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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. 

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. 
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“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 

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 
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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 

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. 
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2. Recursos Humanos 

 

2.1 Caracterização do grupo 

O berçário está dividido em duas salas: “Abelhinhas” e “Patinhos” e 

destina-se a crianças dos 4 aos 12 meses.  

Na sala dos “Patinhos” encontram-se 9 crianças, sendo 4 meninos e 5 

meninas e na sala das “Abelhinhas” estão 8 crianças, 4 meninos e 4 meninas. 

Algumas das crianças que frequentam a sala das “Abelhinhas” irão fazer a 

passagem para a sala dos “Passarinhos” assim que fizerem a aquisição da 

marcha. 

Actualmente, o grupo é bastante heterogéneo, uma vez que num mês, 

um bebé desenvolve-se notoriamente. O desenvolvimento global desta faixa 

etária ocorre a um ritmo bastante acelerado e diferente para cada uma das 

crianças. 

Nesta faixa etária, as características gerais do desenvolvimento são 

muito abrangentes e como tal, há que referir apenas alguns marcos de 

referência. 

Uma criança com quatro meses já se consegue virar de lado e de 

costas, controla as mãos e os pés, ajuda a sentar-se, segura a cabeça, gosta 

que a agarrem em pé, descobre um mundo novo à sua volta, explora tudo com 

a boca e com os olhos, consegue agarrar os objectos e vocaliza, começa a 

mostrar preferência por pessoas mais próximas, não gosta de estar sozinha e 

começa a ter algum sentido de humor.  

Aos seis meses, o bebé já rola nas duas direcções, apoia-se nos 

antebraços, rasteja, senta-se com ajuda, muda os brinquedos de mão, se tiver 

uma coisa na mão, larga-a para pegar noutra, surgem os primeiros dentes. 

Alcança os brinquedos e mostra interesse pelos detalhes como a textura, leva-

os à boca, “fala” espontaneamente com os brinquedos, imita sons, vira-se na 

direcção do som e vozes e faz bolhinhas de saliva. Vira-se quando o chamam, 
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participa nas conversas a palrar, compreende “não” e “adeus”, capta a atenção 

de forma mais visível e determinada, usando o toque ou levantando os braços. 

Com nove meses, a criança começa a gatinhar, pega nos objectos com 

o polegar e um dedo fazendo uma pinça e põe-se em pé. Reconhece jogos e 

rimas familiares, ri nos momentos certos, antecipa os movimentos, aponta para 

as coisas, pega em dois cubos e olha-os como se os comparasse. Volta-se 

quando o chamam, deseja participar nas brincadeiras e exprime a sua vontade. 

A partir dos doze meses, já caminha com ou sem apoio, afasta-se e 

aproxima-se e puxa brinquedos por um fio. Compreende cada dia mais 

palavras, diz duas ou três e é capaz de fazer riscos com um lápis. Torna-se 

muito sociável, procura activamente a interacção, faz tudo para que os outros 

se riam, repetindo as gracinhas, ri muito do que faz rir os outros, dá e recebe 

objectos, zanga-se se lhe tirarem o brinquedo, diz que não com a cabeça e 

gosta de imitar as pessoas. 

É imprescindível ter presente que cada bebé é único e desenvolve-se ao 

seu próprio ritmo. A informação anterior apresenta uma orientação em relação 

à forma como o desenvolvimento infantil se processa e as idades são apenas 

uma referência. 

. 

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 

 

Desde o nascimento que os bebés e as crianças aprendem activamente. 

Através das relações que estabelecem com as pessoas e das explorações dos 

materiais do seu mundo imediato, descobrem como se hão-de deslocar; como 

segurar e agir sobre os objectos e como comunicar e interagir com os pais, 

familiares, pares e educadores. Como aprendizes activos, os bebés e crianças 

observam, alcançam e agarram pessoas e materiais que especialmente atraem 

a sua atenção. Escolhem objectos e pessoas para brincar e explorar, iniciam 

acções que os interessam particularmente, e respondem a vários 

acontecimentos que ocorrem no seu mundo. Através da combinação única de 

gestos, expressões faciais, barulhos e (casualmente) palavras, comunicam os 

seus sentimentos e ideias. Através das suas explorações, passam a confiar 

nos pais e nas pessoas que cuidam deles em termos de atenção, apoio e 

desenvolvimento das suas acções, escolhas e modos de comunicar. Desta 

forma, este projecto curricular apoia-se na aprendizagem activa, que constitui o 

eixo central sobre o qual a “Roda da aprendizagem” High/Scope gira. Em 

contextos de aprendizagem activa, os adultos apoiam as iniciativas das 

crianças e os seus desejos de explorar com os cinco sentidos.  
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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. 

 

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.  

  

 

 

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 espaço 

 

O ambiente educativo deve estar organizado consoante as 

características e necessidades das crianças e de forma a proporcionar-lhes 

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

educativas. 

 A sala possui características que desenvolvem todas as potencialidades 

das crianças visto serem crianças muito pequenas, nomeadamente: 

- A afectividade, criando espaços íntimos, agradáveis e acolhedores para lhes 

dar segurança e estabilidade. 

- A brincadeira e motricidade, com espaços livres onde se possam sentar, 

deslocar de gatas, rastejar e mais tarde, pôr de pé com apoios para 

desenvolver as suas destrezas motoras e a capacidade de autonomia. 

- A cognição e comunicação, com elementos decorativos divertidos, alegres 

e de cores vivas, assim como objectos de diferentes formas, texturas e cores 

para manipular e explorar. 

- A expressão musical e artística, com objectos sonoros e materiais plásticos 

adequados a cada idade. 

- A socialização, para que possa estar e comunicar com outras crianças e com 

os adultos. 

 
 Em relação ao espaço de actividades, a sala dos “Patinhos” é ampla, 

para que as crianças se desloquem com facilidade. Para as crianças que ainda 

não se movimentam existem tapetes coloridos, onde estão libertas e onde 

podem iniciar os seus movimentos livremente, observando todo o espaço 

envolvente. Estes tapetes são também utilizados para actividades musicais, de 

movimento, pequenas histórias, manipulação de objectos. Existe um espaço 

livre para as crianças que rastejam e/ou gatinham. A sala possui estruturas 

onde as crianças se podem agarrar quando começam a manter-se de pé e 
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iniciam o andar. A sala possui cadeiras (espreguiçadeiras) que são utilizadas 

quando as crianças necessitam de descansar. 

 A sala está preparada para que o dia-a-dia decorra com higiene. Existe 

um placard onde são colocadas as chupetas, existem armários onde se 

guardam os biberões e utensílios necessários para a alimentação, e existe um 

lava-loiça assim como um micro-ondas. 

 No que diz respeito ao fraldário, este é amplo o que torna possível que 

duas crianças sejam mudadas em simultâneo. Possui também uma banheira 

que permite a adequada higiene das crianças. 

 É de salientar que à porta da sala existe um cesto com protecções 

plásticas para os sapatos, que devem ser utilizadas sempre que alguém do 

exterior visite este espaço. Este procedimento tem como objectivo prevenir o 

aparecimento de quaisquer impurezas que as crianças possam apanhar e levar 

à boca, visto estarem em permanente contacto com o chão. 

 Para que cada criança beneficie de uma sesta tranquila e com a devida 

higiene, existem camas de grades individuais e identificadas, a sala é 

escurecida e é colocada música relaxante. 

Quanto ao mobiliário, equipamentos e material didáctico, estão 

adaptados à faixa etária e características do público-alvo. 

Toda a sala é arejada e bem iluminada, pelas várias janelas e portas 

vidradas que possui. A porta da sala e a porta de ligação entre as salas 

“Patinhos” e “Abelhinhas” está devidamente adequada às crianças, pois 

permite-lhes visualizarem o exterior e ao mesmo tempo impede-as de saírem. 

A sala das “Abelhinhas” possuiu um sistema de segurança, higiene e 

sesta idêntico à dos “Patinhos” mas está provida de um menor espaço de 

actividades. Quanto aos equipamentos e materiais pedagógicos são 

adequados às necessidades de cada criança. 

Em ambas as salas existe um placard informativo onde se encontram 

informações relativas às rotinas assim como outra informação que se considere 

importante. 
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2. Quanto ao tempo 

Neste período é difícil manter uma rotina com todas as crianças, e até 

com cada uma em particular, uma vez que cada uma delas tem o seu ritmo 

pessoal, que deve ser sempre respeitado escrupulosamente, até se ter 

adaptado ao ritmo geral. 

Mas ainda assim, e respeitando na medida do possível os ritmos 

individuais, tem-se presente uma série de tempos mais ou menos fixos, sem 

serem rígidos, que ajudam a organizar o dia da criança no infantário e a não 

cair na improvisação, o que, por outro lado, seria catastrófico e nada educativo. 

A rotina diária nestes primeiros anos oferece às crianças momentos 

privilegiados para as relações afectivas e para a convivência, o conhecimento 

de si mesmas e o dos outros. 

Estas rotinas proporcionam à criança segurança, orientam a sua acção, 

pois vão progressivamente adquirindo uma noção de tempo e espaço e 

percebendo a sequência dos vários acontecimentos diários. 

As rotinas a ter em conta nesta sala são: 

 Acolhimento: Cada criança em particular é recebida com umas 

palavras carinhosas para ela e para a pessoa que a traz. 

 Sono: A hora do sono é uma das rotinas frequentes nestas salas. 

Inicialmente, é necessário saber o horário de sono de cada bebé, para nos 

adaptarmos a ele e respeitá-lo, sobretudo neste primeiro ano de vida. O sono 

é necessário para um bom desenvolvimento físico e psíquico. 

 Alimentação: São momentos muito ricos para o bebé. Têm de 

ser momentos agradáveis, de ternura, sem pressas nem tensões, evitando as 

interrupções, plenos de relação e comunicação, uma vez que é neste 

contexto que nascem as bases do desenvolvimento da linguagem, da 

socialização e da afectividade. 

 Higiene: As actividades relacionadas com a higiene devem ser de 

prazer para o bebé, devendo dedicar-se-lhe todo o tempo necessário e 

procurando que o relaxamento do corpo do bebé não seja perturbado, mas 

sereno, tranquilo e agradável. 
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 Actividades de exploração, de estimulação, individuais e/ou 

colectivas: Nesta idade é difícil pretender que todas as crianças realizem a 

mesma actividade, por isso, as actividades devem ser breves, simples, 

repetitivas e o educador dará as ajudas necessárias para que realizem 

acções com os objectos e explorem o espaço e as propriedades dos objectos. 

 

“Uma rotina é mais do que saber a hora a que o bebé come, dorme, toma 

banho e se vai deitar. É também saber como as coisas são feitas… as 

experiências do dia-a-dia das crianças são as matérias-primas do seu 

crescimento.”  

Judith Evans e Ellen Ilfield 

 

 

3. 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) 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. 

 

 

 



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” 

 

 

F) 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. 

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, pais) 
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G) 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 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; 

 Promover a relação humana nas rotinas diárias 

 Estimula a interacção adulto-criança 

 Activar unidade olho-mão-boca; coordenação óculo-manual; 

 Promover o equilíbrio 

 Estimular os sentidos tacto/visão com materiais de diferentes texturas; 

 Diversificar os objectos para a criança poder ter experiências mais 

variadas 

 Promover o conhecimento do que é exterior ao seu corpo 



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” 

 

 Promover a estimulação auditiva, visual procedendo a eventuais 

despistes 

 Promover o conhecimento do próprio corpo 

 Estimular o ouvido para aprendizagem de sons graves e agudos, suaves 

e fortes 

 Promover a interacção musical criança/adulto 

 Proporcionar experiências de escuta musical de aquisição e exploração 

do vocabulário 

 … 

 

As actividades possíveis de desenvolver centrar-se-ão nas seguintes áreas: 

 O desenvolvimento da linguagem  

 O Conhecimento e o controlo do corpo 

 O jogo e o desenvolvimento motor 

 A descoberta do seu meio próximo 

 A convivência com os outros 

 O desenvolvimento sensorial 

 O desenvolvimento da afectividade 

 A aquisição de hábitos para o cuidado de si próprio 

Cada uma destas áreas tem prioridade em si mesmo, pelo que a ordem 

como se apresentam não tem nenhum significado. O educador intercalará ao 

longo do ano as actividades dos diferentes âmbitos, dependendo das 

características e necessidades do grupo e nunca esquecendo que se deve: 

 Respeitar o ritmo de cada criança e do grupo; 

 Repetir as actividades quantas vezes forem necessárias; 

 Diminuir as ajudas paulatinamente; 

 Desenvolver todas elas dentro de um clima de afectividade e 

segurança. 
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A avaliação será 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.  

 

 


