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1. INTRODUÇÃO 

 

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

Montaigne 

 

“Toda A CRIANÇA É UM ARTISTA AO SEU MODO…pois possuir muitas linguagens 

significa ter muitas possibilidades para exprimir-se”. 

                                                                                    Lóris Malaguzzi  

O projeto em epígrafe constitui o currículo pedagógico da sala dos 4 anos, a Sala Amarela 

7, da Creche e Jardim de Infância da Junta de Freguesia de Moscavide e Portela, para o ano 

letivo 2021/2022. 

Pretende ser um guia de trabalho para o ano letivo que decorre, respeitando as normas 

ainda em vigor relativas à pandemia de COVID19 com que ainda nos debatemos, abrangendo 

as crianças que se encontram incluídas na dita sala, ao mesmo tempo que se mantém interligado 

ao Projeto Educativo de Escola em vigor até 2022.  

Pretendo, 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, 

respeitando-se a si mesma e aos outros. 

“A educação para a cidadania deverá 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.  

 

Numa época em que o mundo é dominado pelas máquinas e em que cada vez mais as 

pessoas são “automatizadas” no seu dia a dia, educar para a cidadania ganha uma 

importância cada vez maior. Ajuda as crianças a tornarem-se cidadãos ativos, informados 

e responsáveis, dispostos e capazes de assumirem responsabilidade por si e pelas suas 
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comunidades. Deste modo, pretendemos Educar crianças de forma responsável, de forma 

a que compreendam o papel das instituições e adquiram competências para 

desempenharem deveres sociais. 

Os educadores devem ter competências na educação para a cidadania de forma a 

transmitirem competências às crianças. Um plano de ação com orientações concretas: 

rejeitar todas as formas de violência e discriminação, promover valores, ter em 

consideração a diversidade cultural e acompanhar as crianças no processo de 

aprendizagem, atuar como educador responsável e ético, integrar ferramentas digitais no 

percurso de ensino, cooperar em equipa com os pais e parceiros escolares e contribuir nas 

ações da comunidade escolar.” (in Projeto Educativo Creche e Jardim de Infância da 

Freguesia de Moscavide e Portela, 2018-2022)  

 
Desta forma, a Creche Jardim de Infância da Freguesia de Moscavide e Portela tem como 

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 parental idade: 

• Promover e desenvolver a formação interna no sentido de melhorar a competência 

pessoal e a excelência educativa da equipa. 

 

Assim sendo, os princípios pedagógicos através dos quais a prática pedagógica se 

encontra organizada têm por objetivos:  

➢ Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diferenciadas; 
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➢ Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como 

meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do 

mundo; 

➢ Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

➢ Planear situações de aprendizagem que sejam suficientemente desafiadoras, de modo 

a estimular cada criança; 

➢ Agir de um modo consciencioso, tendo em atenção não só as necessidades etárias da 

criança como a cultura, as ideias e sentimentos; 

➢ Promover formas de vida saudável através de atividades físicas e da criação de hábitos 

de higiene; 

➢ Estimular o espírito de grupo através da promoção de atividades de convívio com 

vista à melhoria do relacionamento interpessoal e do trabalho interdisciplinar; 

➢ Contribuir para a estabilidade e segurança afetivas da criança; 

➢ Favorecer a observação e a compreensão do meio natural e humano para melhor 

integração e participação da criança; 

➢ Desenvolver a formação moral da criança e o sentido da responsabilidade;  

➢ Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação da criança, assim como a 

imaginação criativa, e estimular a atividade lúdica;  

➢ Estimular as capacidades de cada criança e favorecer a sua formação e o 

desenvolvimento equilibrado de todas as suas potencialidades; 

 

Assim, ao longo deste ano, darei muita importância ao brincar. É minha intenção 

que todos os 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 expressão oral, a matemática, as ciências, etc. É a curiosidade 

e interesse das crianças por explorar e compreender que dará progressivamente lugar à 

sua participação no desenvolvimentos de projetos de aprendizagem mais complexos e que 

mobilizam diferentes áreas de conteúdo.  
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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.  

Desta forma, apenas as datas festivas ou eventos do Jardim de Infância serão já 

incluídos no Plano anual de atividades. Todas as restantes iniciativas surgirão dos 

interesses que o grupo for demonstrando.  

 

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 

  

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

que conheça tão bem uma 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, 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. 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 
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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 

infância. 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.  

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

currículo educativo. 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 grupo e de ouvir as suas sugestões.  A família 

pode e deve funcionar em perfeita integração com a escola, reforçando assim, toda a ação 

formativa desta. Assim, além da comunicação diária e direta com a Educadora e/ou 

auxiliares as famílias podem reforçar a comunicação com a escola.  

O meio de comunicação privilegiado entre a família e a escola é o e-mail de sala 

salaamarela7jfmp21gmail.com onde devem ser escritos todos os recados tanto da 

educadora para o encarregado de educação, como do encarregado de educação para a 

educadora. Todos os dias o e-mail deve ser visto, tanto pela equipa educativa, como pelos 

pais da criança, para verem se existe algum recado. Para além disso, os pais podem 

também acompanhar tudo o que é desenvolvido em sala através de um mail de registo 

semanal que é enviado à sexta-feira com um resumo das atividades realizadas e algumas 

fotografias da semana a que se refere.  

Existe também a possibilidade, por parte da educadora, de receber os pais para 

reuniões (mediante marcação prévia) ou de receber telefonemas todos os dias, ou seja, de 

segunda a sexta-feira, das 15h às 16h. 

              Ao longo do ano são realizadas reuniões com os pais, sendo que em Setembro 

decorre a reunião de apresentação da sala e da equipa,  em Janeiro decorrem as reuniões 

individuais dos alunos e em Junho serão realizadas as reuniões individuais de avaliação 
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final com o balanço do trabalho efetuado ao longo de todo o ano letivo e do 

desenvolvimento e aquisição de aptidões e competências de cada criança. Desta forma, 

os pais podem acompanhar tudo o que se vai passando com os seus filhos, na escola, 

durante os vários meses. Dada a situação pandémica COVID19 que ainda se vive, espera-

se que todas estas reuniões possam ser realizadas presencialmente, estando esta situação 

pendente das normativas governamentais. 

      É de referir, ainda, a existência do nosso Gabinete de Apoio e Aconselhamento 

Psicopedagógico a que equipa pedagógica e encarregados de educação podem recorrer 

sempre que julguem ser necessário. Trata-se de um projeto 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. 

A entrada da criança na Creche 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, dá-se início ao 

acolhimento. É aqui que vamos cantar o “Bom Dia”, ver quem está presente, contar 

histórias, ouvir e cantar músicas. Todas as nossas “conversas de grupo” são também 

passadas aqui, no momento do acolhimento. 

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.  

(Durante o mês de Janeiro, e com o objetivo de caracterizar a comunidade escolar, 

é realizado um inquérito aos pais que serve exclusivamente para análise estatística, mas 

que é obrigatório para a construção do projeto educativo da escola. Os inquéritos são 

enviados aos pais e pede-se que sejam devolvidos e preenchidos posteriormente.) 
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3. Caracterização do grupo 

A Sala Amarela 7 é um grupo homogéneo composto por 21 crianças de 4 anos, 

todas elas nascidas no ano de 2017, maioritariamente do sexo masculino. O grupo é 

composto pela unificação dos grupos de crianças provenientes das salas Azul 4 e 

Encarnada 6 , exceto 2 crianças que frequentam a nossa instituição pela primeira vez, 

sendo uma delas oriunda da Noruega.  

 

NOMES DAS CRIANÇAS 

Afonso M. 

Alice C. 

Bianca F. 

Catarina P. 

Dinis I. 

Dinis M. 

Gonçalo C. 

Guilherme S. 

Joana L. 

Júlia A. 

Mafalda F. 

Marcus E. 

Margarida L. 

Maria Clara R. 

Mateus S. 

Matilde F. 

Santiago C. 

Santiago S. 

Tiago B. 
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Tiago S. 

Tomás E. 

 

O número de crianças sem irmãos é superior ao número de crianças com irmãos. 

Quer isto dizer que na totalidade das 21 crianças, 9 têm irmãos e as outras 12 não têm.  

A maioria das crianças desloca-se para a escola a pé ou em veículo próprio. 

A entrada e saída da instituição é geralmente realizada na companhia de 

familiares, em especial dos pais ou avós. Do total das 21 crianças, apenas cerca de 4 

costumam chegar à instituição após as 9h30m, hora a que começam as atividades letivas. 

As restantes costumam chegar no período que decorre entre as 7h30 e as 9h30 da manhã. 

A maior parte das crianças sai entre as 16h30 e as 18h30.  

A maior parte das crianças fez os 4 anos até Agosto.  

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

0 0 3 2 2 3 3 1 1 1 1 3 

 

Existe, de momento, uma criança assinalada com perturbações do 

desenvolvimento, e outras a serem acompanhadas em terapia da fala. 

Neste momento, o grupo encontra-se a conhecer e reconhecer os amigos e o 

espaço e aos poucos conhecendo a nova rotina da sala. No geral foram crianças que se e 

adaptaram com facilidade. 

Após uma avaliação inicial baseada na observação direta, concluímos que o grupo 

está adaptado à rotina diária. Atualmente necessita apenas de interiorizar algumas regras 

da sala, construídas em conjunto. Determinar a ajuda do dia/amigo do dia será essencial 

para a organização da sala. Fazer quadros com regras e delimitação do espaço de 
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brincadeira e suas áreas e regras será essencial para o bom funcionamento e organização 

da sala e da rotina. 

Como tal, a abordagem pedagógica da sala/grupo centra-se ainda na exploração 

do espaço e materiais colocados à disposição, tal como no modelo Highscope:  

 Esta metodologia prevê que as crianças aprendam ativamente através de 

experiências-chave e do envolvimento ativo com pessoas, materiais e ideias. É um 

modelo centrado na criança, nas suas explorações. Estas têm por base aquilo que as 

crianças descobrem nas suas aventuras diárias de aprendizagem ativa. 

No entanto, para a execução deste currículo pedagógico, não me fundamento numa 

única teoria metodológica, uma vez que considero que nenhuma delas reúne todos os 

aspetos com que mais me identifico. Assim, recolhi de diferentes metodologias, os 

aspetos nos quais mais me revejo e com que tenho obtido melhores resultados ao longo 

de anos de prática profissional. 

 

Partindo da construção deste currículo como documento orientador das práticas, abrangente, 

contextualizado e aberto, algumas metodologias como o Currículo High Scope (acima 

mencionado), o Movimento da Escola Moderna e a Pedagogia de Projecto surgem entrelaçadas 

na estruturação do nosso trabalho pedagógico: 

 

 A influência do CURRÍCULO HIGH SCOPE nota-se a nível da organização do espaço, 

projetado de modo a favorecer a crescente autonomia e responsabilidade da criança 

mas também no que se refere à interação adulto/criança, na qual o papel do adulto 

“…é basicamente o de criar situações que desafiem o pensamento atual da criança e, 

assim, provoquem conflito cognitivo.” 

 

 Quanto ao MOVIMENTO DA ESCOLA MODERNA (MEM), a sua influência situa-se ao 

nível dos diferentes instrumentos de gestão partilhada: Mapa de presenças /Planos do 

Dia/ Quadro de Tarefas (a implementar)  
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 A PEDAGOGIA DE PROJETO será utilizada sempre que um grupo de crianças manifeste 

um interesse que possa ser ampliado num formato de investigação participativa – a 

criança é assim autora dos projetos desenvolvidos e não uma mera participante. 

 

 Procuramos adotar uma linha pedagógica baseada no CONSTRUTIVISMO, que propõe 

que as crianças participem ativamente na sua própria aprendizagem, através da 

experimentação direta, da pesquisa em grupo, do estímulo à dúvida e do 

desenvolvimento do raciocínio. 

 

4. Caracterização/ Organização do Ambiente 

Educativo  

4.1 Organização do Espaço 

Ao organizar o espaço devemos ter em conta as características 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, 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. 
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O espaço facilita e estimula a comunicação e a aprendizagem, a atividade 

experimental e exploratória, a capacidade imaginativa, as relações sociais e o 

desenvolvimento da afetividade. 

 

Este ano limitamos o espaço com áreas de atividade onde existem regras, ou 

seja, delimitação do número de crianças em cada área, planeamento da atividade 

nessa área, regras na utilização e manuseamento dos materiais. 

Áreas da sala Amarela 7: 

Área do Tapete - É uma área que é constituída por um tapete onde as crianças ouvem as 

histórias, canções que a educadora lhes conta, contam novidades, partilham 

sentimentos…  

 

Área da biblioteca - composta por uma vasta gama de livros cartonados, de plástico e de 

tecido, que estão num móvel ao alcance das crianças, uma mesa e cadeiras. 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 de mesa  – Esta área é constituída por vários tipos de jogos: 

▪ Jogo dos picos 

▪ Jogos de encaixe de madeira 

▪ Puzzles 

▪ Jogos de enfiamento 

▪ Jogos de construção 

 

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 em dois móveis, ao alcance das crianças.  
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Área da Expressão Plástica – as atividades são realizadas nas mesas, utilizando 

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

tintas, plasticina, tesouras, entre outros. 

 

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

crianças podem brincar com Legos, 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 Amarela 7 possui materiais que se encontram ao alcance das crianças e com os 

quais estas podem brincar sempre que assim o desejarem, mas com as devidas regras de 

grupo. 

 

O espaço físico deve ir de encontro às necessidades de cada criança. O modo como este 

está organizado influencia a qualidade das relações que a criança estabelece, quer com 

os adultos, quer com os seus parceiros de aprendizagem. Deve  proporcionar às 

crianças segurança e possibilidades de aprendizagem. “As crianças precisam de 

espaços para usar objetos e materiais, fazer explorações, criar e resolver problemas; 

espaços para se mover livremente, falar à vontade sobre o que estão a fazer; espaço 

para guardar as suas coisas e exibir as suas invenções; e espaço para os adultos se 

lhes juntarem para as apoiar nos seus objetivos e interesses.” (Weikart e Hohmann, 

1997, pág. 162)  
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Caracterização da sala de atividades: 

 

A nossa sala de atividades está localizada junto à secretaria da nossa instituição. 

O formato da sala um retângulo, não existindo esquinas que ofereçam perigo para as 

crianças. As tomadas estão colocadas de forma a não serem alcançadas pelas crianças. 

. Predominam as cores “sóbrias”, particularmente amarelo e cinza claro, que lhe 

conferem alegria e boa disposição ao mesmo tempo que não são cansativas e 

massacrantes. Devemos sempre considerar “(...) influência da cor na pressão sanguínea 

e no comportamento, humor, psicomotricidade, actividade muscular e ritmo cardíaco, 

em geral, resultando as cores quentes em actividade muscular e pressão sanguínea mais 

elevadas e as cores frias em efeitos opostos.” (Gabriela Portugal, 1998, p.202). 

  

As paredes permitem uma boa acústica e a afixação de trabalhos através de ímanes.  

   

 

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 ) 

 

8.1 A Rotina Diária 

A rotina diária oferece momentos privilegiados às crianças para as relações 

afetivas e de convivência, para o conhecimento de si mesmas e do outros. Através da 

rotina vão adquirindo noção de tempo (hora do pequeno almoço, hora de ir para a escola, 

hora de sentar no tapete 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.  
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A rotina diária oferece uma estrutura para os acontecimentos do dia que define a 

maneira como as crianças utilizam as áreas e o tipo de interações que estabelecem com 

os colegas e com os adultos durante períodos de tempo. A rotina está pois planeada por 

forma a apoiar a iniciativa da criança proporcionando-lhe tempo para expressar os seus 

objetivos, as suas intenções, e para construir as suas ações sobre os seus planos interesses 

e talentos. Libertos da necessidade de gerir as crianças e fazer coisas para elas, os adultos 

envolvem-se completamente no apoio e encorajamento das crianças para que façam e 

digam as coisas de forma autónoma.  

Oferece, ainda, uma organização social que cria uma comunidade apoiante na qual 

as relações sociais entre adultos e crianças são governadas pelo princípio do controlo 

partilhado. 

A distribuição do tempo educativo faz-se de modo flexível, mas corresponde a 

momentos que se repetem com uma certa periodicidade, dando origem à seguinte rotina 

educativa:  

 

 

Horário Atividade/Rotina Local 

7h30-9h00 Acolhimento/Atividades 

livres 

Pavilhão 

9h-9h30 Pequeno almoço  Sala de atividades  

9h30 Bom 

dia/História/Novidades 

Sala de atividades 

10h00 Início das atividades 

pedagógicas 

Sala de atividades 

12h00 Cuidados de higiene Casa de banho 

12h15 Almoço Refeitório 

12h45 Cuidados de higiene Casa de Banho 

13h00 Relaxamento Sala de atividades 

14h30 Cuidados de higiene Casa de banho 

15h00 Atividades de sala Sala de atividades 

15h45 Cuidados de higiene Casa de Banho 

16h00 Lanche Refeitório 

16h30 Atividades de sala/ao ar 

livre 

Sala de atividades/Recreio 

18h00 Reforço do lanche Refeitório 

18h30-19h30 Atividades livres Pavilhão 
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5. Metodologia utilizada 

Para que todo o processo de criatividade se possa desenvolver é necessário criar 

um ambiente propício. Este ambiente passa, não só pelo ambiente físico da instituição, 

mas também pela importância do papel do adulto e de todas as crianças do grupo.  

 O papel do adulto: cabe ao adulto considerar, sempre, que as crianças são artistas 

por mérito próprio e não devem ser, por isso, pressionadas a produzir imagens 

que vão de encontro às suas expectativas. A “auto-expressão” é muito importante. 

Para além disso, o adulto deve lembrar-se que, para evoluir, a criança necessita 

de partilhar as suas representações imaginativas com ele sendo que ao adulto cabe 

o papel de as ajudar a aumentar a capacidade de comunicar pensamentos, 

sentimentos e ideias através das suas representações.  

“…a mera disponibilidade de materiais não é suficiente; o input adulto é necessário.” 

(in Manual de Desenvolvimento Curricular para a Educação de Infância, pág.139) 

 O ambiente físico: as crianças precisam de espaço suficiente para trabalhar, assim 

como necessitam de ter fácil acesso aos recursos uma vez que a criatividade é, 

em parte, ditada pelos recursos disponíveis. É importante que tudo o que está à 

disposição das crianças esteja organizado, limpo e arrumado. 

“…a disposição do espaço físico pode ajudar a concentração, criar um estado de espírito 

conducente à criatividade e aumentar a motivação.” (in Manual de Desenvolvimento 

Curricular para a Educação de Infância, pág. 139) 

 O grupo de crianças: a forma como as crianças estão organizadas determina as 

oportunidades que terão para trabalhar com outras crianças em grupos de 

diferentes tamanhos.  

São vários os pontos que temos que ter em consideração ao longo de todo o processo, 

seguindo, sempre, as orientações que são dadas ao educador de infância nas Orientações 

Curriculares para a Educação Pré- Escolar:  
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1. Ir ao encontro dos interesses das crianças; 

2. Considerar que os estádios de desenvolvimento servem para nos ajudar a nós, 

os adultos; 

3. Ter sempre em mente que as crianças da mesma idade poderão exibir 

diferenças notórias ao nível das capacidades; 

4. Tentar perceber as intenções das crianças bem como se estão ou não 

satisfeitas; 

5. Uma relação de confiança, honestidade e entendimento partilhado entre 

adultos e crianças proporciona a estas últimas confiança para discutirem as 

suas representações, refletirem sobre a sua aprendizagem e identificarem o 

próximo passo.  

Em conclusão podemos dizer que… 

As crianças devem ter espaço para explorarem e criarem à sua vontade e os adultos usam 

a sua própria criatividade para garantir que as suas crianças têm todas as oportunidades 

de que necessitam.   

Aqui, na Creche e Jardim de Infância da Freguesia de Moscavide e Portela, 

pretendemos que todas as crianças cresçam e se desenvolvam dando “asas” à sua 

criatividade, sentindo-se “livres” e respeitadas pela forma como podem expressar as suas 

emoções e os seus sentimentos, que percebam que é bom estar feliz, mas é natural 

estarmos um bocadinho mais tristes às vezes e que explorem e realizem descobertas sobre 

assuntos do seu interesse por forma a se sentirem únicas, felizes, seguras e capazes e que 

tenham a oportunidade de brincar sendo que este “brincar” se torna “um meio privilegiado 

para promover a relação entre crianças e entre estas e o educador, facilitando o 

desenvolvimento de competências sociais e comunicacionais e o domínio progressivo da 

expressão oral ( OCEPES, pág 11).   

O que se pretende é que em contexto de sala se desenvolvam atividades que nos 

ajudem a educar crianças felizes e otimistas que ao se sentirem desta forma, aumentam a 
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sua auto estima e se sentem capazes. Este sentimento vai crescendo e faz com que se 

tentem superar cada vez mais, acreditando nelas próprias e nas suas capacidades. 

 Nos primeiros anos de vida sabemos ser fundamental para as crianças a qualidade 

dos cuidados que recebem. Assim sendo, as experiências positivas e ricas que 

proporcionamos às crianças terão grande impacto no seu desenvolvimento harmonioso e 

global (físico, afetivo e intelectual). 

A nossa creche compromete-se a que todas as crianças desenvolvam um conjunto 

de atividades, o qual obedece a um plano. A realização de uma determinada atividade tem 

como pressuposto a consecução de objetivos considerados essenciais para o 

desenvolvimento de cada criança, na faixa etária em que se insere. 

Assim, as diferentes atividades procuram proporcionar à criança: 

• Novas experiências, seja através do convívio com as outras crianças, seja através 

da experimentação de novos materiais, texturas e desafios 

• A apreensão de novos conhecimentos que potenciem o desenvolvimento das suas 

capacidades de observação, criação, expressão e relacionamento 

• O estímulo do seu desenvolvimento social, afetivo e intelectual 

O tema do currículo de sala para este grupo e este ano letivo é: “Crescer sentindo!” 

e pretende não só dar continuidade ao projeto do ano anterior, como “dar as mãos” ao 

Projeto Educativo de escola 2018-2022 “Educar para a cidadania: comunicar, ouvir e 

respeitar”. Hoje em dia sabemos que, desde pequenas, as crianças são capazes de 

sentir todas as emoções de um adulto, só que ainda não sabem como percebê-las, 

rotulá-las, compreendê-las, nem regulá-las. Tudo isto precisa de ser aprendido.  

Durante muito tempo, as emoções, nas escolas, ficaram do lado de fora. O conceito 

de inteligência emocional ainda não existia e, como as questões emocionais também 

não eram, normalmente, abordadas na educação doméstica, as pessoas tinham que 

aprender a lidar com as suas emoções como podiam, ou não podiam. Durante muito 

tempo prevaleceu a ideia de que somos humanos porque pensamos, não porque 
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sentimos. Contudo, tal noção começou a ruir, pouco antes do início do século XXI, 

pois tornou-se cada vez mais óbvio que a inteligência académica não era suficiente, 

nem para garantir êxito na vida profissional, nem felicidade na vida quotidiana. 

Para poder aprender a regular as suas próprias emoções é necessário, antes, que a 

criança aprenda os passos essenciais de perceber, identificar, rotular e compreender 

os seus eventos emocionais. A capacidade de perceber é inata, mas precisa de ser 

amadurecida. As de identificar, rotular e compreender, ao contrário, são organizadas, 

pouco a pouco, na interação social. Não sendo, portanto, naturais, precisam de ser 

aprendidas sendo um a aprendizagem de vários anos e essencial de ser iniciada em 

tenra idade. O que permite o desenvolvimento de uma consciência emocional é o 

exercício continuado de tentar descrever as emoções sentidas, expressando-as por 

meio de palavras e do uso de etiquetas ou rótulos verbais precisos. É fundamental ser 

capaz de identificar as próprias emoções para entendê-las e para, só depois, conseguir 

entender as dos outros. Só quando se consegue avaliar com exatidão o que os outros 

sentem é que se pode reagir de forma solidária. Daí se conclui, portanto, que não se 

pode pretender ensinar solidariedade, sem antes educar emocionalmente. Quando as 

crianças não desenvolvem na infância estas habilidades e competências socio 

emocionais, podem tornar-se adultos insensíveis e indiferentes à dor e ao sofrimento 

alheios, inclusive quando estes são causados por si mesmo. Por isso, a educação 

emocional e a educação de valores são importantes, desde a infância, para promover 

o desenvolvimento de uma personalidade socialmente equilibrada.  

Da mesma forma que valores e atitudes são aprendidos em situações concretas, e não 

teoricamente, também assim é com a regulação eficaz das próprias emoções. Grande 

parte desta aprendizagem ocorre conscientemente, ou inconscientemente, por 

imitação dos adultos. Um problema sério, já que a expressão da raiva é, muitas vezes, 

a única modalidade de emoção que as crianças vêem os adultos à sua volta expressar. 

Pior ainda é quando esta é expressa em conflitos irrefletidos e, por vezes, até 

violentos. E o que dizer dos modelos que são bombardeados continuamente pelos 

meios de comunicação social? Reações emocionais inteligentes precisam de ser 

aprendidas com o auxílio de outros e pela prática e exercício continuados, não 

somente por preceito e instrução verbal. As crianças precisam de modelos, de 
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exemplos e de intervenções pedagógicas para aprenderem a lidar com suas próprias 

emoções. Como educadoras, devemos estar atentas às situações que favorecem esta 

aprendizagem. 

 

Uma vez que é na infância que desenvolvemos muitas das competências que farão a 

diferença na idade adulta, é nesta fase que as crianças devem ser levadas a fazer uso 

da informação contida nas emoções de forma a desenvolver a: 

concentração, motivação, autoconfiança, autonomia, autoestima, empatia, 

assertividade, raciocínio, otimismo, comunicação, criatividade e relacionamento 

interpessoal. 

 

Partindo deste tema, o currículo pedagógico adotado para esta sala está de acordo com 

o grupo etário e respetivas competências das crianças a que se destina. Elaboram-se 

atividades Sociopedagógicas que têm em consideração as diferentes áreas pertinentes 

ao desenvolvimento global das crianças, designadamente: 

• Desenvolvimento motor (desenvolvimento da motricidade fina e grossa); 

• Desenvolvimento cognitivo (principalmente as áreas relacionadas com o 

desenvolvimento da linguagem oral e escrita, o pensamento lógico-matemático e 

científico); 

• Desenvolvimento pessoal e social; 

• Pensamento criativo através da expressão do movimento, da música, da arte, das 

atividades visuais/espaciais. 

A estas atividades articulam-se necessidades físicas tais como saúde, proteção, 

alimento, descanso, higiene, tranquilidade e conforto, com necessidades emocionais 

sendo elas afetivas, intelectuais, sociais ou de relações inter pessoais.  

Com crianças pequenas o processo de aprendizagem desenvolve-se sob 3 

fatores extremamente importantes: 
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1 - Possibilidade de experienciar (descobrir, sentir…) 

2 - Estar bem física e emocionalmente (saúde) 

3 – Sentir e estar em ambiente calmo e seguro (segurança)  

 Para que tal aconteça, a criança vai aprendendo à medida que explora e contacta, 

sendo apoiada por adultos que têm conhecimentos, são experientes, que esclarecem, que 

sabem o que fazer… ou seja… que realizam uma estimulação correta das crianças. Para 

além disso, os adultos da sala devem ainda ajudar, transmitir confiança, apoiar, ter calma, 

compreender, enfim, ter sensibilidade para dar oportunidade de escolha, respeitar os 

gostos, as ideias e as emoções conferindo às crianças autonomia.  

É preciso deixar que se movimentem, criando espaços seguros com alguns obstáculos 

para que elas possam andar, saltar, dar cambalhotas, rastejar, agarrar objetos, cantar e 

dançar.   

“VIVER TOCANDO E A SER TOCADO”. 

Os movimentos das crianças na exploração daquilo que as rodeia leva-as a 

“jogar”. JOGAR é uma atividade vivida sem propósitos e que realizamos de maneira 

espontânea atendendo ao nosso reflexo, ao desejo, ao nosso emocional e isto acontece 

tanto na infância como na vida adulta. Os jogos e brincadeiras envolvem aspetos 

naturais, culturais e sociais. A brincadeira surge a partir das relações interpessoais e 

dos elementos existentes nos ambientes. A criança entra progressivamente na 

brincadeira do adulto, de quem ela é inicialmente o brinquedo, o espectador ativo e, 

depois, o real parceiro. Aos poucos ela é introduzida no espaço e no tempo 

particulares do jogo. A brincadeira surge como um convite. As brincadeiras agem em 

direção à socialização das crianças, e o brinquedo é um estímulo para a brincadeira. 

Existem, pois, jogos de exercícios ou funcionais – onde as crianças fazem 

experiências corporais tais como pegar num brinquedo, sacudir, apertar, deixar cair, 

esconder, o brincar com o corpo ou, simplesmente, observar a natureza. Dentro do 

“jogo” podemos encontrar: 
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➢ JOGO DE MANIPULAÇÃO OU CONSTRUÇÃO – onde as crianças aprendem 

a manusear diferentes substâncias como: areia, água, cereais, barro, plasticina, 

blocos. 

➢ JOGO SIMBÓLICO – que tem origem na imitação das atividades vividas pelas 

crianças diariamente: imitação de papéis. 

 

Os jogos e as brincadeiras envolvem o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo 

das crianças. 

Ao desenvolvermos este tema do “Sou feliz e gosto disso!”, estamos, ainda, a 

estimular os sentidos das crianças.  

Os sentidos (audição, tato, olfato, gosto e visão) são os caminhos por onde entram 

as informações e as sensibilizações. Ampliar experiências com o corpo e os sentidos 

e estabelecer relações entre eles, ativa o pensamento e a imaginação. Para além disso, 

as pequenas atividades quotidianas tornam-se hábitos sobre os quais a criança 

fundamenta a sua autonomia. 

Assim sendo, podemos dizer que através do tema acima referido pretendo reforçar 

a ideia de que a escola é um lugar onde as crianças aprendem as combinações para o 

convívio social, a integrar-se com os outros, a trabalhar em grupo e a partilhar 

brinquedos e materiais, a cuidar das suas coisas (organizar, emprestar e guardar), a 

desenvolver o seu senso de respeito público e de liderança e a viver com intensidade 

as experiências que se constituem diariamente. Estar atento ao que acontece é ir ao 

encontro dos afetos e das emoções. 

Podemos concluir dizendo que a Metodologia utilizada pelos educadores de 

infância deve dar primazia às aprendizagens globalizadas através de meios criativos, 

participativos, dialógicos e dinâmicos. 
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6. Programa Curricular 4-5 anos – Plano Anual de Atividades Sala 

Amarela 7  

 

 Identidade e Autonomia Pessoal 

Objetivos da Área Blocos de 
Conteúdos 

Conceitos Procedimentos Atitudes Avaliação 

 1.Conhecer a pouco e 
pouco o próprio corpo, 
as suas características e 
potencialidades de 
modo a que a criança 
construa 
progressivamente uma 
imagem positiva de si 
mesma. 
 

O corpo e a 
própria imagem 

O corpo (algumas partes e 
elementos).Os 5 sentidos 
 
Sentimentos e emoções próprias e 
alheias 
 
Partilhar, ajudar, colaborar, 
simpatizar 
 

Exploração e 
identificação de 
algumas partes do 
próprio corpo e das 
suas funções. 
 
Manifestação de 
sentimentos de 
empatia, 
colaboração, ajuda 
aos outros. 
 
 

Interesse por 
identificar várias 
partes do corpo. 
 
Comportamento 
positivo perante 
os sentimentos 
próprios e alheios. 

Identificar o 
próprio corpo e 
as partes 
pretendidas. 
 
Manifestar 
sentimentos e 
emoções. 
 
Colaborar e 
ajudar. 

2. Adquirir 
progressivamente a 
coordenação e o 
controlo dinâmico do 

Jogo, brincadeira e 
movimento 

Grafomotricidade: Garatujas, Linha 
vertical e horizontal 
 

Controlo progressivo de 
competências da 
motricidade fina e de 
exploração e aquisição 

 Comportamento 
positivo perante a 
expressão gráfica 
 

Fazer garatujas 
Efetuar linhas 
verticais e 
horizontais 
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próprio corpo em 
diferentes atividades 
 
 

Orientação no espaço : dentro/fora; 
cima/baixo; perto/longe; 
 
Movimentos e posturas do corpo 

de potencialidades 
motoras novas 
-Deslocamento e 
localização no espaço 
real  

Gosto pelo exercício 
físico 
 
Aceitação das 
regras do jogo 

Localizar-se em 
cima/em baixo, 
dentro/fora; 
Perto/longe 

Objetivos da Área Blocos de 
Conteúdos 

Conceitos Procedimentos Atitudes Avaliação 

3. Coordenar 
gradualmente o seu 
comportamento com o 
dos outros nas 
diferentes atividades, 
desfrutá-las e utilizá-las 
de acordo com os seus 
interesses e 
conhecimentos 

 
A atividade e a 
vida diária 

Rotina, Brincadeira diária nas áreas 
ou livre, higiene, alimentação, sono. 
 
Regras elementares de interação 
social 
 
Hábitos de atenção e de observação 

Cumprimento 
progressivo de 
regras básicas de 
relação e 
convivência; 
Aquisição de hábitos 
de atenção e de 
observação 

Autonomia 
progressiva nas 
atividades; 
 
Comportamento 
de interajuda e 
colaboração 

Seguir 
progressivamente 
uma rotina; 
Respeitar regras 
de interação 
social 
Entender e 
observar 
progressivamente 

4. Ir adquirindo 
progressivamente 
hábitos relacionados 
com a saúde, a higiene, 
a alimentação e a 
limpeza 
 

 
Cuidado consigo 
própria 

Hábitos de Limpeza, alimentação e 
sono; 
Limpeza, cuidado e higiene dos 
elementos do seu meio mais 
próximo; 
A doença: fatores de risco 

Aquisição 
progressiva de 
hábitos relacionados 
com a higiene, a 
alimentação e o 
sono. 

Gosto pelas 
atividades de 
higiene;  
Comportamento 
positivo e 
autónomo 
perante a 
alimentação e o 
sono. 

Adquirir 
progressivamente 
hábitos de 
higiene 
(nomeadamente 
o controlo dos 
esfíncteres), sono 
e alimentação. 
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Conhecimento do mundo 

Objetivos da Área Blocos de Conteúdos Conceitos Procedimentos Atitudes Avaliação 
1. Observar e explorar 

ativamente o seu 
meio mais próximo 
e os elementos que 
o constituem com a 
ajuda do adulto 

Os principais grupos 
sociais 

A escola, os adultos próximos e 
crianças; 
A casa e a família; 
Os jogos; 
Tempo de brincar de sono e de 
alimentação 

Utilização progressiva 
de estratégias de 
atuação autónoma nos 
meios habituais; 
Alargamento das 
vivências e 
diferenciação dos 
vários tempos de casa, 
escola, do jogo, do 
sono, etc 

Interesse por 
participar na vida 
familiar e na 
escola; 
Respeito 
progressivo pelas 
regras de 
interação social. 

Reconhecer a sua 
família, alguns 
adultos e crianças 
próximas do seu 
meio; 
Mostrar 
progressivamente 
autonomia nos 
espaços habituais 

2. Participar 
progressivamente 
nos grupos com os 
quais se relaciona, 
aceitando o afeto 
que lhes é dirigido 
e exprimindo os 
seus sentimentos 
no quadro de 
relações afetuosas 
e equilibradas. 

A vida em sociedade As estações: O Outono, o Inverno, a 
Primavera e o Verão 
 
Datas festivas relevantes tais como 
Natal, São  Martinho, Carnaval, 
Páscoa, Dia da Árvore, entre outras 
estipuladas pelo programa anual da 
escola 

 Observação orientada 
dos elementos da 
paisagem nas diferentes 
estações e identificação 
de algumas das suas 
características; 
 
Participação nas festas 
do meio envolvente 
proporcionadas pelo 
ambiente escolar. 

Interesse por 
conhecer o seu 
meio nas 
diferentes 
atividades; 
 
Respeito pelos 
elementos do 
meio.  
 

Observar e 
identificar 
algumas 
caraterísticas das 
estações; 
 
Respeitar os 
elementos do 
meio. 
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3. Descobrir, observar e 
explorar os objetos 
do seu meio, 
organizá-los e 
partilhá-los; 

 
Observar e explorar os 
animais e plantas do 
seu meio, com a ajuda 
do adulto. 
 

Os Objetos 
 
 
 
 
 
Os animais e as 
plantas 

Objetos habituais, as suas funções e 
utilidade; Os brinquedos. 
 
 
 
 
A árvore nas diferentes estações; 
Animais domésticos e plantas do meio 
 

Exploração , 
manipulação e utilização 
de objetos do seu meio, 
identificando as suas 
características; 
 
 
 
Observação de árvores 
nas diferentes estações; 
 
Observação de animais e 
plantas. 

Atitude positiva 
por partilhar os 
objetos, respeitá-
los e cuidar deles; 
 
Interesse pelas 
plantas e pelos 
animais do seu 
meio. 
 

Nomear objetos e 
identificar as suas 
funções; 
 
 
Observar plantas 
e animais do seu 
meio natural. 

 



Currículo Pedagógico Sala Amarela 7  

  “Crescer sentindo!” 

                                                  Ano Letivo 2021/2022 

 

28 
                                                              Projeto Educativo 2018/2022 

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

 Comunicação e Expressão 

Objetivos da Área Blocos de Conteúdos Conceitos Procedimentos Atitudes Avaliação 
1. Compreender e 

utilizar, de 
maneira 
progressiva e 
correta, a 
linguagem oral 
para comunicar; 
 
Desfrutar 
ouvindo textos 
de tradição oral 
e reproduzindo  
alguns dos seus 
fragmentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Linguagem oral 

Vocabulário habitual e relativo aos 
temas 
 
 
 
Pronunciação correta; construção de 
frases 
 
 
 
Histórias atuais e populares; Poemas 
e lengalengas. 
 

Compreensão e 
produção de 
mensagens simples; 
 
Pronuncia claramente 
palavras  
 
 
 
 
Iniciação na 
compreensão e na 
reprodução de 
pequenos fragmentos 
de textos tradicionais: 
histórias e 
lengalengas. 

Interesse e esforço 
por melhorar e 
enriquecer a 
dicção/articulação; 
 
Atenção no 
diálogo com os 
adultos; 
 
Interesse pelas 
histórias 
tradicionais e 
outras 

Coordenar ordens 
simples; 
 
Exprimir-se 
progressivamente 
com 
dicção/articulação 
clara; 
 
Memorizar 
lengalengas e 
fragmentos de 
poemas. 
 
 

2. Interessar-se 
pela linguagem 
escrita, lendo e 
interpretando 
imagens e 

Aproximação à 
linguagem escrita 

Contos, imagens, cartazes, revistas, etc 
 
Primeiro contacto com o próprio nome 
(identificação simbólica) 
 
Símbolos e logotipos 
 

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

Gosto e prazer por 
ouvir e observar 
imagens de 
contos; 
Cuidado com os 
livros; 

Ler e interpretar 
imagens; 
 
Observar o seu 
nome escrito; 
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algumas palavras 
significativas 

 

Tecnologias: computador, máquina 
fotográfica 

Observação do seu 
nome escrito. 

Desfrutar das 
tecnologias. 

Interpretar 
símbolos. 

 

Objetivos da Área Blocos de 
Conteúdos 

Conceitos Procedimentos Atitudes Avaliação 

3. Ir descobrindo 
diferentes meios 
de representação 
e de expressão; 
Ir utilizando 
progressivamente 
técnicas e 
recursos básicos 
das diferentes 
formas de 
representação; 
 
Ir utilizando 
progressivamente 
técnicas e 
recursos básicos 
das diferentes 
formas de 
representação e 
de expressão 

Expressão 
plástica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expressão 
musical 
 
 
 
 
 

Materiais diversos de desperdício ou 
novos; 
Técnicas: colagens, amarrotar, rasgar, 
pintar, desenhar; 
Cores: amarelo, vermelho, azul, 
verde, laranja, rosa, castanho… 
 
 
 
 
 
Som/silêncio; propriedades sonoras 
do corpo; 
Sons do meio e onomatopeias de 
animais; 
Canções originais e populares 
Audição de fragmentos de música 
clássica. 
 

-Iniciação na exploração e na 
utilização de materiais para a 
expressão plástica e 
utilização de técnicas e 
materiais; 
Perceção das cores. 
 
 
 
 
 
 
-Discriminação som/silêncio; 
Interpretação de canções; 
Dançar ao ritmo de uma 
música;  
Reconhecimento de sons 
 
 

Interesse nos 
trabalhos efetuados; 
Cuidado com os 
materiais; 
Interesse em 
conhecer as cores  
 
 
 
 
 
 
Gosto por descobrir e 
produzir sons; 
Prazer no canto e na 
dança; 
Atitude descontraída 
durante as audições. 
 

Utilizar e cuidar dos 
materiais de artes 
plásticas: 
Identificar as cores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguir 
som/silêncio e sons 
do seu meio. 
Cantar canções 
trabalhadas; 
Mover-se ao ritmo 
da música. 
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Expressão 
corporal 

 
Encenação de histórias 
Dramatização: relaxamento corporal 

 
-Imitação e representação de 
personagens e de histórias 
simples 
 

 
Prazer nas 
dramatizações 

 
Participar nas 
dramatizações 

 
4. Utilizar as 

possibilidades da 
lógico-
matemática para 
descrever 
propriedades de 
alguns objetos e 
situações do 
meio 

 
Relações, medidas 
e representação 
no espaço 

 
Os corpos no espaço (dentro/fora; em 
cima/em baixo, próximo/longe) 
Formas planas: redonda/quadrada 
Quantidade: muito/pouco, 1,2,3,4,5 
Classificações 

 
Manipulação de objetos de 
forma redonda e quadrada; 
Exploração e experimentação 
de quantidades; 
Localização e deslocação de 
objetos, para cima/para baixo, 
para dentro/para fora. Em 
cima/em baixo. 
Classificação de objetos 
atendendo à cor e à forma. 

 
Interesse em perceber 
propriedades de 
objetos; 
Interesse por identificar 
quantidades : muitos, 
poucos e até 5 
elementos; 
Prazer na classificação 
de materiais. 

 
Identificar a forma 
redonda; 
Identificar onde há 
muito, pouco, um; 
Colocar objetos em 
cima, em baixo, 
dentro, fora, para 
cima, para baixo. 
Classificar objetos. 
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CALENDARIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES: 

SETEMBRO: 

- Adaptação à sala e rotina 

- Socialização 

- Exploração dos materiais existentes 

- Interiorização da rotina e construção de regras 

OUTUBRO: 

- O Outono 

- Celebração do Halloween 

NOVEMBRO: 

- Magusto 

- Contacto com ouriço da castanha, Saborear castanhas e realizar atividades com as 

mesmas 

- DEZEMBRO: 

- Inverno 

- Natal/ Festa de Natal para as crianças 

JANEIRO: 

- Dia de Reis 

- Introdução do mapa de atividades  

FEVEREIRO: 

- São Valentim 

MARÇO: 

- Carnaval 

- Primavera  

ABRIL: 

- Páscoa 
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MAIO: 

- Dia da Família  

JUNHO 

- Dia da Criança 

- O Verão 

- Festa de Final de Ano 

Julho e Agosto 

Projeto de Verão 

 

NOTA:  

É de salientar que temos como objetivo principal ir ao encontro dos gostos e interesses 

das crianças, pelo que este Plano Anual de Atividades é apenas uma proposta e pretende-

se que se construa e evolua de acordo com a curiosidade manifestada pelas crianças da 

sala, sendo um documento absolutamente flexível.  Resta acrescentar também que se 

encontra alinhado e em conformidade com o nosso calendário escolar, respeitando as 

nossas pausas letivas, festividades ou dias a assinalar pela nossa escola. 
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7. Objetivos Educativos 

Sempre com as OCEPES como base fundamental do nosso trabalho, os objetivos 

educativos que temos são: 
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8. Recursos Materiais e Humanos 

Recursos Humanos: 

- Educadora de Infância 

- Auxiliar de Acão Educativa 
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- Crianças; 

- Famílias; 

- Comunidade; 

- Executivo da Junta de Freguesia 

Materiais: 

- Material de Desgaste; 

- Material de Desperdício; 

- Material de apoio pedagógico/didático; 

- Televisão; 

- Equipamento de som; 

- Instrumentos Musicais; 

- Computador; 

Físicos: 

- Sala de atividades; 

- Pavilhão; 

- Espaço exterior; 

 

9. Avaliação 

A avaliação é um elemento comum e regulador em todos os níveis de educação. 

Na educação de infância não é exceção. No entanto, existem algumas particularidades 

que não se aplicam às formas de avaliação tradicionalmente utilizadas noutros níveis de 

ensino. Isto porque neste nível, a avaliação surge como um elemento formativo, na 
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medida que pretende ser um processo contínuo que dê conta das conquistas e das 

dificuldades das crianças. Essencialmente, pretende mostrar a evolução de cada criança 

com o passar do tempo e dar conta de como elas enfrentam e ultrapassam as dificuldades 

que lhes vão surgindo. 

A avaliação deverá, pois, ser considerada como um ato pedagógico cuja principal 

função é a melhoria da qualidade das aprendizagens. Cabe ao educador desenvolver 

estratégias que se consigam adequar ao seu grupo de crianças, elaborar um currículo 

através da planificação e organização do ambiente educativo, ter em conta o nível de 

desenvolvimento de cada criança, estabelecer os critérios que vão orientar a sua avaliação 

quer dos processos quer dos resultados, utilizar técnicas de observação e registo e manter 

pais e encarregados de educação a par dos progressos das crianças.   

É também de referir que são vários os momentos num processo de avaliação: 

planificação, recolha e interpretação da informação e adaptação das práticas e processos 

que deverão ser reformulados sempre que seja necessário. Para além disso a avaliação 

envolve ainda momentos de reflexão e decisão sobre o currículo de sala.   

 (Zabalza, M. (2000) Evaluación en Educación Infantil. Perspectivar Educação)  

 

Os três âmbitos principais da avaliação em educação de infância  

1. Avaliação das crianças 

Deve deixar transparecer os progressos das crianças ao longo do tempo, isto 

é, deve ser uma avaliação formativa que dê conta da sua evolução. Por se tratar 

de crianças tão pequenas, devem ser realizados pequenos registos das suas 

evoluções para que depois estas mesmas “conquistas” constem na avaliação 

escrita que é entregue aos pais. 

2. Avaliação do currículo  

Deve abranger todas a áreas do currículo e constituir-se no tempo. Para além disso 

deve ser também feita em colaboração com os pais e ser coerente com os projetos 

educativo e curricular da instituição. Na nossa Escola acontece através dos inquéritos 
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realizados aos pais no mês de Janeiro e através das reuniões pais (3) que se realizam 

ao longo do ano. 

 

3. Avaliação dos educadores 

Este tipo de avaliação é a menos utilizada pelos educadores. É, no entanto, de extrema 

importância. A auto-avaliação leva os educadores a uma tomada de consciência 

referente à sua prática pedagógica. Ao se consciencializarem das suas ações junto das 

crianças poderão reajustar e melhorar a sua prática assegurando, assim, uma melhor 

qualidade das suas funções.  

Quando se faz uma boa avaliação, melhora-se a qualidade do ensino e, 

consequentemente, da aprendizagem. O educador deve partir da observação para realizar 

a avaliação das crianças e a sua própria avaliação. Assim, o educador observa, reflete, e 

avalia diariamente, sendo que, cede aos pais, por escrito, a avaliação individual de cada 

criança, em três momentos diferentes.  

Esta avaliação será entregue aos pais primeiramente no inicio do mês de Janeiro, 

e última avaliação deverá ser entregue no inicio do mês de Junho. 

 

 

 

 

 

9. Conclusão 

“(…) O caminho faz-se andando…” 

A. Machado 

 

Pretendia-se, através do que acima foi dito, apresentar o Currículo 

Pedagógico a desenvolver na sala dos 4 anos, a Sala Amarela 7, da Creche e 
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Jardim de Infância da Freguesia de Moscavide e Portela, para o ano letivo de 

2021/2022.  

            

          Tendo sempre presente que os objetivos gerais da nossa escola são: 

• Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de 

segurança afetiva, durante o afastamento parcial do seu meio família; 

• Construir-se como um parceiro privilegiado dos pais na continuidade dos cuidados e do 

afeto; 

• Encorajar a individualização de cada criança respeitando os seus tempos ou os seus 

ritmos e as suas preferências pessoais, potenciando o desenvolvimento psicoafectivo de 

cada uma; 

• Oferecer diferentes tempos de atividades bem estruturadas e organizadas de 

sensibilidade do corpo e do movimento, de expressão criativa e oral, dos conteúdos de 

relação consigo e com os outros e de abertura ao imaginário, respeitando as suas fantasias 

e procurando dar sentido e espaço à sua livre expressão e aos afetos; 

• Criar espaços para que se crie uma relação de amizade e afetividade com as crianças 

para que elas se sintam seguras, amadas e com estabilidade para que possam agir e, 

consequentemente, crescer num ambiente favorável ao seu desenvolvimento; 

• Proporcionar à criança contacto com o meio que a rodeia para que se sinta conhecedora, 

integrante e participante nesse meio e para que desenvolva o processo de socialização; 

• Pretende ser o espaço de construção da história feliz de cada criança. 

 

… o desejo da  educadora  da sala é o de que as crianças tenham gosto pelas 

descobertas que vão fazendo e que as metodologias utilizadas, em conformidade com o 

Currículo Pedagógico de Sala “Crescer sentindo!” que, por sua vez, se encontra 

correlacionado com o Projeto Educativo “Educar para a cidadania: comunicar, ouvir e 
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respeitar”, as ajude a crescer e a se desenvolverem de forma saudável, num ambiente 

tranquilo e bem disposto que as ajude a serem felizes. 

 

Era, também, intenção deste currículo dar a conhecer a sala Amarela 7 através das 

crianças que a constituem, dos seus espaços e da sua rotina.    

 

Esta é a primeira grande etapa de escola das crianças e 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 um “plano” ou de demasiadas exigências, vivendo essencialmente o dia-

a-dia de uma forma lúdica. Esta primeira etapa de escola deve ser positiva para as 

crianças para que mais tarde tudo seja mais fácil. Como tal, este currículo 

pedagógico poderá eventualmente ser alterado caso as necessidades do grupo 

assim o exijam. 

 

 

Moscavide, 31 Outubro de 2021 

                                                                                                      A  Educadora 

 

                                                                                                 Andreia Campinas  
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