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 INTRODUÇÃO 
 

Quem ama cuida! Assim diz o poeta, o cantor, o escritor e tantas 
pessoas que procuram uma linguagem adequada que os ajude a expressar 
essa bela atitude de quem porta em si o dom de amar. Contudo, somos 
cientes de que na convivência, por vezes, nos deparamos com testemunhos 
contrários. Então, como compreender o amor e a bela arte de saber cuidá-
lo? 

Para quem sabe cuidar o amor é cego. E ainda bem que ele seja assim. 
Pois o amor não tem olhos para o ter e o poder, frutos da retribuição. O 
amor tem os olhos da gratuidade. E a gratuidade faz parte do amor assim 
como o amor faz parte da gratuidade. Não há amor verdadeiro sem 
gratuidade, nem gratuidade que não seja uma atitude do amor. Portanto, se 
amamos esperando retribuição e não gratidão, aí ainda não há amor 
verdadeiro.  
 “Eu e tu somos nós”, é o tema a desenvolver com as crianças, com as 
famílias e com toda a equipa educativa, durante este ano lectivo de 
2011/2012 nos diversos equipamentos da área de infância pertencentes à 
Obra de Santa Zita. 
 Este tema tem como finalidade proporcionar o desenvolvimento do 
sentimento do Amor e da Amizade, da Solidariedade, e do respeito mutuo e 
de relações afectivas calorosas e recíprocas ente as crianças, adultos e 
suas famílias. Porque Amar, não é receber, é dar. Não é magoar, é 
incentivar. Não é descrer, é crer. Não é criticar, é apoiar. Não é ofender, é 
compreender. Não é humilhar, é defender. Não é julgar, é aceitar. Não é 
esquecer, é perdoar. Gratuidade ... É simplesmente AMAR. 
 Parto para este projecto convicta de que ajudando as crianças 
a crescer, dando ao mesmo tempo a perceber o valor do sentido do  
dar e receber, promovendo a aquisição de espírito critico e a 
interiorização de valores espirituais, estéticos, morais e civicos, 
estou a contribuir para o despertar do bom relacionamento entre as 
crianças e a comunidade. 
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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, e trata-se de uma 
Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS), sem fins lucrativos, 
sendo esta de carácter religioso 
(católico). 
 Actualmente, a referida 
instituição encontra-se a funcionar nas 
instalações oficiais, após um longo 
compasso de espera que implicou o seu 
processo de reconstrução. Esta é constituída por dois edifícios: um que já 
existia e que foi remodelado (parte A) e um outro que foi construído de raiz 
(parte B). 
 Relativamente  às condições físicas do edifício, é fundamental 
salientar que estas instalações são excelentes, visto terem sido 
praticamente construídas de raiz para o efeito. Esta instituição possui 
diversas valências, ou melhor respostas sociais, nomeadamente creche, 
jardim-de-infância e A.T.L. 
 
 A parte A é constituída por dois pisos, convém mencionar que a 
ligação entre os diversos pisos é feita através de escadas ou de um 
elevador. 
 No primeiro piso, ou seja, no rés-do-chão existe um hall de entrada 
que assume a função de recepção, duas das salas da valência de Jardim-de-
infância: a sala das Borboletas, que tem a dupla função de sala de 
acolhimento pela manhã, a Sala dos Peixinhos, a Sala do Isolamento, que se 
destina a receber crianças que possam eventualmente ter algum problema 
de saúde que possa comprometer a restante população da Instituição; uma 
casa de banho para pessoas com deficiência, duas casas de banho para 
adultos, a capela, o gabinete da coordenadora pedagógica, uma arrecadação 
e alguns cacifos das funcionárias e um elevador. 
  
 
 
 

No segundo piso encontra-se a Sala dos Patinhos e Abelhinhas, o 
refeitório da Creche e A.T.L., uma casa de banho de apoio à Creche, duas 
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casas de banho para adultos, a copa, a cozinha e o refeitório das 
Cooperadoras da Família. É, ainda, de referir que todas estas valências e 
serviços se encontram ligados por amplos corredores. Deste modo, a ligação 
a todas as dependências da instituição é feita através de inúmeros e amplos 
corredores e consequentemente bastante funcionais que possuem óptimas 
condições de arejamento e de luminosidade natural, devido às suas diversas 
janelas e porás envidraçadas de grandes dimensões que existem por toda a 
Instituição. 

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 planificarem e prepararem os materiais necessários 
para as suas intervenções diárias. É de salientar, no entanto, que esta 
instituição comporta também um pequeno espaço exterior, que é partilhado 
por todas as crianças desta instituição sempre que as condições 
climatéricas assim o permitam, visto que, este espaço não possui qualquer 
tipo de cobertura. Este parque infantil no exterior possui duas casas de 
banho de apoio que são usadas por todas as crianças da instituição que 
frequentam este mesmo espaço. 
 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 do A.T.L. e 
duas casas de banho de apoio à última. Por fim, no quarto piso encontra-se a 
lavandaria da Instituição. 
 É ainda de referir que a ligação entre os vários pisos se faz através 
de escadas o que não é muito funcional, pois limita e condiciona, por vezes, 
as deslocações das crianças, especialmente, das mais pequenas e das que 
possuem problemas motores. 
 
 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 / Abelhinhas que engloba crianças a partir dos 
quatro até aos doze meses. A sala dos Passarinhos com crianças cuja faixa 
etária oscila entre os doze e os vinte e quatro meses, e finalmente 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), que comportam 
crianças em idade pré-escolar. A Sala dos Peixinhos é frequentada por 
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crianças com idades compreendidas entre os três e os quatro anos, a sala 
das Borboletas, por crianças com idades compreendidas entre os quatro e 
cinco anos e a Sala dos Golfinhos por crianças com idades entre os cinco e 
os seis anos.  
  
 

E finalmente, a valência de A.T.L. que possui um única sala que integra 
crianças em idade escolar, cujas idades são compreendidas 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 envidraçadas de grandes dimensões que existem em 
todas as salas sem excepção. 
  

 
1.2 - Caracterização do grupo de crianças 
 
 Para realizar a caracterização do grupo foi necessário observar as 
crianças em cinco níveis distintos: cognitivo, linguagem, relacional, 
psicomotora e moral. 
 O grupo da sala das Joaninhas é constituído por vinte crianças, sendo 
nove do sexo feminino e onze do sexo masculino, em que dezassete destas 
crianças já frequentaram o infantário no ano anterior e três pela primeira 
vez. 
 É um grupo bastante activo e heterogéneo em idades, uma vez que a 
criança mais nova faz dois anos em Janeiro e a mais velha faz três anos em 
Dezembro. 
Proponho fazer a caracterização do meu grupo de crianças, tendo em conta 
alguns pontos que considero fundamental sobre o que nos dizem os teóricos 
da Psicologia e da pedagogia acerca desta faixa etária, relacionando com o 
que observei no dia a dia das crianças. 
 
 Ao nível do domínio cognitivo as crianças da sala encontram-se no 
estádio pré-operacional, que compreende crianças desde os dois até aos 
sete anos e é marcada pela modalidade simbólica. A este nível a maior parte 
das crianças do grupo gosta de imitar os adultos, os sons, experimentar e 
dizer muitas palavras diferentes; sendo esta uma aprendizagem intuitiva.  
 Após uma cuidada observação, é possível constatar que entre as 
crianças são patentes laços de amizade que se vão reforçando e que 
sobressaem nas relações que se estabelecem na dinâmica da sala. No 
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entanto, denota-se no modo como agem e/ou reagem, que são crianças 
egocêntricas, muito ligadas ao “EU”. Ocorre ainda uma centração em si 
próprio, descurando um pouco o “outro”. 
 É um grupo de crianças muito espontâneas, que têm diferentes 
formas de demonstrarem sentimentos. Riem intensamente se algo lhes 
agrada muito ou, rapidamente choram, se algo lhes desagrada ou não 
corresponde à sua vontade momentânea. É um grupo que reclama muito a 
atenção dos adultos necessitando de se sentir aceite. 
 Aos dois anos existe uma maior capacidade de armazenamento de 
memória. A maioria das crianças fixam canções, lengalengas, sabem os 
nomes uns dos outros, normalmente sabem quem falta e o nome dessas 
crianças. 
 São crianças que aos poucos já conseguem perceber as rotinas diárias 
e a distinção das partes do dia. 
 Gostam de tudo o que diz respeito à natureza: animais, terra, água, 
plantas. 
 No que diz respeito ao domínio da linguagem, a maior parte das 
crianças deste grupo gosta de comunicar: dirigem-se espontaneamente à 
educadora e pessoal da sala, colegas e a uma pessoa que vejam pela primeira 
vez, estabelecendo diálogo. Compreendem o que se lhes diz e executam 
ordens ou pedidos, mas na verbalização, alguns ainda demonstram algumas 
dificuldades. 
 As palavras são o seu instrumento para explorar e compreender o 
mundo circundante; o vocabulário é cada vez mais variado e expressivo. 
 Relativamente ao domínio Sócio-Afectivo, as crianças dos dois anos 
encontram-se no segundo estádio (fase anal) e terceiro estádio (fase fálica) 
da sequência de Freud. Assim, neste grupo de crianças o controlo dos 
esfíncteres já aconteceu com as crianças mais velhas, no entanto as mais 
novas ainda não o conseguem, devido á diferença da faixa etária. 
 Este é um grupo que gosta de ajudar o adulto, de fazer pequenas 
tarefas e de se sentirem úteis: ajudam a limpar e arrumar a sala no final 
das tarefas. 
 A forma como as crianças se relacionam é por vezes de maneira 
agressiva: querem um lugar para o seu “EU”.Quando não conseguem o que 
querem (um brinquedo) batem ou tiram á força, mas de seguida pedem 
desculpa e dão um beijo ao agredido. Esta agressividade é um processo de 
crescimento.  
 O jogo do faz de conta já começa a aparecer nas brincadeiras da área 
da casinha. 
 As crianças deste grupo são meigas e buscam afecto com frequência, 
pedindo colo. Quando pressentem que estamos a dar carinho a outra 
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criança, reclamam o seu lugar junto do adulto; os mais calados aguardam que 
nos apercebamos que também querem carinho, embora não o peçam de 
forma expressa. Pedem que fiquemos junto deles durante o sono; quando não 
é possível, ficam contentes com um beijo ou um sorriso lançado; viram-se 
para o outro lado e acabam por adormecer. 
 Ao nível Psicomotor, são crianças muito activas e gostam de tudo o 
que implica movimento, correm, saltam, sobem e descem escadas. 
 Na área do desenho pude constatar que as crianças seguram no lápis 
perto da extremidade e enquanto umas fazem força outras carregam muito 
suavemente no lápis.  
 Nos legos fazem construções com facilidade: torres grandes para 
depois as verem desmoronar-se e que voltam a ser erguidas 
incansavelmente. 
 Demonstram também grande interesse por puzzles e jogos de 
encaixe. 
 No almoço gostam de comer sozinhos e quando terminam a sopa ficam 
radiantes, e no que toca ao segundo prato dizem: “mais”. A maior parte das 
crianças utiliza correctamente a colher. 
 No que diz respeito ao esquema corporal, a maior parte das crianças 
conhecem as partes do corpo. Nomeiam-nas e/ou apontam: cabelo, cara, 
nariz, boca, pernas, braços, pés, mãos. 
 Em relação à estruturação espacial, conhecem relativamente bem o 
espaço em que se movimentam; vão buscar material que necessitam; sabem 
qual o trajecto para o parque, para a capela e para a varanda das bolas. 
 Este é o grupo que eu pretendo continuamente descobrir encontrando 
elos de ligação, estabelecendo relações afectivas cada vez mais fortes e 
duradoiras, com vista á promoção do seu desenvolvimento a diferentes 
níveis (social/ afectivo/ cognitivo/ físico/psíquico...) 
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2.FUNDAMENTAÇÃO DAS OPÇÕES EDUCATIVAS 
 
“ O projecto curricular 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. Este projecto adapta-se 
às características de cada grupo, enquadra as iniciativas das crianças, 
os seus projectos individuais, de pequeno grupo ou de todo o grupo” 
(Ministério da Educação, 1997:pg44). 
  
 

O presente Projecto curricular de sala representa um 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 brincadeira livre, das visitas ao 
exterior e das actividades orientadas pela educadora. 
 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 de Formação Pessoal e Social, a Área da Expressão e 
Comunicação e a Área do Conhecimento do Mundo. 
 As Orientações Curriculares constituem um conjunto de princípios 
destinados a apoiar o educador nas decisões sobre a sua prática, ou seja, a 
conduzir o processo educativo a desenvolver com as crianças. Logo o 
desenvolvimento curricular é da responsabilidade do educador. É ele o 
principal gestor do currículo. 
 Estou consciente 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 
forma a adequar a sua prática às necessidades da criança. 

 
Por outro lado, a planificação deve ser entendida como uma actividade 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 
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diferenciação pedagógica e de garantir a adequação do trabalho a realizar 
ao grupo de crianças envolvidas...” 

In”Orientações Curriculares” 
 
 
2.1 – Opções educativas para o ano lectivo em curso 
 
 Depois de fazer um ano a criança entra numa nova etapa do seu 
desenvolvimento. No primeiro ano, a criança habituou-se a ver, escutar e a 
dirigir o movimento das suas mãos, agora ao conseguir manter-se em pé e a 
dar os primeiros passos, vai interagir com os objectos que encontra à sua 
volta, demonstrando intencionalidade. 
 Uma vez que a criança é construtora do seu próprio desenvolvimento, 
transformando e ampliando as suas aprendizagens, partirei daquilo que elas 
já sabem, dos seus interesses e motivações, para adquirir novos 
conhecimentos através de experiências práticas e ajudar a verbalizar o que 
cada um já sabe e o que está a fazer, aquilo que quer e que precisa. 
 Assim o projecto curricular da sala das Joaninhas, representa um 
conjunto de objectivos a atingir ao longo do ano lectivo. A forma de alcançar 
estes objectivos será através das rotinas diárias (refeições, higiene, 
repouso...), dos momentos de brincadeiras livres e ainda das actividades 
orientadas pela educadora. 
 O desenvolvimento do ser humano é uma fascinante aventura: Quando 
nasce, não consegue manter a cabeça direita, mas em breve saberá, andar 
como um adulto. Hoje não consegue utilizar as mãos, mas dentro de pouco 
tempo saberá recortar e pintar. 
 Como conseguir estas capacidades? 

Dia após dia, é isso que cada criança irá descobrir com a ajuda dos 
adultos da sala em sintonia com a sua família e com o tema do Projecto: “Eu 
e Tu somos nós”, o que pode, o que quer, o que consegue, o que sabe e como 
pode fazer... Com Amor, cada criança, através do seu próprio ritmo, das 
suas necessidades (físicas, afectivas, cognitivas, motoras e sensoriais), e 
com todo o ambiente, brincadeiras, experiencias e ajuda que lhe será 
proporcionado, irá a cada dia que passar, crescer e tornar-se mais 
autónoma. 

 Estou consciente 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. Logo, as Orientações curriculares para a 
educação Pré-escolar (...) constituem um conjunto de princípios destinados 
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a apoiar os educadores nas decisões sobre a sua prática, ou seja a conduzir 
o processo educativo a desenvolver com as crianças.  

Assim, o Projecto ou planificação a curto prazo contemplam as 
seguintes áreas curriculares: a Área de Formação Pessoal e Social, Área 
de Expressão e Comunicação e a área de conhecimento do Mundo. 
  

 
Área de Formação Pessoal e Social 
 

É uma área completa que integra todas as outras áreas pois está 
relacionada com a forma como a criança se relaciona consigo própria, com os 
outros e com o mundo. 
 Nesta área concretizam-se objectivos que favorecem a formação da 
criança tendo em vista a sua inserção na sociedade com ser autónomo, livre 
e solidário. De acordo com as diferentes fases de desenvolvimento 
promove-se a aquisição de espírito crítico e a interiorização de valores 
espirituais, estéticos, morais e cívicos. 
 
Área de Expressão e Comunicação 
 

Esta área engloba as aprendizagens relacionadas com o 
desenvolvimento psicomotor simbólico que determinam a compreensão e o 
progressivo domínio de diferentes formas de linguagem. 
 O domínio das diferentes formas de expressão implica diversificar as 
situações e experiências de aprendizagem, de modo a que a criança vá 
dominando e utilizando o corpo e contactando com diferentes materiais que 
poderá explorar, manipular e transformar de forma a tomar consciência de 
si próprio na relação com os objectos. Esta área divide-se nos seguintes 
domínios: Domínio das expressões, motora, dramática, plástica e musical, 
domínio da linguagem oral e abordagem á escrita e domínio da matemática. 
 
 
 
 Área do Conhecimento do Mundo 
 

Esta área caracteriza-se na curiosidade natural da criança e no seu 
desejo de saber e compreender o porque das coisas. Não visa promover um 
saber enciclopédico, mas proporcionar aprendizagens pertinentes com 
significado para as crianças. Dada a multiplicidade de aspectos englobados 
pelo conhecimento do mundo e a diversidade de possibilidades, compete ao 
educador a escolha criteriosa dos assuntos que merecem maior 
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desenvolvimento, tais como: família, higiene, natureza, educação ambiental, 
animais... etc. 
 
 
 
Área de Formação Pessoal e Social 

 
COMPETÊNCIAS GERAIS 

 Ser mais autónomo e independente 
 Conhecer-se a si próprio 
 Fomentar a relação com o outro 
 Interiorizar valores espirituais e sociais 

 
 

Competências especificas Níveis de desempenho 
 Promover o desenvolvimento 

da 
autonomia/Responsabilidade 
Pessoal 

 Vestir e despir-se sozinho 
 Colocar os pés no sapato 

correspondente 
 Lavar a cara e as mãos 
 Comer sozinho uma refeição 
 Escolher sozinho o que vai 

fazer 
 Arrumar/limpar 

espontaneamente o 
material/equipamento que 
utiliza 

 Participar numa conversa com 
o adulto 

 Participar em actividades de 
grupo 

 Estabelecer/respeitar as 
regras de um jogo 

 Esperar pela sua vez para 
falar ou participar 

 
 Fomentar a relação com os 

outros desenvolvendo a sua 
socialização 

 Reagir ao seu nome, indo ao 
encontro do outro que o 
chama 

 Brincar com os amigos 
partilhando os materiais da 
sala 
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 Estimular a vontade de estar 
acompanhado 

 Proporcionar um ambiente 
calmo e um bom 
relacionamento entre as 
crianças 

 Estimular a interiorização de 
valores nas crianças (que não 
se “ensinam”, mas que se 
vivem nas relações com os 
outros) 

 Dialogar com as crianças, 
aproveitando situações do dia 
a dia 

 Brincar com as crianças, nas 
diferentes áreas da sala, afim 
de promover a interacção 
entre estas 

 Falar no amor e amizade, 
utilizando para isso a história 
da vida de Jesus e o diálogo 

 Falar sobre os mais variados 
valores (humanos, sócias, 
éticos), através de histórias, 
canções, lengalengas 

 Educar para a cidadania  Usar o chapéu sempre que 
esteja sol 

 Reconhecer e aplicar normas 
de higiene 

 Esperar pela sua vez 
 

 
Possíveis estratégias 

 Conversar com as crianças em grande ou pequeno grupo; 
 Organizar a sala e o espaço conforme as necessidades do 

grupo; 
 Contar histórias, lengalengas, canções; 
 Propor actividades de individuais, de pequeno e de grande 

grupo; 
 Ajudar as crianças a interagir umas com as outras 
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Área da Expressão e Comunicação 

 
 
Expressão Plástica 
 

COMPETÊNCIAS GERAIS 
 Utilizar correctamente os materiais 

 
 

COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS NIVEIS DE DESEMPENHO 
 Desenvolver a motricidade 

fina 
 Pintura (através de 

diferentes técnicas): 
- Esponja; 
- Dedo; 
- Pincel; 

 Desenho livre; 
 Desenho com lápis de cera 

e lápis de cor; 
 Digitinta; 
 Rasgagem (revistas, 

jornais) 
 Colagem: 

       - De materiais da natureza, 
recolhidos no exterior; 
       - Com papeis variados; 
       - com materiais reutilizáveis; 

 Desenvolver a auto-estima e 
autonomia 

 Expor os trabalhos realizados 
pelas crianças da sala 

 Desenvolver a capacidade de 
comunicação e expressão 
plástica 

 Promover a expressão 
tridimensional através de: 

- Massa de farinha; 
-plasticina; 
-pasta de papel; 
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Possíveis Estratégias 
 
 Organizar na sala uma área destinada às actividades de expressão 

plástica onde a criança possa exercitar a sua imaginação e 
criatividade de uma forma autónoma; 

 Facilitar a realização de diferentes actividades de desenho livre, 
preenchimento e espaços, pintura; 

 Facilitar a manipulação de diferentes materiais; 
 Solicitar a arrumação e conservação de materiais utilizados. 

 
 
 
Expressão Motora 
 

Competências gerais 
 Ter consciência do seu corpo e das suas capacidades 
 Ter controlo voluntário dos seus movimentos 
 Ter noção espácio-temporal 
 Ser desenvolvido na motricidade fina e global 

 
 
 
COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS NIVEIS DE DESEMPENHO 

 Estimular o desenvolvimento 
do esquema corporal: 

- Executar movimentos globais e 
precisos movimentando o corpo 
de uma forma livre; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Exercícios de grande 
motricidade: 

-andar: por cima de objectos/de 
gatas/de joelhos 
-correr: livremente/com um 
vencedor/com obstáculos; 
-saltar: de um degrau de 
escadas/ por cima de objectos 
pequenos; 
 

 Exercícios de Motricidade 
Fina: 

-vestir e despir bonecas; 
-fazer bolas de barro; 
-amassar papel; 
Realizar enfiamentos; 
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- Conhecer e nomear as partes do 
corpo através da percepção 
vivida: 

 
 

 Brincar com o próprio corpo 
 Identificar algumas partes do 

corpo em si e nos outros; 
 Verbalizar algumas partes do 

corpo; 
 Fomentar o desenvolvimento 

da coordenação áudio-motora 
 Reproduzir sons de animais e 

do quotidiano; 
 Reproduzir diferentes 

batimentos tais como: 
-bater palmas; 
-bater com as mãos nas coxas, no 
chão; 
-bater com objectos no chão; 

 
 Promover o desenvolvimento 

da estruturação espacial; 
 Conhecer o espaço imediato: 

-a criança deve conhecer o espaço 
em que vive, no qual se movimenta; 

-movimentar-se no recreio e em 
todo o infantário; 
 
 

 Desenvolver Noções de 
Situação: 

-Dentro/fora (colocar um lenço 
dentro do bolso) 
-Frente/atrás (colocar-se á frente e 
atrás da cortina); 
-em cima/em baixo (saltar por cima 
da corda/passar por baixo de uma 
corda; 
 
 

 Desenvolver Noções de 
Tamanho: 

-Grande/Pequeno (jogar com bolas 
grandes e pequenas); 
 
 

 Desenvolver Noções de 
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Posição: 
-Em pé/deitado/sentado ex: a 
partir de diversos apitos, colocam-
se nas diferentes posições); 
-de joelhos / sentados/ de pernas 
cruzadas ex:( a partir de diversos 
apitos, colocam-se nas diferentes 
posições); 
-cócoras/de quatro ex: (imitar as 
galinhas ou um gato); 
 
 

 Desenvolver Noções de 
Movimento: 

-levantar/baixar ex: (baixar para 
apanhar uma bola) 
- Empurrar/puxar ex: empurrar um 
colega, ambos com as mãos nos 
ombros do outro); 
-Andar/correr ex: (andar ou correr 
em função dos batimentos do 
tambor); 
-Subir/descer ex: (subir e descer 
escadas ou bancos); 
 
 
 

 
Possíveis Estratégias: 

 Realizar exercícios em forma de jogo, em que as diferentes formas 
de movimento permitam tomar consciência dos diferentes segmentos, 
limitações e possibilidades do próprio corpo, facilitando assim, a 
interiorização do esquema corporal e a tomada de consciência de si 
em relação ao exterior; 

 Aprender a localizar as diferentes partes do corpo, descobrindo o 
próprio corpo; 

 Fazer jogos de grande e pequeno movimento, equilíbrio, deslocações, 
transporte, correr, andar... 

 Estimular exercícios com o próprio corpo em que a criança tenha 
noção de si e do espaço que a rodeia (em cima, em baixo, em frente, 
atrás, ao lado...); 
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 Facilitar tarefas e actividades livres ou orientadas: enfiamentos, 
Rasgagem, dobragem, puzzles simples, atirar e apanhar pequenos 
objectos, pintura, digitinta, desenho. 

 
 
 
 
Expressão Dramática  
 

COMPETÊNCIAS GERAIS 
 Expressar-se através do jogo simbólico e dramático 

 
 
COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS NIVEIS DE DESEMPENHO 

 Promover o desenvolvimento 
do jogo simbólico 

 Realizar jogos de faz de 
conta; 

 Comunicar através do próprio 
corpo: 

-gestos; 
-sons; 
-movimentos; 
-expressões faciais; 

 Recriar experiências da vida 
quotidiana através do corpo e 
da voz; 

 Realizar rotinas que tenham 
em casa e na escola, através 
da imitação do adulto 

 Promover o desenvolvimento 
da criatividade e imaginação; 

 Criar e inventar brincadeiras 
novas, com os vários materiais 
existentes nas diferentes 
áreas da sala; 

 
Possíveis Estratégias: 
 

 Favorecer diferentes formas de se deslocar (seres reais ou 
imaginários), em locais com diferentes características; 

 Proporcionar orientar-se no espaço a partir de referências visuais, 
auditivas e tácteis; 

 Facilitar a reprodução de sons do meio ambiente; 
 Favorecer a espontaneidade de atitudes, gestos e movimentos;  
 Criar condições para a criação dos seus próprios jogos ou 

brincadeiras na área do faz de conta e representar a jogar as mais 
variadas situações do dia a dia; 



Projecto curricular de Sala – Obra de Santa Zita de Portalegre – ano lectivo de 2011/2012 

“Eu e Tu somos nós” 19

 
 
Expressão Musical 
 

COMPETÊNCIAS GERAIS 
 Ter acuidade auditiva 
 Explorar sons e ritmos 
 Ter consciência das diferentes características dos sons 

 
COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS NIVEIS DE DESEMPENHO 

 Fomentar o desenvolvimento 
do sentido da audição  

 Reagir a sons/ruídos fortes; 
 Ter diferentes reacções 

perante a apresentação de 
canções novas; 

 Reagir a musicas calmas e 
agitadas com movimentos 
adequados ao próprio ritmo da 
música; 

 Movimentar-se ao som de uma 
música, através de um pedido 
ou por iniciativa própria; 

 Reconhecer vozes familiares; 
 Identificar e reconhecer sons 

de animais (da quinta, etc.); 
 Explorar livremente alguns 

instrumentos musicais 
 Aprender a movimentar-se 

seguindo a musica 
 Realizar danças de roda 

 Enriquecer e diversificar a 
expressão musical 

 Utilizar instrumentos tais 
como: pandeiretas, maracas, 
pau de chuva, triângulos, 
tambor... 

 
Possíveis Estratégias: 

 Utilizar suportes áudio, tais como: Cd’s, para a audição de 
musicas, poesias, histórias e ainda para a execução de jogos 
musicais; 

 Utilizar a voz do educador, como fonte de aprendizagem de 
canções, músicas tradicionais e outras; 

 Produzir sons e ritmos com o corpo, com objectos e com 
instrumentos musicais; 
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Domínio da Linguagem Oral e Abordagem á Escrita   
 

COMPETÊNCIAS GERAIS 
 Dominar a linguagem compreensiva e expressiva 
 Ter consciência do código escrito e da sua função 

 
COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS NIVEIS DE DESEMPENHO 

 Promover o desenvolvimento 
da linguagem oral: 

 
-compreensão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Produção 

 Compreender e executar 
algumas tarefas simples, 
através de um pedido verbal 
ou uma ordem; 

 Verbalizar algumas vontades, 
tais como: 

-quero; 
-não; 
-sim; 

 Permitir que a criança 
reaja a certas perguntas, 
tais como: 

    - o que é? 
    - Onde está? 
    -Quem é? 

 Reproduzir diferentes 
sons; 

 Mostrar imagens 
suscitando a fala; 

 
 
 

 Verbalizar palavras 
simples; 

 Nomear objectos, pessoas 
ou animais que a criança 
conheça; 

 Promover o 
desenvolvimento da 
linguagem escrita; 

 Reconhecer as diferentes 
áreas da sala; 

 Fazer a leitura dos placares e 
mobiles, verbalizando e 
apontando; 
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 Promover o 
desenvolvimento da 
linguagem não verbal; 

 Utilizar gestos faciais e 
corporais utilizados em 
canções e no dia a dia; 

 
 Fomentar o 

desenvolvimento da 
expressividade 

 Expressar-se a nível gestual, 
facial e corporal nas 
diferentes actividades; 

 
 
Possíveis Estratégias: 

 Conversar com as crianças em grande ou pequeno grupo; 
 Contar histórias, explorar poemas, lengalengas, adivinhas, 

jogos...de uma forma calma e explicita; 
 Ajudar a criança a comunicar com os outros, fazendo-a 

compreender através de palavras e utilizando novos vocábulos; 
 
 
Domínio da Matemática 
 

COMPETÊNCIAS GERAIS 
 Resolver situações problemáticas com recurso ao pensamento lógico-

matemático 
 

 
COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS NIVEIS DE DESENVOLVIMENTO 

 Explorar a noção de tempo  Diferenciar os momentos que 
sucedem ao longo do dia, a sua 
sequência temporal; 

 Realizar um mapa do tempo; 
 

 Ordenar objectos segundo o 
tamanho 

 Realizar jogos agrupando 
objectos segundo o seu tamanho; 

 
 Identificar as cores 

primárias 
 Realizar actividades variadas em 

que informalmente se refira as 
cores; 

 
 Conseguir executar puzzles 

de 4 peças 
 Realizar diferentes puzzles; 

 Adquirir as noções de muito, 
pouco, cheio, vazio, grande e 

 Utilizar diferentes materiais 
como: legos, cubos, puzzles, 
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pequeno; dominós e formar diferentes 
conjuntos; 

 
 Desenvolver o raciocínio 

lógico-matemático; 
 Realização de diferentes jogos, 

dominós, lotos; 
 Promover a ligação da 

matemática com a linguagem 
oral e a escrita; 

 Realização de actividades de 
culinária (quantidade); 

 
 
Possíveis Estratégias: 

 Classificar os elementos segundo uma dada propriedade; 
 Estabelecer correspondências; 
 Identificar os elementos de um conjunto 
 Realizar jogos com objectos a partir do próprio corpo de forma a 

explorar noções como: em cima, em baixo, à frente, atrás, ao lado, 
dentro, fora, à volta, próximo, distante; 

 Contactar e identificar formas geométricas – triângulo, circulo, 
quadrado; 

 Identificar várias cores primárias e algumas secundárias; 
 
 
Área do Conhecimento do Mundo 

 
 

COMPETÊNCIAS GERAIS 
 Ter curiosidade de saber e compreender porquê; 
 Ter consciência da sua relação com o mundo exterior; 
 Ter uma atitude cientifica e experimental; 
 Ter consciência de uma educação ambiental; 

 
 
 
OBJECTIVOS ESPECIFICOS NIVEIS DE DESEMPENHO 

 Sensibilizar a criança para a 
protecção da Natureza e do 
ambiente; 

 Evitar que as crianças 
calquem a relva e estraguem 
as plantas; 

 Procurar que a criança não 
leve á boca tudo o que 
encontra no chão; 

 Tentar manter a sala limpa, 
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pedindo à criança para colocar 
no lixo determinados resíduos 
que possam surgir; 

 Observar o tempo (contexto 
meteorológico); 

 Realizar a janela do tempo 
(com os seguintes elementos: 
sol, chuva); 

 
 Formar bons hábitos de 

higiene e saúde; 
 Conversar com as crianças 

sobre os cuidados que devem 
ter com o corpo; 

 Providenciar um boneco e 
vestimentas compatíveis: 
pedir ás crianças para 
vestirem o “boneco”, 
conforme as condições 
meteorológicas, e fazer 
compreender que quando está 
calor as pessoas vestem 
roupas frescas e leves, e 
quando está frio as pessoas 
vestem roupas quentes; 

   
 
Possíveis Estratégias: 

 Desenvolver diferentes actividades que impliquem que a 
criança tenha de dizer o seu nome e idade; 

 Promover actividades de respeito pelos outros; 
 Desenvolver iniciativas que mostrem ás crianças o cuidado que 

devemos ter com o meio ambiente e com o nosso corpo: 
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3. ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO 
 
3.1.Quanto ao espaço 
A organização do espaço deve ser funcional, fácil de utilizar e 
esteticamente atraente, proporcionando conforto e segurança às 
crianças e adultos, tendo sempre em conta a temática 
estabelecida. 
 O espaço da sala é gerido, intercalando actividades individuais 
com actividades de pequeno e grande grupo, sendo orientada por 
princípios de participação e regulada pela existência de regras de 
funcionalidade. 
 Assim sendo as áreas /espaços existentes na sala de 
actividades no inicio do ano lectivo são os seguintes: 

 
 

 Área da garagem; 
 Área da casinha; 
 Área dos jogos de construção; 
 Área da biblioteca; 
 Área do tapete; 
 Área do Jesus; 
 Área da Expressão Plástica; 

 
Todas as áreas estão identificadas com o respectivo nome e 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 
com equipamentos motores tais como: escorregas, baloiços. Há ainda 
uma pequena varanda com um escorrega e um baú com bolas. Estes 
equipamentos podem proporcionar momentos educativos intencionais, 
planeados pelo educador e pela criança. 
 
 
 3.2. Quanto ao tempo 
  
 Se a dimensão espacial do contexto é um importante papel para 
o educador, tal é também verdade para a dimensão temporal. Aí o 
educador deve proporcionar actividades à criança, alternando 
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diferentes ritmos. Assim, a manhã e a tarde estão estruturadas sob a 
forma de rotinas diárias. 
 Sendo assim, as rotinas diárias existentes são as seguintes: 

 Acolhimento; 
 Hora do tapete (canções, histórias, 

marcação de presenças, lançamento dos 
temas); 

 Actividades livres ou orientadas; 
 Higiene; 
 Almoço; 
 Higiene; 
 Descanso; 
 Higiene 
 Lanche; 
 Higiene; 
 Actividades livres ou orientadas; 
 Higiene; 
 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 desenvolvimento harmonioso: 

 Momentos de actividade individual 
 Momentos de actividade em pequeno grupo 
 Momentos de actividade em grande grupo 

 
 
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 de projectos. 
 Está prevista a utilização dos seguintes instrumentos: 

 Mapa de presenças – registo de 
assiduidade das crianças; 

 Quadro dos aniversários – registo das 
datas de nascimento/ aniversários; 
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 Mapa do tempo – registo das previsões do 
dia; 

 Projecto curricular de grupo; 
 Planificação semanal e Avaliação semanal – 

a planificação é semanal e identifica todas 
as actividades a realizar todos os dias, 
assim como a avaliação, avaliando os 
objectivos definidos na planificação; 

 Registo semanal – mapa semanal onde são 
registadas as rotinas individuais das 
crianças; 

 Mapas de entradas e saídas – registo da 
hora de entrada e saída das crianças, 
contendo a assinatura do responsável de 
quem recebeu ou entregou a criança; 

 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, ofícios de 
marcação de reuniões, informações aos pais, 
ocorrências de registos semanais e registos 
De entradas e saídas. 

 
 
 
 
 
 
 
3.5.Quanto á organização da equipa educativa 
 

A equipa educativa desta instituição é constituída por cinco 
educadoras de infância. O pessoal não docente é constituído por três 
técnicas auxiliares de apoio á primeira infância, estando uma a realizar 
estágio profissional, uma cozinheira, uma ajudante de cozinha, uma 
recepcionista e nove pessoas que constituem o pessoal auxiliar. 
 Existe, ainda, uma coordenadora pedagógica e uma coordenadora 
administrativa, na instituição. 
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 As funções desempenhadas são 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 da mesma. 
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4. RELAÇÃO COM A FAMILIA 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.” (Lopes da Silva;1997:43) 

Do que pude constatar, os pais das crianças da sala, apresentam 
vontade em participar de forma activa na educação escolar dos seus filhos. 
O que no meu ponto de vista é um passo muito importante para o bom 
desenvolvimento das crianças, pois “A família e a escola são os dois 
primeiros ambientes sociais que proporcionam à criança estímulos, 
ambientes e modelos vitais que servirão de referência para as suas 
condutas, sendo consequentemente instituições fundamentais no 
crescimento da crianças.” (JoséDiogo, 1998:17) 

Sendo por isso importante, que ambas mantenham uma relação de 
parceria no que respeita à educação das crianças. Até porque, “ (…) a 
participação das famílias na vida escolar se traduz em benefícios vários 
para o desenvolvimento e aproveitamento escolar das crianças, para as 
famílias, para os professores e as escolas e para o desenvolvimento de uma 
sociedade democrática” (id:37). 

 A este nível, considero relevante chamar mais a atenção destes pais, 
para participarem no ambiente educativo dos filhos, até porque, é uma 
maneira das crianças verificarem que este é um local seguro, onde também 
os pais participam em actividades curriculares, estimulando-os mais às 
aprendizagens e transmitindo-lhes maior segurança. 

Com efeito, as crianças que se apercebem que os pais são 
participativos nas suas actividades de sala, sentem maior vontade em 
participar e em frequentar a Creche. 
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5. 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 
especifica 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, formativa e centrada 
no processo de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças. Deverá ter 
em conta os procedimentos recomendados para a educação de infância. 
 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 curricular; 
 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 dossiers individuais de cada criança, os 
quais possuem, para além da informações pessoais de cada criança, o seu 
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perfil de desenvolvimento, realizado trimestralmente, e através desse 
perfil de desenvolvimento, será realizado um plano de desenvolvimento 
individual, o qual é avaliado no final de cada trimestre é avaliado, tanto pela 
educadora como pelos pais. 
 
 A avaliação respeitará: 
 

 Os princípios de organização e gestão curricular 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, 

pais) 
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6. PLANIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES 
 
 A par da temática do projecto curricular de Grupo: “ Eu e Tu somos 
Nós” a planificação das actividades anuais, estará centrada, mais 
concretamente na área de Formação Pessoal e Social e na área do 
Conhecimento do Mundo. 
 
 
 O plano anual de actividades está inserido no 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. 
 
 
 
 
Objectivos Gerais: 
 

 Desenvolver a psicomotricidade; 
 Desenvolver capacidades sensoriais; 
 Desenvolver capacidades sócio-afectivas; 
 Desenvolver a autonomia; 
 Desenvolver a expressão e comunicação; 
 Desenvolver capacidades cognitivas; 
 Desenvolver a expressão musical; 
 Desenvolver o domínio da matemática; 
 Estimular o desenvolvimento social. 
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Objectivos Específicos: 
 

 Reconhecer o corpo; 
 Estimular a coordenação de movimentos; 
 Conhecer as direcções e posições que cada parte do corpo pode 

tomar; 
 Trabalhar a noção de colocação; 
 Desenvolver a memória visual e auditiva; 
 Estimular a preensão; 
 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; 
 Estimular 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-matemático; 
 Criar ocasiões para desenvolver problemas lógicos, quantitativos e 

espaciais; 
 Aumentar a noção de número; 
 Estimular 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 importância da partilha gratuita. 

 
 
 
Ao longo do ano vamos festejar algumas datas comemorativas: 
  

 Setembro: Outono 
 Novembro: S. Martinho/ magusto 
 Dezembro: Inverno e Natal 
 Janeiro: Reis 
 Fevereiro: Carnaval 
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 Março: Dia do Fundador, dia do pai, Primavera 
 Abril: Páscoa e dia de Santa Zita 
 Maio: Dia da mãe, dia internacional da família, semana da vida 
 Junho: Dia mundial da criança, Verão, Santos populares; Festa 

de final de ano 
 Julho: dia dos avós 

 
 
 
Hipóteses de temas, projectos e/ ou problemas a desenvolver: 
 

 Descobrir quem sou: Eu e a família 
 Estações do ano 
 Animais da quinta , animais selvagens, animais nossos amigos 
 Cores 
 Formas geométricas (circulo, quadrado e triângulo) 
 Trabalhar algumas regras de higiene e boa educação 
 Comemoração de datas especiais 
 Interiorização de alguns valores humanos, espirituais e sociais 

 
 
 
 
Centragem das actividades: 
 

 Centrada na organização e gestão da sala 
 Centradas no individual e colectivo 
 Centradas nas diferentes áreas de contudo 
 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 definida no ponto 5 deste 
Projecto curricular 

 Relatório final de actividades desenvolvidas  
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 Reuniões de pais 
 Avaliação individual de cada criança, através do PDI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


