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1. Introdução     

 

O projeto curricular de sala é um instrumento de organização e gestão de 

aprendizagens de um grupo de crianças.  

Este documento foi elaborado tendo em conta a temática do projeto pedagógico bem 

como das características específicas deste grupo (caraterização e organização do contexto 

educativo). Tem como objetivo responder às necessidades e interesses das crianças que o 

constituem.  

Após um período de observação e de reflexão acerca dos interesses mais imediatos das 

crianças, tendo por base o projeto pedagógico “Educar para mudar!” decidiu-se intitular o 

projeto curricular de sala como “Saber viver para melhor crescer!”, pois é desde cedo que 

estes hábitos devem ser criados para que os possam levar para a vida toda.  

Este projeto, apesar de ser um documento, não impede que surjam alterações ao longo 

do ano de forma a ter em conta as necessidades coletivas e individuais, bem como a 

intencionalidade educativa que decorre do processo reflexivo de observação, planificação, 

ação e avaliação, de forma a adequar a nossa prática às necessidades das crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Contextualização/Fundamentação Teórica 

 

Nos dias de hoje, a sociedade encontra-se perante um aumento do sedentarismo e um 

desequilíbrio nutricional. 

A saúde está diretamente relacionada com os comportamentos adotados pelos 

indivíduos ao longo da vida, e de forma a promover saúde pela mudança de comportamentos 

saudáveis, a intervenção tem que ser feita neste sentido, por meio da educação para a saúde, 

desde cedo. 

Segundo o Serviço Nacional de Saúde, a adoção de um estilo de vida saudável deve 

ser vista como uma oportunidade e um desafio da pessoa, da família e da comunidade, pela 

possibilidade de ter uma atitude preventiva no que diz respeito à saúde. 

Com este projeto pretende-se desenvolver nas crianças competências que lhes 

permitam adotar estilos de vida saudáveis. Para além disso, pretende-se também que comecem 

a tomar decisões conscientes e informadas e fazer opções responsáveis.  

Durante este ano falaremos sobre diversos temas como a higiene pessoal, o ambiente, 

a reciclagem, a prevenção e segurança rodoviária, e o brincar. Claro que, a forma como este 

trabalho vai ser feito terá sempre em conta ritmo de cada criança, assim como a sua faixa 

etária e o seu ritmo de desenvolvimento. Procurar-se-á usar vários recursos, tanto físicos como 

humanos de forma a estimular o grupo assim como cada criança em particular.  

Para além disto é importante criar um elo de ligação entre a família, a escola e os 

profissionais de educação e de saúde, para que seja possível a implementação de medidas 

relacionadas com a promoção de hábitos saudáveis e com o intuito de provocar mudanças de 

estilos de vida de toda a família . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Caracterização do Espaço físico 

Os espaços para as crianças precisam de ser pensados, planeados e investidos em 

função de quem habita (APEI, 2019). 

O espaço físico da creche é bastante importante para uma boa qualidade na 

aprendizagem e deve corresponder às necessidades e cada um. É um lugar construído a partir 

do qual as relações são formadas e tornam-se parte significativa na vida das crianças. Deste 

modo, cabe ao educador construir com os pequenos os espaços que compõem a sua rotina. 

A organização do espaço da sala onde se encontra este grupo de 2/3 anos de idade é 

flexível permitindo formar várias áreas com objetivos diferentes e deste modo pode estar 

sujeito a alterações mediante as necessidades das crianças e a sua evolução com o decorrer do 

tempo. 

A sala dos 2/3 anos, possui uma janela com aproximadamente 3 metros de largura por 

3 de altura, (o que permite ter uma grande luminosidade dentro da sala),dois armários para 

guardar os brinquedos e algum material de desgaste, dois sofás, um espelho na parede (para 

que todas as crianças visualizem bem todo o espaço sala),uma cozinha, duas mesas para a 

realização de atividades, dois cubos para arrumar os dossiês das crianças, vários jogos e 

brinquedos, um placard para afixar os trabalhos das crianças, um jogo fixo na parede para a 

criança treinar a sua motricidade fina, e ainda um lavatório para fazer a higiene as crianças. 

Esta sala serve também como sala de acolhimento da creche e de dormitório as crianças da 

sala. Este espaço não é o único utilizado pelas crianças, pois utilizam ainda as casas de banho, 

o refeitório, o salão polivalente, a sala de apoio, a sala de música e o parque exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Organização do tempo 

A organização do tempo deverá centrar-se na criança, havendo uma organização dos 

acontecimentos diários, num horário e em rotinas para fomentar sentimentos de segurança, 

continuidade e controlo nas crianças (Araújo & Formosinho, 2013).  

Desta forma e segundo (Post & Hohmann, 2011)o horário diário e as rotinas devem 

ser previsíveis, mas flexíveis e promotores de aprendizagem ativa. Tanto o(a) educador(a) 

como a criança necessitam de saber o desenvolvimento geral do dia, ou seja, o que se vai 

suceder e de ter a capacidade para adaptar os acontecimentos do dia, de forma a corresponder 

às necessidades das crianças, tais como: o sono, a higiene e a alimentação. 

Rotina diária da sala 2/3 anos  

"Quem tem saúde e liberdade é rico e não sabe!" 

 

 

 

 

Manhã 

7:30 às 9:00 Abertura da Instituição 

Acolhimento das crianças 

Atividades Lúdicas livres 

9:00  às 9:30 Bons dias ao grupo 

Atividade pedagógica 

9:30 às 09:45 Suplemento matinal 

(fruta e bolacha) 

09:45 às 10h10 Brincadeiras livres no polivalente 

10:10 às 11:10 Realização da atividade lúdica e/ou pedagógica 

11:10 às 11:30 Higiene Pessoal das crianças e preparação para o almoço 

11:30 às 12:10 Almoço 

12:10 às 12:40 Higiene Pessoal das crianças e preparação para a hora da sesta 

12:40 às 15:30 Sesta 

 

 

 

 

Tarde 

15:30 às 15:45 Levantar / Higiene 

Atividade em grande grupo 

15:45 às 16:00 Preparação das crianças para o lanche 

16:00 às 16:30 Lanche 

16:30 às 17:00 Higiene Pessoal das crianças 

17:00 às 17:15 Brincadeiras livres 

17:15 às 18:00 Realização da atividade lúdica e/ou pedagógica 

18:00 às 19:00 Preparação das crianças para entrega à família 

Entrega das crianças à família 



 

5. Caracterização do Grupo de Crianças 

A sala dos 2/3 anos é constituída por doze crianças, sendo seis do sexo masculino e 

seis do sexo feminino. Nove das doze crianças já frequentavam a instituição no ano letivo 

anterior.  

Após uma observação considera-se que todo o grupo demonstra estabelecer uma 

relação de proximidade e sentido de confiança e segurança com os dois adultos da sala. 

No que respeita a relações afetivas a maioria das crianças do grupo brinca em pares 

enquanto outras tendem a brincar individualmente. Por vezes entram em conflitos 

necessitando, ainda, da mediação do adulto. 

A nível da compreensão quase todo o grupo capaz de cumprir ordens ou pedidos que 

tenham uma ou várias tarefas. Contudo, a nível da expressão da linguagem verifica-se que há 

crianças que ainda não tem muito vocabulário, outras que tem vocabulário alargado e outras, 

ainda, que já formam frases.  

Quanto ao nível motor, a maior parte das crianças anda, corre, sobe e desce degraus 

sem grande dificuldade. 

O grupo interessa-se especialmente por cantar e ouvir músicas, ouvir histórias, dançar 

trabalhos manuais.  

O grupo já demonstra noção de que há rotinas e hábitos na sala e começam a ser 

interiorizados desde fazer o comboio para se dirigirem para o refeitório ou casa de banho. 

Todas as crianças colaboram no lavar das mãos, despir ou vestir roupa e até mesmo 

calçar ou descalçar os sapatos. 

Na hora da refeição, a maioria das crianças come sozinha, necessitando do adulto no 

final da refeição. 

Relativamente ao controlo dos esfíncteres dez crianças aceitaram muito bem a sanita 

mas apenas três controlam grande parte das vezes os esfíncteres. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Constituição da Equipa 

 

 

*pessoal afeto a 100% à sala de 2/3 anos da resposta social de creche. As restantes 

colaboradoras encontram-se também afetas a outras respostas sociais.  
 

 

 

 

 

 

 

Nome Função Habilitações 

Isabel Maria Marques Ferreira da Costa Diretora técnica Ensino Superior 

Universitário 

Inês Duarte Matos da Silva Psicóloga  Mestrado 

Ana Rita Conceição Almeida* Educadora de Infância Ensino Superior 

Universitário 

Emília Santos* Ajudante de ação 

educativa 

Ensino Secundário 

Filomena Alexandra Alves da Silva Motorista 3ºciclo do ensino 

básico 

Delminda da Conceição C. de Almeida Cozinheira 3ºciclo do ensino 

básico 

Delminda Gonçalves dos Santos Lopes Ajudante de cozinha 1ºciclo do ensino 

básico 

Iola Susana Carvalho Martins Ajudante de cozinha 2ºciclo do ensino 

básico 

Maria da Conceição Portela Lopes da 

Silva 

Ajudante de cozinha 3ºciclo do ensino 

básico 

Lélia Sofia Esteves da Silva Auxiliar de serviços 

gerais 

Ensino Secundário 

Sandra Cristina de Jesus Silva Auxiliar de serviços 

gerais 

Ensino Secundário 

Paula Alexandra Fernandes da Silva Auxiliar de serviços 

gerais 

3ºciclo do ensino 

básico 



 

7. Objetivos Operacionais 

 

 Promover a integração e adaptação da criança; 

 Estimular para a autonomia da criança; 

 Descobrir, conhecer e controlar progressivamente o próprio corpo, formando uma 

imagem positiva de si mesmo, valorizando, a sua identidade, as suas capacidades e 

limitações de ação e expressão, adquirindo hábitos básicos de saúde e bem-estar;  

 Oferecer diferentes tempos de atividades bem estruturadas e organizadas; 

 Ampliar conhecimentos referentes ao meio ambiente; 

 Desenvolver nas crianças conhecimentos matemáticos, quanto a formas, medidas, 

quantidade, valores em tamanhos; 

 Criar momentos de leitura de histórias; 

 Desenvolver nas crianças uma cultura de sustentabilidade e respeito pelo meio 

ambiente; 

 Utilizar a linguagem oral de forma ajustada às diferentes situações de comunicação 

habituais para compreender e ser compreendido pelos outros;  

 Contribuir para a redução do sedentarismo nas crianças; 

 Capacitar as crianças para o desenvolvimento de competências e estratégias eficazes 

no âmbito da educação para a saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Estratégias e Métodos  

Tendo em conta o projetos educativo e pedagógico procura-se proporcionar às crianças 

um ambiente educativo desafiante e estimulante que desperte a curiosidade e o desejo de aprender 

utilizando materiais ricos permitindo diferentes explorações e funcionalidades, de modo a 

proporcionar todo o tipo de experiências.  

Na ação pedagógica, pretende-se respeitar a individualidade e o ritmo de desenvolvimento 

de cada criança.  

No decorrer deste projeto pretende-se aplicar diversas técnicas:  

Pintura – com dedos, mãos, pés (exploração de diferentes materiais, cores, formas e texturas, 

controlo da motricidade, gosto estético);  

Modelagem - controlo da motricidade, capacidade de exploração;  

Colagem - motricidade, autonomia, iniciativa;  

Jogos - compreensão de regras, socialização; brincadeira livre e orientada; socialização 

(autonomia, liberdade de escolha);  

Natureza – observar e explorar dos diferentes alimentos, entre outros.  

Movimento – dramatizações utilizando o próprio corpo;  

Música – exploração de diferentes músicas; criação de instrumentos musicais;  

Matemática – elaboração de receitas; jogos de agrupamentos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Atividades Sócio- Pedagógicas 

Atividade Dia 

Dia Mundial da Música 1 de outubro 

Dia Mundial da Alimentação 16 de outubro 

Hallowen 31 de outubro 

São Martinho 11 de novembro 

Dia do Pijama 20 de novembro 

Advento 1 a 24 de dezembro 

Festa de Natal 20 de dezembro 

Dia de Reis 6 de janeiro 

Carnaval 21 de fevereiro 

Dia do pai 19 de março 

Dia Mundial da árvore e da floresta e 

da Água 

20 de março 

Dia do livro infantil 2 de abril 

Dia da Saúde 7 de abril 

Páscoa 6 a 9 de abril 

Dia Mundial da dança 29 de abril 

Dia da mãe 30 de abril 

Dia mundial da família 15 de maio 

Dia mundial da criança 1 de junho 

Dia Mundial dos Oceanos 21 de junho 

Festa de Finalistas 26 de junho 

Praia 3/4 anos – 29 a 3 de julho 

4/5 anos – 6 a 10 de julho 

CATL – dias a designar 

 



 

10. Plano de Formação / Informação 

 

Recursos 

Recursos humanos: 

o Educadoras de infância;  

o Ajudantes de ação educativa;  

o Diretora técnica; 

o Psicóloga; 

o Crianças;  

o Família;  

o Comunidade envolvente; 

o Outros intervenientes no processo educativo.  

 

Recursos materiais: 

o Material didático; 

o Material de desgaste; 

o Material de desperdício; 

o Material audiovisual; 

o Instrumentos musicais; 

o Máquina fotográfica; 

o Músicas; 

o Fotocopiadora.
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11. 11. Calendarização 

 

 

 

Área de 

Intervenção 
Objetivos 

Atividades a 

realizar 
Recursos necessários Calendarização Local 

- Autoconhecimento 

- Interação com 

adultos e pares 

- Conhecer-se a si 

mesmo (nome, nome 

dos familiares, idade, 

apelido…) 

- Demonstrar 

consciência quando está 

a ser observado 

- Age como se fosse 

capaz de saber fazer 

tudo 

- Usar palavras e gestos 

para pedir ajuda aos 

adultos 

- Sob orientação do 

adulto encontrar coisas 

que são necessárias 

- Partilha de brinquedos 

com pares 

- Saber estar em grupo e 

brincar em conjunto 

 

- Canção do bom dia com 

introdução do nome de 

cada criança; 

- Introdução do mapa de 

presenças; 

- Construção do mapa de 

aniversários; 

- Exploração de objetos  

que permitam a partilha 

entre colegas; 

 

 

Humanos   

- educadora 

- ajudante de ação educativa 

- ajudante serviços gerais 

- motorista 

outubro a julho 

 

CSMAM 

Exterior 

Materiais  

 - cd 

- rádio 

- cartolinas 

- cola 

- fotografias das crianças 

Financeiros 

 

 

Humanos   

- educadora 
outubro a julho  

CSMAM 
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- Compreensão e 

expressão da 

linguagem 

- Competências 

cognitivas 

- Compreender uma 

variedade de pedidos ou 

ordens 

- Saber arrumar os 

brinquedos no seu lugar 

- Escutar histórias 

- Aumentar vocabulário 

- Contar experiências 

- Construir frases 

- Utilizar pronomes 

pessoais, adjetivos e 

advérbios 

- Nomear duas cores 

diferentes. 

 

 

- Dialogar em grupo; 

- Ouvir e explorar histórias; 

- Leitura de imagens; 

- Hora do conto na 

Biblioteca Municipal de 

Anadia; 

- Explorar rimas, 

lengalengas e pequenos 

poemas;  

- Pedir  a cada menino que 

traga uma história de casa; 

- Brincadeiras do faz de 

conta; 

 

 

- ajudante de ação educativa 

- ajudante serviços gerais 

- motorista 

Exterior 

Materiais  

- histórias  

- cd 

- rádio 

- objetos do faz de conta 

Financeiros 

Interesse em 

aprender 

- Explorar de forma 

independente o meio 

ambiente; 

- Realizar novas 

atividades com diversos 

materiais; 

- Passeios pela aldeia; 

- Exploração de elementos 

da natureza de acordo com 

a estação do ano; 

- Visitas a quintas; 

- Contactar com o objeto 

real; 

Humanos   

- educadora 

- ajudante de ação educativa 

- ajudante serviços gerais 

- motorista 
outubro a julho 

CSMAM 

Exterior Materiais 

 - frutos/legumes 
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- Construção de uma 

cozinha de lama; 

- Trabalhar as cores de 

acordo com os alimentos 

da época. 

 

Conceitos da 

Matemática 

- Contar até ou 3 dígitos; 

- Imitar os outros a 

cantar pequenas 

canções; 

- Conhecer “tostão”, 

“euro”; 

- Encher e esvaziar 

recipientes; 

 - Compreender rotinas 

diárias; 

- Ter noção do 

grande/pequeno, 

alto/baixo; 

- Organizar grupos de 

objetos; 

 

 

- Fazer contagens de 

chapéus; 

- Descer e subir escadas 

contando os degraus; 

- Comparar objetos quanto 

ao tamanho; 

- Organizar objetos por 

cores; 

 

Humanos 

- educadora 

- ajudante de ação educativa 

- ajudante serviços gerais 

- motorista 

outubro a julho 

CSMAM 

Exterior 

Materiais 

- chapéus 

- escadas 

- brinquedos diversos 

Financeiros 

Motricidade Global 
- Andar para trás; 

- Subir e descer degraus; 

Humanos 

- educadora 

- ajudante de ação educativa 

outubro a julho 
CSMAM 
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- Permanecer em bicos 

dos pés; 

- Calçar e descalçar 

sapatos; 

- Marchar ao ritmo da 

música; 

- Abrir e fechar uma 

porta; 

  

 

- Realizar uma aula de 

expressão físico motora no 

dia do desporto; 

- Construção de espaço 

para atividade física no 

exterior (pneus, escadas, 

rampas…); 

- Usufruir de uma aula de 

ginástica. 

 

- ajudante serviços gerais 

- motorista 

Exterior 

Materiais 

-  

 

Financeiros 

Motricidade Fina 

- Apanhar bolas em 

movimento; 

- Construções com 

cubos e puzzles; 

- Rabiscar livremente 

uma folha; 

- Copiar linhas retas; 

- Copiar um círculo e 

uma cruz; 

- Dobrar uma folha ao 

meio; 

- Calçar meias e 

sapatos; 

- Enfiar contas; 

- Calçar e descansar 

sapatos; 

- Atividades plásticas; 

- Jogos de enfiamentos; 

- Vestir e despir bonecos; 

- Enroscar e desenroscar 

objetos. 

 

 

Humanos 

- educadora 

- ajudante de ação educativa 

- ajudante serviços gerais 

- motorista 

outubro a julho 

CSMAM 

Exterior 

Materiais 

- sapatos 

- tintas 

- pincéis 

- jogos de enfiamentos 

Financeiros 
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- Desenroscar 

brinquedos; 

Hábitos saudáveis 

- Controlar os 

esfíncteres; 

-Dar sinal da fralda suja; 

- Lavar e secar as mãos;  

- Tentar novos 

alimentos que lhe são 

desconhecidos. 

- Lavar as mãos na hora da 

higiene; 

- Incentivar a ir à sanita em 

vários momentos do dia. 

Humanos 

- educadora 

- ajudante de ação educativa 

- ajudante serviços gerais 

- motorista outubro a julho 

CSMAM 

Exterior 
Materiais 

 

Financeiros 
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12. Indicadores de Avaliação 

 

Avaliar os progressos das crianças resume-se em comparar cada uma consigo 

própria para situar a evolução da sua aprendizagem ao longo do tempo. Ao avaliar o 

educador automaticamente reflete acerca dos progressos de cada criança o que lhe permite 

tomar consciência das conceções subjacentes à sua intervenção pedagógica e o modo 

como estas se concretizam na ação. Para além disso, possibilita-lhe ainda explicitar o que 

valoriza e fundamentar as razões das suas opções, junto de outros intervenientes no 

processo educativo (outros profissionais, pais/famílias) (Orientações curriculares para a 

Educação Pré-Escolar, 2016). 

Para que seja possível responder adequadamente a todas as crianças, este processo 

avaliativo deve realizar-se continuamente ao longo de todo o ano, provocando alterações 

na ação educativa.  

A recolha da informação para a avaliação pode ser feita através da observação 

direta e complementada por instrumentos de avaliação que ajudem a sistematizar e tornar 

mais objetivas as informações. 

 

Os instrumentos de avaliação utilizados: 

 

 Interação e observação da criança durante o dia procurando conhecer 

melhor a criança para estarem preparados para lhes proporcionar apoio 

individual.  

 Dos registos escritos e fotográficos; 

 Programas de acolhimento iniciais; 

 Perfis de desenvolvimento;  

 Planos individuais e respetivas avaliações;  

 Reuniões de pais; 

 Exposição de trabalhos. 
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13. Considerações Finais 

A promoção de hábitos alimentares saudáveis deve iniciar-se desde cedo, pois “o 

que uma criança come determina não só o seu peso, mas também o modo como se sente  

se comporta” (Mindell, 1998). 

Assim sendo, cabe ao educador e a toda a comunidade educativa criar estratégias 

e métodos para que a cada criança tenha um papel ativo dentro e fora da sala participando 

e aprendendo através de experiências, ganhando, assim, motivação pelas suas conquistas. 

 Para além disso, pretende-se ao longo deste ano letivo que todas as crianças cresçam 

em harmonia desfrutando de atividades lúdico-pedagógicas que contribuam para um bom 

desenvolvimento global e saudável. 
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