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"Pois eu gosto de crianças!  

Já fui criança, também...  

Não me lembro de o ter sido:  

Mas só ver reproduzido  

O que fui, sabe-me bem."  

 

Miguel Torga 
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A)  Introdução 

 

Neste ano lectivo, a temática acordada para desenvolver com as crianças, 

suas famílias e toda a equipa educativa é “Pela cooperação qualificar a 

missão e rentabilizar a acção” e o sub-tema definido é “Eu e tu, somos 

nós”. 

É neste sentido que surge o Projecto Curricular de Sala e, tal como o 

tema e sub-tema sugerem, pretende-se tirar o máximo partido da cooperação e 

colaboração de todos os intervenientes no processo educativo da criança para 

o seu desenvolvimento global.   

Este projecto ambiciona demonstrar ao público-alvo que a relação com o 

outro é mutuamente benéfica, e todos juntos, conseguiremos mais facilmente 

alcançar os nossos objectivos e prepararmo-nos para os desafios que 

encontraremos ao longo da vida. 

Para muitas crianças, ir para a creche é a oportunidade de viver com um 

grupo de iguais, de brincar, de conversar num ambiente social de aceitação, de 

confiança, de contacto corporal. É também a possibilidade de adquirir novas e 

positivas experiências: cognitivas, afectivas, sociais e emocionais. 

Pode-se afirmar que a experiência mais interessante da vida dos seres 

humanos é a possibilidade do convívio, do amor, da amizade, enfim, da busca 

da vida em comunidade.  

A Creche constitui uma das primeiras experiências da criança num 

sistema organizado, exterior ao seu círculo familiar, onde irá ser integrada e no 

qual se pretende que venha a desenvolver determinadas competências e 

capacidades. 
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A minha intervenção pedagógica, baseada neste projecto curricular tem 

como objectivo primordial dar resposta às necessidades educativas de cada 

criança e do grupo de crianças. 

“A sorte da maior parte das crianças é terem sido bem abraçadas muitas 

vezes. Com base nisso ganham confiança num mundo amigável… e por terem 

sido abraçadas com amor são capazes de progredir… no seu crescimento 

emocional”                D. Winnicott, 1987 

As minhas crianças terão a sorte de serem muitas vezes abraçadas! 
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B)  Diagnóstico 

 

1. Caracterização do Jardim de Infância 

O Jardim de Infância da Obra de Santa Zita de Portalegre é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), sem fins lucrativos e de 

carácter religioso (católico). Situa-se junto ao 

rossio desta cidade. 

O Jardim de Infância possuiu um horário 

alargado, de forma a responder às 

necessidades e interesses dos pais. A 

instituição integra as seguintes respostas 

sociais: Creche, Pré-escolar e ATL. 

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

remodelado, adiante designado por parte A, e por outro construído de raiz, 

designado de 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 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 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 
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cooperadoras. Todas estas valências e serviços estão interligados por amplos 

corredores. 

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

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

fins, serve de refeitório às salas do pré-escolar e, ainda, de sala para as 

educadoras 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 do 

ATL e duas casas de banho de apoio a esta última sala mencionada. Por fim, 

no quarto piso encontra-se a lavandaria. 

A ligação entre os vários pisos é feita 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” e que acolhe crianças dos quatro 

aos doze meses; a sala dos “Passarinhos” que recebe crianças cuja faixa etária 

vai dos doze aos vinte e quatro meses e por último a sala das “Joaninhas” onde 

se encontram as crianças dos vinte e quatro aos trinta e seis meses. 

A valência de JARDIM DE INFÂNCIA possui três salas: “Peixinhos”, 

“Golfinhos” e “Borboletas”. A sala dos “Peixinhos” é frequentada por crianças 

com idades compreendidas entre os três e os quatro anos; a sala das 

“Borboletas” é frequentada por crianças com idades compreendidas entre os 

quatro e os cinco anos e a sala dos “Golfinhos” é frequentada por crianças com 

idades compreendidas entre os cinco e os seis anos.  

A valência de ATL possui uma única sala que se destina a crianças 

entre os seis e os dez anos. 

É de realçar que todas as salas, sem excepção, são bastante amplas e 

espaçosas, com excelentes condições de luminosidade natural e arejamento, o 
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que se deve, principalmente, às suas muitas janelas e portas de grandes 

dimensões. 

Todos estes espaços estão convenientemente adaptados tendo em 

conta a função e as crianças a que se destinam, bem como providas de 

material didáctico suficiente para os grupos que o utilizam. 

 

2. Recursos Humanos 

 

2.1 Caracterização do grupo 

O grupo é constituído por 14 crianças, 8 meninos e 6 meninas, com 

idades compreendidas entre os 14 e os 18 meses. 

É um grupo desenvolvido, tanto nas suas capacidades afectivas, como 

nas suas capacidades psicomotoras. Também se verifica desenvolvimento a 

nível das capacidades afectivas, sociais, comunicativas e linguísticas. 

Quanto às capacidades cognitivas, estas crianças encontram-se, 

segundo Piaget, no período sensório-motor, que vai do nascimento até aos 

dois anos. Sensório refere-se ao modo como os bebés e as crianças mais 

novas recolhem informação do mundo através dos seus sentidos; motor 

refere-se ao modo como aprendem através da acção física. As crianças 

aprendem com todo o seu corpo e todos os seus sentidos. 

Segundo Piaget, a realidade começa a ser progressivamente mais 

estável com a aquisição da permanência do objecto, embora não o tenha 

presente. Esta construção do objecto permanente é um marco importante no 

desenvolvimento da inteligência da criança (procura um objecto que lhe 

retiramos depois de lho termos mostrado). 

O interesse pelo mundo que as envolve é notório.  

Quanto às capacidades psicomotoras, apenas duas crianças não 

conseguem andar. Todas as outras conseguem pôr-se de pé e andar sozinhas. 
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Sentam-se com alguma destreza e gostam da brincadeira espontânea e das 

acções motoras. Gostam de dançar e são capazes de fazê-lo, mexendo todo o 

corpo sem sair do mesmo sítio.  

Relativamente ao desenvolvimento afectivo e social, são crianças que 

interagem umas com as outras e com os adultos. Raramente reagem a 

estranhos, excepto uma que se encontre em fase de adaptação. Colaboram 

nas brincadeiras com muito prazer.  

As crianças mais velhas já realizam comportamentos repetitivos, o que 

indica que, de certo modo, aquele comportamento significa algo para ela e quer 

comunicar com o adulto e que aprendeu com o adulto um determinado 

comportamento que este tanto repetiu. Estas crianças também já manifestam 

vontade própria e quando lhes é chamada a atenção já compreendem que 

fizeram algo de mal. 

Tendem a comunicar com as outras crianças mas não estão muito 

tempo com a mesma criança. Manifestam comportamentos egocêntricos, isto 

é, reclama o “meu”. O “egocentrismo” está muito presente nesta faixa etária. As 

crianças têm dificuldades em partilhar com os outros e exibem sentimentos de 

rivalidade, tentando impor as suas vontades. Querem ser independentes, mas 

continuam a procurar a aprovação dos adultos. Reagem à autoridade, fazendo 

birras. 

Recorrem a truques para chamar a nossa atenção: agarram-nos os 

braços, “batem-nos”, fazem coisas interditas. Recusam-se frequentemente a 

obedecer-nos. 

A maioria das crianças necessita de objectos transitivos (chucha, fralda, 

boneco…) principalmente na hora do sono, pois ajudam a associá-la àquela 

rotina e a acalmarem-se. 

Quanto às capacidades comunicativas e linguísticas, o grupo tem uma 

comunicação pré-linguística (resmungos, suspiros, choro…) já realizam o 

palreio e a lalação, utilizando a duplicação de sílabas (eh, ah, uh, oh, mamama, 
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bababa, brrrrr, papapa…). Reconhecem o seu próprio nome e o de alguns 

adultos e crianças que a rodeiam. Percebem a palavra “não”. 

Com este tipo de linguagem mostram que compreendem muitas das 

coisas que lhes são ditas e já repetem muitos dos sons efectuados quando se 

brinca com elas.  

 

2.2 Pessoal docente e não docente 

No Jardim de Infância exercem funções cinco educadoras, estando eu a 

realizar estágio profissional.  

Colaboram nesta instituição, 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. 
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C) Fundamentação das opções educativas 

 

Este projecto curricular apoia-se na psicologia do desenvolvimento das 

crianças a que se destina, propondo uma relação entre as potencialidades e os 

desafios, uma vez que esta é o ideal para que um projecto funcione. Podemos 

deparar-nos com crianças talentosas que se aborrecem por não terem 

desafios, ou crianças ansiosas e stressadas porque são obrigadas a aprender 

demasiado depressa. Para que encontremos apenas crianças felizes, é 

fundamental dar-lhes o tempo suficiente para brincarem livremente 

experimentando novos objectos e assim desenvolverem as suas próprias 

personalidades tendo em conta as suas potencialidades particulares. 

Tendo em conta as características destas crianças, este projecto baseia-se 

nos seguintes princípios: 

 Globalidade: porque é o modo natural de conhecer da criança. Ela 

capta a realidade como um todo, pondo em funcionamento os aspectos 

afectivos, psicomotores, comunicativos, cognitivos, criativos, etc. 

 Actividade: porque nesta fase a criança descobre e conquista o mundo 

que a rodeia através da sua própria acção, fundamentalmente corporal. Por 

isso, temos que proporcionar à criança ocasiões para manter activo o seu 

corpo, com inúmeras e diversificadas experiências que ela possa levar a cabo 

e com iniciativas próprias. 

 Afectividade: uma vez que, sobretudo nesta etapa, as crianças 

dependem completamente do adulto e precisam de se sentir seguras do afecto 

e da atenção deste, de forma a irem avançando no seu desenvolvimento. 
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 Diversidade: dado que cada criança é única e, como as diferenças são 

aquilo que as caracteriza, devem respeitar-se as suas potencialidades e 

limitações, a sua maneira de ser e ritmo de aprendizagem, para que vão 

formando o seu carácter de uma forma o mais equilibrada possível e seguras 

de si mesmas. 

 Socialização e convivência: Uma vez que se encontra no processo de 

socialização, potenciar-se-á o trabalho cooperativo e favorecer-se-á o trabalho 

de grupo em curtos períodos de tempo, tomando em consideração as 

diferentes culturas e situações sociais e oferecendo a possibilidade de que 

cada uma se expresse livremente. Proporcionar-se-á o ambiente para que 

possam ocorrer relações entre as crianças e entre as crianças e os adultos, 

estabelecendo algumas regras, claras e exequíveis para esta idade, a fim de 

facilitar a convivência. 

 Aprendizagem: Uma vez que cada criança é a construtora do seu 

desenvolvimento, transformando e ampliando as aprendizagens que já 

adquiriu, o educador deve: 

o Partir do que as crianças já sabem, dos seus interesses e das suas 

motivações; 

o Apresentar os novos conhecimentos de forma prática, através de 

experiências; 

o Ajudar a verbalizar o que já sabem e o que estão a fazer. 

Este projecto também tem como base as Orientações Curriculares e a 

Lei Quadro da Educação pré-escolar, que referem a educação de infância 

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

longo da vida (…)” daí a responsabilidade acrescida do educador de infância 

na formação equilibrada da criança.  

No desenvolvimento deste projecto também se consideraram os 

princípios orientadores da abordagem aos cuidados e à educação em grupo de 

bebés e crianças pequenas, contemplados na chamada “Roda da 

Aprendizagem” do modelo curricular High/Scope:  
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Observação da Criança 

 

- Trabalho de equipa 

- Registos diários e 
planificações diárias 

- Apoio à família 

Interacção Adulto-Criança 

 

- Relações de confiança 

- Encorajamento 

- Estratégias de apoio 

- Abordagem de resolução de problemas 
para situações de conflito 

Horários e Rotinas 

 

- Chegada e partida 

- Rotinas de cuidados: Comer, dormir, e 
cuidados corporais 

- Tempo de escolha livre 

- Tempo de exterior 

- Tempo de Grupo 

Ambiente Físico 

 

- Materiais Sensório-motores 

- Espaços 

- Arrumação 

 

APRENDIZAGEM 
ACTIVA 

 

Experiências-chave 
de iniciativa 
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D) Organização do ambiente educativo da sala 

 

 

1. Quanto ao grupo 

O grupo será organizado de forma a promover e facilitar a acção 

educativa centrada na criança, de acordo e com vista ao seu desenvolvimento 

global, no respeito pela sua individualidade, estimulando as suas 

potencialidades e preparando-a para a integração bem sucedida na sociedade. 

Para tal, ser-lhes-á proporcionado diversos tipos de interacção e actividades, 

nomeadamente actividades individuais orientadas, actividades orientadas em 

grupo e actividades livres.  

 

2. Quanto ao espaço 

 

O ambiente educativo deve estar organizado de forma a proporcionar às 

crianças conforto e bem-estar e, ao mesmo tempo, oferecer-lhes vastas 

oportunidades educativas. 

 

A sala está adequada às características da faixa etária que acolhe, 

sendo ampla e espaçosa para que possam circular livremente e com óptimas 

condições de arejamento e de luminosidade natural. 

Encontra-se dividida em diversas áreas pedagógicas: área dos jogos de 

construção, área do acolhimento, área da casinha, área da garagem e área da 

biblioteca. 

Área dos jogos de construção: Esta área permite-lhes realizar jogos 

de encaixe, autonomamente e desenvolver a coordenação visual e a 

motricidade fina.  
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Área do acolhimento: Este espaço é composto por um tapete onde as 

crianças se sentam para o acolhimento do grupo, para as conversas, para 

exploração de lengalengas, canções, histórias, entre outras actividades. 

Área da casinha: Neste espaço as crianças reproduzem 

comportamentos dos adultos e/ou situações vivenciadas por elas no seu dia-a-

dia, desenvolvendo o jogo simbólico. 

Área da garagem: Neste espaço, as crianças podem brincar com 

carrinhos, o que lhes permite desenvolverem o jogo simbólico assim como 

reproduzirem alguns sons onomatopeicos. 

Área da biblioteca: Esta área disponibiliza, às crianças, vários livros 

que podem manusear e explorar livremente. 

Esta forma de organização do espaço adequa-se à organização do 

grupo e de acordo com as várias actividades possíveis de desenvolver, sejam 

elas individuais ou em grupo, orientadas ou livres. 

Com esta gestão do espaço ambiciono que as crianças adquiram regras 

de arrumação e de partilha do espaço. 

A sala possui ainda uma casa de banho adaptada às necessidades das 

crianças, onde se mudam as fraldas e onde se inicia o treino do controlo dos 

esfíncteres. Existe também um armário que permite guardar, de forma 

individualizada, os pertences das crianças (cremes, fraldas, toalhitas,…). 

O mobiliário existente é suficiente e adequado à faixa etária em causa. O 

material didáctico é compatível e suficiente, respondendo às necessidades das 

crianças. 

Esta sala tem, ainda, a função de dormitório. Durante este período todo 

o mobiliário é afastado e são colocados catres individuais. As janelas e estores 

são fechados, escurecendo, assim, o espaço. 

O ambiente da sala é propositadamente organizado para aguçar a 

curiosidade das crianças.  
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“A reflexão permanente sobre a funcionalidade e adequação do espaço 

e potencialidades educativas dos materiais permite que a sua organização vá 

sendo modificada de acordo com as necessidades e evolução do grupo.” In 

Orientações Curriculares, p.38 

 

3. Quanto ao tempo 

Nesta sala existe uma ordem de actividades que é respeitada todos os 

dias. É através desta rotina diária que as crianças aprendem a noção de 

tempo, e começam a compreender o dia-a-dia na creche como uma série 

previsível de acontecimentos. Não precisa de depender de um adulto que lhe 

diga o que vai acontecer a seguir. 

Todos os momentos de rotina são momentos educativos, desde que 

haja intencionalidade educativa, uma vez que muitas coisas podem ser 

trabalhadas a partir das rotinas. 

A rotina/rotinas caracterizam-se pela previsibilidade e flexibilidade. Estas 

duas características são fundamentais na organização de uma rotina. 

 

O tempo é gerido de forma simples: 

 Chegada / actividades livres 

 Canção do Bom-dia / Hora do conto 

 Actividades orientadas 

 Higiene 

 10 h 30 - Almoço 

 Higiene 

 12 h - Sesta 

 15 h – lanche 

 Higiene 

 Actividades livres e/ou orientadas 

 Higiene 

 Saída 
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4. Quanto aos instrumentos a utilizar 

 

Os instrumentos que vão apoiar a aprendizagem e o desenvolvimento da 

criança serão introduzidos de forma gradual e de acordo com os projectos a 

desenvolver. Ao longo do ano prevê-se a utilização dos seguintes instrumentos 

educativos: 

 Mapa de presenças: registo da assiduidade das crianças; 

 Quadro de aniversários: registo das datas de nascimento; 

 Planificação semanal: plano de todas as actividades a realizar 

durante a semana; 

 Registo das rotinas: mapa semanal onde são registadas as rotinas 

individuais das crianças 
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E) Intenções de trabalho para o ano lectivo  

 

A educação de infância não se deve centrar na previsão de 

aprendizagens a realizar pelas crianças. Deve ser mais abrangente, daí a 

elaboração das Orientações Curriculares, que constituem um conjunto de 

princípios de referência comum para todos os educadores e que se destinam a 

apoiá-los na condução do processo educativo a desenvolver com as crianças, 

promovendo uma melhoria da qualidade da educação na infância. Deste modo, 

este documento incute a possibilidade de diversas opções educativas, tendo 

por base as áreas curriculares nele mencionadas, abordadas de forma 

transversal e articulada. 

Por isso, este projecto contempla as seguintes áreas curriculares: 

 Área de Formação Pessoal e Social:  

Integra todas as outras áreas pois tem a ver com a forma como a criança 

se relaciona consigo própria, com os outros e com o mundo, tendo em vista a 

sua inserção na sociedade, enquanto ser livre, autónomo e solidário. 

 Área de Expressão e comunicação: 

Engloba as aprendizagens relacionadas com o desenvolvimento 

psicomotor e simbólico que determinam a compreensão e o progressivo 

domínio de diferentes formas de linguagem. 

Esta área divide-se em diferentes domínios: 

o Domínio das Expressões plástica, musical, dramática e 

motora 

o Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 

o Domínio da matemática 

 



Projecto Curricular de Sala – Obra de Santa Zita de Portalegre 
Ano Lectivo 2011/2012 

“Pela cooperação qualificar a missão e rentabilizar a acção” – “EU e TU somos NÓS” 

 
19 

 Área do Conhecimento do Mundo 

Esta área enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo 

de saber e compreender porquê, através do contacto com novas situações de 

descoberta e exploração do mundo. 

 

 Tendo como referência as áreas curriculares referidas anteriormente, 

estabeleceu-se os seguintes objectivos:  

 

Área de Formação Pessoal e Social 

 

Objectivo geral:  

Desenvolver o sentido de Autonomia 

 

Objectivos específicos: 

 Ser capaz de comer e beber sozinho 

 Saber lavar as mãos sozinho 

 Ser capaz de limpar a boca 

 Ser capaz de se deslocar sozinho dentro da sala 

 Ser capaz de arrumar alguns objectos nos seus lugares 

 Fazer o controlo dos esfíncteres 

 … 

 

 

Objectivo geral: 

Desenvolver o processo de identidade e/ou auto-conceito 

 

Objectivos específicos: 

 Identificar e nomear as diferentes partes do seu corpo 

 Conhecer a seu nome 

 Reagir ao seu nome 
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 Desenvolver a construção do “Eu” 

 Distinguir “Eu” dos outros 

 Reconhecer o outro como um ser diferente 

 Saber reconhecer as suas capacidades e limitações  

 Reconhecer os seus objectos pessoais 

 Reconhecer-se membro de um grupo 

 Reconhecer laços de pertença social e cultural 

 … 

 

Objectivo geral: 

Desenvolver o processo de socialização 

 

Objectivos específicos: 

 Saber estar sentado à mesa 

 Participar em grupos 

 Esperar pela sua vez 

 Brincar e relacionar-se com o outro 

 Respeitar o outro 

 Apreender várias regras e normas de conduta social 

 Participar democraticamente na vida do grupo 

 Partilhar os brinquedos 

 Ser capaz de resolver conflitos sem recorrer a violência 

 … 
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Área da Expressão e Comunicação 

 

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

  

 

Objectivo geral: 

Desenvolver a produção e compreensão da linguagem oral 

 

Objectivos específicos: 

 Ser capaz de repetir palavras 

 Ser capaz de realizar pequenos diálogos 

 Identificar e nomear objectos 

 Compreender ordens simples 

 Articular correctamente as primeiras palavras; 

 Manifestar interesse em comunicar 

 … 

 

 Domínio da Matemática 

 

Objectivo geral:  

Desenvolver o processo lógico-matemático 

 

Objectivos específicos: 

 Agrupar objectos tendo em conta um atributo 

 Distinguir os objectos grandes e pequenos 

 Conhecer as posições dos objectos (em cima/ em baixo; dentro e fora) 

 Localizar objectos e lugares num contexto próximo 

 Realizar jogos de encaixe simples 

 Realizar construções 

 … 
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 Domínio da Expressão Motora 

 

Objectivo geral: 

Desenvolver o processo de destreza ou coordenação óculo-manual 

Desenvolver a motricidade fina 

 

Objectivos específicos: 

 Utilizar o agarrar em pinça 

 Folhear as páginas de um livro 

 Encaixar peças de um puzzle 

 … 

 

Objectivo geral: 

Desenvolver a motricidade global 

 

Objectivos específicos: 

 Conhecer e controlar os movimentos do corpo 

 Utilizar diferentes formas de locomoção 

 Tomar consciência dos diferentes segmentos do corpo, das suas 

possibilidades e limitações 

 … 
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 Domínio da Expressão Plástica 

 

Objectivo geral: 

Desenvolver a motricidade fina 

 

Objectivos específicos: 

 Segurar os instrumentos de expressão plástica (lápis, caneta, 

pincel)  

 Realizar desenhos/garatujas livremente 

 Fazer pinturas através de diferentes técnicas (esponja, dedo, 

pincel) 

 Realizar rasgagem  

 … 

 

Objectivo geral: 

Desenvolver a capacidade de comunicação e expressão plástica 

 

Objectivos específicos: 

 Manifestar o gosto e o sentido estético 

 Realizar tarefas com criatividade e imaginação 

 Representar o mundo que a rodeia de diferentes formas 

 … 

 

 

Objectivo geral: 

Desenvolver o processo de representação tridimensional 

 

Objectivos específicos: 

 Realizar actividade de digitinta 

 Realizar actividades de modelagem 

 Realizar actividades com objectos tridimensionais 

 … 
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 Domínio da Expressão Musical 

Objectivo geral:  

Desenvolver a percepção auditiva 

 

Objectivos específicos: 

 Reagir a sons/ruídos fortes 

 Explorar as características do som 

 Cantar canções novas 

 Reagir a canções com movimento 

 Reconhecer e identificar sons do meio próximo 

 Explorar livremente alguns instrumentos 

 Dançar e escutar 

 … 

 

 

 Domínio da Expressão Dramática 

 

Objectivo geral: 

Desenvolver o processo de representação do jogo simbólico e jogo dramático 

 

Objectivos específicos: 

 Utilizar objectos para representar algo 

 Usar acções e sons para representar algo 

 Realizar jogos de faz de conta 

 Comunicar através do próprio corpo (gestos, sons, movimentos, 

expressões) 

 … 
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Área do Conhecimento do Mundo 

 

Objectivos gerais: 

 Desenvolver o conceito de “mundo” 

 Observar, experimentar e concluir 

 Desenvolver a curiosidade e o desejo de saber 

 Desenvolver o espírito crítico 

 Ser capaz de trocar saberes 

 Desenvolver a sensibilidade para a protecção da natureza e do ambiente 

 Solucionar problemas simples 

 Estar sensível aos vários domínios da área do conhecimento do mundo 

 Adquirir hábitos de educação para a saúde 
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 F) Relação educativa com a família e outros parceiros 
educativos 

 

 

A família e a creche são dois contextos sociais que contribuem para a 

educação da mesma criança; importa por isso, que haja uma boa relação de 

parceria entre ambos.  

 Desta forma, é de privilegiar a relação com as famílias e se esta relação 

é sempre muito importante, nesta etapa é-o ainda mais, dado que estas 

crianças dependem completamente das suas famílias e, portanto, qualquer 

circunstância do meio familiar vai influenciá-las de forma decisiva. 

Esta colaboração e acordo mútuo basear-se-ão na troca de informações 

sobre as características, necessidades e particularidades de cada criança. 

Para uma boa relação creche/famílias é necessário: 

 Respeitar a singularidade de cada família; 

 Respeitar as características e hábitos de cada criança; 

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

 Motivar e solicitar a participação dos pais em diversas 

actividades; 

 Fomentar o diálogo e partilha entre família e creche; 

 Transmitir segurança e tranquilidade à família e à criança. 

 

 Uma atitude próxima e dialogante por parte do educador relativamente 

às famílias, e destas para com o educador, favorece o equilíbrio da 

personalidade das crianças.  

Também a comunidade interfere na educação e desenvolvimento da 

criança, directa ou indirectamente, logo constituirá, também um parceiro 

educativo. 
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G) Avaliação 

 

A Avaliação das crianças vai ser realizada através de: 

 Observação directa das crianças 

 Actividades realizadas pelas crianças e respectiva exposição das 

mesmas; 

 Registos fotográficos periódicos; 

 Reuniões de pais  

 

Trimestralmente e, utilizando como instrumento o manual de 

procedimentos, a avaliação realizada é comunicada individualmente aos 

encarregados de educação e ficará arquivada no processo da criança. 
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H) Planificação das actividades 

 

 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. 

 

Os objectivos anuais das actividades a desenvolver são: 

 Facilitar a integração das crianças na sua vida em comunidade; 

 Facilitar a integração das crianças na comunidade educativa; 

 Despertar e sensibilizar para os valores, sensibilizando para a 

importância de comunicar; 

 Promover a socialização entre pares: crianças, adultos; 

 Sensibilizar as crianças para a linguagem, comunicando com diferentes 

palavras e com diferentes meios; 

 Proporcionar a descoberta de si própria e do outro; 

 Encorajar a auto-estima, o sentido de responsabilidade e autonomia; 

 Proporcionar situações de aprendizagem diferenciadas, activas e 

significativas; 

 … 
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Possíveis projectos, temas e/ou problemas: 

 À descoberta de si próprio (Eu) 

o Adaptação ao ambiente educativo: adaptação progressiva à rotina 

diária (tempo livre, refeições, sono, higiene) 

o O corpo e a própria imagem: o corpo, emoções e sentimentos 

o As potencialidades do meu corpo: movimentos do corpo (amplos 

e finos) 

o Os cuidados com o meu corpo: alimentação e higiene 

 

 À descoberta do outro (Eu e o outro) 

o Os primeiros grupos sociais: A família, os amigos, a escola 

o A vida em sociedade: Regras elementares de convivência, 

relações afectivas 

o Os objectos, sua utilização, partilha dos mesmos e sua 

conservação: objectos pessoais, brinquedos… 

 

 À descoberta do mundo (Eu e o mundo que me rodeia) 

o O meio ambiente: os animais e as plantas 

o Os transportes 

o As profissões 

 

 Festividades e factos relevantes: 

o As estações do ano, São Martinho, Natal, Dia de Reis, Carnaval, 

Dia do pai, Dia da mãe, Dia da criança, Dia dos avós, Santos 

populares, Páscoa, Dia de Santa Zita… 

 

 Expressão e comunicação:  

o Linguagem oral: vocabulário funcional e do quotidiano, 

progressiva pronúncia e compreensão, construção de frases 
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o Aproximação da linguagem escrita: símbolos, contos curtos e 

simples, lengalengas, imagens, cartazes, o próprio nome 

o Relações e representações no espaço: quantidades (um, muitos) 

tamanhos (grande-pequeno), ordenar, classificar, empilhar, 

encaixar, emparelhar 

o Expressão plástica: pintura com as mãos, manipulação de 

diferentes materiais, cores (azul, amarelo, vermelho) 

o Expressão musical: sons onomatopeicos (animais e próprio 

corpo), canções simples, fragmentos de música clássica 

o Expressão corporal: jogos de situações espaciais (dentro-fora), 

iniciação ao jogo simbólico (jogos de imitação) 

 

As actividades terão em conta: 

 O ritmo de cada criança e do grupo; 

 Os interesses das crianças; 

 A organização e gestão da sala de actividades; 

 As várias áreas de conteúdo; 

 A descoberta e resolução de problemas. 

 

A avaliação é apoiada: 

 Nos pressupostos das fichas de diagnóstico e planos de 

desenvolvimento individual 

 Nas reuniões de pais 

 No relatório final de actividades 
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I) Conclusão 

 

Segundo Vigotsky, “O projecto de sala traz sentido, finalidade, 

orientação, intencionalidade ao quotidiano pedagógico”. O trabalho de projecto 

“projecta” as crianças “para além do seu próprio desenvolvimento”. 

Com este projecto curricular de sala, pretende-se que sejam 

asseguradas as condições para as crianças poderem desenvolver todos os 

aspectos da sua personalidade, nomeadamente, a nível emocional, intelectual, 

social e físico, tendo sempre em conta o ritmo de desenvolvimento de cada 

criança. 

Assim, cabe ao educador proporcionar actividades que desenvolvam o 

grupo de crianças, no seu todo, actividades essas, que devem estar 

relacionadas com os temas incluídos neste projecto. 

 

Um minuto, outro minuto e outro minuto e muitos mais, é do que 

necessita uma criança para receber afecto e assim alimentar as motivações 

para se desenvolver sã e saudável e atingir os objectivos pretendidos.  

Esta é a base do meu trabalho para que as “minhas” crianças nunca 

desistam.  

 


