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1. INTRODUÇÃO 

“A criança não é um recipiente que devemos encher, mas um fogo que devemos atear.” 
Montaigne 

 

Quando se realiza um projeto, para além da intenção é necessário acção, acção essa que 
deve trazer um valor acrescentado ao presente, a concretizar no futuro. Juntando estas 
duas dimensões (projeto enquanto intenção e projeto enquanto acção) chega-se a um 
“ projeto agido” com ideia para a transformação do real e a sua concretização. Desta 
forma, o Projeto Curricular da Sala Verde 2, foi elaborado em articulação com o Projeto 
Educativo da Instituição tendo em conta as necessidades e características específicas do 
grupo de crianças.  

Para além disso, este ano letivo, à semelhança do ano anterior deve estar também em 

conformidade com as orientações governamentais, DGS e DGAE, e normas em vigor no 

Quadro Normativo da Creche JI. 

Deste modo é de considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada 

contexto implicam, necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das 

rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades; desenvolver novas rotinas 

pedagógicas, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os fundamentos 

e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE 

Pretendemos com este projeto, proporcionar às crianças um ambiente acolhedor e 
seguro, estimular o seu desenvolvimento cognitivo, psicomotor, psicossocial e da 
linguagem, estimular as crianças para as regras de convivência ajudando o próximo e 
crescendo em parceria com o outro educando para a cidadania em parceria com a 
família e com a comunidade envolvente respeitando as normas da DGS devido à situação 
pandémica.  

A Creche/J.I da Freguesia de Moscavide e Portela tem com objetivo: 

Proporcionar o contato com o meio envolvente e com a comunidade, designadamente 
instituições autárquicas, comércio local, empresas e outros; 

Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências, precocidades ou necessidades 
dos alunos promovendo a melhor orientação e encaminhamento dos mesmos; 

Apoiar, aconselhar e orientar os pais e famílias nas questões da parentalidade: 

Promover e desenvolver a formação interna no sentido de melhorar a competência 
pessoal e a excelência educativa da equipa. 
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2. A Relação Família-Escola 

 “Ao mesmo tempo que pais e educadores estão a aprender algo sobre as crianças  

e sobre si próprios, cada criança beneficia das relações 

que se estão a desenvolver entre adultos.” 

 

Chiara Bove 

  

Os educadores funcionam em parceria com os pais, trocando observações sobre 

a criança e procurando proporcionar consistência entre as experiências em casa e longe 

de casa. Educadores, pais e equipa pedagógica formam parcerias em defesa das crianças 

e na implementação dos recursos necessários a uma aprendizagem inicial de qualidade 

em contexto de educação infantil. A cooperação Educador/Pais é imprescindível para a 

criação de ambientes de aprendizagem seguros, estimulantes e adequados. 

Em conjunto, pais e educadores recolhem, trocam e interpretam informação 

específica sobre as ações, sentimentos, preferências, interesses e capacidades sempre 

em mudança da criança. Aprendem uns com os outros o que funciona e o que não 

funciona com determinada criança.  

Para os educadores seguir estas linhas orientadoras pode contribuir para o 

sucesso da parceria pais-educadores: 

▪ Reconhecer o papel da separação 

▪ Praticar uma comunicação aberta 

▪ Centrar-se nos pontos fortes dos pais 

▪ Utilizar uma abordagem de resolução de problemas aos conflitos. 

É por esta razão, que abrimos a nossa sala à participação ativa dos pais no nosso Projeto 

educativo, promovendo a vinda dos pais à escola para a hora do conto ou na realização 

de atividades. Porém, neste contexto pandémico estas atividades estão suspensas 

devido às normas implementadas pela DGS, estando a aguardar novas diretrizes. 
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Uma das principais preocupações dos Pais em relação à iniciação da Creche dos seus 
filhos é a Adaptação. Mais uma vez, este ano letivo reformulámos a nossa prática 
comum em relação à adaptação. Tinhamos como principio realizar esta adapatção de 
forma gradual e com a participação dos pais em sala de aula mas, devido à situação de 
pandemia, tal foi impossível de realizar. Contudo, foi realizada uma entrevista de 
anamnese individualmente a cada família e conseguimos realizar a reunião de 
encarregados de educação presencialmente com todas as medidas de segurança. 

A partir do momento em que a criança é confiada a alguém que não os pais, as 
interações com estes tornam-se mais limitadas. A criança perde os pontos de referência 
e daí, uma certa desorganização, inquietude, se não mesmo angústia . É um quadro que 
se pode traduzir por diferentes sintomas: agitação ou hipercontrolo, recusas, 
modificação dos ritmos, perturbações no sono, problemas alimentares e diversas 
manifestações somáticas. A adaptação pode demorar mais ou menos tempo, 
dependendo mais da criança e de como gere a ansiedade de separação dos pais. 

Tendo em conta que este grupo de crianças viveu praticamente e exclusivamente em 
casa com os pais, sem qualquer contexto social alargado, a adaptação a este novo 
Mundo poderá ser mais demorada. Porém, é um fenómeno novo com o qual nunca 
fomos confrontados e, socialmente, não estudado.  

Deste modo, cabe à escola e especificamente aos adultos responsáveis pelas crianças 
da sala, criar relações sólidas, empáticas e afetivas, para que elas próprias aprendam a 
ser mais afetuosas e solidárias, acabando por comunicar os seus sentimentos, refletindo 
nos seus próprios desejos e desenvolver o seu relacionamento com as outras crianças e 
com os adultos.   

Pretendemos proporcionar às crianças algo que lhes seja familiar, que elas gostem, que 
as façam sentir bem e em segurança na ausência dos pais. 

A instituição possuiu vários instrumentos que os pais e equipa educativa devem ter 

em conta: 

• Entrevista de Anamnese- realizada antes do ingresso e visa juntar toda a 

informação importante sobre a criança e também esclarecer os pais dos 

procedimentos inerentes ao processo de adaptação; 

• Impresso de recados aos pais- é um meio de comunicação onde deve ser 

registado todas as informações referentes ao aluno, nomeadamente acidentes, 

faltas de material, doença. 

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

entre educadora e família, que possibilita troca de informações importantes 
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referentes aos alunos e permite que a família receba um feedback semanal do 

dia a dia dos alunos e das atividades orientadas ou livres realizadas; 

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

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

grupo, rotinas e horários, e dadas outras informações.. 

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

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

de cada ano lectivo) as quais poderão ser presenciais ou via Zoom, tendo em 

conta a situação pandémica atual. A Avaliação é realizada e elaborada pela 

Educadora da Sala, nos Relatórios de Observação do Aluno, sendo avaliados 

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

dando apenas importância aos aspetos educativos e cognitivos relacionados 

com a sala de aula. Estas relatórios são elaboradas de acordo com a evolução 

qualitativa do aluno referindo as principais evoluções ou despistes/sinais de 

alerta; 

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

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

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

dos alunos, dos pais/encarregados de educação e dos técnicos/equipa educativa, 

que vai reforçar a função educativa e pedagógica. Um espaço de atendimento 

confidencial, personalizado, de aconselhamento e apoio que funciona mediante 

marcação prévia; 

• Quadro normativo- deve ser consultado e cumprido por todos os intervenientes, 

pois é no cumprimento e na interiorização das regras da escola que se 

complementa a educação cívica iniciada na família e se fomenta relações; 

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

atividades e comunicações de carater geral, e acompanhar as atividades 

realizadas na sala; 
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• Atendimento telefónico- este atendimento deverá ser realizado em horário 

específico, das 15h às 16h de modo a evitar perturbar a atividade lectiva; 

• Reuniões individuais: devem ser marcadas antecipadamente com horário e dia 

segundo a disponibilidade e funcionalidade da instituição, como consta no 

Quadro Normativo da instituição, as quais poderão ser presenciais ou via 

Zoom, tendo em conta a situação pandémica atual. 
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3 .Caracterização do Grupo 

A sala verde 2 é composta por 17 crianças, 10 meninos e 7 meninas nascidos em 2020, 
tendo 1 ano de idade, integrados na valência de creche. 

Este grupo tem a particularidade de terem estado maioritariamente em casa com os 
pais. Devido à pandemia atual, a maior parte das crianças foi privada de qualquer 
socialização fora do núcleo familiar próximo, tanto adultos como crianças de fora da 
sua casa. Grande parte das crianças permaneceu em casa com os pais em teletrabalho 
até setembro deste ano. Este contexto é novidade para a sociedade atual, ainda sem 
estudos das suas consequências. Podemos verificar no entanto que a nível social, 
psicomotor e a nível da aquisição da linguagem existem já algumas dificuldades. Estes 
meses iniciais estaremos focadas essencialmente nestas áreas. 

Esta faixa etária, a nível geral,  tem algumas características pelas quais podemos ter 
como referência, nunca esquecendo que cada criança tem o seu ritmo e aprende o 
mundo à sua volta de forma diferente. 

1 AOS 2 ANOS  

   

Desenvolvimento Físico  

•  Começa a andar, sobe e desce escadas, trepa os móveis, etc. - o equilíbrio é 
inicialmente bastante instável, uma vez que os músculos das pernas não estão ainda 
bem fortalecidos. Contudo, a partir dos 16 meses, o bebé já é capaz de caminhar e de 
se manter de pé em segurança, com movimentos muito mais controlados;  

•  Melhoria da motricidade fina devido à prática - capacidade de segurar um objeto, 
manipulá-lo, passá-lo de uma mão para a outra e largá-lo deliberadamente. Por volta 
dos 20 meses, será capaz de transportar objetos na mão enquanto caminha;  
   

Desenvolvimento Intelectual  

•  Maior desenvolvimento da memória, através da repetição das atividades - permite-
lhe antecipar os acontecimentos e retomar uma atividade momentaneamente 
interrompida, à qual dedica um maior tempo de concentração. Da mesma forma, 
através da sua rotina diária, o bebé desenvolve um entendimento das sequências de 
acontecimentos que constituem os seus dias e dos seus pais;  

•  Exibe maior curiosidade: gosta de explorar o que o rodeia;  

•  Compreende ordens simples, inicialmente acompanhadas de gestos e, a partir dos 
15 meses, sem necessidade de recorrer aos gestos;  



Projeto Curricular Sala Verde 2 
Ano letivo 2021/22 

 

 
 
 
 

CRECHE/J.I. DA FREGUESIA DE MOSCAVIDE E PORTELA 

•  Embora possa estar ainda limitada a uma palavra de cada vez, a linguagem do bebé 
começa a adquirir tons de voz diferentes para transmitir significados diferentes. 
Progressivamente, irá sendo capaz de combinar palavras soltas em frases de 2 palavras;  

•  É capaz de acompanhar pedidos simples, como por ex. "dá-me o copo";  

•  As experiências físicas que vai fazendo ajudam a desenvolver as capacidades 
cognitivas. Por exemplo, por volta dos 20 meses:  

•  Consegue estabelecer a relação entre um carrinho de brincar e o carro da família;  

•  Entre os 20 e os 24 meses é também capaz de brincar ao faz-de-conta (por ex., finge 
que deita chá de um bule para uma chávena, põe açúcar e bebe - recorda uma 
sequência de acontecimentos e faz de conta que os realiza como parte de um jogo). A 
capacidade de fazer este tipo de jogos indica que está a começar a compreender a 
diferença entre o que é real e o que não é; 
   

Desenvolvimento Social  

•  Aprecia a interação com adultos que lhe sejam familiares, imitando e copiando os 
comportamentos que observa;  

•  Maior autonomia: sente satisfação por estar independente dos pais quando inserida 
num grupo de crianças, necessitando apenas de confirmar ocasionalmente a sua 
presença e disponibilidade - esta necessidade aumenta em situações novas, surgindo 
uma maior dependência quando é necessária uma nova adaptação;  

•  As suas interações com outras crianças são ainda limitadas: as suas brincadeiras 
decorrem sobretudo em paralelo e não em interação com elas;  

•  A partir dos 20-24 meses, e à medida que começa a ter maior consciência de si 
própria, fisica e psicologicamente, começa a alargar os seus sentimentos sobre si 
própria aos outros - desenvolvimento da empatia (começa a ser capaz de pensar sobre 
o que os outros sentem); 
  

Desenvolvimento Emocional  

•  Grande reatividade ao ambiente emocional em que vive: mesmo que não o 
compreenda, apercebe-se dos estados emocionais de quem está próximo dele, 
sobretudo os pais;  

•  Está a aprender a confiar, pelo que necessita de saber que alguém cuida dela e vai 
de encontro às suas necessidades;  
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•  Desenvolve o sentimento de posse relativamente às suas coisas, sendo difícil 
partilhá-las;  

•  Embora esteja normalmente bem disposta, exibe por vezes alterações de humor 
("birras");  

•  É bastante sensível à aprovação/desaprovação dos adultos; 

 
 

Na sala verde 2 maior parte das crianças ainda não brinca em conjunto, procuram 
isoladamente os seus brinquedos e brincadeiras. Aos poucos vão-se conhecendo 
mutuamente e vão socializando esporadicamente. 

O grupo encontra-se a conhecer e reconhecer o espaço e aos poucos conhecendo a 
rotina.  

O “egocentrismo” está muito presente nesta faixa etária. As crianças têm dificuldades 
em partilhar com os outros e exibem sentimentos de rivalidade, tentando impor as suas 
vontades. Nesta caso, é necessário desenvolver a maturidade a nível de regras, da 
autonomia e da relação com o outro, aprendendo a gerir conflitos e dificuldades. 
Querem ser independentes, mas continuam a procurar a aprovação dos adultos. 
Reagem à autoridade, fazendo birras, o que é perfeitamente normal nestas idades. 
 
Após uma avaliação inicial baseada na observação direta, concluímos que o grupo 
ultrapassou facilmente a adaptação, estão mais autónomos nas rotinas diárias mas 
ainda necessita muito do apoio do adulto para se sentir seguro para uma abordagem 
mais específica. Como tal, esta evolução deverá ser respeitada tendo em conta a 
individualidade de cada criança e do grupo num todo.  

Como tal, a abordagem pedagógica da sala/grupo centra-se ainda na exploração do 
espaço e materiais colocados à disposição da criança, tal como no modelo highscope:  

 Esta metodologia prevê que as crianças aprendem ativamente através de 
experiências-chave na creche 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 e através da exploração dos sentidos. 

 

  



Projeto Curricular Sala Verde 2 
Ano letivo 2021/22 

 

 
 
 
 

CRECHE/J.I. DA FREGUESIA DE MOSCAVIDE E PORTELA 

4. Caracterização do Ambiente Educativo 

4.1. Organização do Espaço 

Ao organizar o espaço devemos ter em conta as caraterísticas e necessidades das 
crianças, bem como o desenvolvimento das suas capacidades: 

• Afetivas: criando espaços que sirvam de pontos de referência à criança, 
cómodos e agradáveis de forma a dar-lhes segurança e estabilidade 
(tapete/colchão) 

• Jogos e movimento: com espaços livres onde possa jogar, deslocar-se de gatas, 
rastejar ou andar para desenvolver as suas capacidades motoras e capacidade 
de autonomia 

• Cognitivas e comunicativas: com elementos e objetos decorativos, divertidos e 
alegres, de cores vivas, objetos de diferentes formas, texturas e cores para 
manipular e explorar, livros de imagens, etc. 

• Musicais e artísticas: com objetos sonoros e materiais plásticos adequados a 
cada idade 

• Sociais: de forma a poder estar e comunicar com outras crianças. 
 
O espaço facilita e estimula a comunicação e a aprendizagem, atividade 
experimental e exploratória, a capacidade imaginativa, as relações sociais e o 
desenvolvimento da afetividade. 
 
 

Áreas da sala Verde 2: 

Área da Leitura/ Área do Tapete - É uma área que é constituída por colchões onde as 

crianças ouvem as histórias, canções que a educadora lhes conta. A área da leitura é 

composta por uma vasta gama de livros cartonados, de plástico e de tecido, que estão 

num móvel ao alcance das crianças. Esta área permite a valorização da leitura e o 

desenvolvimento da atenção e da concentração estimulando a expressão oral e a prática 

da linguagem. 

 

Área dos Jogos  – Esta área é constituída por vários tipos de jogos: 

▪ Jogos de encaixe de madeira 

▪ Puzzles 

▪ Jogos diversos 

▪ Cubos de encaixe 
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Estes jogos permitem à criança desenvolver a motricidade fina, a atenção e a 

concentração, o desenvolvimento cognitivo, a imaginação e o jogo entre pares e 

grupo. Todo este material encontra-se num armário ao alcance das crianças.  

 

Área da Expressão Plástica – as atividades são realizadas nas mesas, utilizando  

materiais adequados à faixa etária das crianças, tais como: lápis grossos, lápis de cera 

grossos, tintas, entre outros. 

 

Área de Expressão musical:  As crianças têm ao dispôr instrumentos musicais que 

podem explorar livremente ou acompanhar com música/canções. 

 

Área dos jogos de chão/garagem- É uma área que é constituída por um tapete onde as 

crianças  podem brincar com Legos grandes, carros ou até mesmo outros tipos de jogos 

de construção. Pretende-se estimular a coordenação oculo manual e as destrezas e 

habilidades manuais.  

 

Área da Casinha –Esta área tenta, de certa forma, retratar a casa através de objetos do 

quotidiano (pratos, copos, tachos, talheres, etc.). Assim, a criança pode recriar, através 

do jogo simbólico, todas as situações vividas no dia-a-dia. 

 

A sala verde 2 possui ainda diversos brinquedos pela sala (comboios, carros, bonecos) 

que se encontram ao alcance das crianças e com os quais estas podem brincar sempre 

que assim o desejarem. 

 

Devido à situação de pandemia que vivemos, os brinquedos são desifetados 

diáriamente, as camas são utilizadas apenas pela mesma criança diáriamente, sendo 

desinfetada após cada utilização, tal como mesas, cadeiras, babetes entre outros. 

 



Projeto Curricular Sala Verde 2 
Ano letivo 2021/22 

 

 
 
 
 

CRECHE/J.I. DA FREGUESIA DE MOSCAVIDE E PORTELA 

4.2. Organização do Tempo/ Rotina 

Uma rotina é mais do que saber a hora a que o bebé dorme, come, toma banho e se vai 

deitar. É também saber com as coisas são feitas...as experiências do dia-a-dia das 

crianças são matérias- primas do seu crescimento. 

Judith Evans e Ellen llfield ( 1982 ) 

A rotina diária oferece nestes primeiros anos momentos privilegiados às crianças para 
as relações afetivas e convivência, para o conhecimento de si mesma e do outro. Através 
da rotina vão adquirindo noção de tempo ( hora do pequeno almoço, hora de ir para a 
escola, hora de sentar no colchão e ouvir a história, hora do almoço, etc.). Através de 
pequenos sinais começam a perceber que está na hora de mudança para a rotina 
seguinte. Esta interiorização da rotina proporciona às crianças segurança e ajuda no seu 
desenvolvimento emocional. Daí a importância de a criança chegar a horas à escola e 
participar nos diferentes momentos do dia. A rotina está organizada da seguinte forma: 

*Nesta fase de adaptação, as refeições são feitas na sala de actividades, num ambiente 
que lhes é familiar, seguro, descontraído e pacífico. Quando verificarmos que o grupo 

Atividades Curriculares:  educação física, 3f às 10h30; Projeto Bébéthoven 6f às 10h quinzenalmente 

Atividade extracurricular : Expressão musical, 4f às 15h30 

Horário Actividade/Rotina Local 

7h30-8h30 Acolhimento Pavilhão 

8h30/9h Acolhimento/Atividades 
Livres 

Sala verde 1 

9h/9h30 
9h40 

Pequeno almoço  
Higiene 

Refeitório * 

9h45 Início das atividades 
pedagógicas 

Sala de atividades 
Espaço exterior 

10h30 Cuidados de higiene Casa de banho 

11h- 11h45 Almoço Refeitório* 

12h00 Cuidados de higiene Casa de Banho 

12h00 Sesta Sala de atividades 

14h30 Cuidados de Higiene Casa de banho 

15h00-15h45 Lanche Refeitório* 

16h00 Cuidados de Higiene Casa de Banho 

16h15 Atividades livres de Sala/ 
Recreio 

Início da entrega das 
crianças 

Sala de Atividades/ 
Recreio 

17h30 Reforço do lanche Sala verde1 /Refeitório* 

18h00 Higiene Wc 

18h00/19h30 Atividades livres Pavilhão 
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5. Metodologia 

A abordagem pedagógica da sala/grupo centra-se ainda na exploração do espaço e 
materiais colocados à disposição da criança, tal como no modelo highscope:  

 Esta metodologia prevê que as crianças aprendem ativamente através de 
experiências-chave na creche através do envolvimento activo 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, priveligiando sempre o brincar. 

As Experiências-Chave: 
As experiências-chave estão organizadas em 9 domínios abrangentes da aprendizagem 
de bebés e crianças pequenas, sendo uma estrutura de apoio ao desenvolvimento. 
Ainda que interligadas, este modelo apresenta estratégias de sustentação para cada 
uma: 
 
Desenvolver o sentido de si próprio – as ações com objetos e interações com os 
adultos têm como suporte experiências-chave como: expressar iniciativa, distinguir “eu 
dos outros, resolver problemas com que se depara ao explorar e brincar, fazer coisas 
por si próprio, que permitem à criança “desenvolver um sentido do self.” (1). 
 
Aprender acerca das relações sociais – O envolvimento nas experiências-chave 
(estabelecer vinculação com a educadora responsável, estabelecer relações com 
outros adultos, criar relações com os pares, expressar emoções, mostrar empatia pelos 
sentimentos e necessidades dos outros, desenvolver jogo social), permitem à criança 
confiar nela própria e nos outros. Estas interações sociais são importantes na medida 
em que as “relações precoces influenciam o modo como no futuro irão abordar as 
pessoas.” (1) 
 
Aprender a reter coisas através da representação criativa– As experiências-chave 
permitem que a criança de tenra idade actue sobre os objetos através dos sentidos e 
do seu corpo, construindo a partir dessas experiências imagens mentais desses 
mesmos objetos. Assim, “o inicio da internalização, ou visualização mental, de 
qualquer coisa constitui a primeira experiência (...) com aquilo que se chama 
representação.” (1). Trata-se de aquisições importantes, pois a utilização de imagens 
mentais e a imitação, ou seja, o “conhecimento figurativo” da criança de idade pré-
escolar “desenvolveu-se a partir de ações realizadas no período sensório-motor (do 
ano e meio aos dois).” (2) 
 
Ganhar competências no movimento e na música – Experiências-chave tais 
como movimentar o corpo, partes dele ou objetos, proporcionam situações nas quais 
os bebés e crianças pequenas “(...)aprendem a medir a sua força física e os seus limites 
e exercitam padrões de movimentos(...).” (1) 
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Aprender competências de comunicação e linguagem – A linguagem do bebé inicia-se 
muito antes de saber falar, “comunicam os seus sentimentos e desejos através (...) de 
choro, movimentos, gestos e sons.” (1). Quando o adulto reage corretamente aos 
sinais ou gestos da criança, desenvolve a sua confiança, encorajando-a no seu desejo 
de comunicar, pois “não são precisas palavras para veicular e compreender segurança, 
aceitação, confirmação ou respeito.” (1). As experiências-chave: ouvir e responder, 
comunicar verbalmente e não verbalmente, participar na comunicação dar-e-receber, 
explorar livros de imagens, apreciar histórias, lengas-lengas ou cantigas, promovem 
oportunidades de comunicação para os bebés e crianças pequenas que “os integra na 
comunidade social e lhes permite participar nela como contribuintes.” (1). 
 
Aprender sobre o mundo físico explorando objetos  – o bebé e/ou a criança mais 
pequena apreende as características dos objetos explorando-os ativamente, numa 
“intensa sede de experiência sensorial” (1) através das seguintes experiências-chave: 
explorar objetos com as mãos, pés, mãos, boca, olhos, ouvidos e nariz, descobrir a 
permanência do objeto, explorar e reparar como as coisas podem ser iguais ou 
diferentes. 
 
Aprender os primeiros conceitos de quantidade e de número - Através de 
experiências-chave tais como explorar o número de coisas, experimentar “mais” e a 
correspondência de “um para um” os bebés e as crianças pequenas “começam a 
estabelecer as bases de compreensão da quantidade e do número” (1)a ter a perceção 
que os objetos existem, que se podem encaixar ou adaptar um ao outro. Mais tarde, 
“irá conduzir à compreensão da classificação, seriação, (...) conservação do número” 
(2) 
 
Desenvolver a compreensão de espaço - “A consciência e o domínio do espaço levam 
muito tempo a desenvolver-se” (Idem, ibidem:293). Assim, experiências-chave como, 
explorar e reparar na localização dos objetos, observar pessoas e coisas de várias 
perspetivas, encher e esvazia, pôr dentro e tirar para fora, desmontar coisas e juntá-las 
de novo, permitem que a criança à medida que tem uma maior mobilidade e atividade, 
comece “ a expandir o seu sentido de espaço” (1). 
 
Desenvolver a compreensão de tempo– “Para bebés e crianças, tempo significa agora, 
(...) o presente” (1). Assim, proporcionar ocasiões de aquisição de noções básicas 
baseadas nas experiências-chave (antecipar acontecimentos familiares, reparar no 
inicio e final de um intervalo de tempo, experimentar depressa e devagar e repetir 
uma ação para fazer com que volte a acontecer, experimentando causa e efeito) 
permite à criança construir, um sentido temporal dos acontecimentos. 
 
Bibliografia: 
 
(1) - POST, Jacalyn, HOHMANN, Mary (2004), Educação de bebés em infantários, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª Edição, Lisboa.  
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6. Projeto Curricular para creche: 1-2 anos – Objetivos Educativos e Plano Anual de Atividades Sala Verde 2 

Área da Formação pessoal e social 

Objetivos da Área Blocos de Conteúdos Conceitos Procedimentos Atitudes Avaliação 

 1.Conhecer a pouco e 
pouco o próprio corpo 
e identificar algumas 
partes, construindo 
uma imagem positiva 
de si mesma. 
Expressar as próprias 
emoções e reconhecer 
as dos outros. 

O corpo e a própria 
imagem 

O corpo ( cabeça, 
olhos, nariz, boca, 
mãos, pés, barriga); 
Os sentidos; 
Sensações próprias 
(riso, choro, 
contentamento…). 

 

Exploração das 
partes do corpo e 
identificação de 
algumas delas; 
Potenciação dos 
sentidos: 
cheirando, 
escutando, 
apalpando, 
saboreando, 
observando. 
Manifestação de 
emoções 
 
 

Prazer e gosto em 
explorar o próprio 
corpo; 
Atitude positiva 
perante as 
demostrações de 
afeto dos adultos e 
das outras crianças 

Identificar o 
próprio corpo e as 
partes referidas 
Vivenciar sentidos, 
cheirar, escutar, 
apalpar, saborear, 
ver; 
Manifestar 
sentimentos e 
emoções 

2. Adquirir 
progressivamente a 
coordenação e o 
controlo dinâmico do 
próprio corpo em 
atividades sensório-

Jogo e movimento Movimentos e 
posturas do corpo 
(gatinhar, caminhar, 
caminhar, arrastar-se, 
sentar-se, subir, 

Exploração das 
potencialidades 
motoras do próprio 
corpo com a ajuda 
do adulto 

Prazer nas 
atividades 
sensório-motoras 

Caminhar, gatinhar, 
subir e descer , 
puxar, chutar, fazer 
garatujas… 
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motoras e sentir 
prazer ao executá-las 
 
 

descer, puxar, lançar, 
chutar, garatujar…) 

Aquisição 
progressiva de 
capacidades 
motoras novas 

 
 
3.Adquirir progressiva 
autonomia das rotinas 
e atividades 
quotidianas, 
colaborando com o 
adulto e desfrutando-
as. 
Coordenar 
gradualmente as suas 
ações com as dos 
outros 
4. Manifestar e regular 
progressivamente as 
necessidades básicas 
em situações 
quotidianas, 
adquirindo 
progressivamente 
hábitos relacionados 
com a alimentação, o 
sono e a higiene 

 
 
A atividade e a vida 
quotidiana 
 
 
 
 
Cuidado de si próprio 

 
 
Rotina e hábitos de 
atenção e observação 
 
 
 
 
Fome, sede, controle 
dos esfíncteres ; 
Hábitos de higiene, 
alimentação e sono 

 
 
Interiorização 
gradual das rotinas 
do grupo 
Colaboração ativa 
no vestir e na 
alimentação 
 
Manifestação e 
regulação gradual 
das necessidades 
básicas, adquirindo 
progressivamente 
hábitos 
relacionados com a 
higiene, a 
alimentação e o 
sono 

 
 
Autonomia 
progressiva nas 
rotinas e na 
brincadeira 
 
 
Gosto e prazer na 
alimentação, nas 
atividades de 
higiene e sono 

 
 
Adaptar-se 
progressivamente à 
rotina; 
Respeitar algumas 
regras de 
convivência 
 
Adquirir 
progressivamente 
hábitos de higiene, 
alimentação  e 
sono; 
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Área do Conhecimento do Mundo 

Objetivos da Área Blocos de Conteúdos Conceitos Procedimentos Atitudes Avaliação 

1. Observar e explorar 
ativamente o seu meio 
imediato através da 
ajuda de um adulto. 
Adaptar-se 
progressivamente à 
vida da escola e ao 
grupo; 
Orientar-se nos 
espaços habituais e 
deslocar-se 
autonomamente a 
pouco e pouco 

Os primeiros grupos 
sociais 

A escola: os adultos e 
as crianças; 
dependências mais 
usuais; 
 A família; 
Tempo de brincadeira, 
de descanso, de 
comer, de higiene, etc 

Adaptação à escola, 
orientação e 
deslocação 
autónoma, 
progressivamente 
nos espaços 
habituais. 
Alargamento das 
vivências. Os 
diferentes tempos 
e espaços (de casa, 
escola, brincadeira, 
sono, etc) 

Início da tolerância 
pela espera 

Mostrar 
progressivamente 
autonomia nos 
espaços habituais 
Vivenciar os 
tempos de 
descanso, comida, 
brincadeira 

2. Participar 
progressivamente nos 
grupos com que se 
relaciona, aceitando o 
afeto que lhe é dirigido 
e expressando os seus 
sentimentos no âmbito 
de relações afetuosas 
e equilibradas 
 

A vida em sociedade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As estações do ano 
Fatos relevantes, datas 
festivas 
Regras elementares de 
convivência 
 
 
 
 
 

Observação e 
atenção a 
manifestações, 
sucessos e 
acontecimentos do 
meio; Observação 
guiada de alguns 
elementos do meio; 
participação 
progressiva nas 

Curiosidade 
perante as 
manifestações do 
meio 
 
 
 
 
 
 

Observar o seu 
meio com a ajuda 
do adulto;  
Participar 
progressivamente 
em festas 
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3. Descobrir, observar 
e explorar os objetos 
do seu meio e 
organizá-los 
 

 
 
 
 
 
 
 
Os objetos 

 
 
 
 
 
 
 
Objetos habituais 
quotidianos e sua 
utilização (prato, 
colher, copo, pente, 
etc) 
Brinquedos 
 
 

atividades de 
grupo; 
Cumprimento 
progressivo de 
regras de 
convivência  
 
Exploração, 
manipulação e 
utilização de 
objetos do seu 
meio e adaptação 
às características 
do objeto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Curiosidade pelos 
objetos, interesse e 
gosto pela sua 
exploração. 

 
 
 
 
 
 
 
Manipular e 
explorar objetos. 

4. Observar os animais 
e plantas do seu meio, 
colaborando com o 
adulto no seu cuidado, 
higiene e alimentação 
 

Animais e plantas Animais e plantas do 
meio mais próximo 

Observação de 
plantas e animais 
do seu meio; 
Colaboração com o 
adulto nos seus 
cuidados 

Curiosidade pelos 
animais e plantas 
do seu meio 

Observar plantas e 
animais com a 
ajuda do adulto e 
colaborar no seu 
cuidado 
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Área da Expressão e Comunicação 

Objetivos da Área Blocos de Conteúdos Conceitos Procedimentos Atitudes Avaliação 

1. Compreender e 
utilizar, de forma 
progressiva e correta, 
a linguagem oral e 
gestual para 
comunicar.  
Desfrutar a ouvir e a 
reproduzir algumas 
palavras de textos de 
histórias tradicionais. 

Domínio da linguagem 
oral 

Vocabulário prático do 
quotidiano; 
Progressiva articulação 
correta e construção 
de frases simples; 
Contos curtos e 
simples; lengalengas 
 

Compreensão de 
mensagens 
simples; 
Produção 
progressiva de 
palavras habituais e 
de frases simples; 
Iniciação na 
compreensão de 
histórias e 
lengalengas simples 

Interesse e esforço 
por melhorar e 
enriquecer o seu 
vocabulário; 
Atenção e audição 
de histórias 

Compreender 
ordens simples; 
Aumentar 
progressivamente o 
vocabulário 
quotidiano; 
Escutar histórias e 
lengalengas 
 

2. Familiarizar-se com 
a linguagem escrita 

Aproximação da 
linguagem escrita 

Contos, imagens, 
cartazes, revistas, etc.; 
Símbolos e logotipos 

Interpretação de 
imagens 
quotidianas; 
Atenção e 
compreensão de 
histórias e 
narrações simples  

Gosto e prazer por 
ouvir e ver 
histórias; 
Cuidado com os 
livros 

Dizer o nome de 
imagens habituais 
Folhear livros, 
revistas, histórias 
etc. 

3. utilizar as diferentes 
formas de 
representação e 
expressão com gosto e 
prazer e ir-se 
familiarizando com 
algumas técnicas 

Domínio da Educação 
artística/ Artes Visuais 
 
 
 
 
 

Materiais ( tinta, ceras, 
marcadores) ; Técnicas 
(pintura, digitinta, 
amarrotar, 
estampagem, rasgar) ; 
As Cores 
 

Iniciação na 
exploração de 
materiais e técnicas 
Manipulação de 
objetos de diversas 
cores 
 

Gosto por 
manipular 
materiais 
 
 
 
 

Manipular 
materiais e 
utensílios 
Observar a cor em 
objetos e materiais 
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Expressão Musical/ 
Dança/ Teatro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Física 

 
 
 
 
Sons e onomatopeias 
de animais, do meio e 
do corpo 
Canções simples e 
populares 
Dança livre 
Audição de musica 
 
 
 
 
 
 
Jogos de imitação e 
jogo simbólico 
Relaxação corporal 
 

 
 
 
 
Exploração das 
propriedades 
sonoras do corpo e 
de objetos 
quotidianos; 
Discriminação e 
produção de sons e 
onomatopeias ; 
Interpretação de 
canções simples; 
Movimentar-se ao 
ritmo da música 
 
 
Utilização das 
potencialidades 
expressivas do 
corpo; Imitação de 
ações e gestos 

 
 
 
 
 
Gosto por 
descobrir e 
produzir sons; 
Gosto pelo canto  e 
pela dança,  
 
 
Atitude 
descontraída 
perante as 
audições 
 
 
 
 
 
Gosto pela 
imitação de ações 

 
 
 
 
 
Explorar sons do 
corpo, de objetos e 
de materiais como 
instrumentos 
musicais 
Produzir sons, 
movimentar-se ao 
ritmo da música 
 
 
 
 
 
Imitar ações 
Relaxamento 

4. Utilizar a nível muito 
elementar as 
possibilidades da 
lógica matemática 

Domínio da 
Matemática 

Os corpos no espaço 
Propriedades de 
objetos 

Manipulação de 
objetos de 
diferentes formas, 

Interesse por 
perceber 
propriedades de 
objetos; 

Manipular Objetos 
com diferentes 
características; 
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para descrever 
propriedades de 
alguns objetos e 
situações do meio 

Relações, medidas e 
representação no 
espaço 

Ordenar, classificar, 
empilhar, encaixar, 
emparelhar 

tamanhos, cores, 
etc;  
Exploração 
experimentação de 
quantidades; 
Localização e 
deslocação de 
objetos; 
Ordenação de 
objetos 

Interesse por 
identificar 
quantidades de 
muitos e poucos 
elementos; 
Gosto pela 
classificação de 
materiais 

Ordenar, empilhar, 
encaixar, 
emparelhar 
objetos; 
Classificar objetos 
de uso quotidiano 

 

Mapa de Conteúdos 

Formação pessoal e social 

O corpo e a própria imagem 
 

Jogo e movimento Atividade e vida quotidiana Cuidado consigo mesma 

- O corpo ( cabeça, olhos, boca, 
nariz, mãos, pés) 
- Emoções e sentimentos: Riso, 
choro, tristeza, alegria, carinho, 
rejeição 
 
 

- Movimentos do corpo: De pé, 
sentada, deitada 
- Movimentos amplos: Gatinhar, 
caminhar, subir, descer, saltar 
- Movimentos finos: garatujar, 
enroscar, etc 
 

- Adaptação progressiva aos 
tempos de brincadeira, refeições, 
sono e higiene  

- Sono: Respeito do horário apropriado e do 
local estabelecido 
- Alimentação: Comida saudável e 
equilibrada, respeito de horários, progressiva 
autonomia 
- Higiene: Lavar as mãos antes e depois das 
refeições; Manifestação progressiva ao 
adulto das necessidades fisiológicas; Prazer em 
estar limpa 
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Conhecimento do Mundo 
 

Os primeiros grupos sociais 
 

A vida em sociedade Os objetos Animais e plantas 

- A Escola: Adultos, colegas, 
autonomias, materiais. 
- A Família: Pai, mãe, irmãos, avós 
- Rotinas 
 
 

-Regras elementares de 
convivência: cumprimentar, 
despedir-se, agradecer, pedir por 
favor. 
- Festas e factos relevantes: Datas 
festivas e estações do ano 
- Relações afetivas: Colaborar, 
ajudar, consolar, partilhar 

- Objetos habituais quotidianos e 
a sua utilização: prato, copo, 
colher, etc 
- Os brinquedos 
 

- Observação e cuidado 
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Expressão e Comunicação 
 

Linguagem oral 
 

Educação Artística Expressão Musical/dança /teatro Educação Fisica  

- Vocabulário funcional e do 
quotidiano 
- Progressiva articulação e 
compreensão 
- Construção de frases 
 
 

- Pintura com mãos, dedos, pincéis, 
etc 
- Manipulação de diferentes 
materiais; 
- Cores: Vermelho , Amarelo, Azul 

-Sons-onomatopeias (animais, do 
próprio corpo) 
- Canções simples 
- Fragmentos de música 

- Jogos de situações espaciais: 
Dentro/fora 
- Iniciação ao jogo simbólico 
- Jogos de imitação 

Aproximação da linguagem escrita    

-Símbolos e logotipos 
- Contos curtos e simples 
- Lengalengas 
- Imagens 
- Cartazes 
- Revistas 

   

Relações e representação no 
espaço 

   

- Quantidades: Um-muitos 
- Tamanhos: grande/ pequeno 
- Ordenar 
- Classificar 
- Empilhar 
- Encaixar 
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6.1.CALENDARIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES GERAIS: 

SETEMBRO: 

- Adaptação à sala e rotina 

- Exploração livre dos materiais existentes 

- Interiorização da rotina 

OUTUBRO: 

- O Outono 

- Halloween 

NOVEMBRO: 

- Magusto 

- Dia Nacional do Pijama 

DEZEMBRO: 

- Inverno 

- Natal  

JANEIRO: 

- Dia de Reis 

FEVEREIRO: 

- Carnaval  

MARÇO: 

- Dia do Pai 

- Primavera  

ABRIL: 

- Páscoa 

 
MAIO: 

- Dia da Mãe 

- A família 

JUNHO 

- Dia da Criança 

- O Verão 
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- Festa de Final de Ano 

Julho e Agosto 

Projeto de Verão 

 

NOTA: Este plano anual de atividades é apenas um plano por mim dirigido e apenas 

orientador pode e deve ser alterado consoante os interesses das crianças, ou seja, se 

as crianças aceitarem bem determinado tema, desde que as áreas curriculares sejam 

trabalhadas de forma transversal  e segundo a PEDAGOGIA DE  PROJETO
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7. Recursos Humanos e Materiais 

 

Recursos Humanos 

-Educadoras de Infância 

- Auxiliares de Ação Educativa 

- Crianças 

- Família 

- Comunidade 

- Executivo da Junta de Freguesia de Moscavide Portela 

- Outros (pessoas que poderemos achar conveniente participar no projeto) 

 

Material: 

- Para além do material já referido anteriormente nas áreas de atividades, 

serão utilizados: 

 - Material de desgaste 

 - Material de desperdício 

 - Material de apoio pedagógico  

 - Tv 

 - DVD 

 - Rádio 

 - Outros 
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8. Avaliação do Projeto 

“(…) considera-se que a educação pré-escolar não envolve nem a classificação da 

aprendizagem da criança, nem o juízo de valor sobre a sua maneira de ser, 

centrando-se na documentação do processo e na descrição da sua 

aprendizagem, de modo a valorizar as suas formas de aprender e os seus 

progressos. Avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada uma 

consigo própria para situar a evolução da sua aprendizagem ao longo do tempo” 

(OCEPE, 2016, p.15) 

A avaliação deste projeto será diária e contínua cabendo ao educador observar e 

documentar o processo evolutivo de cada criança para melhor compreender como 

garantir um bom ritmo evolutivo  para todas. 

A avaliação será qualitativa  e não quantitativa das aprendizagens pois não existe um 

programa a cumprir mas sim  orientações curriculares. O perfil da cada criança é 

diferente, não existe um perfil de criança a atingir, existem crianças que progridem de 

diferentes formas e ritmos diversos. 

As crianças serão avaliadas no âmbito do seu desenvolvimento duas vezes ao longo do 

ano letivo e os Srs. Encarregados de Educação serão postos a par dessa avaliação. 

Serão também aplicados inquéritos de satisfação aos pais que nos permitirão obter 

feedback desse mesmo trabalho. 

O processo de avaliação constitui uma componente integrante do currículo. Ao nível da 

criança, os procedimentos da avaliação incluem a avaliação contínua, a capa da criança 

e um processo de avaliação mais formal no final de cada semestre (Janeiro/Julho), 

incidindo sobre competências transversais, motivação, comportamento e autonomia. 

Esta avaliação é efetuada pelos Educadores e comunicada ao Encarregado de Educação. 

A avaliação de todo o trabalho realizado ao longo do ano, é efetuado por toda a equipa 

educativa e não educativa, em que os elementos resultantes desta avaliação, são 

tomados em consideração na definição dos objetivos globais para o ano letivo 

subsequente. 

Convertendo-se num constante e atento acompanhamento de todas as atividades 

desenvolvidas, detetando indicadores que permitam à Equipa Pedagógica, aprofundar, 
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ajustar ou reformular as estratégias e as metodologias para se conseguir o progressivo 

desenvolvimento de atitudes, capacidades e saberes. 

Teremos em conta: 

- Diálogo com os intervenientes; 

-  Observação e análise debate das intervenções das crianças (avaliar se as propostas de 

trabalho estão a favorecer a construção da identidade das crianças); 

- Observação e análise do comportamento das crianças; 

- Análise  do grau de participação das crianças; 

- Qualidade dos conteúdos das questões levantadas e de todo o processo para a 

resolução de problemas; 

- Utilização  de instrumentos de observação das crianças; 

- Análise  do grau de participação e interesse das famílias nas actividades a desenvolver 

com as crianças. 
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9. Conclusão 

Concluímos que neste contexto de creche, torna-se necessário que os educadores e 
auxiliares responsáveis pela criança pautem a sua intervenção por critérios de 
qualidade: 
 

• Ter em consideração o superior interesse da criança, especialmente quando se 
encontra a planificar o trabalho, aspeto que implica um trabalho de grande 
proximidade com a família desta. Há que estabelecer uma parceria forte com a 
família das crianças que estão ao seu cuidado, de forma a obter informação 
acerca das capacidades e competências das crianças. 

• Nos cuidados tidos ao nível da qualidade das relações que a criança vai 
estabelecer quer com outras crianças quer com os adultos. É num contexto 
relacional que as aprendizagens da criança ocorrem pelo que quando se está a 
planificar um trabalho com estas crianças, este é um aspeto central a ter em 
consideração. 

• Todas as crianças necessitam de se sentir incluídas, de ter um sentimento de 
pertença, de se sentirem valorizadas e importantes para algo. Este sentimento 
é possível de ser construído através do respeito mútuo e através de relações 
afetivas calorosas e recíprocas entre a criança e o adulto responsável por ela. 

• Compreender as formas como estas crianças aprendem. Este é um processo 
complexo, em que se tem que promover um ambiente que facilite a 
brincadeira, a interação, a exploração, a criatividade e a resolução de 
problemas por parte das crianças.  Só desta forma é que elas poderão 
desenvolver o máximo das suas competências e capacidades .Isto implica: 

 
Pensar a criança como um aprendiz efetivo e ativo, que gosta de 
aprender, 
 
In Manual de Processos-Chave em Creche 
 
http://pt.scribd.com/doc/2974836/manual-creche- 
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