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 Introdução 
 

Para o ano lectivo 2011/2012 foi definido como tema “Pela cooperação 

qualificar a missão e rentabilizar a acção”, sendo o sub-tema “Eu e tu somos nós”. 

 É assim, neste sentido, que surge o Projecto Curricular de Sala, o qual se baseia 

nas Orientações Curriculares para a Educação de Infância,  

 

“O projecto do educador é um projecto educativo/pedagógico que diz respeito ao 

grupo e contempla as opções e intenções educativas do educador e as formas como 

prevê orientar as oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem de um grupo”. 

(Ministério da Educação, 1997: p.44) 

Este projecto adapta-se às características de cada grupo, enquadra as iniciativas 

das crianças, os seus projectosindividuais, de pequeno grupo ou de todo o grupo. 

 

O Projecto Curricular de Sala representa o conjunto de objectivos a atingir ao 

longo do ano lectivo. A forma de alcançar estes objectivos será através das rotinas 

diárias (refeições, higiene, …), dos momentos de brincadeiras livres, das visitas ao 

exterior e das actividades orientadas. 

Estes objectivos estão organizados em três grandes áreas de desenvolvimento, 

definidas pelas Orientações Curriculares para a Educação no pré-escolar, e que ajudam 

o educador a orientar o seu trabalho. São elas: a Área do Conhecimento do Mundo, a 

Área da Formação Social e Pessoal e a Área da Expressão e Comunicação. 

“As Orientações Curriculares para a Educação no pré-escolar (…) constituem 

um conjunto de princípios destinados a apoiar os educadores nas decisões sobre a sua 

prática, ou seja, a conduzir o processo educativo a desenvolver com ascrianças. Os 

referidos princípios constituem uma referência comum para todos os educadores da 

Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, destinando-se à organização da componente 

educativa (…) 
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O desenvolvimento curricular é da responsabilidade do educador. É ele 

oprincipal gestor do currículo. 

Estamos conscientes de que a metodologia na Educação Pré-Escolar não deve 

adoptar os princípios rígidos do ensino formal, mas também não pode sujeitar-se ao 

mero improviso, nem à atitude de deixar que as coisas simplesmente aconteçam. 

Na planificação não deverão ser ignorados os seguintes aspectos: 

- Continuidade educativa, processo que parte do que as crianças já sabem e 

aprenderam, criando condições para o sucesso nas aprendizagens seguintes;  

- Intencionalidade educativa, processo reflexivo de observação, planeamento, acção e 

avaliação desenvolvido pelo educador, de formar a adequar a sua prática às 

necessidades da criança; 

Por outro lado, a planificação deve ser entendida como uma actividade conjunta 

entre os educadores, pais e crianças, deverá ter em consideração o resultado da 

observação de cada criança e do grupo, no sentido de permitir uma diferenciação 

pedagógica e de garantir a adequação do trabalho a realizar ao grupo das crianças 

envolvidas…” 

Orientações Curriculares 

O Projecto irá ser elaborado tendo em conta o grupo de crianças e todo o contexto 

envolvente, familiar e local. É centrado nas competências essenciais e experiências de 

aprendizagens / actividades significativas e num ambiente educativo facilitador do 

desenvolvimento das crianças.  

Tendo em conta as temáticas seleccionadas, a parte pedagógica do Projecto 

Curricular desta sala surge direccionada para as diversas áreas de conteúdo. Tendo em 

conta o sub-tema para este ano lectivo, “Eu e tu somos nós”, todo o projecto irá 

desdobrar-se em trorno da descoberta, tendo como base a criança, esta partirá, desta 

forma, à descoberta de si mesma, numa primeira fase, posteriormente, à descoberta dos 

outros e instituição, e por fim, à descoberta do mundo natural. 
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A par de toda a temática, ir-se-á favorecer, tendo em conta as diferentes fases do 

desenvolvimento das crianças, a aquisição do espírito crítico e a interiorização de 

valores espirituais, estéticos, morais e civicos. 

A planificação do trabalho ao longo do ano será uma actividade conjunta entre 

educadoras, crianças, auxiliares, pais e comunidade envolvente. Tendo sempre em 

consideração o resultado da observação de cada criança e do grupo, fazendo uma 

diferenciação pedagógica, garantindo uma adequação do trabalho a realizar ao grupo de 

crianças envolvidas. 

Tendo em conta que o tema e sub-tema deste projecto surgiu um pouco dos 

conteúdos propostos pela ONU e EU para o ano de 2012, ir-se-á realçar, de forma mais 

visível, actividades a realizar com os avós, partindo assim para uma das principais 

directrizes, reforço da relação e da solidariedade intergeracional. 

 

Tal como referem as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, pp.52: 

“é na família e no meio sócio-cultural em que vive os primeiros anos que a criança 

inicia o seu desenvolvimento pessoal e social, constituindo a educação pré-escolar um 

contexto educativo mais alargado que vai permitir à criança interagir com os adultos e 

crianças que têm, possivelmente, valores diferentes dos que interiorizou no seu meio de 

origem.”, é assim objectivo possibilitar a vivência de diferentes valores e prespectivas, 

de modo a criar um contexto positivo para que a criança vá aprendendo a tomar 

consciencia de si e dos outros, tomando consciência dos diferentes valores. “Valores 

que não se “ensinam”, mas que se vivem na relação conjunta e nas relações com os 

outros”. 

Deste modo, o Projecto Curricular de Sala irá estruturar-se da seguinte forma, 

inicialmente surgirá uma primeira parte intitulade de Diagnóstico Inicial, dentro da qual 

teremos uma breve Caracterização do Jardim de Infância, a Identificação dos recursos 

disponíveis, Caracterização do Grupo de Criança e Identificação das necessidades e 

interesses. 
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Posteriormente, a segunda parte dirá respeito unicamente à Fundamentação das 

Opções Educativas. 

Como terceira parte surge a Organização do ambiente educativo, que inclui a 

organização do espaço, do tempo, do grupo de crianças, dos instrumentos a utilizar, da 

equipa educativa e do estabelecimento. 

Na quarta parte será feita uma pequena abordagem da importência da relação com 

as famílias e outros parceiros educativos, dando continuidade na quinta parte a 

comunicação com as famílias e encarregados de educação. 

Para finalizar na sexta parte serão explanados os procedimentos de avaliação, 

dando, por fim, a sétima parte, conhecimento das actividades a realizar ao longo do ano. 
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1. Diagnóstico inicial  
 
           1.1 Caracterização do Jardim-de-Infância 
 

O Jardim-de-infância da Obra de Santa 

Zita encontra-se situado em Portalegre, mais 

concretamente junto ao Rossio, e trata-se de 

uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social (IPSS), sem fins lucrativos, de carácter 

religioso (católico).  

O Jardim-de-infância funciona desde as 

sete horas e quarenta e cinco minutos até às dezanove horas. As respostas sociais que 

integram a instituição são: Creche, Pré-escolar e ATL. 

A instituição é constituída por dois edifícios: um já existente embora 

remodelado, mais à frente denominado de - parte A e um outro que foi construído de 

raiz, referente à - parte B.    

A parte A é constituída por dois pisos. No primeiro piso encontra-se o hall de 

entrada, onde se encontra também a recepção, duas das salas referentes à valência de 

Jardim de Infância: a Sala das “Borboletas” e a Sala dos “Peixinhos”. Encontramos 

também a Sala de Isolamento, uma casa de banho de apoio às salas de Pré-Escolar, uma 

casa de banho para deficientes, duas casas de banho para adultos (homens e senhoras), a 

Capela, o gabinete da Coordenadora Pedagógica, uma arrecadação e alguns cacifos das 

funcionárias. No segundo piso encontra-se as salas onde estou inserida, que mais à 

frente caracterizarei, as salas dos “Patinhos” e “Abelhinhas”, o refeitório da Creche e 

ATL, uma casa de banho de apoio à Creche, duas casas de banho para adultos, a copa, a 

cozinha e o refeitório das Cooperadoras. Todas estas valências e serviços encontram-se 

ligados por amplos corredores.  

A parte B é constituída por quatro pisos. No primeiro piso encontra-se a 

Secretaria de Vidro, Sala dos “Golfinhos”, a Sala Polivalente que, entre outros fins, 

serve de refeitório para as salas do Pré-Escolar e, ainda, de sala para as educadoras  
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planificarem e prepararem os materiais necessários para as suas intervenções e o parque 

infantil, no exterior, onde se encontram também duas casas de banho.   

No segundo piso encontra-se o refeitório das funcionárias e alguns cacifos das 

mesmas. No terceiro piso encontram-se a funcionar duas Salas de Creche (Sala dos 

“Passarinhos” e a Sala das “Joaninhas”), a Sala de ATL e duas casas de banho de apoio 

a esta ultima sala mencionada. Por fim, no quarto piso encontra-se a lavandaria.  

A ligação entre os vários pisos faz-se através de escadas ou elevador.  

Falando mais pormenorizadamente de cada uma das respostas sociais, é de 

salientar que a valência de CRECHE possui três salas: o berçário que se situa na Sala 

dos “Patinhos” e “Abelhinhas” onde se encontram crianças dos quatro aos doze meses. 

A Sala dos “Passarinhos” com crianças dos doze aos vinte e quatro meses, e a Sala das 

“Joaninhas” onde se encontram crianças dos vinte e quatro aos trinta e seis meses. 

 A valência de JARDIM DE INFÂNCIA possui três salas (Sala dos 

“Peixinhos”, Sala das “Borboletas” e Sala dos “Golfinhos”), estando apenas a funcionar 

duas no presente ano lectivo. A Sala dos “Peixinhos” é frequentada por crianças com 

idades compreendidas entre os três e os quatro anos e a Sala dos “Golfinhos” por 

crianças com idades entre os cinco e os seis anos, estando alguns a transitar este ano 

para o 1º Ciclo. A Sala das “Borboletas” funciona, este ano, como a Sala do 

Acolhimento. 

E, a valência de ATL que possui uma única sala e que se destina a crianças entre 

os seis e os dez anos. 

 Um outro facto relevante a mencionar é o de todas as salas, sem excepção, serem 

bastante amplas e espaçosas com excelentes condições de luminosidade natural e 

arejamento, o que se deve principalmente às suas muitas janelas e portas de grandes 

dimensões 
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Todos estes espaços estão convenientemente adaptados às funções/ crianças a 

que se destinam, bem como o material didáctico de que dispomos, sendo suficiente para 

os grupos que o utilizam. 

 

1.2 Levantamento dos recurssos disponiveis 
 

Os recursos disponíveis no estabelecimento, em termos de espaço físico serão 

descritos num outro item (ver 3.1 – Quanto à organização do espaço, na pág. 25) bem 

como no que se refere aos recursos humanos (ver 3.5 – Quanto à organização da equipa 

educativa - pág.28). 

 No que se refere a recursos materiais, o estabelecimento encontra-se equipado 

com: 

o 1 Televisão 

o 1 Leitor de DVD 

o 7 Computadores 

o 2 Fotocopiadoras 

o 1 Fax 

o 2 Impressoras 

o 1 Máquina fotográfica 

o 1 Projector Multimédia 

o 1 Kit de instrumentos Musicais 

o 1 Colchão 

o Arcos 

o Material didáctico diverso (jogos, brinquedos, livros, …). 

 
 
1.3. Caracterização do grupo de crianças 

 
1.1.3. Identificação dos interesses e necessidades 

 

O grupo da Sala dos Peixinhos constituído no total por 21 crianças, com idades 

compreendidas entre os 3-4 anos. É importante referir que existem crianças que já 

fizeram os 3 anos daí que existem crianças mais desenvolvidas a nível cognitivo, motor,  
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linguístico, ... que outras. Cada criança tem características próprias que a distinguem de 

todas as outras e um ritmo próprio de aprendizagem e desenvolvimento que deve ser 

respeitado tanto pelos colegas como pela equipa pedagógica. É na diversidade que 

reside a qualidade! 

Mesmo havendo variações entre as crianças, há várias características que são comuns 

àqueles que se encontram em determinado grupo etário. Eis algumas delas: 

- Gostam do jogo dramático; recriam papéis da vida familiar e animais domésticos; 

- Dão vida própria aos seus brinquedos e fazem já alguma diferença entre o real e o 

fantástico; 

- Gostam dos jogos de mesa, embora precisem da intervenção do educador para que lhes 

proporcione modelos de jogo e organize o trabalho; 

- Nos jogos com blocos, geralmente sobrepõem-nos, empilham-nos a alinham-nos. 

Também constroem enormes estradas, montanhas ou edifícios. Dá-lhes prazer derrubar 

as suas construções; 

- Gostam da companhia das outras crianças, mas geralmente ocorrem conflitos com os 

colegas por causa da partilha de brinquedos, sendo quase sempre necessária a 

intervenção do adulto (pensamento egocêntrico – a criança não consegue colocarse no 

ponto de vista do outro); 

- Gostam de manipular plasticina, de pintar com os dedos; 

- Têm grande curiosidade por tudo o que os rodeia, o que os leva à constante 

manipulação e exploração dos objectos; 

- Permanecem pouco tempo em cada actividade; 

- Fazem birras, geralmente breves. Esta é a idade do negativismo e do protesto, 

importantes para a sua auto-afirmação; 

- São instáveis, imprevisíveis e mudam constantemente de desejos e decisões;  

- Interessam-se por livros de imagens; 

-  
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- Divertem-se fazendo garatujas. Em geral, enchem a folha de papel variando os seus 

movimentos, usando cores diferentes e traçando linhas horizontais, verticais ou 

circulares; 

 - Representam a figura humana como um girino que irá evoluindo; 

- Nas suas produções/desenhos, usam a cor emocionalmente, sem relação com a 

realidade (objecto). É importante não impor estereótipos, a criança deve fazer uso da cor 

de acordo com as suas necessidades anímicas subjectivas, podendo o sol ser azul, ou as 

nuvens laranja, por exemplo. 

- A sua localização temporal é deficiente. Ainda vivem, acima de tudo, no presente; 

- A maioria conta correctamente até 10, mas ainda não conhecem a utilidade dos 

números como instrumento para resolver problemas quotidianos; 

- Utilizam a totalidade do seu corpo de forma mais coordenada, mas ainda têm 

dificuldade em manejar as coordenações finas 

- Impera a centralização do interesse (a atenção da criança fixa-se só num assunto de 

cada vez); 

- Têm grande interesse pelo mundo que os rodeiam e procuram saber o “como” e o 

“porquê” das coisas. 

- A linguagem oral começa a ser um meio de comunicação. Empregam orações simples. 

Não aplicam correctamente alguns tempos verbais e plurais. A articulação e 

apronunciação são imperfeitas, mas evolui ao longo do ano - linguagem será 

ahabilidade que mais se vai desenvolver; 

É um grupo de crianças que tem alguns hábitos e regras de convivência em grupo 

alargado, começando a saber utilizar o “obrigada”, “por favor”, “desculpa”… 

Já apresentam alguma autonomia em ralação à alimentação, pois a grande maioria já 

come sozinha. Relativamente ao controlo dos esfíncteres todas as crianças já são 

autónomas durante o dia. 

Relativamente, ao nível socioeconómico de onde estas crianças são oriundas este é 

homogéneo. 
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Diariamente, o grupo, lida social e educativamente com a grande maioria das 

crianças que frequentam o Jardim de Infância sem qualquer dificuldade, envolvendo-se 

em brincadeiras conjuntas e actividades programadas. Gostam de tudo o que é surpresa 

ou novidade e facilmente se envolvem em propostas interessantes e desafiadoras, pelo 

que têm reunidas as condições iniciais para um percurso de sucesso durante este ano 

lectivo.  
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2.  Fundamentação das Opções Educativas 
 

O presente Projecto Curricular de Grupo representa a adequação das Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar a este grupo de crianças que frequentam que 

frequenta a Sala dos Peixinhos. Para tal, apoiei-me:  

• Na Lei-Quadro (Lei 5/97) da Educação Pré-escolar; 

• Nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (despacho 5220/97); 

• No conhecimento sobre o desenvolvimento da criança; 

• No conhecimento sobre a teoria e o desenvolvimento curricular em educação de 

infância; 

• No conhecimento sobre o jardim-de-infância em particular; 

• No conhecimento sobre a comunidade que o integra. 

De acordo com a Lei Quadro da Educação pré-escolar, refere que esta estabelece 

“(…) a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida 

(…)”, tendo o educador de infância uma responsabilidade acrescida, pois dele depende 

uma formação equilibrada da criança, tendo sempre em conta a sua inserção na 

sociedade, como referem as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar.  

Assim, compete ao educador de infância gerir o grupo de acordo com as suas 

necessidades, em colaboração com os diversos parceiros educativos (pais, família, 

comunidade e outros níveis de ensino).  

Deste modo, a consolidação deste projecto far-se-á de acordo com os próprios 

fundamentos estabelecidos nas Orientações Curriculares: 

• O desenvolvimento da criança e a aprendizagem enquanto vertentes indissociáveis; 

• O reconhecimento da criança como sujeito do processo educativo, o que significa 

partir do que a criança sabe e valorizar os seus saberes como fundamento de novas 

aprendizagens; 

• A construção articulada do saber – o que implica que as diferentes áreas a 

contemplar não deverão ser vistas como compartimentos estanques, mas abordadas 

de uma forma globalizante e integrada; 
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• A exigência de resposta a todas as crianças – o que pressupõe uma pedagogia 

diferenciada, centrada na cooperação, em que cada criança beneficia do processo 

educativo desenvolvido com o grupo (ME, 1997). 
 

São ainda objectivos do projecto, a construção de um ambiente educativo facilitador 

de bem-estar e de aprendizagem: 

• Dando resposta à curiosidade natural das crianças, com regras coerentes que 

facilitem a sua autonomia na utilização de espaços e materiais, bem como a sua 

organização em grupos, como forma de experienciar o prazer de estar, descobrir, 

partilhar e cooperar com o outro; 

• Dando oportunidade às crianças de afirmarem e desenvolverem a sua 

individualidade, os seus gostos e afinidades pessoais; 

• Dando oportunidade às crianças de construírem o seu próprio currículo, o currículo 

da sala/grupo, valorizando os seus saberes como ponto de partida para ampliar as 

suas experiências e aprendizagens; 

• Partilhando com as famílias objectivos e momentos vivenciados em contexto do 

Jardim-de-infância, fomentando a sua participação e colaboração, estreitando 

relações, privilegiando as crianças como o primeiro elo dessa ligação; 

 

Recordo, ainda, já que os temos como princípios, os objectivos gerais e pedagógicos 

definidos na Lei 5/97: 

a) “Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática numa perspectiva de educação para a cidadania; 

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

pluralidade das culturas favorecendo uma progressiva consciência como membro da 

sociedade; 

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o 

sucesso da aprendizagem; 

d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens 

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

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

mundo; 

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

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

âmbito da saúde individual e colectiva; 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e 

promover a melhor orientação e encaminhamento da criança; 

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer 

relações de efectiva colaboração com a comunidade”. 

 

Surgem assim neste contexto as fundamentações das opções educativas tidas em 

conta ao longo do ano lectivo, contudo há a destacar que este é um projecto aberto e 

flexível, não impedindo a integração de outros assuntos/problemáticas do interesse das 

crianças.  

 

2.1. Opções educativas para o ano lectivo em curso 
 

As orientações curriculares para a Educação Pré-Escolar constituem o 

documento de referência quer na organização do ambiente educativo, quer na 

organização e abordagem das diversas áreas e domínios desenvolvidos no quotidiano da 

sala e do grupo, assim como na articulação com outros parceiros. 

As áreas curriculares são abordadas de forma articulada e transversal através de 

experiências que promovam o desenvolvimento das crianças e suas aprendizagens. 

A primeira opção metodológica, de orientação e desenvolvimento curricular 

recai na resolução de problemas já que ela nos parece facilitadora da construção de 

aprendizagens de forma criativa, critica e fundamentada na organização e construção do 

pensamento crítico. Não pomos porém, de lado, outras opções metodológicas adequadas 

aos diferentes momentos vividos. 

Este projecto, pretende aprofundar tantas oportunidades quantas as necessárias 

para que a criança se aprenda a conhecer a si própria e aprenda a aprender num contexto 

em que se revele o bem-estar e se criem as melhores oportunidades para a sua 

integração social. 
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Por isso, o Projecto ou planificação a curto prazo contemplam as seguintes áreas 

curriculares: 

 

• Área da Formação Pessoal e Social – desenvolvimento pessoal e interacção com 

os parceiros individuais e institucionais. 

 

• Área da Expressão e Comunicação 

- Domínio da Expressão Plástica 

- Domínio da Expressão Motora 

- Domínio da Expressão Dramática 

- Domínio da Expressão Musical 

- Domínio da Linguagem Oral  

 

• Área do Conhecimento do Mundo – o meio próprio, saberes sociais, educação 

para saúde e educação ambiental. 

 

Nestas áreas curriculares estabeleci, tendo como referência o contexto atrás 

identificado, as seguintes competências e estratégias metodológicas: 

 

 

Área da Formação Pessoal e Social 

Objectivos Específicos Actividades 

o Estimular hábitos de autonomia; 

 

 

 

 

 

 

o Levar a criança a: 

• Ir à casa-de-banho sozinha; 

• Calçar-se sozinha; 

• Comer sem ajuda do adulto; 

• Resolver o seu “problema” com o 

colega sem ser necessária a 

intervenção do adulto; 
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o Proporcionar à criança 

estabilidade e segurança afectiva; 

 

 

 

 

o Incentivar a tomada de 

consciência de si e do outro; 

 

 

 

o Incentivar o espirito de iniciativa; 

 

 

o Desenvolver o sentido de 

responsabilidade e estética. 

• Adaptar-se ao novo meio; 

• Sentir-se segura e motivada; 

• Gostar do jardim-de-infância; 

• Ser estável; 

 
 

• Relacionar-se e respeitar o outro; 

• Escutar o outro; 

• Chamar o outro pelo nome; 

 
 

• Ter iniciativa nas actividades; 

• Ser desinibida; 

 
 

• Conhecer e cumprir as regras da 

sala; 

• Arrumar e cuidar do material; 

• Participar nas alterações da sala. 

 

 

Área da Expressão e Comunicação 

Objectivos Específicos Actividades 

Domínio da Expressão Motora 

o Conhecer e nomear as diferentes 

partes do corpo; 

 

 
 

o Canções; 

o Histórias; 
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o Desenvolver a motricidade global; 

 

 

 

 

o Desenvolver a motricidade fina; 

 

 

 

 

o Desenvolver a capacidade de se 

saber situar no espaço; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Desenvolver a coordenação: 

o Brincar de cabra-cega; 

 

o Danças de roda; 

o Realizar sessões de movimento 

o (ginástica); 

o Jogos de recreio; 

 
 

o Agarrar em pinça os diversos 

materiais; 

o Realizar enfiamentos; 

o Fazer pinturas com pincel; 

 
o Levar a criança a identificar 

diferentes noções: 

• Situação – dentro/fora 

frente/atrás em cima/em baixo 

• Tamanho – grande/pequeno 

• Posição – em 

pé/deitado/sentado/pernas 

cruzadas 

• Movimento – levantar/baixar 

empurrar/puxar andar/correr 

subir/descer 

• Quantidade – pouco/muito 
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• Visual-motora 

• Óculo-pedal 

• Óculo-manual 

• Audio-motora 

o Jogos de encaixe; 

o Jogos de figuras: descobrir duas 

idênticas. 

Domínio da Expressão Dramática 

o Desenvolver o jogo dramático; 

o Enriquecer o jogo simbólico. 

 
 

o Recriar histórias com fantoches e 

marionetas; 

o Jogos de faz-de-conta; 

o Incentivar os jogos de mímica. 

Domínio da Expressão Musical 

o Incentivar a audição de diferentes 

melodias; 

o Produzir ritmos através do corpo; 

o Reproduzir sons; 

o Estimular o sentido de escuta. 

 
 

o Cantar; 

o Tocar instrumentos; 

o Identificar sons; 

o Escutar a natureza. 

Domínio da Expressão Plástica 

o Proporcionar diversidade de 

materiais; 

 

 

o Promover várias técnicas; 

 

 

 

 

 
 

o Explorar diversos materiais 

(esponjas, material de desperdício, 

rolhas, etc.); 

 

o Pintura; 

o Digitinta; 

o Rasgagem; 

o Desenho; 

o Colagem; 
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o Promover a expressão 

tridimensional. 

 

o Recorte; 

 

o Modelagem; 

o Massa de farinha, plasticina; 

o Pasta de papel. 

 

Domínio da Linguagem Oral e 

Abordagem à Escrita 

o Desenvolver a comunicação e a 

linguagem; 

 

o Promover a correcta articulação 

das palavras; 

 

o Desenvolver o espírito criativo. 

 
Levar a criança a: 

o Comunicar, questionar, escutar;  

o Dirigir-se espontaneamente; 

o Fazer-se compreender através da 

palavra; 

 

o Construir pequenas frases;  

o Adquirir novos vocábulos; 

o Familiarizar-se com os símbolos; 

 

o Dar sugestões; 

o Fantasiar; 

o Criar. 
Domínio da Matemática 

o Desenvolver a capacidade de se 

situar no tempo e no espaço; 

 

 

 

o Desenvolver a capacidade de 

comparação e classificação; 

 

 
 

o Distinguir: dia/noite 

o Sol/chuva 

o Reconhecer as diferentes áreas da 

sala; 

 

o Reconhecer cor, tamanho e outros 

critérios simples; 
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o Levar a criança à ordenação de 

objectos com tamanhos simples; 

o Estimular a noção de número. 

o Tabela de uma entrada; 

 

 

o Saber contar até 10; 

o Identificar os números; 

 

 

Área do Conhecimento do Mundo 

Objectivos Específicos Actividades 

o Levar a criança a conhecer o meio 

envolvente; 

o Desenvolver a curiosidade de saber 

mais; 

o Educar para o ambiente; 

 

o Educar para a higiene e saúde; 

 

 

 

 

o Estimular a aquisição de hábitos 

alimentares. 

o Proporcionar saídas ao exterior; 

 

o Confrontar a criança com situações 

do dia-a-dia; 

o Sensibilizar a criança para a 

limpeza e beleza da natureza; 

o Sensibilizar a criança para o 

asseio:  

• Lavar as mãos sempre que 

vai à casade-banho;  

• Tomar banho, limpar o 

nariz; 

o Incentivar a criança a fazer uma 

alimentação diversificada; 

o Mastigar bem os alimentos. 
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3. Organização do Ambiente Educativo 
    

“O contexto institucional de educação pré-escolar deve organizar-se como um 

ambiente facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. Este 

ambiente deverá ainda proporcionar ocasiões de formação dos adultos que trabalham 

nesse contexto”. 

(Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, pp.31) 

 

3.1 . Quanto ao espaço - Sala de actividades 
 

A organização do espaço deve será funcional, fácil de utilizar e esteticamente 

atraente, propocionando conforto e segurança às crianças e adultos, tendo sempre em 

conta a temática estabelecida. 

 

“O desenvolvimento pessoal e social assenta na constituição de um ambiente 

relacional securizante, em que a criança é valorizada e escutada, contribuindo para o 

seu bem-estar e auto-estima”. 

(Orientações Curriculares para a educação pré-escolar, pp.52) 

 

Assim, a organização do espaço será elaborada de forma flexível, dinâmica adaptada 

às necessidades e características das crianças, onde as pessoas prestam cuidados e 

equipam o ambiente de forma a proporcionar às crianças conforto e bem-estar e, ao 

mesmo tempo, oferecer-lhes amplas oportunidades de aprendizagem activa. Os 

materiais são adaptados para a criança.  

O espaço da sala é gerido, intercalando actividades individuais com actividades de 

pequenos e grande grupo, sendo orientada por princípios de participação e regulada pela 

existência de regras de funcionalidade.  
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Assim sendo, as áreas/ espaços existentes na sala de actividades no inicio do ano 

lectivo são os seguintes: 

- Área do Movimento-  

 Zona segura onde as crianças se possam deslocar livremente, onde todas as 

crianças podem brincar em simultâneo; 

 

- Áreas de jogo simbólico -   

 Área da Garagem (A criança pode explorar carros, imitando as suas sonoridades, 

comportamentos da rotina do seu dia-a-dia…, tendo como número máximo de 

utilizadores 2 crianças); 

 Área da Cozinha (A criança pode explorar objectos relacionados com a Casa, 

neste caso, a cozinha, tendo como número máximo de utilizadores 2 crianças); 

 Área da Quarto (A criança pode explorar objectos relacionados com a Casa, 

neste caso, do quarto, brincado com bonecos, roupas, camas… tendo como 

número máximo de utilizadores 3 crianças); 

 Área dos Jogos de Construção (As crianças exploram, brincam e manuseiam 

brinquedos pequenos e conjuntos de objectos, tendo como número máximo de 

utilizadores 3 crianças); 

 

- Áreas de Expressão e Comunicação -  

  Área da Biblioteca (As crianças podem mexer nos livros, andar com eles de um 

lado para o outro, olhar para as imagens, sentarem-se com a educadora a 

conversar sobre o que estão a ver ou a ouvir…, tendo como número máximo 

de utilizadores 3 crianças) 

 Área do Acolhimento / tapete (Neste cantinho faz-se o acolhimento e inicia-se o 

dia com o sentar, canção do “Bom dia”, marcação das presenças, conto de 

história e/ou canto de canções) 
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 Área do Jesus (As crianças podem olhar para o Jesus, pedir desculpa por 

determinados erros, podem sentar-se com a educadora a falar de Jesus e/ou 

com Jesus…) 

 Área da Expressão Plástica (As crianças podem desenhar, pintar, realizar 

digitinta, massa de cores…sempre com a educadora, tendo como número 

máximo de utilizadores 2 crianças) 

 Área de Computador (Nesta área as crianças irão contactar pela primeira vez 

com o computador, tendo, deste modo, sempre o acompanhamento do 

adulto. O número máximo de utilizadores neste espaço será apenas de 1 

criança). 

 

Todas as áreas estão identificadas com o respectivo nome e número máximo de 

utilizadores, tendo aas crianças ao mesmo tempo contacto com a númeração. Estão 

apetrechadas de forma simples, mas com material suficiente e adequado para as crianças 

que constituem este grupo. 

A organização do espaço é apoiada pela existência de expositores para os trabalhos 

das crianças.  

Fora da sala de actividades existe, ainda, um espaço exterior que permite 

desenvolver a Área da Expressão Corporal de forma autónoma pelas crianças, pois 

possui alguns equipamentos motores, tais como escorregas, baloiços, …É também um 

local que pode proporcionar momentos educativos intencionais, planeados pelo 

educador e pela criança. 

 
3.2. Quanto ao tempo - Sala de actividades 
 

O tempo educativo tem, em geral, uma distribuição flexível, embora corresponda a 

momentos que se repetem com uma certa periodicidade. 
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Neste sentido, o tempo não é condicionante das actividades, mas sim, as actividades 

dirigem a forma como gerimos o tempo. Ou seja, sempre que sentimos necessidade de 

permanecer mais numa actividade, ou num assunto, não hesitamos e colocamos todos os 

nossos esforços na mesma. 

Ao longo do dia ocorrem, momentos que se repetem diariamente, aos quais 

chamamos “Rotinas Diárias”: o acolhimento, os bons dias, o recreio, almoço, momentos 

de actividades orientadas, etc., são alguns exemplos. Trata-se de momentos que 

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

suficientemente flexíveis, uma vez que lidando com crianças tão pequenas, muitas vezes 

acontecem pequenos imprevistos. 

Estas rotinas funcionam como um importante suporte para o trabalho do educador, 

já que todas as rotinas são intencionalmente preparadas e educativas. A rotina diária é 

também muito importante, para a criança, uma vez que proporciona uma sequência de 

acontecimentos que elas seguem e compreendem, ou seja, oferece-lhes uma estrutura 

dos acontecimentos do dia, permitindo que as crianças antecipem os acontecimentos que 

se vão seguir, funcionando como uma estrutura de segurança e promovendo também a 

sua autonomia. 

Assim sendo, as rotinas diárias existentes são as seguintes:  

 

Manhã 

(07 h e 45 m – 13h) 

Acolhimento 

Canção do Bom-Dia 

História 

Actividades Orientadas/livres 

Higiene 

Almoço 

Higiene 

 

 

Tarde 

Actividades Livres/ Orientadas 

Higiene 

Lanche 

Higiene 
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(14 h – 19h)  Actividades orientadas / actividades 

livres 

Saída 

 

 

3.3. Quanto à organização do grupo de crianças 
  

 A estrutura organizativa do grupo de crianças em contexto de sala de actividades 

permite que desenvolvam diferentes tipos de interacções, importantes e significativas 

para o seu desenvolvimento harmonioso: 

 Momentos de actividade individual 

 Momentos de actividades em pequenos grupos 

 Momentos de actividade em grande grupo 

  

 Paralelamente estabelecem-se, ainda, relações com os adultos significativos da sala 

e da restante instituição, tais como, educadora, auxiliar, pessoal da cozinha e restantes 

auxiliares, tendo esta especial importância. Isto porque “ relações consistentes e 

estimulantes com as mesmas pessoas que cuidam da criança, incluindo figura principal, 

desde cedo e ao longo da infância, são as pedras angulares da competência emocional 

e intelectual, permitindo à criança formar um elo de ligação profundo que se 

desenvolve originando um sentimento partilhado de humanismo e, em última análise, de 

empatia e compaixão”. 

 (Stanley Greenspan, 1997) 
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3.4. Quanto aos instrumentos a utilizar  
 

A utilização de diferentes instrumentos de apoio à aprendizagem e desenvolvimento 

da criança faz-se de forma gradativa e em função do desenvolvimento dos projectos. 

Está prevista a utilização dos seguintes instrumentos:  

 Mapa de presenças- registo da assiduidade das crianças  

 Quadro dos Aniversários – registo das datas de nascimento / aniversário; 

 Projecto Curricular de Grupo 

 Planificação Semanal e Avaliação semanal - a planificação é semanal e 

identifica todas as actividades a realizar diárimente, assim como a avaliação, 

avaliando os objectivos definidos na planificação; 

 Registo alimentar – mapa informativo das refeições diárias; 

 Mapa de Entradas e Saídas – registo da hora de entrada e Saída das crianças, 

contendo a assinatura do responsável e de quem recebeu ou entregou a criança, 

pertences e observações ou recados; 

 Dossier individual – contém a Ficha Individual da criança, Lista de Pertences, 

Ficha de Anamnese, Perfis de Desenvolvimento Individual, Plano de 

Desenvolvimento Individual, Autorizações para Administração de Medicação, 

Oficios de marcação de reuniões, Informações aos pais, Ocorrências, Registos 

Semanais e Registos de Entradas e Saídas. 

 

3.5. Quanto à organização da equipa educativa 
 

A equipa educativa desta instituição é constituída por cinco Educadoras de Infância, 

uma delas a realizar Estágio Profissional.   

O pessoal não docente é constituído por duas Técnicas Auxiliares de Apoio à 

Primeira Infância, estando uma a realizar Estágio Profissional, uma cozinheira, uma  
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ajudante de cozinha, uma recepcionista e nove pessoas que constituem o pessoal 

auxiliar. 

Existe, ainda, uma Coordenadora Administrativa, na instituição e uma 

Coordenadora Pedagógica.  

As funções desempenhadas são as inerentes aos cargos que desempenham, não me 

parecendo oportuno especificá-las neste ponto. 

 

3.6. Quanto à organização do estabelecimento 

  

 Este aspecto pode ser consultado, para além do que foi referido anteriormente, no 

Regulamento Interno da Obra de Santa Zita, no qual constam as especificações da 

organização funcional do mesmo.  
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4. Relação com as famílias e outros parceiros educativos 
 

“ A família e a instituição de educação pré-escolar são dois contextos sociais 

que contribuem para a educação da mesma criança; importa por isso, que haja uma 

relação entre estes dois sistemas.” 

(Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar pp.43) 

 

A relação com as famílias e a comunidade nos diferentes projectos a desenvolver 

serão privilegiadas, nomeadamente este ano lectivo, tendo em conta uma dos nossos 

objectivos primordiais, reforçar a relação o trabalho com a família, designadamente com 

os avós, reforçando a relação e a solidariedade intergeracional. 

 É muito importante que as crianças se sintam bem, para tal esse bem-estar terá 

de ser extensível também aos pais e restante famíla. Como tal, será objectivo primordial 

uma boa relação com ambas as partes (crianças/família).  

 Assim sendo, para que se verifique a boa relação mencionada, é necessário: 

• Ter em conta que cada família é única e possui hábitos e tradições muito 

próprios que deve ser respeitados; 

• Ter em conta os hábitos de cada criança, o modo como gosta de ser acolhida 

e tratada, tanto no que se refere a hábitos de alimentação, sono, higiene, etc; 

• Dar a conhecer a família o dia-a-dia da criança; 

• Motivar e solicitar os pais a participarem nas diversas actividades; 

• Estabelecer o diálogo e partilha entre família e pré-escolar; 

• Dar resposta às questões que surjam, sempre com o intuito de dar mais 

segurança e tranquilidade à família e criança.  

 

Parceiros privilegiados: 
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• Famílias das crianças; 

• Todas as crianças e pessoal docente e não docente da instituição; 

• Outros recursos da comunidade. 
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5. Comunicação com as famílias e encarregados de educação 
 

O atendimento aos pais é feito de acordo com as necessidades quer dos mesmos 

quer da educadora.  

Serão também realizadas duas Reuniões Gerais de Pais, uma no inicio do ano 

lectivo, para dar a conhecer o presente Projecto Curricular de Sala, outra intercalar, 

fazendo uma apanhado do que se tem trabalhado até à data e outra no final do ano 

lectivo, de modo a fazer uma avaliação de todo o ano. 

No entanto, ao longo do ano lectivo, serão também realizadas, semestralmente, 

Reuniões Individuais de Pais, com o intuito de preencher o Perfil de Desenvolvimento 

da criança e dar conhecimento do controlo do Plano de Desenvolvimento realizado a 

partir do Perfil de Desenvolvimento. 
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6. Procedimentos de avaliação 

 
 

O Educador é responsável pela intervenção pedagógica numa sala de actividades, 

pois quando planifica tem que ter em atenção o grupo de crianças e o seu meio social e 

familiar. Desta forma, o Educador deve basear-se no desenvolvimento infantil e ser 

capaz de reflectir sobre si e sobre a sua acção de modo a reformulá-la se necessário. A 

sua atitude pessoal e profissional deve criar um ambiente facilitador de bem-estar e deve 

ter competências, tais como: observar, analisar, reflectir e avaliar, competências de 

comunicação não verbal e observação participante para além de ter a capacidade de 

criar uma relação próxima com cada criança.  

 

Avaliar é um acto pedagógico que exige uma atitude e um saber específico que 

permite desenvolver estratégias adequadas, considerando os contextos de cada criança e 

do grupo, no respeito pelos valores de uma pedagogia diferenciada.  

Sendo a avaliação uma componente do currículo e ponto condicionador da sua 

gestão ela deve ser entendida como contínua e formativa e centrada no processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem das crianças. Deverá ter em conta os 

procedimentos recomendados para a educação de infância.  

Importa, então, destacar que a avaliação inclui vários momentos: planificação, 

recolha e interpretação da informação e adaptação das práticas e processos que serão 

objecto de reformulação sempre que necessário. 

Sendo assim, posso definir as seguintes linhas para avaliar: 

 Participação das crianças nas actividades; 

 Cooperação e participação nos trabalhos de grupo; 

 Aprendizagem revelada; 

 Progressão na aprendizagem e desenvolvimento de competências; 

 Participação nas actividades de desenvolvimento curricular; 
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 Planos de Desenvolvimento Individual. 

 

A avaliação pode ser realizada individualmente, em pequenos grupos ou em grande 

grupo, permitindo assim observar a criança em diferentes situações e momentos e ajudar 

a formular um planeamento capaz de responder aos diferentes níveis de 

desenvolvimento dos elementos do grupo. 

 

Como registo avaliativo temos os Dossier’s individuais de cada criança, os quais 

possuem, para além das informações pessoais de cada criança, o seu Perfil de 

Desenvolvimento, realizado semestralmente, e através desse Perfil de Desenvolvimento, 

será realizado um Plano de Desenvolvimento Individual, o qual é avaliado no fianl de 

cada semestre e é debatido com os encarregados de educação.  

 

A avaliação respeitará:  

 Os princípios de organização e gestão do currículo definidos nas Orientações 

Curriculares; 

 Diferentes técnicas de observação e registo;  

 O carácter eminentemente formativo; 

 A valorização das aprendizagens progressivas das crianças;  

 A participação de diferentes intervenientes (educador, crianças, encarregados de 

educação). 
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7. Planificação das actividades 
 

A par da temática do Projecto Curricular de Grupo: “Pela cooperação qualificar 

a missão e rentabilizar a acção” e sub-tema: “Eu e tu somos nós”, a parte pedagógica 

do Projecto Curricular desta sala surge direccionado para as diversas áreas de conteúdo. 

Tendo em conta o sub-tema para este ano lectivo, “Eu e tu somos nós”, todo o projecto 

irá desdobrar-se em trorno da descoberta, tendo como base a criança, esta partirá, desta 

forma, à descoberta de si mesma, numa primeira fase, posteriormente, à descoberta dos 

outros e instituição, e por fim, à descoberta do mundo natural. 

Tendo em conta as temáticas, ir-se-á favorecer, tendo em conta as diferentes fases 

do desenvolvimento das crianças, a aquisição do espírito crítico e a interiorização de 

valores espirituais, estéticos, morais e civicos. 

O plano anual de actividades insere-se no âmbito deste Projecto Curricular e 

fundamenta-se nos seguintes princípios: 

• Considerar a iniciativa das crianças no seu desenvolvimento e aprendizagem; 

• Considerar a iniciativa e objectivos da equipa educativa nas suas concepções sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças; 

• Considerar as potencialidades do edifício e dos recursos de que dispõe; 

• Considerar a necessidade de integração da criança na família e comunidade; 

• Considerar a sociedade em geral. 

 

Para elaboração do palno anual de actividades há que ter em conta determinados 

objectivos pedagógicos a seguir, tendo em conta a idade das crianças, suas 

caractetísticas e o tema do Projecto. 

 

(…) “a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de 

educação ao longo da vida, sendo complementar da acção educativa da familia, com a  
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qual deve estabelecer estreita relação, favorece a formação e o desenvolvimento 

equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade com ser 

autónomo, livre e solidário” (…) 

(Orientações Curriculares Para a Educação Pré-escolar, pp.15 

 

Objectivos Gerais: 

 Anunciar e educar no “AMOR”, ensinando a ser solidário; 

 Despertar e incentivar a atenção das crianças para a descodificação de 

expressões verbais utilizadas no seu dia-a-dia, relacionando o seu conteúdo com 

a Palavra de Jesus e com os seus ensinamentos; 

 Estimular e formar as crianças para a compreensão da Partilha de forma a 

vivênciar no seu quotidiano os valores inerentes; 

 Reforçar a relação e a solidariedade entre famílias e diferentes gerações. 

 

Objectivos específicos: 

 Reconhecer o corpo; 

 Reconhecer o seu nome, os seus gostos e perferências (livros, espectáculos, 

festas, vestuário, jogos, brincadeiras, músucas, frutos, cores, animais…) 

 Estimular a coordenação de movimentos; 

 Desenvolver a memória visual e auditiva; 

 Apurar os sentidos; 

 Estimular a relação afectiva adulto/criança, criança/adulto; 

 Expressar emoções; 

 Estimular o gosto pela música; 

 Estimular a linguagem oral e a comunicação; 
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 Etimular na exploração e na localização dos objectos; 

 Desenvolver a aptidão de ritmo; 

 Expandir o reconhecimento de sons; 

 Facultar à criança a ligação com instrumentos musicais; 

 Promover o raciocínio lógico-metemático; 

 Criar ocasiões para desenolver problemas lógicos, quantificativos e espaciais; 

 Aumentar a noção de número; 

 Promorcionar a interacção; 

 Estimular as relações entre crianças e adultos; 

 Promover a expressão de escolhas, decisões… 

 Desenvolver crianças com sensibilidade para os sentimentos, interesses e 

necessidades; 

 Trabalhar a colaboração mútua; 

 Estimular a compreensão de rotinas e expectativas; 

 Estimular a capacidade de resolução de conflitos; 

 Desenvolver a importancia da partilha gratuita.  

 

Ao longo do ano vamos ter algumas Vivências comemorativas:  

 Setembro: Outono 

 Novembro: S. Martinho / Magusto 

 Dezembro: Inverno e Natal 

 Janeiro: Reis 

 Fevereiro: Carnaval 

 Março: Dia do Fundador; Dia do Pai; Primavera 

 

 Abril: Páscoa 
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 Maio: Dia da Mãe; Dia de Santa Zita; Dia Internacional da Família; Semana da 

Vida 

 Junho: Dia Mundial da Criança; Verão; Santos Populares; Festa de Final de Ano 

 Julho: Dia dos Avós 

 

Estruturação dos Temas a desenvolver ao longo dos vários períodos/meses: 

1º Período 

 

Tema Aglutinador – À DESCOBERTA DE SI MESMO 

 

• Setembro: A criança (descoberta da primeira letra do 

seu nome, descoberta dos seus gostos e preferências);

 

Temas globalizantes 

• Outubro: O seu corpo 

• Novembro: A saúde do seu corpo 

• Dezembro: A segurança do seu corpo 

 

2º Período 

 

Tema Aglutinador – Á DESCOBERTA DOS OUTROS E DA INSTITUIÇÃO 

 

• Janeiro: A Família – os avós 

 

Temas globalizantes 

• Fevereiro: A Casa 

• Março: A escola  

• Abril: A vida em sociedade – as profissões 
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3º Período 

 

Tema Aglutinador – Á DESCOBERTA DO AMBIENTE NATURAL 

 

• Maio: os seres vivos - Os animais (domésticos e 

selvagens); 

                              

Temas globalizantes 

• Junho: A água 

 

 

                   
 

Centragem das actividades: 

 Centradas na organização e gestão da sala; 

 Centradas no individual e colectivo; 

 Centradas nas diferentes áreas de conteúdo; 

 Centradas nas potencialidades comunitárias (sociais, tradições, cultura, normas e 

valores); 

 Centradas nos interesses das crianças; 

 Centradas na interdisciplinaridade e transversalidade curriculares; 

 Centradas na descoberta e resolução de problemas; 

 

Avaliação: 

 Apoiada nos pressupostos da avaliação definidos no ponto 6 deste Projecto 

Curricular 

 Relatório de Avaliação de Desempenho. 

 
 
 



Projecto Curricular de Sala – Obra de Santa Zita de Portalgre – 
 

Ano Lectivo 2011/2012 

37 
“Pela cooperação qualificar a missão e rentabilizar a acção” 

“Eu e tu somos nós” 

 
8. Bibliografia 

 

 Figueiredo, M. (2009). Programação e Planificação na educação pré-escolar – 

uma proposta- . Lisboa: Projecto Bola de Neve. 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (1998). Qualidade e Projecto na Educação 

Pré-escolar. Lisboa: Editorial do Ministério da Educação. 

 Ministério da Educação. (1997). Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar. Lisboa: Departamento da Educação Básica – Ministério da Educação. 

 Post, J; Hohmann, M. (2000). Educação de bebés em Infantários – Cuidados e 

primeiras aprendizagens. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

 SIM-SIM. I. (1998). Desenvolvimento da linguagem. Lisboa: Universidade 

Aberta. 

 SIM-SIM. I. ; Silva, A; Nunes, C. (2008). Linguagem e Comunicação no Jardim 

de Infência. Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


