicas e 

divertidas; 

- desmistificar medos e 

ansiedades. 
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Novembro 

 
 

 
 

- São Martinho 

- preservar e reviver a 

tradição popular do São 

Martinho; 
- fomentar o valor da 

partilha através da 

lenda; 

- proporcionar 

momentos de convívio e 

confraternização 

 

 
 

 
 

Dezembro 

 

 
 

- Natal 
 

 
 

 
- Inverno 

- reviver tradições; 

- incentivar o espírito 

de amizade e 

solidariedade; 

- fomentar o respeito 

pelos costumes e 

tradições de Natal 

 

- sensibilizar as 

crianças para as 

transformações da 

natureza; 

- reconhecer mudanças 

sazonais 

Janeiro - Dia de Reis - relembrar tradições; 

- conhecer a história do 

Dia de Reis 

Fevereiro - Carnaval - reviver tradições; 

- promover o convívio, 

a amizade e a alegria 

entre as crianças 

Março - Dia do Pai 
 

 
 

- Primavera 
 

 
 

- Dia Mundial do 
Teatro 

- valorizar os laços 

familiares; 

- descobrir a 

importância dos vários 

elementos da família 

- sensibilizar as 

crianças para as 

transformações da 

natureza; 

- reconhecer mudanças 

sazonais 

- promover o gosto 

pelo teatro 

 

 
 

Abril 

- Dia do Livro Infantil 

 
 

 
 

- Páscoa 

promover o gosto pela 

leitura; 

- promover e incentivar 

o contato e o respeito 

pelos livros 

- conhecer tradições e 

costumes; 

- conhecer o significado 

da época 

 
 

Maio 

- Dia da Mãe 
 

 

- Dia Internacional da 
Família 

- descobrir a 

importância dos vários 

elementos da família; 

- valorizar os laços 

familiares 

- realçar a importância 

da família 
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Junho 

- Santos Populares 
 

- Verão 
 

 
 

 

- dar a conhecer 

tradições 

- sensibilizar as 

crianças para as 

transformações da 

natureza; 

- reconhecer mudanças 

sazonais 

  

 Esta planificação das atividades pode sofrer alterações de 

acordo com a motivação das crianças e interesses motivados pelo 

grupo. 

 A creche organiza atividades adequadas ao bom 

desenvolvimento da criança nesta faixa etária, das quais apresento 

alguns exemplos e as respetivas finalidades: 

 ● Canções – memorização, linguagem, ritmo, gosto pela 

música, disciplina; 

 ● Lenga-lengas – Exploração dos sons e ritmos, expressão 

através da linguagem oral, gestual e corporal; 

 ● Pintura – Exploração de diferentes materiais, cores, formas e 

texturas, controlo da motricidade, gosto pelo estético; 

 ● Jogos – Compreensão de regras; 

 ● 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. 
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OBJETIVOS EDUCATIVOS 

  

Os objetivos  educativos estão implícitos nas áreas de conteúdo, 

áreas estas que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não 

apenas conhecimentos, mas também atitudes, disposições e saberes-

fazer. Deste modo, a criança realiza aprendizagens com sentido, sendo 

capaz de as utilizar noutras situações do dia-a-dia, desenvolvendo 

assim atitudes positivas face às aprendizagens e criando aptidão para 

continuar a aprender. 

 As áreas de conteúdo são as seguintes: 

– Área de Formação Pessoal e Social – incide no 

desenvolvimento de atitudes, disposições e valores que 

permitam às crianças continuar a aprender com sucesso e a 

tornarem-se cidadãos autónomos, conscientes e solidários; 

– Área de Expressão e Comunicação – engloba diferentes 

formas de linguagem que são indispensáveis para a criança 

interagir com os outros, dar sentido e representar o mundo 

que a rodeia: 

▪ Domínio da Educação Física – constitui uma abordagem específica 

de desenvolvimento de capacidades motoras; 

▪ Domínio da Educação Artística – utilização de diferentes 

manifestações artísticas para se exprimir, comunicar, representar e 

compreender o mundo; 

▪ Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita – a linguagem é 

um instrumento de expressão e comunicação que a criança vai 

ampliando e dominando; 

▪ Domínio da Matemática – a construção de conceitos matemáticos e 

relações entre eles são fundamentais para a criança dar sentido, 

conhecer e representar o mundo. 

– Área do Conhecimento do Mundo – é uma área em que a 

sensibilização às diversas ciências é abordada de modo 

articulado, num processo de questionamento e de procura  

–  
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organizada do saber, que permite à criança uma melhor 

compreensão do mundo que a rodeia. 
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FUNDAMENTOS E PRINCÍPIOS DA 

PEDAGOGIA PARA A INFÂNCIA 

  

Estes fundamentos e princípios traduzem uma determinada 

perspetiva de como as crianças se desenvolvem e aprendem, 

destacando-se a qualidade do clima relacional em que educar e cuidar 

estão intimamente interligados. 

 

Fundamentos e Princípios Educativos 

 Criança Educadora 

Desenvolvimento e 

aprendizagem como 

vertentes indissociáveis 

- Cada criança tem uma 

identidade única e singular, tendo 

necessidades, interesses e 

capacidades próprias. 

- Vive num meio cultural e 

familiar que deve ser 

reconhecido e valorizado. 

- Tem em conta as 

características da criança, 

criando oportunidades que 

lhe permitam realizar todas 

as suas potencialidades. 

- Considera a família e sua 

cultura na sua ação 

educativa. 

Reconhecimento da 

criança como sujeito e 

agente do processo 

educativo 

- A criança é detentora de uma 

curiosidade natural para 

compreender e dar sentido ao 

mundo que a rodeia, sendo 

competente nas relações e 

interações que estabelece. 

- Tem direito a ser escutada e as 

suas opiniões devem ser tidas em 

conta. 

- Parte das experiências da 

criança e valoriza os seus 

saberes como fundamento 

de novas aprendizagens. 

- Escuta e considera as 

opiniões da criança, 

garantindo a sua 

participação nas decisões 

relativas ao seu processo 

educativo. 

- Estimula as iniciativas da 

criança, apoiando o seu 

desenvolvimento e 

aprendizagem. 

Exigência de resposta a 

todas as crianças 

- Todas as crianças têm direito a 

uma educação de qualidade em 

que as suas necessidades, 

- Aceita e valoriza cada 

criança, reconhecendo os 

seus progressos. 
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interesses e capacidades são 

atendidos e valorizados. 

- Todas as crianças participam na 

vida do grupo. 

- Tira partido da diversidade 

para enriquecer as 

experiências e 

oportunidades de 

aprendizagem de todas as 

crianças. 

- Adota práticas pedagógicas 

diferenciadas, que 

respondam às características 

individuais de cada criança e 

atendam às suas diferenças. 

Construção articulada 

do saber 

- O desenvolvimento e a 

aprendizagem processam-se de 

forma holística. 

- Brincar é um meio privilegiado 

de aprendizagem que leva ao 

desenvolvimento de 

competências transversais de 

todas as áreas do 

desenvolvimento e 

aprendizagem. 

- Aborda as diferentes áreas 

de forma globalizante e 

integrada. 

- Estimula o brincar através 

de materiais diversificados, 

apoiando as escolhas, 

explorações e descobertas 

da criança. 

- Estimula a curiosidade da 

criança, criando condições 

para que “aprenda a 

aprender”. 
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RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

 

Recursos humanos 

- Educadora 

- Auxiliar de ação educativa 

- Crianças 

- Pais das crianças 

- Comunidade 

 

 Recursos materiais 

- Material de desgaste 

- Material de desperdício 

- Livros 

- Rádio 

- Computador 

 

 Recursos físicos 

- Sala 

- Pavilhão 

- Recreio 

- Visitas ao exterior 
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AVALIAÇÃO DO PROJETO 

  

Considerando que cada criança é única, tem os seus saberes e 

formas próprias de aprender, a avaliação da aprendizagem das 

crianças incide não só na evolução do grupo, mas também nos 

progressos de cada uma, sabendo que esses progressos não são 

lineares, nem idênticos em todas as crianças. 

 Assim, o método de avaliação a utilizar será a avaliação 

formativa e contínua. Formativa porque permite diagnosticar a 

situação das crianças e decidir a orientação a dar ao processo 

educativo e contínua porque avalia a evolução e os progressos em 

todas as áreas de desenvolvimento ao longo do ano letivo e, em 

atividades específicas possibilitando estabelecer a progressão das 

aprendizagens a desenvolver com cada criança. 

 Além desta avaliação, existe sempre também: 

- Avaliação com as crianças 

Tendo em conta que os principais beneficiários das 

intencionalidades educativas da educadora são as crianças que 

constituem o grupo de sala, torna-se essencial que também estas 

participem na avaliação das suas aprendizagens e conhecimentos 

adquiridos. 

Desta forma, no final do dia, as crianças, em conjunto com a 

educadora, recordam e refletem sobre as atividades que ocorreram 

nesse dia. 

- Avaliação com os pais (reuniões de avaliação) 

Ao longo do ano letivo realizam-se três reuniões com os pais, 

sendo que a primeira é a reunião de apresentação e duas são reuniões 

de avaliação das crianças (em Janeiro e em Junho, individuais). 

 

- Fichas de observação 

Durante o ano letivo são realizadas as fichas de observação em 

Janeiro e Junho, onde são observadas e registadas as competências  
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das crianças a nível da Área de Formação Pessoal e Social, Área de 

Conhecimento do Mundo e Área da Expressão e Comunicação. 

 

- Avaliação com a equipa 

Através dos diálogos com outros profissionais da creche, 

procura-se estabelecer um trabalho de equipa com todos os membros 

da comunidade escolar com o intuito de enriquecer o trabalho a 

desenvolver ao longo deste ano letivo. 

Para além de todo o trabalho a desenvolver é importante 

observar, analisar e apreciar os progressos feitos e realizados por cada 

criança, bem como a natureza e eficácia da própria ação pedagógica. 

Em função dos objetivos da educação pré-escolar, a avaliação deste 

projeto será baseado na observação e análise dos comportamentos 

das crianças nas diferentes atividades quer em grupo, quer em 

pequeno grupo, quer individualmente. 

Serão considerados os seguintes aspetos: 

• Índice de participação 

• Interesse demonstrado 

• Curiosidade revelada 

• Integração no grupo 

• Nível de autonomia e responsabilidade 

• Progressos demonstrados ao nível das competências 

adquiridas. 

Outro método de avaliação utilizado pelo jardim de infância são 

os Inquéritos de Satisfação, onde os pais podem expressar as suas 

opiniões e dar sugestões. 
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CONCLUSÃO 

  

A creche enquanto estabelecimento de educação assume 

particular importância no desenvolvimento das crianças, na medida 

em que pode e deve proporcionar um contexto de aprendizagens 

significativas de modo ativo e lúdico. De acordo com Shonkoff, Diretor 

do Center on the Developing Child (Harvard University), “Os primeiros 

anos de vida são importantes porque tudo o que acontece na primeira 

infância pode influir na vida inteira”. Sabemos contudo, que muitas 

destas aprendizagem decorrem na ação conjunta e nas relações com 

os outros, daí ser importante os adultos serem modelos de atuação 

para as crianças. 

 

Este projeto tem como objetivo dar resposta às principais 

necessidades e interesses das crianças, respeitando-as 

individualmente. Assim, temos sempre em conta três aspetos que 

considero muito importantes: 

• Trabalho pedagógico - Ao elaborar este projeto pretende-

se mostrar que todo o trabalho tem um objetivo 

pedagógico que visa o desenvolvimento e as 

aprendizagens das crianças, promovendo e valorizando as 

suas identidades, o que nos permite ser um jardim de 

infância alicerçado na realidade, aberto a múltiplas 

relações, onde as crianças são o centro; 

• Aprendizagem contínua – acreditamos que somos a base 

para que, em partilha com as famílias e a comunidade, as 

nossas crianças possam desenvolver as suas capacidades 

afetivas, físicas, cognitivas, éticas, estéticas, de relação 

inter-pessoal e de inserção social, para que no futuro, se 

tornem jovens e adultos dotados de conhecimentos, auto-

estima e valores que permanecerão com eles ao longo da 

vida; 
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• Brincar é aprender! – enfatizamos bastante a importância 

do brincar, pois trata-se de uma atividade que faz parte 

da essência da criança e deve ser respeitada e 

incentivada. Não pode ser vista como um desperdício de 

tempo mas antes, como sendo fundamental para o 

desenvolvimento da sua identidade, da atenção, da 

imitação, da memória e da sua autonomia. 

A Creche Jardim de Infância da Freguesia de Moscavide e Portela 

é o local onde a criança passa o período que constitui a base de toda 

a formação da sua personalidade que a identificará no futuro. Cabe à 

educadora, 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. 

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. É 

imprescindível ter em conta que a creche / jardim de infância são a 

base do processo de aprendizagem, sendo os primeiros anos mais 

importantes que a criança levará consigo para o resto da vida. 

Assim, esta é a primeira grande etapa de escola das crianças, 

deve ser vivida da melhor maneira e com tempo e espaço para que 

elas se possam sentir, acima de tudo, emocionalmente estáveis, num 

ambiente alegre e saudável, sem pressas para cumprir o plano ou de 

demasiadas exigências, vivendo essencialmente o dia-a-dia de uma 

forma lúdica. Por conseguinte, pretende-se que esta primeira 

experiência de escola seja positiva para as crianças, para que mais 

tarde tudo seja mais fácil. Como tal, este plano poderá eventualmente 

ser alterado caso as necessidades das crianças assim o exijam. 

 

      Portela, Outubro de 2021 

       A Educadora, 

       Tânia Russo 
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