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1 – INTRODUÇÃO 
 

 

 O projeto de grupo caracteriza-se por ser um documento de gestão curricular de 

grande importância para a concretização de uma educação Pré-escolar de qualidade e, 

consequentemente, significativa para a criança, concebido e proposto pelo educador 

para um determinado grupo de crianças, nascendo da observação de cada criança e do 

grupo, no sentido de permitir uma diferenciação pedagógica e de garantir a adequação 

do trabalho a realizar, partindo das necessidades, dos interesses e das propostas das 

crianças. 

 Este projeto parte de um diagnóstico realizado, ao grupo de crianças e ao meio 

onde estão inseridas. É um documento de trabalho organizador de toda uma acção 

educativa que se pretende que seja clara e coerente na sua intencionalidade. É o 

cruzamento feito com o projeto educativo da escola,” Educar para a Cidadania: 

Comunicar, ouvir e Respeitar”, comuns a todas as valências. 

           Este ano em tal como o anterior   está também de acordo com as normas da DGS 

e DGE, e normas em vigor no quadro normativo da Instituição, devido à situação 

pandémica que vivemos (COVID-19). 

Deste modo, toda a prática educativa deve ser adequada e refletida para causar o 

mínimo impacto nas crianças e famílias. 

Sempre que possível será dada preferência ao espaço exterior da escola, recreio, parque 

e casa da árvore para realização das atividades propostas. 

O projeto pretende ser um guia orientador da acção educativa, a desenvolver ao 

longo do ano letivo 2021/2022    e está organizado e construído de acordo com as 

orientações curriculares para a educação pré-escolar do Ministério da Educação (ME). 

 Como nos diz o ME, a elaboração de um projeto supõe, a previsão de um 

processo que tem como referências um ponto de partida, uma situação a modificar, um 

problema a resolver, uma intenção ou desejo de realizar qualquer coisa que se traduz na 

decisão de desencadear um processo. Esta intenção de mudança ou realização 

corresponde ao “porquê” do projeto, à sua razão de existir. A antecipação de um ponto 

de chegada que significa ter uma ideia do que se quer modificar na situação, das formas 

de encontrar resposta ao problema, de onde nos levará à realização da intenção ou do 

desejo. Esta antecipação explica o “para quê” do projecto, o sentido do seu 
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desenvolvimento. A previsão do processo para se chegar onde se pretende, o que 

implica prever “como” atingir o resultado pretendido. (1998, pág. 92, 93) 

 A contextualização do projeto, a análise e formulação do problema, a definição 

de objetivos, a determinação de métodos e estratégias, a previsão de uma avaliação 

consequente e a sua divulgação são as fases enunciadas neste documento que visa 

orientar o nosso percurso de forma coerente e motivadora. 

 Este projeto, não é um documento final, pois continuará a ser construído e 

complementado no decorrer do ano letivo. Não é um documento inquestionável, mas 

sim susceptível de reflexão e de reformulação permanentes. 
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2– METODOLOGIA 
 

 

 Para a elaboração deste projeto foi necessário adotar várias metodologias que 

nos permitissem conhecer e caracterizar o meio envolvente, o grupo de crianças, a 

instituição, bem como identificar, fundamentar o problema, e planificar o modo como 

iremos solucioná-lo. 

Tendo em conta que a elaboração de um projeto passa por duas fases distintas, a 

concepção e a programação, a metodologia adoptada foi também sendo diversificada 

consoante a fase do projeto. 

Na fase da concepção, em que se pretende caracterizar o meio e o grupo, para 

proceder ao diagnóstico de necessidades e identificar a problemática que nos propomos 

solucionar, a metodologia adoptada foi a observação naturalista, recolhendo dados que 

mais tarde foram analisados e interpretados com a finalidade de identificar e estabelecer 

prioridades de actuação.  

Para fundamentar teoricamente a informação que recolhemos, foi fundamental 

consultar diversas obras e pesquisar vários sites de informação relacionados quer com o 

desenvolvimento das crianças, quer com as suas necessidades e interesses. 

Depois de recolhermos a informação e definirmos a problemática, passámos à 

fase de programação, na qual se pretendia fazer uma previsão do tempo, fasear o projeto 

e planificar o modo como iríamos actuar ao longo do ano.  
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3 – FUNDAMENTAÇÃO DAS OPÇÕES EDUCATIVAS 
 

 Sendo o ensino pré-escolar a primeira etapa da educação básica no processo de 

formação ao longo da vida, o educador de infância tem um papel, intencional e 

fundamental em todo este processo, tendo em conta que é este o responsável por 

“conceber e desenvolver o respetivo currículo, através da planificação, organização e 

avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com 

vista à construção de aprendizagens integradas” ( Decreto-lei n.º 241/2001, p.5572) e 

integra o currículo tendo por base as Orientações Curriculares para a educação pré-

escolar.  

Tendo em conta esta intencionalidade que permite reflectir sobre a acção e a 

forma como esta se adapta às necessidades do grupo, a mesma passa por diversas 

fases: 

Observação: O conhecimento de cada criança e do grupo permite fundamentar a 

diferenciação pedagógica e adequar o processo educativo às suas necessidades. É a 

base do planeamento e da avaliação. 

Planeamento: O planeamento do processo educativo permite que a educação pré-

escolar proporcione um ambiente estimulante de desenvolvimento e promova 

aprendizagens significativas e diversificadas. Terá em conta as diferentes áreas de 

conteúdo e a sua articulação. 

Acção: Concretização na acção das intenções educativas, adaptando-as às propostas 

das crianças e tirando partido das situações e oportunidades imprevistas. 

Avaliação: Consciencialização da acção, dos seus efeitos e adequação aos objetivos 

previstos. 

Comunicação: Partilha da informação obtida com a equipa pedagógica e com os pais. 

Articulação: Preparar a criança para aprendizagens de sucesso nas fases seguintes. 

 

 Com base no que nos referem as Orientações Curriculares para a Educação pré-

escolar, trabalharemos todas as áreas de conteúdo, uma vez que estas se encontram 

fortemente interligadas, sendo impossível dissociá-las. Caberá ao educador diversificar 

as atividades propostas, de acordo com o interesse demonstrado pelo grupo em cada 

área de conteúdo, atendendo ao nível de desenvolvimento em que as crianças se 
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encontram, suas competências e capacidades, bem como os seus focos de interesse, 

experiências e necessidades.  

 Podemos definir áreas de conteúdo como sendo âmbitos do saber, 

conhecimento, que possuem uma estrutura adequada e oportuna e com uma vertente 

sociocultural, que abrange diversos tipos de aprendizagens, assim como atitudes e 

saber-fazer. As áreas de conteúdo, possibilitam à criança que ela desenvolva o desejo de 

criar, explorar e transformar, pois, esta é encarada como sujeito da aprendizagem, isto é, 

já traz consigo conhecimentos, ou seja, uma cultura própria. 

 As áreas de conteúdo visam: 

 

Área de Formação Pessoal e Social 

➢ favorecer a formação da criança, tendo em vista a sua inserção na 

sociedade como ser autónomo livre, responsável e solidário; 

➢ que a criança tome consciência, através do meio que a rodeia, de quais 

são os seus direitos, deveres, do certo e do errado;  

➢ favorecer a aquisição do espírito crítico e a interiorização de valores 

espirituais, estéticos, morais e cívicos, capacitando as crianças para a resolução 

de problemas da vida. 

 

Área de Expressão e Comunicação 

➢ englobar as aprendizagens que estão directamente envolvidas com o 

desenvolvimento psicomotor e simbólico da criança;  

➢ determinar a compreensão e o progressivo domínio de diferentes formas 

de linguagem. 

 

Domínio da Expressão Motora 

➢ proporcionar ocasiões que possibilitam à criança explorar a motricidade 

global, bem como a motricidade fina; 

➢ a motricidade global abrange formas de movimento tais como: saltar, 

trepar, correr, deslizar; 

➢ a motricidade fina envolve o uso de membros como as mãos, os dedos, os pés; 

➢ em exercícios de motricidade fina espera-se que a criança adquira uma 

destreza e coordenação de movimentos; 
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➢ através destas técnicas a criança irá aperfeiçoar as suas capacidades 

manuais e obter uma maior destreza e aperfeiçoamento das suas capacidades. 

 

Domínio da Expressão Dramática 

➢ possibilitar a descoberta de si própria, bem como do outro; 

➢ através de diversos factores como o jogo simbólico, jogo dramático, 

fantoches, sombras chinesas, a criança irá ter oportunidade de se conhecer 

melhor, de realizar experiências de vida quotidiana, e situações imaginárias, 

estimular o seu processo criativo, resolvendo muitas vezes os seus conflitos 

familiares. 

 

 

 

Domínio da Expressão Plástica 

➢ implica que a criança tenha um controlo da motricidade fina que a 

relaciona com a expressão motora, mas que neste caso, também se recorre ao 

uso de diversos materiais e instrumentos como é o caso de tintas, colas, lápis, 

canetas, etc; 

➢ possibilitar à criança a experimentação de diferentes materiais e 

diferentes instrumentos com a consequente manipulação destes; 

➢ através das técnicas propostas e dos materiais colocados à disposição da 

criança, esta irá aperfeiçoar as suas capacidades motoras, bem como a sua 

destreza no uso e manipulação dos materiais. 

 

Domínio da Expressão Musical 

➢ permitir à criança a exploração de sons e de ritmos, que podem ser 

produzidos pela criança, ou não;  

➢ a criança, através da música, vai aprender a escutar, a cantar, dançar, tocar. 

 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

➢ facilitar a emergência da linguagem escrita; 

➢ contribuir para que a criança se sinta familiarizada com as palavras; 

➢ criar um clima de comunicação, em que se constitua um modelo para a 

interacção e a aprendizagem das crianças. 
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Domínio da Matemática 

➢ proporcionar experiências diversificadas; 

➢ colocar questões que permitam às crianças irem construindo noções 

matemáticas. 

 

Área do Conhecimento do Mundo 

➢ permitir à criança aprender mais sobre diversos assuntos que estão 

envolvidos na sua vida;  

➢ possibilitar à criança alargar os seus conhecimentos e enriquecer e 

aumentar as suas potencialidades;  

➢ fundamentar e alargar a curiosidade na educação através de novas situações; 

➢ experienciar ocasiões de descoberta. 

 

 

Com base nestes fundamentos, pretendo contribuir para o desenvolvimento das 

crianças em termos pessoais e sociais, valorizando a autonomia, dando oportunidades 

de participação na elaboração de normas e valores, na planificação de atividades, 

tendo presente que o grupo é fonte de desenvolvimento e aprendizagens, motivo e 

fator de projetos e acções. 

Assim sendo, a acção educativa será baseada em duas metodologias: High-

Scope e Movimento da Escola Moderna (MEM). 

As bases do modelo High-Scope centram-se na aprendizagem como processo em 

que as crianças agem e interagem com o mundo imediato de forma a construírem o seu 

conceito da realidade cada vez mais elaborado. As crianças vivem, experiências diretas 

e imediatas e tiram delas um significado através da reflexão, de modo a construírem 

esse conhecimento que as ajuda a dar sentido ao mundo, planeando o que vão fazer, 

realizando e revendo. Este modelo parte do princípio que a criança aprende, fazendo, 

isto é, a criança vai construindo o seu conhecimento à medida que vai fazendo as suas 

explorações e tendo as suas experiências. Ela não decora as coisas, primeiro faz, 

aprende e só depois memoriza.  

A aprendizagem ativa do método High-Scope assenta em quatro áreas 

fundamentais:  

- Na rotina diária (organizada e com uma série de princípios);  
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- Na avaliação (há uma grande preocupação com a observação da criança, 

através dos vários instrumentos de avaliação rigorosos, interessantes e complementares, 

que permitem que a avaliação não seja feita “de cruzes”, mas sim mediante um registo 

diário das observações feitas nas crianças. A seguir é tudo registado em papel, 

fotografia ou em gravação de voz e de imagem e analisado em tabelas; 

- Na interacção adulto/criança, criança/criança e adulto/adulto.  

- No ambiente de aprendizagem, isto é, na maneira como o espaço está 

organizado.  

O Movimento da Escola Moderna é um modelo pedagógico que assenta numa 

prática democrática da gestão das atividades, dos materiais, do tempo e do espaço e 

pretende, através da acção dos educadores que dele fazem parte, proporcionar uma 

vivência democrática e um desenvolvimento pessoal e social das crianças, garantindo a 

sua participação na gestão da vida da sala e da escola. Esta gestão é apoiada por 

instrumentos de pilotagem, registo e avaliação, tais como: mapa de presenças, mapa de 

atividades, mapa de tarefas, comunicações, plano semanal, lista de projetos e o diário de 

parede. Este último é um instrumento mediador, interactivo e operador da regulação 

social do grupo que uma educação democrática pressupõe. No diário escrevem-se as 

ocorrências negativas e positivas do grupo, o não gostaram e o que gostaram, que 

querem fazer e o que fizeram. No final da semana o diário é lido, conversado e 

reflectido em grupo e a partir daí constroem-se, por exemplo, as regras de convivência. 

No dia-a-dia da sala, existem momentos de reunião, adultos e crianças, à volta da mesa 

em que se planeia o trabalho a ser realizado, em que se partilham saberes, em que se 

avaliam trabalhos, tarefas e atitudes, em que se comunicam descobertas e 

aprendizagens. 

O espaço educativo está organizado por zonas de trabalho de modo a permitir 

que as crianças realizem atividades previamente escolhidas e por uma área polivalente 

para trabalho colectivo. A escolha e realização das actividades pressupõe um 

compromisso e uma responsabilização. Os materiais encontram-se ao alcance e 

disposição das crianças, para que estas possam estar nas zonas de trabalho sozinhas, a 

pares ou em pequeno grupo. Todo o espaço da sala é enriquecido com as produções das 

crianças que retratam e dão sentido à vida do grupo, apoiam as aprendizagens, sugerem 

e provocam projetos. Um dos pontos importantes deste modelo pedagógico, é que 

pressupõe uma aprendizagem curricular feita, essencialmente, através de Projetos. Estes 
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projetos podem ser de produção (“queremos fazer”), de pesquisa (“queremos saber”) ou 

de intervenção (” queremos mudar”). O ponto de partida de um projeto surge dos 

interesses das crianças e das interrogações por elas levantadas. Deste modo, pretende-se 

que as aprendizagens conseguidas sejam significativas e pertinentes. 

Do desenvolvimento do projeto, faz parte a consulta de livros e outras fontes de 

pesquisa, execução de atividades, conversa e reflexão entre os membros do grupo de 

trabalho. A família tem um papel importante na concepção de um projeto, pois é com 

certeza um dos recursos de informação. 

Um dos princípios estratégicos da intervenção educativa do MEM é a partilha 

dos saberes e das produções culturais das crianças através de “Comunicações”, como 

uma validação social do trabalho de produção e de aprendizagem. Isto quer dizer que, 

sempre que um projeto termina, existe um momento de comunicação ao grande grupo e, 

de seguida, um momento de reflexão de grande grupo sobre o que aprenderam com o 

mesmo. As “comunicações” permitem que a criança organize mentalmente as suas 

aprendizagens, de forma a preparar o seu discurso oral para comunicar. 
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4 –RELAÇÃO FAMÍLIA – ESCOLA 

 Possibilitar a participação efetiva dos familiares e construir um trabalho de 

parceria promove o bem-estar da criança, condição importante para seu processo de 

aprendizagem e desenvolvimento integral, isso é condição para a educação infantil de 

qualidade e respeito pelos direitos da criança.  

A relação com a família, é uma das grandes preocupações pois é muito importante 

que todas as famílias sejam implicadas no desenvolvimento das crianças e nas 

atividades que estes desenvolvem. Assim sendo contamos com a presença dos pais 

sempre que possível em algumas atividades para as quais sejam solicitados e noutras 

que estes se proponham fazer e com a sua participação em festas da creche. 

Para promover esta relação, privilegiaremos, sempre que possível, o contacto com 

as famílias à entrada da instituição, mantendo o distanciamento físico recomendado que 

nos exige a atual situação pandémica, possibilitando que a articulação possa ser 

veiculada ou complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo 

a que, na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre a 

instituição e a família. 

A instituição possui vários instrumentos de trabalho que os pais e equipa educativa 

devem ter em conta: 

• Caderneta individual do aluno- é um meio de comunicação onde deve ser 

registado todas as informações referentes ao aluno, por exemplo pedido de 

dieta, falta de material, que se encontra disponível na sala (devido à situação 

atual não está em utilização); 

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

entre educadora e família, que possibilita troca de informações importantes 

referentes aos alunos, por exemplo pedido de dieta, falta de material e que 

permite que a família receba um feedback semanal do dia a dia dos alunos e 

das atividades orientadas ou livres realizadas todas as semanas 

(salaencarnada6jfmp21@gmail.com ); 

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

letivo com todos os pais da sala e respetiva educadora onde é apresentado o 

mailto:salaencarnada6jfmp21@gmail.com
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grupo, rotinas e horários, e dadas outras informações, que no presente ano 

realizou-se já de forma presencial. 

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

ano letivo, previamente definidos no Calendário Escolar (entregue no início 

de cada ano letivo) por Zoom, tendo em conta a situação pandémica atual. A 

Avaliação é realizada e elaborada pela Educadora da Sala, nas Grelhas 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; 

• Gabinete de Apoio e Aconselhamento Psicopedagógico- 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; 

• 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; 

• Plano de Contingência Covid 19- documento realizado em conformidade com 

as orientações governamentais, DGS e DGE, onde estão definidas todas as 

medidas e condições específicas de funcionamento, que acrescem às normas 

em vigor no Quadro Normativo da Creche e Jardim de Infância; 

• 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 (em atualização); 

• Atendimento telefónico- este atendimento deverá ser realizado em horário 

específico, das 15h às 16h de modo a evitar perturbar o bom curso da 

atividade letiva; 
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• 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. 

• Horários: devem ser tidos em conta e cumpridos, uma vez que as rotinas 

começam às 9:00 horas e o grupo não deve estar a ser interrompido nas suas 

atividades, o que dificulta a motivação e a concentração. 
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5- CONTEXTUAIZAÇÃO DO PROJETO 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA SALA 

 

 

O Ambiente Educativo 

 

Diariamente, as crianças têm oportunidade de desenvolverem atividades nas 

diversas áreas de interesse da sala, bem como realizar atividades de expressão plástica, 

de leitura, e canções. 

Na sala, utilizam como instrumentos de trabalho o quadro dos aniversários, o 

mapa do tempo, o mapa dos dias da semna/mês e ao longo do tempo vamos inserindo 

outros. 

Estes instrumentos funcionam como apoio à vida social do grupo, sendo por isso 

um elemento regulador. 

 

 

Organização do espaço / materiais 

 

 

A sala situa-se próximo da entrada da Creche/JI e tem capacidade para 26 

crianças, mas no momento tem apenas 19, tendo em conta que uma aluna só frequentará 

a escola quatro meses. É uma sala acolhedora, ampla e com um bom espaço para as 

crianças poderem explorá-la da melhor forma possível.  

        As paredes e o revestimento do pavimento possuem material não inflamável, não 

tóxico e não cortante. As tomadas eléctricas encontram-se a um nível elevado, apenas 

ao alcance dos adultos. 

A sala também possui cadeiras e mesas ao nível das crianças, nas quais as mesmas 

desenvolvem trabalhos, jogos e outras atividades. 
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Na parede estão afixados placardes onde são expostos os trabalhos que as crianças 

vão realizando, os mapas e alguns quadros.  

No pavilhão  existem também cabides onde as crianças têm os seus pertences. 

O espaço de sala, bem como os seus materiais e equipamentos vão ao encontro das 

necessidades das crianças. 

A sala está dividida por áreas de interesse que estão equipadas com o material 

necessário para que as crianças as explorem da melhor forma possível. O espaço da sala 

encontra-se estruturado por áreas de trabalho que são elas:  

 

Casinha das bonecas 

 

Tem vários materiais tais como; bonecas, camas, lençóis, colchas, mesas, 

cadeiras, fogão, pratos, tachos, copos, talheres, panelas, chávenas, lava loiça. 

Aqui as crianças podem desenvolver as mais diferentes brincadeiras, como as 

rotinas vividas em casa, as compras no supermercado e as refeições. 

 

Área da leitura 

 

Aqui as crianças desenvolvem competências relacionadas com a leitura, embora 

ainda não saibam ler, existe algum interesse na observação dos livros que aqui existem. 

Esta área está com um tapete e normalmente uma criança quando quer ler um livro 

senta-se no tapete ou numa mesa ali próxima. De salientar que esta área se encontra 

próxima a uma janela, permitindo a entrada de luz natural. 

 Esta zona tem alguns livros que a educadora vai trocando e renovando ao longo 

do ano, de acordo com as necessidades e interesse do grupo. 

 

Garagem 

 

É uma zona relativamente grande com um tapete com os desenhos de estradas, 

possibilita às crianças brincarem com os carros pelas várias estradas. Nesta zona 

existem vários tipos de carros e uma garagem.  
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Mesas de trabalho 

 

É nesta zona que as crianças fazem a maioria das actividades propostas, como 

colagens, desenhos, recortes, pintura, todos os jogos de mesa que estão arrumados no 

móvel, entre outras actividades: orientadas ou não orientadas. 

Área dos jogos 

 

Existem dois móveis com prateleiras acessíveis às crianças com vários tipos de 

jogos, as crianças escolhem o que querem, deslocando-se para as mesas. Esta zona é 

muito rica em puzzles, pois a educadora estimula muito este tipo de jogos e o grupo 

mostra ser bastante receptível. 

 Sempre que terminam um jogo, e antes de iniciar o seguinte as crianças arrumam 

o anterior no devido lugar. 

 Há outra zona com caixas grandes onde estão arrumados os jogos de tapete 

como legos, bonecos de animais, peças de madeira, entre outros.  

 

Organização da Equipa 

 

A equipa da sala é constituída por dois adultos: uma Educadora de Infância, 

responsável pela componente pedagógica e uma Auxiliar de Acção Educativa que 

colabora com a Educadora. 

 

Organização do Tempo 

 

Segundo os autores Jacalyn Post e Mary Hohmann, as rotinas são a repetição de 

atividades e de ritmos no espaço e no tempo. 

As rotinas permitem à criança passar de uma forma suave e previsível de uma parte 

do dia para a seguinte sem se sentir insegura, perdida ou ansiosa pois pode, assim, 

antever e preparar-se para o que irá acontecer. Torna-se mais fácil se a criança souber o 

que a espera, pois adquire um sentido de continuidade e de controlo. 
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As rotinas e os horários da sala estão estipulados, mas são flexíveis em função 

das necessidades das crianças. 

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 da sala é a seguinte: 

 

• 9h00  – Acolhimento – Canções/ Rotinas; 

• 10h00 – Atividade Orientada; 

• 11h00 – Atividades de Jogo Simbólico – Áreas/Oficinas; 

• 11h30 – Recreio – Parque; 

• 11h55 – Higiene; 

• 12h00 – Almoço; 

• 13h00 – Higiene; 

• 13h15 – Sesta; 

• 14h45h – Higiene; 

• 15h00 – Atividades Livres – Jogos de Mesa, briquedos, Legos, livros, entre outras. 

• 16h00 – Lanche; 

• 16h30 – Higiene; 

• 16h40 – Recreio 

• 17h00 – Saída 
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CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO 
 

Organização do grupo 

 

O grupo é constituído por 19 crianças, 12 crianças do sexo feminino e 7 crianças 

do sexo masculino. Destas 19 crianças, 1 entrou este ano, pela primeira vez, para a 

instituição. Uma das crianças já frequentava uma creche e a outra estava em Singapura, 

o que dificultou mais a sua adaptação à rotina da escola. 

  Este é um grupo homogéneo, nasceram todos no ano de 2018.Todas as crianças 

vivem com, pelo menos, um dos pais e quase todos têm irmãos.  

O grupo, em geral, demonstra uma linguagem oral pouco desenvolvida sendo o 

seu vocabulário pobre. Demonstra, ainda, imaturidade na relação entre pares e na 

interacção socio-afectiva. 

 

“Observar cada criança e o grupo…são práticas necessárias para compreender 

melhor as características das crianças e adequar o processo educativo às suas 

necessidades.” 

(Ministério da Educação, 1997) 

 

Sendo este um grupo ainda muito jovem, nota-se que existe ainda alguma 

insegurança, e ansiedade que será normal ao inicio em que se estão a criar laços 

afetivos. Após este processo, pouco a pouco, as crianças irão conquistando a sua 

autonomia, tornando-se mais independentes face aos pais, começando a criar outros 

vínculos e a desfrutar de novos espaços. Neste lento caminho de socialização, as 

crianças vão abandonando coisas que lhes são importantes e significativas: a chucha, o 

boneco ou fralda de pano para dormir. 

Na sua maioria já não usam chucha para fazer a sesta. 

Nesto grupo, não existe nenhuma criança com NSE até ao momento que tenham sido 

despistadas. 
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“A relação individualizada que o educador estabelece com cada criança é facilitadora 

da sua inserção no grupo e das relações com as outras crianças. Esta relação implica a 

criação de um ambiente em que cada criança conhece e onde se sente valorizada.” 

      (Ministério da Educação, 2002) 

 

Comportamento 

 

           O grupo tem, como é normal, crianças de personalidade mais forte, mas são 

crianças que colaboram e cooperam, resistindo um pouco, por vezes.  

 Quando a educadora deixa as crianças fazerem atividades livres, estas brincam 

pelas várias áreas de interesse da sala ou fazem jogos de mesa, por vezes como é normal 

as crianças querem brincar com o mesmo brinquedo, o que origina algumas discussões e 

disputas pelo mesmo.  

No geral todas as crianças são participativas e ajudam os adultos a pedido. 

É um grupo muito ativo, quer na sala quer no exterior da mesma, no caso dos 

rapazes existe uma necessidade de maior contacto fisico nas suas brincadeiras, são 

crianças muito energéticas. 
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6 – FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E DEFINIÇÃO DE 

PRIORIDADES 
 

 Caracterizando-se por ser um grupo homogéneo a nível de idades. 

 Como prioridade iremos trabalhar os aspectos relacionados com a área da Formação 

Pessoal e Social, principalmente a nível da convivência social, do respeito pelo outro, 

dos valores de alimentação saudável (Importância de comer legumes), da autoestima, 

entre outros. 

 Iremos, também, dar uma especial atenção às questões da afetividade e da 

amizade pois assim estaremos certamente a proporcionar-lhes um crescimento mais 

equilibrado, reforçando a sua autoestima e autoconfiança. 

 Sabendo que o meio influencia as aprendizagens, pois a criança observa o 

mundo que a rodeia, construindo conceitos próprios acerca do mundo em que vive é 

importante explorar conceitos relacionados com a cidadania e com a tomada de 

consciência do que é viver em sociedade: “o alargamento de saberes básicos 

necessários à vida social que decorrem de experiências proporcionadas pelo contexto 

de educação pré-escolar ou que se relacionam com o seu meio próximo.” (Ministério 

da Educação, 2002, pág.81). 

 O grupo em geral, demonstra ainda algumas dificuldades a nível da expressão 

oral, apresentando uma linguagem pouco desenvolvida e um vocabulário ainda pobre (o 

uso de máscaras com a pandemia dificulta esta evolução). Assim sendo, iremos dar 

prioridade à área da Expressão e Comunicação no domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita, promovendo uma linguagem oral correcta a nível da articulação e 

da construção gramatical, bem como um aumento do vocabulário e um uso adequado do 

mesmo. 
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7– OBJETIVOS E EFEITOS DESEJADOS 
 

 

 O objetivo primordial deste projeto é contribuir para o desenvolvimento 

equilibrado e saudável do grupo de crianças, num ambiente securizante, proporcionando 

aprendizagens significativas para a criança, partindo do que ela já sabe para criar 

condições de sucesso nas aprendizagens seguintes. 

 Assim, tendo por base as áreas de conteúdo definidas pelas Orientações 

Curriculares, estabeleceram-se alguns objetivos para cada área que se pretende que a 

criança atinja: 

 

Área da Formação Pessoal e Social 

Competências / Objectivos 

•  Facilitar a adaptação ou readaptação à Creche/Jardim de Infância. 

•  Promover o conhecimento de si próprio. 

•  Promover o respeito pelos outros. 

•  Promover o uso de expressões de saudação e agradecimento. 

•  Promover a autonomia e responsabilidade. 

•  Incentivar hábitos de higiene e vida saudável. 

•  Promover atitudes de partilha e solidariedade. 

•  Reconhecer e aplicar normas de conduta. 

•  Promover interiorização de valores. 

•  Partilhar sentimentos de alegria e diversão. 

•  Sensibilizar para os afectos, o respeito e a amizade. 

•  Promover as tradições. 

•  Interiorizar atitudes de respeito e preservação do meio ambiente. 

•  Sensibilizar para o respeito pelos animais e plantas. 

•  Desenvolver capacidade de iniciativa e tomada de decisões. 

•  Desenvolver hábitos de colaboração e articulação entre a família / creche 
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Área da Expressão e Comunicação 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

Competências / Objetivos 

•  Adquirir vocabulário adequado à idade. 

•  Utilizar a linguagem oral correctamente a nível da articulação e construção 

gramatical. 

•  Saber evocar e descrever objectos e acontecimentos do quotidiano. 

•  Saber expressar desejos, ideias e sentimentos. 

•  Memorizar e reproduzir pequenas poesias, histórias e lengalengas. 

•  Identificar personagens de uma história. 

•  Promover hábitos de leitura. 

•  Estimular para o diálogo. 

•  Conhecer a importância da linguagem escrita como meio de expressão e 

comunicação. 

•  Promover o registo oral e escrito das atividades. 

•  Desenvolver o desejo de se exprimir de forma espontânea. 

•  Desenvolver o espírito de observação, a atenção e a memorização. 

•  Promover a exploração da linguagem através de rimas, lengalengas, adivinhas, 

etc. 

•  Reconhecer o seu nome e o dos colegas. 

•  Utilizar e explorar diferentes tipos de suportes escritos – livros, jornais, revistas 

etc. 

 

 
 

Área da Expressão e Comunicação 

Domínio da Matemática 
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Competências / Objetivos 

•  Reconhecer e representar diferentes noções espaciais (dentro/fora, longe/perto, 

em cima/em baixo, grande/pequeno). 

•  Adquirir noções de tempo (antes/agora/depois, dia/noite, hoje/ontem/amanhã, 

dias da semana, estações do ano). 

•  Agrupar objetos. 

•  Seriar e ordenar. 

•  Formar conjuntos. 

•  Ter noção de número e quantidade. 

•  Estabelecer correspondência entre quantidade e número. 

•  Desenvolver capacidade de raciocínio. 

•  Desenvolver capacidades de atenção, persistência e concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área da Expressão e Comunicação 

Domínio da Expressão Plástica 
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Competências / Objetivos 

•  Conhecer e explorar diferentes técnicas e materiais. 

•  Desenvolver destreza manual. 

•  Realizar composições plásticas individuais e colectivas. 

•  Conhecer e identificar as cores primárias. 

•  Conhecer e utilizar correctamente as regras de utilização dos materiais. 

•  Desenvolver sensações visuais e tácteis. 

•  Desenvolver sentido estético. 

•  Desenvolver imaginação e criatividade. 

•  Desenvolver sentido crítico. 

•  Respeitar as criações de colegas. 

 

Área da Expressão e Comunicação 

Domínio da Expressão Musical 

Competências / Objetivos 

•  Explorar diferentes sons e ritmos. 

•  Reproduzir e inventar ritmos simples. 

•  Memorizar e reproduzir canções. 

•  Distinguir sons do quotidiano. 

•  Distinguir ruido e silêncio. 

•  Distinguir instrumentos musicais da sala. 

•  Explorar instrumentos musicais da sala. 

•  Adquirir gosto musical. 

 

 

Área da Expressão e Comunicação 

Domínio da Expressão Dramática 
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Competências / Objetivos 

•  Incentivar a atividade lúdica e o jogo simbólico. 

•  Conhecer e explorar as suas capacidades expressivas. 

•  Promover a utilização do corpo como forma de comunicação. 

•  Explorar dramatizações de histórias e situações do quotidiano. 

•  Compreender e expressar mensagens através de mímica. 

•  Estimular a fantasia e imaginação. 

•  Estimular a capacidade de desinibição. 

 

 

Área da Expressão e Comunicação 

Domínio da Expressão Motora 

Competências / Objetivos 

•  Desenvolver a coordenação motora e visual-motora. 

•  Desenvolver a motricidade fina. 

•  Explorar a associação de ritmo e movimento. 

•  Desenvolver a noção de esquema corporal. 

•  Promover o equilíbrio estático e dinâmico. 

•  Desenvolver a flexibilidade. 

•  Conhecer as possibilidades do corpo. 

•  Promover situações de exploração do espaço. 

•  Promover situações de manipulação e experimentação de materiais (arcos, 

bolas, colchões, cordas, etc.) 

•  Promover o trabalho de pares. 

 

Área do Conhecimento do Mundo 

Competências / Objetivos 
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•  Desenvolver capacidade de observação. 

•  Desenvolver curiosidade e desejo de saber. 

•  Desenvolver o desejo de questionar o mundo que o rodeia. 

•  Promover o gosto pela pesquisa e desenvolver desejo de experimentação. 

•  Desenvolver atitude crítica, noção de hipótese e resultado. 

•  Proporcionar ocasiões de descoberta e exploração do mundo que o rodeia. 

•  Promover a utilização de equipamentos e utensílios diferentes e específicos. 

•  Desenvolver noção de rigor científico. 

•  Saber o seu nome completo, idade e sexo. 

•  Saber situar-se socialmente na família. 

•  Conhecer algumas instituições de interesse público do seu meio próximo 

(correios, polícia, bombeiros, centro de saúde, etc.). 

•  Contactar com domínios relativos à meteorologia (chuva, sol, enevoado, 

trovoada, etc.) 

•  Contactar com domínios relativos à biologia (observação de animais e plantas, 

hábitos e cuidados). 
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8 – ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E ORGANIZATIVAS 

 

 As estratégias pedagógicas e organizativas visam as necessidades do grupo e vão 

ao encontro dos objetivos definidos no ponto anterior: 

 

➢ Exploração livre e orientada do espaço e dos materiais; 

➢ Criar um ambiente alegre, mas calmo; 

➢ Fomentar a amizade e as relações positivas; 

➢ Valorização dos progressos conseguidos; 

➢ Reforço dos comportamentos adequados; 

➢ Promover jogos em pequeno / grande grupo, conversas, jogos simbólicos, 

trabalhos colectivos; 

➢ Incentivar a criança a vestir e despir, a comer e a fazer a higiene sozinha; 

➢ Dinamização de jogos de movimento, gincanas e passeios; 

➢ Proporcionar o uso de diferentes materiais e técnicas; 

➢ Manipulação de jogos de encaixe, de construção, enfiamentos, entre outros; 

➢ Brincadeira livre pelas várias áreas da sala; 

➢ Brincadeiras orientadas sobre temas definidos; 

➢ Desenho livre; 

➢ Cantar, dançar e ouvir música variada; 

➢ Memorização de lenga-lengas, poesias, contos; 

➢ Exploração e / ou construção de instrumentos musicais; 

➢ Jogos de imitação; 

➢ Ouvir, contar e recontar histórias; 

➢ Registar os acontecimentos diários. 

➢ Mapas de dia/tempo e mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

 

9 - PREVISÃO DE PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação pressupõe o recurso a práticas que se apoiam num conjunto de 

procedimentos e de instrumentos diversificados que permitam regular as acções e os 

processos de ensino e aprendizagem e que, simultaneamente, possam revelar o nível de 

desenvolvimento face aos critérios definidos. A avaliação assume-se como um 

instrumento que permite diagnosticar os conhecimentos das crianças, as suas 

predisposições e pré-conceitos, permitindo optimizar, sustentar e consolidar novas 

aprendizagens. 

 A avaliação verificar-se-á em diversos momentos, com intencionalidades 

diferentes e utilizando instrumentos e estratégias variadas, consoante o que se avalia e 

com quem. Realizar-se-á continuamente, através: 

 

DOS PROCESSOS E DOS EFEITOS 

➢ Das observações e dos registos diários; 

➢ Da transferibilidade dos conhecimentos adquiridos; 

➢ Da elaboração periódica de checklists comparativas entre objetivos planificados 

e efeitos atingidos. 

 

COM AS CRIANÇAS 

➢ Das conversas individuais, diárias; 

➢ Das conversas diárias, em pequeno / grande grupo; 

➢ Da auto-avaliação que cada criança fará; 

➢ Dos registos realizados pela equipa com o grupo. 

 

COM A EQUIPA 

➢ De conversas informais; 

➢ De reuniões formais; 

➢ De reflexões e registos relativos a atitudes, planeamentos e processos. 

 

COM A FAMÍLIA 

➢ De conversas informais; 
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➢ De reuniões formais; 

➢ Dos atendimentos; 

 

 

 

 

COM A COMUNIDADE EDUCATIVA 

➢ De reuniões e conversas formais ou informais, sempre que isso se justifiquem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

 

 

10 – COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS E DIVULGAÇÃO DA 

INFORMAÇÃO PRODUZIDA 

 

Este projeto será divulgado no início do ano letivo no email da Junta de Freguesia de 

Moscavide e Portela, estará sempre disponível para consulta, ao longo do ano letivo.  

Na planificação estarão descritas quais as atividades que iremos desenvolver com as 

crianças, bem como os objetivos e competências que se pretendem atingir.  

Ao longo do ano, irão sendo expostos os trabalhos realizados pelas crianças, bem como 

fotografias dos processos de aprendizagem, quer na sala, quer por email, de modo a dar 

a conhecer às famílias, nesta altura de pandemia em que não podem entrar nas 

instalações da escola. 

Serão elaboradas duas avaliações individuais, relativamente ao desenvolvimento 

da criança, ou seja, aos progressos e dificuldades sentidas, que serão comunicadas e 

reflectidas em conjunto com os pais. 

 Outro instrumento de divulgação, é a caderneta individual da criança que serve 

como meio de comunicação entre a escola e a família e vice-versa, (de momento sem 

utilização). 

 Também procederemos, através de contactos informais ou reuniões com os pais, 

à troca de informações sobre os seus filhos, como estão na instituição, quais os seus 

progressos, quais as suas aptidões e dificuldades, os trabalhos que realizam, etc. 

 Os pais também serão convidados a participar em situações educativas planeadas 

e a colaborar em atividades. 
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PLANIFICAÇÃO DE ATIVIDADES 

 

Mês Atividades Competências Específicas Avaliação 

Setembro 

• Recepção às famílias 

• Recepção às crianças 

 

 

- Integrar os Encarregados de 

Educação no dia a dia da 

escola 

- Promover a integração no 

grupo 

- Promover a relação entre as 

crianças e crianças/adulto 

- Conhecer o espaço da 

Creche 

- Sensibilizar para as regras e 

as rotinas da sala 

- Observação, diálogos 

e registos 

- Registos fotográficos 

Outubro 

• Alimentação Saudável 

- Dia Mundial da Alimentação 

- Elaboração da Roda dos 

Alimentos 

- Confecção de alimentos 

- Halloween 

- Início de projeto PNL 

(Vai e Vem) 

- Dia Internacional do Idoso 

- Sensibilizar para uma 

alimentação saudável 

- Fomentar bons hábitos 

alimentares 

 - Transmitir noções básicas 

de saúde e higiene 

- Adquirir conhecimentos 

- Criar hábitos de leitura 

- Visita ao Centro de Dia 

(Levar alegria) 

- Observação, diálogos 

e registos 

- Registos fotográficos 

 

 

 

 

- Desenho da História 

Novembro 

• O Outono 

• O S. Martinho 

• Direitos Internacionais da 

Criança  

• Dia Nacional do Pijama 
 

- Observar as transformações 

da natureza 

- Enriquecer o vocabulário - 

Promover o gosto pelos 

costumes e tradições 

- Sensibilizar para os direitos 

da criança 

- Ajudar o Próximo, 

compnheirismo, 

generosidade.  

- Observação, diálogos 

e registos 

- Registos fotográficos 

Dezembro 

• A família 

• O Natal 

- Desenvolver a capacidade 

de observação/criatividade e 

participação em grupo 

-Sensibilizar para os valores 

inerentes ao Natal: partilha, 

amizade, solidariedade 

- Incentivar a participação das 

famílias no processo 

educativo 

- Observação, diálogos 

e registos 

- Ficha de avaliação dos 

educadores 

- Ficha de auto-

avaliação das crianças 

- Registos fotográficos 
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Janeiro 

• Dia de Reis 

• O Inverno 

• Dia Mundial do Braile 

• Dia Mundial do 

Compositor 

• Dia Internacional da Não 

Violência e da Paz nas 

Escolas 

• Início do Projecto “o 

Oscar vai Contigo” 

 

- Preservar as tradições 

- Desenvolver a criatividade 

- Observar as transformações 

da natureza 

- Despertar a atenção da 

sociedade/crianças e famílias 

para os problemas dos 

invisuais 

-Conhecer quem faz as 

canções, quem as escreve 

/profissões 

-  Despertar para a 

sensibilização dos valores e 

respeito pelo próximo  

- Observação, diálogos 

e registos 

- Registos fotográficos 

Fevereiro 

• Carnaval 

• Dia do Agente de Defesa 

Ambiental 

• Dia da Amizade 

 

- Preservar as tradições 

- Promover a interacção com 

os outros e estabelecer 

relações com a comunidade 

-Promover a amizade 

- Observação, diálogos 

e registos 

- Registos fotográficos 

Março 

• Reciclagem 

• Dia do Pai 

• A Primavera 

• Dia Mundial da floresta 

• Dia Mundial da árvore 

 

- Sensibilizar para a 

separação de lixos 

- Sensibilizar para a 

importância da reciclagem 

- Fomentar a preservação da 

natureza 

- Permitir construir as suas 

referências 

- Observar as transformações 

da natureza 

- Promover o conhecimento 

do mundo 

- Observação, diálogos 

e registos 

- Registos fotográficos 

- Ficha de avaliação dos 

educadores 

- Ficha de auto-

avaliação das crianças 

 

Abril 

• Páscoa 

• Dia Mundial do Livro 

Infantil 

• Dia Mundial da Saúde  

- Preservar as tradições 

- Adquirir conhecimentos 

- Sensibilizar para costumes 

de leitura 

- Noção de bem-estar 

- Observação, diálogos 

e registos 

- Registos fotográficos 

 

Maio 

• Dia da mãe 

• Profissões 

• Dia mundial da Higiene 

das Mãos 

• Dia da Marinha 
 

- Acentuar relações entre as 

mães/filhos 

- Adquirir conhecimentos 

- Importância de higienizar as 

mãos em altura de pandemia 

- Conhecimento da História 

do País  

- Observação, diálogos 

e registos 

- Registos fotográficos 
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Junho 

• Dia Mundial da Criança 

• O Verão 

• Projeto de Verão 

• Dia Mundial do Ambiente 

- Contribuir para vivências 

sociais alargadas 

- Observar as transformações 

da natureza. 

- Registos fotográficos 

- Ficha de avaliação dos 

educadores 

- Ficha de auto-

avaliação das crianças 

 

O Plano Anual de Atividades está de acordo e acompanha o calendário escolar. 

O mesmo, deve ser consultado pelos Pais assim como a planificação pedagógica 

semanal, ambos disponíveis na sala, e consultar o email de Feedback semanal, que 

incluem as atividades a abordar ou abordadas, e os devidos temas que vão sempre de 

encontro com os interesses, necessidades e motivações do grupo, que serão variados e 

adequados à sua faixa etária. 

 

Atividades Complementares e Extracurriculares 

 

Atividade Ginástica Música Capoeira  TIC Folkezitas 

Dia Segunda Feira Quinta feira Terça Feira Terça Feira  Segunda Feira 

Horário 10:00 horas 15:30 horas 16:45 horas 10:00 horas 15:05 horas 
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11-CONCLUSÃO 

 As crianças estão no início de um processo de construção e de conhecimento do mundo 

e de si próprias, que marcará toda a vida futura. Por isso compete-nos a nós enquanto 

profissionais da Educação de Infância, propor atividades que se baseiem numa interação 

favorável ao desenvolvimento da autonomia, do espírito crítico, da aceitação das 

diferenças individuais e de atitudes de partilha de conhecimentos e afetos; e, criar todas 

as condições para que as crianças possam ter acesso a um conjunto diversificado de 

experiências que lhes permita potenciar as suas capacidades. 

Esperamos que todos os objetivos a que nos propusemos sejam atingidos e que sejam 

ultrapassadas eventuais dificuldades, para isso contamos com a colaboração das 

famílias, da Autarquia. e comunidade em geral com maior atenção, contribuição e 

responsabilidade na qualidade de vida desta população. 

Já existe uma ligação forte entre as crianças e a equipa pedagógica de sala o que 

facilitará o processo de desenvolvimento dos mais pequenos mesmo que em um novo 

contexto de confinamento, caso a pandemia que vivemos, Covid-19 volte a piorar.  

 

                    “Pensar a criança como um aprendiz efeti vo e ativo, que gosta 

de aprender…” 
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ANEXOS 

 

➢ Plano de Contingência da Creche /JI da Junta de Freguesia de Moscavide 

e Portela 21/22. 

 

 

 

 

  


