
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Desmanchar e 
fazer tudo é 
aprender.” 

 

2019/20 

 
Educadora de infância: 

Filipa Pereira 

 

 
 



 Revisão:  

MOD.EPE.001 Versão 1 
Pág. 2 de 28  

 

 

Índice 

Introdução……………………………………………………………………………3 e 4 

Contextualização / Fundamentação Teórica……………………………...….. 5,6,7,8 

Caraterização do espaço físico……………………………………………..….9,10,11 

Caracterização do grupo de crianças…………………………………..……..…….12 

Constituição da equipa………………………………………………………..………13 

Objetivos operacionais…………………………………………………….………14,15 

Estratégias e métodos……………………………………………………………..16,17 

Atividades sociopedagógicas………………………………………………………...18 

Plano de formação/informação…………………………………………………..…..19 

Recursos…………………………………………………………………..…...……….20 

Calendarização…………………………………………………………..….….21,22,23 

Indicadores de Avaliação………………………………………………..…….24,25,26 

Considerações Finais………………………………………………….………………27 

Bibliografia………………………………………………………………..………..…...28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Revisão:  

MOD.EPE.001 Versão 1 
Pág. 3 de 28  

 

1. Introdução 

 

 A Edução Pré-Escolar nomeia a primeira etapa da educação básica 

organiza-se tendo como modelo as Orientações Curriculares para o pré-escolar. 

Este documento legal regulamenta o desenvolvimento da prática educativa a 

expandir no Pré-Escolar visando a promoção da melhoria da qualidade da ação 

educativa desenvolvida. 

Entendendo o currículo como “o conjunto de aprendizagens significativas, 

consideradas necessárias e socialmente desejáveis num dado contexto e tempo, 

expresso segundo uma finalização, intencionalidade, estruturação coerente e 

sequência organizada” (Roldão, 1999), as Orientações Curriculares destinam-se 

a orientar a prática profissional dos educadores tendo em conta os objetivos 

gerais do Pré-Escolar, a organização do ambiente educativo, as áreas de 

conteúdo a privilegiar, a continuidade e a intencionalidade educativa. 

 Este Projeto surge como o documento orientador do trabalho a 

desenvolver em sala do Pré-Escolar, tendo em conta o desenvolvimento das 

crianças dos 3 aos 4/5 anos e a necessidade de organizar o processo 

ensino/aprendizagem como tarefa conjunta de crianças, pais e educadores. 

Reconhece a importância do papel do educador como gestor do currículo e a 

necessidade de planificar, registar e avaliar o quotidiano pedagógico. 

Atende à legislação vigente e, neste sentido, reconhece a criança como sujeito 

do processo educativo e propõe a construção articulada do saber. 

Pretende promover o desenvolvimento das capacidades das crianças, 

favorecendo a sua auto estima, o interesse por descobrir, o desejo por aprender, 

a sua capacidade criativa, e facilitando o processo de socialização e a 

convivência social. 

O Projeto Curricular, como instrumento de gestão pedagógica, tem por base o 

Projeto Educativo da Instituição, e como principal finalidade privilegiar o 

desenvolvimento de competências nas crianças, na área da Formação Pessoal 

e Social – daí a escolha de um tema aglutinador e transversal para o Projeto 

Curricular de sala: “desmanchar e fazer, tudo é aprender”. 
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Neste projeto serão definidas intencionalidades pedagógicas, estratégias e 

opções de forma a construir uma organização e gestão de um currículo 

adequado e adaptado às necessidades do grupo. 

Tendo em conta que será um documento em constante análise e reflexão, 

pretende-se que este projeto tenha uma perspetiva flexível, para que cada vez 

mais consiga dar resposta às necessidades das crianças e à evolução do seu 

desenvolvimento.  

Assim, a equipa responsável poderá proporcionar a todas as crianças um 

desenvolvimento pleno e harmonioso, respeitando valores e convicções. 

Este Documento será baseado nas “Orientações Curriculares para a Educação 

Pré-Escolar”, um documento que constitui para todos os Educadores uma 

referência para a organização de todo o contexto lúdico e pedagógico. 
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2. Contextualização  

Qualquer sociedade humana retira a sua união dum conjunto de atividades e 

projetos comuns, mas também de valores partilhados, que constituem outros 

tantos aspetos da vontade de viver juntos.  

A educação tem como objetivo essencial, o desenvolvimento humano na sua 

dimensão social. 

Devido a constante ameaça de desorganização e rutura dos laços sociais em 

que se vive nas sociedades de hoje, os sistemas educativos encontram grandes 

dificuldades causadas por um conjunto de tensões, dado que se trata de 

respeitar a diversidade dos indivíduos e grupos humanos, mantendo, o princípio 

de homogeneidade que implica a necessidade de observar regras comuns. 

A sociedade atual baseia-se no facilitismo, o que não é nem construtivo nem 

enriquecedor e muito menos educativo e formativo. O fato de haver regras e 

limites, princípios a cumprir e valores a respeitar vai ajudar a criança a crescer 

harmoniosa e equilibradamente.  

É através dos meios de comunicação que nos chegam diariamente informações 

preocupantes no que refere à prática gratuita de violência.  

A educação dos cidadãos deve ser feita ao longo da vida para que se possa 

tornar uma linha de força da sociedade civil e de democracia viva.  

A educação, tendo por base as grandes áreas do desenvolvimento, deve ser 

vista como um conjunto de práticas sociais num sistema de valores, ou seja, leva 

a uma participação voluntaria do cidadão como individuo livre num projeto 

coletivo, implicando esse coletivo no destino individual.  

 

A criança ainda que exerça uma cidadania parcial, por via indireta, é apenas um 

cidadão em potência.  

Este enriquecimento é operado essencialmente na infância. A instrução cívica 

refere-se essencialmente a noções e a conhecimentos, tais como, os valores, 

que antes de revelarem a ordem do saber, a formação cívica revela o saber estar 

como membros da coletividade nacional, sendo os valores que irão terminar a 

conduta social do individuo. 

O jardim-de-infância tem de ter em conta o respeito pela dignidade de cada um 

para que haja uma aquisição de saberes e conhecimentos e o desenvolvimento 

de atitudes, tendo em vista a vida em sociedade.  
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Tem-se verificado nos últimos tempos, por parte das crianças de jardim-de-

infância, um desrespeito pelas normas e respeito pelos outros, pelo nosso 

planeta, em que valores são cada vez mais difíceis de serem interiorizados e 

postos em prática uma vez que a própria sociedade está “perdida” na definição 

dos mesmos, em que a vontades de cada individuo prevalecem ao bem-estar de 

uma sociedade. Valores como: a cooperação, diálogo, respeito, igualdade, 

ordem, estão confusos para a criança, em que na escola por exemplo é-lhes 

pedido e ensinados para respeitaram as vezes do outros e tem exemplos diários 

dos seus modelos (adultos) a passarem à frente dos outros, mentirem, não 

respeitarem as regras de transito e segurança, etc. 

Foi no seguimento desta análise que se chegou à conclusão que existe uma 

necessidade imperativa de trabalhar com as crianças este tema: educar para 

mudar, respeitando o ser humano, a natureza, a saúde e aquilo que nos permite 

viver em pleno. 

 

É fundamental que o núcleo familiar participe ativamente na interiorização destes 

conceitos para que no futuro possamos ter bem definidos os mesmos na nossa 

sociedade e possamos dizer que contribuímos para uma sociedade de respeito, 

cooperação, dialogo, igualdade e ordem.  

 

A criança absorve na escola, uma série de experiências sociais onde se cruzam 

valores e normas, vivendo-as no sentido que rege a nossa sociedade, a 

democracia. A distinção entre valores e normas encontra-se na maneira como 

se exerce o poder de obrigação ou de persuasão. O objetivo comum é o de 

assegurar a coesão de uma sociedade, a eficácia das ações coletivas e 

individuais, a permanência de uma identidade. 

 

É na inter-relação que a criança vai aprendendo a atribuir valor a 

comportamentos e atitudes seus e dos outros, conhecendo, reconhecendo e 

diferenciando modo de interagir.  

A educação para os valores, aparece assim como o processo pessoal e social 

na procura do próprio bem e bem coletivo.  
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O contexto social e relacional é facilitador na educação de valores, uma vez que, 

a prática do educador e o dia-a-dia no jardim-de-infância permite esta 

concretização, pois as relações e interações que a educadora tem com cada 

uma das crianças e com o grupo e a forma como os apoia, assenta na forma 

como a criança é valorizada e escutada, contribuindo para o bem-estar e auto 

estima da criança. A relação que a educadora estabelece com cada criança, 

estimula e encoraja os seus progressos e constitui ainda um exemplo para as 

relações que as crianças estabelecem entre si. 

Este processo de auto conceito positivo supõe um apoio ao processo de 

crescimento de cada criança e do grupo, que gradualmente se vão tornando 

independentes e autónomos. Com base nisto proponho-me a trabalhar alguns 

desses valores tais como: 

 

Ordem e regras 

Surgem através de normas que acontecem como modelos de conduta social 

através do uso de interiorização das mesmas, mesmo que estas sejam mais ou 

menos obrigatórias e em ocasiões determinadas imperativas são sempre 

fortemente indutoras. 

 

Cooperação e diálogo 

Para a formação pessoal e social, o assumir gradualmente as responsabilidades, 

implica já uma autonomia e capacidade individual e coletiva.  

Este processo decorre de uma partilha do poder entre educadora a criança e o 

grupo, em que as regras são elaboradas e negociadas entre todos, são 

compreendidas e aceites pelo grupo, que por sua vez se compromete a respeita-

las, assim como as tarefas necessárias ao bom funcionamento do grupo são 

equitativamente distribuídas «, colaborando cada um para o bem-estar coletivo.  

 

Esta participação está presente em todo o processo de aprendizagem, em que 

as crianças são consultadas sobre a organização do espaço e do tempo, tomem 

iniciativas, colaboram nas propostas do educadora e das outras crianças, 

cooperando em projetos comuns. 
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Respeito pela diferença 

A vida em grupo implica o confronto de opiniões e a solução de conflitos, em que 

a tomada de consciência de valores diferentes é muito importante, uma vez que 

irão suscitar debates e negociações, de forma a fomentar atitudes de tolerância, 

compreensão do outro e o respeito pela diferença. Tudo isto vai do respeito que 

a educadora manifesta por cada criança e pela sua cultura, interagindo com o 

outro, permite À criança tomar consciência de si própria em relação ao outro.  

 

O respeito pela diferença valoriza a diversidade de contributos individuais para 

o enriquecimento do grupo. 

 

Igualdade de oportunidades 

A aquisição de novos saberes e culturas por parte da criança, através da 

aceitação da diferença sexual, social e étnica e da igualdade de oportunidades 

num processo educativo que respeita diferentes maneiras de ser e de saber, 

constrói uma maior igualdade de oportunidades entre mulheres e homens, entre 

individuo de diferentes classes sociais e diferentes etnias 
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3. Caracterização do Espaço Físico 

 

“A organização e a utilização do espaço são expressão das intenções 

educativas e a dinâmica do grupo, sendo indispensável que o educador se 

interrogue sobre a função e finalidades educativas dos materiais de modo 

a planear e fundamentar as razões dessa organização.” (in orientações 

curriculares, 2017) 

 

A sala é constituída por uma divisão ampla e bastante iluminada, devido à 

existência de duas grandes janelas. A sala está organizada de uma forma segura 

e limpa, motivando e proporcionando um ambiente acolhedor e de bem-estar. 

 

Nesta sala as crianças podem usar os espaços sem que estes constituam 

perigos, este facto assume-se como um fator imprescindível para o 

desenvolvimento da autonomia pessoal de cada criança, uma vez que se esta 

se sentir segura num espaço poderá percorre-lo sem que o adulto esteja 

presente para a proteger em cada momento. 

 

A sua divisão é feita por áreas de interesse, são uma forma concreta de 

aumentar as capacidades de iniciativa e autonomia e o estabelecimento das 

relações sociais das crianças. 

 

As áreas de interesse que constituem esta sala são: 

• Área de jogo simbólico (casinha); 

• Área da plástica (desenho, recorte e colagem, modelagem, pintura); 

• Área da experimentação e da matemática (jogos de mesa); 

• Área das construções (garagem); 

Estas áreas estão colocadas de uma forma organizada, dando um aspeto 

funcional permitindo uma mobilidade segura quer dos adultos, quer das crianças. 

A área da casinha é uma área, por excelência, da dramatização, aqui existem 

materiais que estimulam o jogo simbólico ou o «faz-de-conta». A criança situada 

nesta faixa etária (3-4) está, predominantemente, na fase da função simbólica e 

da representação, daí a área existente na sala ser ampla, permitindo um maior 
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número de participantes. Nesta área as crianças podem representar tudo aquilo 

que conhecem das pessoas e do quotidiano, o que viram, o que experienciaram 

ou o que viveram. As crianças podem representar diferentes papéis sociais, de 

acordo com as suas vivências. 

A nível do mobiliário possui um tamanho que possibilita o «faz-de-conta» da 

criança imitando a vida real. Os materiais de disfarce estimulam e sugerem a 

imitação, o «faz-de-conta», o jogo simbólico que é tão importante nesta idade. 

 

A área da plástica trata-se de um espaço amplo, onde a criança tem à sua 

disposição alguns materiais como por exemplo: folhas, lápis de cor finos e 

grossos, lápis de cera, cola, tintas e pincéis. Nesta área as crianças têm a 

oportunidade de realizar diversas ações como o rasgar, colar, pintar e moldar 

favorecendo o desenvolvimento da motricidade fina, da criatividade, da 

sensibilidade, hábitos de limpeza, descriminação percetiva. Tudo isto, através da 

exploração de diferentes técnicas pictóricas ou de modelagem. 

A função da área da plástica é libertar a expressão num processo de 

autoconfiança, onde cada criança exprime sensações, sentimentos e 

acontecimentos anteriores. Este espaço cria intimidade numa atividade 

individual mas, também, pode fomentar a disciplina, através da partilha dos 

moldes para que o individual e o social se alternem e equilibrem. 

 

A área dos jogos deve refletir os diferentes ritmos de desenvolvimento individual 

que, naturalmente surgirão num grupo de crianças. Quer o espaço, quer os 

materiais devem adequar-se ao grupo em questão, daí a necessidade de serem 

flexíveis e com grande funcionalidade. 

A variedade é importante, pelo que, é desejável que haja materiais que 

proporcionem atividades que impliquem um maior grau de desenvolvimento, 

assim como estruturas que facilitem o desenvolvimento a ritmo certo sem 

qualquer tipo de urgência. 

 

As áreas e a forma como elas estão organizadas irão determinar a aprendizagem 

e consequentemente o desenvolvimento da criança. 
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É importante lembrar que a organização espacial deve ser flexível a mudanças 

sempre que as crianças necessitarem. Estes espaços devem ser refletidos com 

as crianças, para que estas também participem de forma ativa na sua 

organização. Assim, a criança compreende o meio em que está inserida e pode 

explora-lo autonomamente. O espaço deve proporcionar aprendizagens 

autónomas e também em grupo, preparando-as, de certa forma, para viverem 

em sociedade. 

 

Relacionado com a organização do espaço encontra-se a organização dos 

materiais. A organização e quantidade de materiais devem ser pensadas de 

forma a estarem adaptadas a cada área de trabalho, às crianças e às suas 

necessidades. 

Os materiais vão sendo disponibilizados às crianças evolutivamente. Uma vez 

que as crianças têm à sua disposição uma série de materiais, é importante que 

elas descubram a pouco a pouco o objetivo de cada material e a forma como 

este pode ser utilizado. 
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4. Caracterização do Grupo de Crianças 

 

O grupo é constituído por 19 crianças, sendo que 12 são de género feminino e 7 

masculino. 8 Crianças já estavam na sala do pré-escolar no ano passado, sendo 

que 10 transitaram da creche para o jardim-de-infância. Uma delas entrou este 

ano pela primeira vez no pré-escolar e é de nacionalidade brasileira. Em 

setembro o grupo tinha 8 crianças com 4 anos, 9 com 3 anos e duas com 2 anos 

de idade.  

A esmagadora maioria são de aldeias ou povoações próximas do centro, apenas 

uma é da cidade de Aveiro e desloca-se diariamente com a mãe que trabalha 

nesta área geográfica.  

Na sala 10 das crianças tem outros irmãos e nove são ainda filhos únicos.  

É notável neste grupo uma grande agitação, imaturidade e dependência do 

adulto para a realização de tarefas e rotinas como a higiene e a alimentação. 

Nesse mesmo sentido o grupo na sua maioria e por exigência dos pais ainda faz 

a sesta no período da tarde, (13h00m- 15h00m). Tendo em conta que é um grupo 

com pouca autonomia de rotinas, tarefas e ainda bastante desorganizado e 

barulhento, os momentos e atividades com os mesmos também terão de ser 

ajustadas tendo sempre em conta esta dinâmica.  

É fundamental trabalhar autorregulação, hábitos de higiene e comportamentos 

sociais antes de qualquer outra competência. Para além deste aspeto há três 

crianças ainda a usar fralda de forma diária, o que requer mais cuidados nos 

momentos de higiene, preparando-os para o desfralde. 
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5. Constituição da Equipa 

 

A equipa é constituída por dois adultos afetos à sala. A educadora que 

tem horário das 8h30m- 13h00m fazendo intervalo de almoço até às 14h30m e 

terminando as suas funções às 17h00m.A auxiliar de ação educativa Paula 

Alexandra que entra às 10h30m sai às 14h30m, faz pausa para almoço até as 

15h30m e encerra as suas funções às 19h00m. A sala conta sempre com o apoio 

da colaboradora destacada para os serviços gerais.  
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6. Objetivos Operacionais 

 

A lei de quadro da educação pré-escolar, entendendo o pré-escolar como a 

primeira etapa da educação consagra os seguintes objetivos pedagógicos: 

 

• Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a 

cidadania; 

• Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito 

pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como 

membro da sociedade; 

• Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para 

o processo na aprendizagem; 

• Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diferenciadas; 

• Desenvolver a expressão e comunicação através de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo; 

• Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

• Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, 

nomeadamente no âmbito da saúde individual e coletiva; 

• Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer 

relações de efetiva colaboração com a comunidade; 

• Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e 

promover a melhor orientação e encaminhamento da criança. 

•Estimular a criança a conhecer-se melhor, no seu todo; 

•Despertar na criança a importância que os outros têm, incutindo e vivenciando 

os valores de Igualdade, amizade, respeito, solidariedade, tolerância e 

cooperação. 

•Promover novas aprendizagens de forma a proporcionar a tomada de 

consciência de que pertencemos e somos parte responsável de uma 

comunidade e dos seus valores; 
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•Promover momentos de partilha de experiências entre família – ambiente 

educativo; 

•Valorizar dentro do ambiente escolar e familiar a importância do diálogo; 

•Promover a integração entre família e escola, estimulando o rendimento e o 

comportamento no ambiente educativo; 

•Ressaltar a importância da afetividade na escola e na família; 

•Orientar as crianças sobre os direitos e deveres de cada um; 

•Aprender a resolver conflitos por meio do diálogo, ouvir e respeitar os outros 
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7. Estratégias e Métodos  

 

No âmbito do Pré – Escolar as metodologias que preconizamos obedecem em 

geral a várias “correntes pedagógicas”, sem esquecer nunca que qualquer delas, 

só poderá “dar frutos” tendo subjacentes princípios como a: afetividade, diálogo 

e a liberdade. 

Utilizarei preferencialmente uma metodologia ativa, em que a criança escolhe, e 

gere a sua própria aprendizagem. De situações concretas, da problematização 

das suas vivências, das experiências quer na Instituição, quer em família, parte 

para a descoberta “associando, racionalizando, generalizando e sentindo”. 

 

 

•Sensibilização dos pais e encarregados de educação para a importância dos 

momentos de qualidade que devem dar aos seus educandos; 

•Promoção de atividades de carácter lúdico: dramatizações, concursos, jogos e 

outras iniciativas, preferencialmente com a participação das famílias; 

•Organização de eventos propícios à apresentação dos trabalhos realizados 

pelas crianças e famílias; 

•Desenvolvimento de atividades que envolvam os pais e a comunidade no meio 

educativo; 

•Estimular a participação dos pais nas atividades de sala ou em atividades 

dinamizadas pelos mesmos; 

•Trabalhar histórias, músicas, fantoches; 

•Fomentar o diálogo e partilha de poder entre educadora e educando; 

•Fomentar a inter-relação de forma a criança a aprender e atribuir valor a 

comportamentos e atitudes na sua forma de interagir; 

•Favorecer a prática de tolerância, mostrando e pedindo às crianças que 

respeitem os pontos de vista dos outros; 

•Promover a participação da criança na cooperação de projetos comuns na 

instituição; 

•Promover a aceitação da diferença seja ela social ou étnica; 

•Fomentar uma educação para a tolerância e pelo respeito pelo outro; 

•Fazer mural da família (com fotos ou recortes), mostrando as diversas estruturas 

familiares, ressaltando a importância do amor, respeito, solidariedade, perdão...; 
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•Trabalhar a autoestima e a responsabilidade de cada aluno, partindo do 

ajudante do dia; 
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8. Atividades Sociopedagógicas 

 

As atividades sociopedagógicas surgem fundamentalmente numa 

pedagogia de situação. O educador tem que estar disponível e aberto para 

receber e trabalhar sobre o que a criança “traz” para a sala.  

Se uma criança nos pergunta porque é que os vidros ficam húmidos, ou 

porque que é que há trovoada, o educador deverá responder de forma 

apropriada a esta questão podendo deste modo criar dezenas de projetos com 

o real interesse da criança. Para além desta pedagogia de situação e seguindo 

algumas linhas gerais do modelo Reggio Emília e o MEM, existem também as 

datas festivas agendadas no plano anual de atividades que são temas abordados 

nas salas como o natal, carnaval, dia do pai, mãe entre outras. 
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9. Plano de Formação / Informação 

 

É importante que os pais / encarregados de educação, frequentem ações 

de formação que os ajudem a enfrentar os desafios a que estão sujeitos no 

processo educativo. 

Nessas ações, os pais estão em contacto com outros pais, com desafios 

semelhantes e toda esta partilha de informação é sustentada por um conteúdo 

programático e por profissionais com conhecimento técnico, que vão por certo 

ajudar a esclarecer dúvidas ou a apontar caminhos para as questões que 

surgem. 

É importante facultar aos pais / encarregados de educação a possibilidade 

de frequentarem alguma formação nas áreas da educação, de forma a 

desempenharem melhor as suas funções. 
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10. Recursos 

 

Recursos 

 

Físicos: Espaço interior e exterior da Instituição e locais de visita. 

 

Humanos: Crianças, Educadora, Auxiliar, Encarregados de Educação, 

Família, Motorista, Comunidade, Comunidade Educativa, outras Instituições, 

Entidades/Organismos e Autarquia. 

 

Materiais: Material didático, material de desperdício, máquina fotográfica, 

câmara de vídeo, vídeo projetor, projetor de slides, computador, televisão, DVDs, 

rádio, fantoches, material de motricidade, material de desgaste, instrumentos 

musicais, livros com diferentes formatos e tipos, histórias gravadas em cassetes 

de áudio, álbuns de imagens, objetos reais, jogos e manuais de apoio ao 

educador (enciclopédias, manuais, revistas, livros de atividades, entre outros). 

 

Logísticos: Autocarro da Instituição, autocarro da Câmara, Biblioteca 

Municipal de Anadia. 

 

Financeiros: Despesas inerentes às saídas previstas da Instituição. 

 



 Revisão:  

MOD.EPE.001 Versão 1 
Pág. 21 de 28  

 

11. Calendarização (de acordo com o plano anual de atividades) 
 
 

 

Área de 
intervenção 

Objetivos Atividades a 
dinamizar 

Recursos 
necessários 

Calendarização Local 

Área da 
formação 
pessoal e social  

Construção da identidade e auto estima; 

 Independência e autonomia; 

 Consciência de si como aprendente; 

 Convivência democrática e cidadania; 

 Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua 
segurança e bem-estar; 

 Ir adquirindo capacidade de fazer escolhas, tomar 
decisões e assumir responsabilidades, tendo em 
conta o seu bem-estar e o dos outros; 

 Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para 
resolver problemas e dificuldades que se lhe 
colocam; 

 Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu 
processo de aprendizagem; 

 Cooperar com os outros no processo de 
aprendizagem; 

 Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas 
opiniões, numa atitude de partilha e de 
responsabilidade social; 

 Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os 
outros; 

 Desenvolver uma atitude crítica e interventiva 
relativamente ao que se passa no mundo que a 
rodeia; 

 Conhecer valorizar manifestações de património 
cultural e natural, reconhecendo a necessidade da 
sua preservação 

 

 
 
 
 

 
Acolhimento 

 
 

Dia mundial da Alimentação 
 
 
 
 

Dia Nacional do Pijama 
 
 

Dia de Saúde 
 
 
 

Festa de Encerramento Letivo 

 
 
 
 

Todos os recursos 

inerentes à dinamização 

e concretização da 

atividade/ iniciativa 

previamente planeada 

nos planos mensais de 

salas. 

 
 
 
 
 
 
 

Ver plano anual de 

atividades 2019/20 e 

planos mensais de 

sala; 

 

 

 

Espaço físico da 

instituição 

Comunidade 

Meios locais 

Recursos da 

freguesia e camara 

de Anadia 

 

Área da 
expressão e 
comunicação 

Domínio da educação física: 

 Cooperar em situações de jogo, seguindo 
orientações ou regras; 

 Expressão corporal e física;  
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 Dominar movimentos que implicam deslocamentos 
e equilíbrios como trepar, correr, saltitar, deslizar, 
etc; 

 Controlar movimentos de perícia e manipulação; 
 

 Domínio da educação artística: 
 

 Desenvolver capacidades expressivas e criativas 
através de experimentações e produções plásticas; 

 Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação 
visual; 

 Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, 
partindo da observação de diferentes modalidades 
expressivas; 

 Envolve-se em situações de jogo dramático; 

 Expõe, discute ideias e propõe soluções para 
desafios criativos; 

 Utilizar e recriar os espaços e objetos, atribuindo-lhe 
significados múltiplos em atividade de jogo 
dramático; 

Domínio da expressão musical: 

 Identificar os sons que ouve; 

 Interpretar com intencionalidade expressiva / 
musical: Cantos rítmicos, jogos prosódicos e 
canções; 

 Elaborar improvisações musicais; 

 Valorizar a música com fator e identidade social e 
cultural; 

 Desenvolver o sentido rítmico e de relação com o 
corpo com o espaço e com os outros; 

 Expressar através da dança, sentimentos e 
emoções em diferentes situações; 

 

 
 
 

Dia do pai; 
 

Dia mundial da dança; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia mundial da música 

Domínio da 
linguagem oral e 
abordagem à 
escrita 

 Compreender mensagens orais em situações de 
comunicação; 

 Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo 
comunicar de modo adequado á situação; 

Hora do conto biblioteca 
municipal de Anadia 
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 Tomar consciência gradual sobre diferentes 
segmentos orais que constituem as palavras 
(consciência fonológica); 

 

Domínio da 
matemática 

 Identificar quantidades através de diferentes formas 
de representação; 

 Resolver problemas do quotidiano que envolvam 
pequenas quantidades, com recurso à adição e 
subtração; 

 Utilizar gráficos e tabelas para organizar informação 
e interpreta-los de modo a dar respostas ás 
questões colocadas; 

 Desenvolver orientação espacial; 

 Reconhecer e operar com formas geométricas e 
figuras; 

 Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, 
compreendendo sua importância e utilidade; 

 Compreender que os objetos tem atributos 
mensuráveis que permitem compara-los e ordena-
los; 

Atividades planeadas de forma 

mensal no plano mensal de 

atividades sala 3-4 anos 

Área do 
conhecimento 
do mundo 

 Apropriar-se do processo de desenvolvimento da 
metodologia científica nas suas diferentes etapas; 

 Tomar consciência da sua identidade e pertença a 
diferentes grupos do meio social próximo; 

 Reconhecer unidades básicas do tempo diário, 
semanal e anual, compreendendo a importância que 
tem na sua vida; 

 Conhecer os elemos centrais da sua comunidade; 
Conhecer e respeitar a diversidade cultural; 

 Demonstrar cuidados com seu corpo e com sua 
segurança; 

 Manifestar comportamentos de preocupação com a 
conservação pela natureza e respeito pelo 
ambiente. 

Halloween 
Advento 

 
Festa de natal 

Dia de reis 
Carnaval 

 
Dia da árvore, da floresta e da 

água 
 

Da mundial do livro 
Páscoa 

Dia mundial da saúde 
Da mundial dos oceanos 
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12.Indicadores de Avaliação 

 

Observação direta: A realizar no decorrer de cada ano letivo, de forma 

individual e coletiva, com vista a determinar se a criança e/ou o grupo estão a 

alcançar os objetivos e metas que haviam sido propostos. 

Diálogos individuais e/ou coletivos: a comunicação com a criança, quer em 

contexto individual, quer em contexto coletivo, permite compreender, analisar e 

avaliar não só o desenvolvimento da criança, mas também as necessidades e 

interesses emergentes e que irão necessitar de resposta. 

Registos: fotográficos, escritos, gráficos e audiovisuais/portfólio e/ou produções 

individuais da criança: permite analisar e avaliar, de forma mais concreta e 

objetiva e inclusivamente em retrospetiva, se o grupo e/ou a criança esteve 

envolvida em determinada atividade, qual o seu desempenho e se já terá 

alcançado, ou não, determinada competência, saber ou aprendizagem. 

 

Neste processo, o educador terá também em consideração diferentes 

dimensões, tais como: 

- Auto avaliação em que a criança é elemento ativo na tomada de consciência 

das suas próprias competências, identificando os seus progressos e 

dificuldades, o que se revela indispensável a todas as aprendizagens 

significativas. Deste modo a criança integra assim a “avaliação de si” e para si”. 

- Hetero avaliação resultante da apreciação dos seus pares em relação a essas 

mesmas competências, permitindo à criança confirmar ou não, através da 

interação, exploração de situações, resolução de problemas, a imagem que tem 

de si próprio. Desta dinâmica, e com base no conhecimento técnico do 

desenvolvimento na infância, nas características do grupo, e nas características 

individuais da criança, o Educador consegue reunir os indicadores de 

desenvolvimento, objetivos e competências alcançadas por cada criança. 

- Avaliação especializada, a efetuar a alunos com Necessidades Educativas 

Especiais - NEE, revelando-se imprescindível um trabalho técnico 

multidisciplinar, consoante a especificidade da situação da criança. 
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A divulgação de um trabalho permite que outros parceiros o observem, admirem 

e comentem. 

O facto de um trabalho ser alvo de comentários é sem sombra de dúvidas, uma 

avaliação. No contexto do Pré-escolar, estes momentos de avaliação são muito 

importantes para as crianças. 

Estes permitem que a criança se sinta engrandecida pelo que faz, permite que 

ela melhore o seu empenho e ainda possibilita o surgir de novas ideias e planos. 

As crianças gostam de ver os seus trabalhos expostos, sentem-se valorizadas 

se os adultos comentam os seus trabalhos, o que promove a sua auto estima e 

o sentido de responsabilidade. 

Ao longo do ano, serão usados os placares da nossa Instituição para a 

apresentação de fotografias, comentários e trabalhos de expressão plástica 

sobre o projeto, a fim de serem divulgados às crianças da Instituição, pessoal 

docente e não docente da Instituição, famílias das crianças, entre outros adultos. 

Além disso são colocadas fotografias nas redes socias e no site da instituição 

que divulgam algumas das atividades mais importantes promovidas pela 

instituição.  

 

Em contextos educativos torna-se pertinente refletir sobre intenções, ações, 

aprendizagens e até mesmo oportunidades que são oferecidas às crianças 

diariamente. 

Avaliar pressupõe verificar e analisar competências e antecipar o sucesso ou 

insucesso do processo de ensino – aprendizagem. Portanto, é necessário criar 

critérios de avaliação para todos os intervenientes da ação educativa: adultos, 

crianças e comunidade. 

Avalia-se para planificar de uma forma consciente e refletida e agir de acordo 

com o desenvolvimento, necessidades e interesses do grupo.  

Avaliar, é um ato pedagógico que requer uma atitude e um saber específico que 

permitam desenvolver estratégias adequadas, tendo em conta os contextos de 

cada criança e do grupo no respeito pelos valores de uma pedagogia 

diferenciada. Neste sentido, compete ao educador, utilizar técnicas e 

instrumentos de observação e registo diversificados que possibilitam 

sistematizar e organizar a informação recolhida (registos de observação, perfis 
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individuais questionários, entrevistas, cadernetas informativas…), permitindo 

“ver” a criança sob vários ângulos de modo a poder acompanhar a evolução das 

suas aprendizagens, ao mesmo tempo que vai fornecendo elementos concretos 

para a reflexão e adequação da sua intervenção educativa. 

Compete também ao educador, comunicar aos pais e encarregados de 

educação o que as crianças sabem e são capazes de fazer, através de uma 

informação global escrita das aprendizagens mais significativas de cada criança, 

realçando o seu percurso, evolução e progressos (planos individuais e relatórios 

individuais). 

Importa salientar que a avaliação comporta vários momentos: planificação, 

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

serão objeto de reformulação sempre que necessário. 

Tendo como principal função a melhoria da qualidade das aprendizagens, a 

avaliação implica, uma construção partilhada que passa pelo diálogo, pela 

comunicação de processos e de resultados, tendo em vista a criação de 

contextos facilitadores de um percurso educativo e formativo de sucesso. 

Para verificar o grau de sucesso da implementação do projeto, será feita uma 

avaliação semestral, baseada fundamentalmente na avaliação que é realizada 

mensalmente tendo em conta a execução dos planos mensais. Estas avaliações 

serão transmitidas ao encarregado de educação nos períodos destinados às 

reuniões individuais. 
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13.Considerações Finais 

 

O projeto curricular é apenas um orientador do trabalho a desenvolver ao 

longo do ano letivo, as direções tomadas serão sempre mantendo o foco no 

grupo e nas suas intenções de aprendizagem, estimulando o sentido e 

pensamento critico, bem como a seu posicionamento na sociedade onde se 

inserem. É fundamental que este projeto se vá transformando e enriquecendo 

ao longo do ano com as vivências e experiências adquiridas por cada elemento 

do grupo em particular e pelo grupo em geral.  

 

 
 

 
“ As crianças são ‘cientistas ativos’ que procuram constantemente 

satisfazer a sua insaciável curiosidade sobre o mundo que as rodeia.” 
 

Reis 2008:16 
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