
 Revisão:  

MOD.EPE.001 Versão 1 
Pág. 1 de 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saúde Cuidada, 
Vida Conservada! 

ANO LETIVO 
2019/2020 



 Revisão:  

MOD.EPE.001 Versão 1 
Pág. 2 de 36  

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Há sempre um momento na infância em que se abre a porta que 

deixa entrar o futuro.”  

Graham Green 
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1. Introdução 
“... o educador é o construtor, o gestor do currículo no âmbito do projeto 

educativo... deve construir esse currículo com a equipa pedagógica, escutando 

os saberes das crianças e suas famílias, os desejos da comunidade... .”  

Teresa Vasconcelos 

  

  O projeto curricular deve espelhar a importância que o ato de refletir, 

pesquisar e elaborar um plano de trabalho tem na educação dos mais novos. 

Por norma o projeto curricular deve surgir da iniciativa e curiosidade das 

crianças contudo, tendo em conta variantes como a faixa etária do grupo, cabe 

ao educador estabelecer e delimitar as estratégias/atividades que irão ao 

encontro dos interesses e necessidades do mesmo.  

Para o desenvolvimento global da criança situada num contexto social, 

toda a ação pedagógica deve exercer uma função estrutural e construtiva, 

funcionando como produto e agente de transformação do meio.  É neste meio 

do qual a criança faz parte, que ela terá que se encontrar e descobrir a sua 

forma de expressão e realização. 

 O educador deve ter a sensibilidade necessária para acolher e valorizar 

tudo aquilo de que a criança é portadora, e compreender que é a partir das 

crianças, das suas perguntas, observações, silêncios, alegrias e tristezas que 

deve centrar o seu trabalho e as suas atividades. Este tipo de atitude exige 

uma certa flexibilidade e abertura, pois envolve uma procura do mundo da 

criança, dos seus interesses e vivências, e uma criatividade constante. Este é 

o espírito e atitude que penso estar subjacente à prática pedagógica de 

qualquer contexto educativo.   

Como Educadora da sala de 4-5 anos, pretendo facilitar e dar pistas às 

crianças para que elas próprias utilizem os seus meios, os aperfeiçoem, os 

variem e os enriqueçam à medida que vão assimilando aquilo que já sabem 

com as novas aquisições. A minha intervenção deve ser sempre consciente e 

ter a finalidade de apoiar, estruturar, estimular e/ou modificar uma situação, 

atitude ou ação que vise a construção da própria criança. 
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O presente documento diz respeito ao Projeto Curricular da Sala de 4-

5 anos, cujo lema este ano é “Saúde cuidada, vida conservada!”, e tem como 

base de orientação o Projeto Educativo da Instituição “(Cres)Ser Saudável” e o 

Projeto Pedagógico “Crescer a mexer!”. 

O projeto curricular de sala foi elaborado a partir dos fundamentos e 

princípios orientadores para a educação de infância, princípios que traduzem 

uma determinada perspetiva de como as crianças se desenvolvem, aprendem 

e se relacionam com o mundo que as rodeia.  

A minha ação como educadora deverá assentar num ciclo interativo de 

observar, planear, agir e avaliar, apoiando-me em diferentes formas de registo 

e documentação, adequando-as às características de cada criança, do grupo 

e do contexto social. 

O desenvolvimento curricular, da responsabilidade do educador, tem 

por base as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e os 

seus objetivos gerais (de acordo com a Lei- Quadro da Educação Pré-Escolar 

(LQEPE)). Desta forma, o educador, juntamente com a sua equipa, devem 

procurar articular valores e metodologias pessoais e outros documentos de 

referência com vista a:  

 Promover o envolvimento 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;  

 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 espírito crítico; 
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 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, 

nomeadamente no âmbito da saúde individual e coletiva; 

 Proceder á despistagem de inadaptações, deficiências, ou 

precocidades e promover a melhor orientação e encaminhamento; 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e 

estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade. 
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2. Contextualização / 

Fundamentação 

Teórica 
“A promoção da educação para a saúde em meio escolar é um processo 

em permanente desenvolvimento para o qual concorrem os setores da 

Educação e da Saúde. Este processo contribui para a aquisição de 

competências das crianças e dos jovens, permitindo-lhes confrontar-se 

positivamente consigo próprios, construírem um projeto de vida e serem 

capazes de fazer escolhas individuais, conscientes e responsáveis. A 

promoção da educação para a saúde na escola tem, também, como missão 

criar ambientes facilitadores dessas escolhas e estimular o espírito crítico para 

o exercício de uma cidadania ativa.” 

In Protocolo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde   

 

Através da exploração do projeto “Saúde cuidada, vida conservada”, 

pretendemos falar da importância de adotar hábitos, tanto diários como a longo 

prazo, relacionados com a higiene e saúde, que tanto ajudarão as nossas 

crianças a crescerem saudáveis. 

Adotar um estilo de vida ativo e saudável constitui um fator importante 

para crescer de forma adequada e divertida e pode contribuir para uma boa 

saúde, tanto na infância como na idade adulta. Tal como globalmente 

preconizado, os hábitos que promovem uma boa saúde deverão iniciar-se 

numa idade precoce. 

Desta forma, assumindo a escola uma postura preventiva, a nossa 

responsabilidade, enquanto adultos e agentes educativos, é motivar as 

gerações futuras a adquirir hábitos saudáveis, é colaborar na educação das 

crianças para a importância de ter um estilo de vida saudável e ativo. 

Ainda que as crianças e adolescentes considerem que têm muito tempo 

para ser adultos e que está ainda longe a necessidade de reduzir o risco de 

doenças, devem aprender a cuidar da sua própria saúde e higiene. 
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Hábitos saudáveis de higiene pessoal, prevenção de doenças, higiene 

do sono, socialização, prevenção e segurança rodoviária e prevenção 

ambiental e reciclagem serão temas abordados e explorados que, juntamente 

com a adoção de uma alimentação saudável e equilibrada e da prática do 

exercício físico, farão com que as nossas crianças se tornem mais saudáveis, 

com menos fatores de risco para uma série de doenças e cidadãos de um 

ambiente mais adaptativo e são.   

Desta forma, pretendemos não só estimular e reforçar a importância de 

comportamentos saudáveis a título pessoal, mas reforçar também que somos 

seres sociais, inseridos em variados sistemas socias e que, por isso, devemos 

sempre pensar em nós enquanto indivíduos, mas também no ambiente em 

que nos inserimos. Daí surgirem os temas da prevenção ambiental e 

reciclagem ou a socialização, pois só assim seremos seres plenos e 

verdadeiramente saudáveis e felizes.  

Neste sentido, a perspetiva que pretendemos transmitir é a de que para 

nos sentirmos plenos e saudáveis, torna-se importante percebermos que 

somos um ser biopsicossocial, ou seja, devemos assegurar o nosso bem estar 

nestas três vertentes tão importantes, designadamente, a nível biológico 

(ausência/prevenção de doenças), psicológico (bem estar psíquico e 

emocional) e social (vivermos enquanto cidadãos e seres adaptados 

socialmente e nos vários ambientes em que nos inserimos). 
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3. Caracterização do 

Espaço Físico 
 

A sala é um espaço educativo onde as crianças passam a maior parte 

do tempo, e por isso tive o cuidado em organizá-lo em função da idade do 

grupo e de forma a permitir às crianças a escolha de diferentes tipos de 

atividades. É uma sala que tem todas as condições para o fim a que se destina 

a educação de infância, pois tem os materiais e equipamentos pedagógicos 

essenciais e necessários que contribuem para o desenvolvimento sensório-

motor do grupo de crianças.  

O ambiente é propositadamente arrumado para aguçar a curiosidade 

das crianças. A arrumação da sala pode sofrer mudanças, segundo a 

planificação da educadora, o desejo das crianças e os novos materiais 

adquiridos.  

As crianças ao chegarem à sala, devem encontrar os móveis e os 

materiais arrumados de forma agradável, bem organizados e convidativos 

para que se sintam motivadas, saibam escolher o que desejam e colaborem 

com a organização da sala. Caso as áreas não estejam bem definidas e os 

materiais colocados cada dia num lugar diferente, as crianças não sabem o 

que podem fazer e ficam desorientadas, incapazes de assumir a atitude de 

autonomia que se deseja estimular.  

A sala está dividida nos seguintes cantinhos: 

 Cantinho do faz de conta; 

 Cantinho dos jogos de chão; 

 Cantinho dos jogos de mesa; 

 Cantinho da leitura; 

 Cantinho do grande grupo/ presenças; 

 Cantinho das atividades de expressão plástica; 

 

Como educadora, tenho a plena consciência que devo saber planear, 

(re)ajustar e avaliar num processo contínuo, de modo a garantir a qualidade e 
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o que é melhor para as crianças. O ambiente físico é apenas parte daquilo que 

faz a qualidade de um contexto educativo.  

O cantinho do faz-de-conta é o local onde as crianças podem realizar 

as suas atividades de faz-de-conta. Esta área contém a cozinha, o quarto e as 

trapalhadas, através da imitação dos adultos que observam no seu dia-a-dia 

(aqui as crianças podem assumir os seguintes papéis: ser mãe, pai, filho, 

professor, bebé, ou mesmo “Sr. Doutor”, etc.). Com estas experiências as 

crianças desenvolvem competências básicas como a linguagem oral, o 

respeito pelos outros, a auto-estima e a capacidade de iniciativa e autonomia.  

O cantinho do grande grupo/ presenças é o local de reunião do grande 

grupo, onde diariamente conversamos, resolvemos problemas, trazemos 

novidades, ouvimos histórias, ouvimos músicas ou cantamos canções, etc, é 

também aqui que fazemos o planeamento das atividades do dia. Também 

fazemos o preenchimento da Baliza das Presenças.  

No cantinho das atividades de expressão plástica, as crianças podem 

realizar atividades de recorte e colagem, pintura, desenho, etc. Nesta área o 

grupo vai desenvolver: a atenção, concentração e empenhamento nas suas 

tarefas; autonomia e responsabilidade; capacidade para utilizar de forma 

adequada diferentes materiais e para terminar as tarefas que inicia; 

habilidades básicas (desenhar, recortar, colar, pintar, etc.); o seu sentido 

estético e artístico.  

No cantinho da leitura, as crianças desenvolvem competências como a 

imaginação, criatividade, gosto pela leitura e iniciação à escrita, recontam 

histórias e descrevem imagens. Através da leitura de imagens, as crianças têm 

a capacidade de se expressar de forma desinibida.  

No cantinho dos jogos de mesa, através de puzzles, jogos de encaixe, 

enfiamentos, blocos lógicos, dominós, cartas a criança tem a possibilidade de 

desenvolver as capacidades de memória e concentração, estimular a atenção 

e a compreensão e principalmente desenvolver noções ligadas ao raciocínio 

lógico- matemático.  

No cantinho dos jogos de chão, local onde se encontram legos, jogos 

de construção e pistas, que possibilitam à criança promover destrezas na 

manipulação dos materiais, para a construção de novas possibilidades, 
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desenvolver a ordenação harmoniosa e a composição no espaço 

tridimensional e estimula a criança a explorar as possibilidades dos diferentes 

jogos. É uma área onde as crianças podem efetuar experiências (à 

semelhança da Casinha) de faz-de-conta e imitação do adulto, desenvolvem 

todas as competências enunciadas para a Casinha.  

Existem outros espaços que fazem parte do espaço educativo que 

permitem aprendizagens e o desenvolvimento de competências. O espaço 

exterior é um local onde as crianças têm a possibilidade de explorar e realizar 

brincadeiras que no interior da sala não são possíveis. O espaço das refeições 

e da higiene, permitem a aquisição de algumas competências e regras sociais, 

que se referem sobretudo aos cuidados básicos de alimentação e higiene. 
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4. Organização do 

Tempo 
 

O tempo educativo tem, regra geral, uma distribuição flexível, embora 

corresponda a momentos que se repetem com uma certa periodicidade. A sucessão 

de cada dia tem um determinado ritmo existindo uma rotina, que é educativa porque é 

intencionalmente planeada pelo educador e é conhecida pelas crianças, que sabem o 

que podem fazer nos vários momentos e prever a sua sucessão.  

As referências temporais estabelecidas pela rotina, transmitem segurança à 

criança e servem como fundamento para a compreensão do tempo, e 

simultaneamente, fomentam a sua autonomia e iniciativa. 

A rotina diária determina o funcionamento da sala, do grupo e dos adultos e 

deve estar intimamente relacionada com a organização do espaço, pois a utilização do 

tempo, depende das experiências e oportunidades educativas que se podem retirar 

dos espaços; a articulação entre tempo e espaço deve ser planeada pelo educador, e 

ter em conta as caraterísticas do grupo e as necessidades das crianças. 

A rotina, segundo Zabalza, é um instrumento que, enquanto estrutura 

organizacional pedagógica, permite ao educador promover atividades educativas 

diferenciadas, de acordo com as experiências que pretende promover. Uma rotina 

diária consistente, permite à criança a realização dos seus interesses, fazer escolhas, 

tomar decisões e resolver problemas. 

Ainda para o referido autor, a rotina baseia-se na repetição de atividades e 

ritmos, na organização espácio-temporal da sala e desempenha importantes funções 

na configuração do contexto educativo. 
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Horário Atividades/Rotinas Recursos humanos 

7h30m - 8h30m Receção das crianças na sala de apoio Aux. Ação Direta 

8h30m- 9h30m Acolhimento das crianças com atividades 
dirigidas (planeamento das tarefas do dia, 

marcação de presenças, saudações a 
todos os membros do grupo, leitura de 

histórias, reflexões em grupo) 

 
 

Educadora de infância 

9h30m-09h50m Reforço matinal (fruta, bolacha) Educadora de infância 

09h50m – 10h00m Higiene Educadora de infância 

10h00m- 12h00m Atividades dirigidas pelo educador de 
acordo com a planificação mensal da sala; 

Educadora de infância 
Aux. Ação Educativa 

12h00m- 12h45m Almoço Educadora de infância 
Aux. Ação Educativa 

12h45m-13h00m Higiene Aux. Ação Educativa 

13h00m- 14h00m Atividades livres de iniciativa da criança; 
Brincar social espontâneo 

Aux. Ação Educativa 

14h30m- 15h45m 
 

Atividades dirigidas pelo educador de 
acordo com a planificação mensal da sala; 

Educadora de infância 
Aux. Ação Educativa 

16h00m- 16h20m Lanche Educadora de infância 
Aux. Ação Educativa 

16h20m – 16h40m Higiene Aux. Ação Educativa 

16h20m- 19h00m Componente de apoio à família; Aux. Ação Educativa 
 

 

 

Rotina Diária da sala de 4-5 anos 
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Tabela das Atividades Curriculares e Extra Curriculares 

 

 

 

 

 

 

Segunda 
feira 

Terça 
feira 

Quarta 
feira 

Quinta 
feira 

Sexta 
feira 

Expressões 
Artísticas 
9h00min 

   Yoga 
10h00min 

Hora do 
Conto 

10h30min 

Natação 
11h00min 

 Patinagem 
10h45min 

 

  Expressão 
Motora 

15h00min 

Aprende 
Brincando 
(5/6 anos) 
14h30min 
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5. Caracterização do 

Grupo de Crianças 
 

 

O grupo é composto por 22 crianças, com idades compreendidas entre 

os 4 anos e 7 meses e 6 anos e 1 mês (idades em outubro). São 9 meninas e 

13 meninos. Apenas um criança frequenta a instituição pela primeira vez, 

enquanto que as restantes já frequentavam a instituição, tendo 9 transitado da 

sala de 3-4 anos. 

É um grupo muito ativo, participativo e interessado. Organizam-se 

razoavelmente bem para brincar e trabalhar. Estão familiarizados com os 

espaços, materiais, regras, rotinas, adultos e pares. Em termos de 

desenvolvimento global, o grupo apresenta, de um modo geral, o 

desenvolvimento esperado para a sua faixa etária, quer a nível motor, cognitivo 

e emocional. Nota-se alguma dificuldade por parte de algumas crianças no que 

se refere á verbalização das suas ideias e necessidades, demonstrando 

alguma imaturidade em lidar com alguns constrangimentos. 

As crianças da sala de 4-5 anos estão mais atentas e disponíveis para 

atividades de grande grupo que envolvam histórias, dramatizações, rodas e 

canções mimadas e jogos orientados de grande movimento. Estão muito 

virados para a “descoberta e porquê das coisas”, gostam de participar com 

ideias e sugestões. 

Das 22 crianças da sala, 13 têm ingresso na escola primária com 

carácter obrigatório, enquanto que para 7 das crianças, a sua entrada é de 

caráter facultativo, dependendo da sua maturidade e desenvolvimento. 

Há ainda a ressalavar que existe uma criança com necessidades 

educativas especiais (Transtorno do Espectro Autista), sendo acompanhado 

também por uma equipa de intervenção precoce. 
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6. Constituição da 

Equipa 
 

A equipa é uma peça chave para uma boa estabilidade emocional e um 

ambiente equilibrado dentro da sala. Um bom relacionamento e efetiva ajuda 

entre a equipa, promove um ambiente educativo estável, bem estruturado, que 

contribui para o bem-estar das crianças, para que as aprendizagens se façam 

de forma harmoniosa e onde as crianças se sintam seguras e felizes.  

A equipa pedagógica é constituída por uma educadora de infância e por 

uma auxiliar de ação educativa. 

 

Identificação Função Nº de elementos 

Paula Brás Educadora de infância 
2 

Sofia Raposo Auxiliar de Ação educativa 

 

Apresento também as colaboradoras, comuns a todas as respostas sociais, 

necessárias para o bem-estar das crianças no seu dia a dia em todas as áreas 

(higiene, alimentação…):  

 Isabel Costa (Diretora Técnica); 

 Inês Silva (Psicóloga); 

 Ana Rita Mira (Nutricionista); 

 Filomena Silva (Motorista); 

 Helena Santos (1.ª Escriturária); 

 Paula Silva (Auxiliar de serviços gerais); 

 Lélia Silva (Auxiliar de serviços gerais); 

 Delminda Almeida (Cozinheira); 

 Delminda Lopes (Ajudante de cozinha); 

 Iola Martins (Ajudante de cozinha);  

 Maria da Conceição Silva (Ajudante de cozinha). 
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7. Objetivos 

Operacionais 

 Estimular hábitos de autonomia; 

 Apostar na diversidade alimentar e contribuir para reduzir o consumo 

de produtos processados; 

 Promover a educação para a saúde; 

 Sensibilizar as crianças, com a ajuda de profissionais, para a 

importância das medidas preventivas, visando o melhor estado de 

saúde; 

 Motivar as crianças para a prática da atividade física, como parte 

integrante da vida diária; 

 Contribuir para a redução do sedentarismo; 

 Incentivar ao brincar livre; 

 Motivar para a leitura; 

 Prevenir doenças; 

 Fomentar a participação das famílias no processo educativo; 

 Promover o desenvolvimento da linguagem e a sua expressão, nas 

mais variadas formas; 

 Desenvolver competências lógico-matemáticas; 

 Valorizar a convivência social positiva; 

 Contribuir para a formação de cidadãos livres, responsáveis e 

intervenientes no meio em que vivem; 

 Promover a aprendizagem e o conhecimento sociocultural, através do 

acesso a um conjunto de experiências que se pretendem inovadoras 

e estimulantes; 

 Promover o sentido de entreajuda e cooperação; 

 Incentivar o espírito de iniciativa; 

 Desenvolver a motricidade global; 
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 Desenvolver a motricidade fina; 

 Desenvolver a capacidade de se situar no tempo e no espaço; 

 Desenvolver a coordenação visual-motora, óculo-manual e audio-

motora; 

 Familiarizar as crianças com o código escrito; 

 Promover a correta articulação das palavras; 

 Desenvolver a capacidade de comparação e classificação; 

 Estimular a noção de número; 

 Desenvolver a capacidade de associar o número à quantidade; 

 Despertar o gosto pelas diferentes expressões; 

 Levar a criança a conhecer o meio envolvente; 

 Desenvolver de uma postura corporal correta;  

 Desenvolver a autoconfiança e autoestima;  

 Desenvolver capacidades físicas;  

 Proporcionar experiências desafiantes e diversificadas para a criança 

conhecer e a usar melhor o seu corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Revisão:  

MOD.EPE.001 Versão 1 
Pág. 19 de 36  

 

8. Estratégias e 

Métodos  

 Potenciar brincadeiras de exploração no espaço exterior; 

 Trabalho individual e em grupo; 

 Diálogos em grande grupo sobre os temas abordar; 

 Exploração de imagens; 

 Leitura de histórias; 

 Introdução e exploração dos quadros das presenças e do tempo; 

 Exploração de lengaslengas, poesias, etc.; 

 Exploração de canções;  

 Ações de sensibilização sobre prevenção rodoviária, hábitos de higiene 

oral, alerta para perigos diversos, entre outros; 

 Visitas à Biblioteca Municipal de Anadia; 

 Jogos de faz de conta; 

 Jogos de expressão motora; 

 Utilização de vídeos e power point no computador; 

 Utilização de diferentes técnicas de expressão plástica e de diferentes 

materiais; 

 Passeios/ visitas ao exterior; 

 Registo fotográfico e de vídeo;  

 Exploração do livro de fichas; 

 Promover a autonomia de cada criança nas diversas atividades da 

rotina diária; 
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9. Atividades Sócio-               

-Pedagógicas 
As atividades sócio-pedagógicas agendadas para este ano letivo são: 

 

Setembro 2019 

 Adaptação ao espaço físico, aos adultos responsáveis e às novas 
dinâmicas; (de 2 a 30 de setembro) 

 
Outubro 2019 

 Atividade institucional no âmbito do Dia Mundial da Música; (1 de 

outubro) 

 Atividade institucional alusiva ao Dia Mundial da Alimentação; (16 de 

outubro) 

 Comemoração do Halloween: (31 de outubro) 

- Decoração so jardim da instituição com abóboras; 

- Baile de Halloween; 

 

Novembro 2019 

 Comemoração do Dia de São Martinho: (11 de novembro) 

- Mgusto tradicional de São Martinho; 

 Comemoração do Dia Nacional do Pijama; (20 de novembro) 

 

Dezembro 2019 

 Construção e abertura diária do calendário do advento; (de 1 a 24 de 

dezembro) 

 Festa de Natal da Instituição; (20 de dezembro) 

 

Janeiro de 2020 

 Comemoração do Dia de Reis: (6 de janeiro) 

- Cosntrução de uma coroa de Reis; 
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Fevereiro de 2020 

 Cortejo de Carnaval pelas ruas de Mogofores; (21 de fevereiro) 

 

Março de 2020 

 Realização de um presente e placar comemorativos do Dia do Pai; (19 

de março) 

 Dia da Árvore, da Floresta e da Água: (20 de março) 

- Plantação de flores e de uma árvore no parque exterior; 

- Piquenique no Parque da Curia; 

 

Abril de 2020 

 Comemoração do Dia Mundial do Livro Infantil/ Dia Mundial do Livro: 

(data a definir) 

- Visita de um/a autor/a para a apresentação de um livro infantil; 

 Comemoração do Dia da Saúde: (7 de abril) 

- Visita de técnicos de saúde para sensibilização para hábitos 

saudáveis; 

 Realização de uma lembrança da Páscoa; (6 a 9 de abril) 

 Comemoração do Dia Mundial da Dança: (29 de abril) 

- Realização de uma aula de dança conjunta; 

 Realização de um presente e placar comemorativos do Dia da Mãe; (30 

de abril) 

 

Maio de 2020 

 Dia Mundial da Família: (15 de maio) 

- Atividades livres propostas pelas famílias a dinamizar na sala; 

 

Junho de 2020 

 Atividades no extrior comemorativas do Dia Mundial da Criança; (1 de 

junho) 

 Comemoração do Dia Mundial dos Oceanos: (21 de junho) 
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- Recolha de objetos e lixo existentes nas praias para construção de 

uma escultura; 

 Festa de Finalistas e encerramento do Ano Letivo; (26 de junho) 

 

Julho de 2020 

 Ida à praia; (de 6 a 10 de julho) 

 

Como forma de organizar os diversos temas que iremos explorar, subdivididos 

os mesmos pelos diversos meses do ano letivo. 

 Outubro, novembro e dezembro – “Higiene Pessoal e Saúde; 

 Janeiro e fevereiro – “Ambiente e Reciclagem”: 

 Março e abril – “Prevenção e Segurança Rodoviária”; 

 Maio e junho – “Brincar/ Socializar”; 
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10. Plano de 

Formação / 

Informação 
No decorrer do presente projeto, será realizada pelo menos uma ação 

de formação/sensibilização dirigida aos pais e encarregados de educação das 

crianças. O tema da ação de formação/sensibilização será definido após um 

levantamento de necessidades formativas por parte dos encarregados de 

educação/pais, no decorrer do presente ano letivo. 
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11. Recursos 

 

Recursos humanos: 

 Educadoras de infância;  

 Ajudantes de ação educativa;  

 Diretora técnica; 

 Psicóloga; 

 Crianças;  

 Família;  

 Comunidade envolvente; 

 Outros intervenientes no processo educativo.  

 

Recursos materiais: 

 Material didático; 

 Material de desgaste; 

 Material de desperdício; 

 Material audiovisual; 

 Instrumentos musicais; 

 Máquina fotográfica; 

 Músicas; 

 Fotocopiadora. 

 

Recursos Físicos: 

 Sala (espaço interior); 

 Espaço exterior (Parque Infantil, jardim e área envolvente); 

 Estabelecimento/Instituição (salão Polivalente, refeitório e todos os 

espaços onde as crianças convivem); 

 Outros espaços da comunidade; 
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11. Calendarização 

 
 
 

Área de 

Intervenção 
Objetivos 

Atividades a 

realizar 
Recursos necessários Calendarização Local 

Área da formação 
pessoal e social 
 

-Respeitar o outro; 

-Saber estar em grupo; 

-Partilhar brinquedos; 

- Identificar e cumprir 

determinadas regras; 

-Dizer o nome completo; 

-Dizer a idade e o sexo; 

-Estimular a noção de 

responsabilidade e de 

autonomia. 

 

 

-Organizar a sala por 

cantinhos e atribuir o número 

de crianças a frequentar em 

cada um; 

-Elaborar o quadro das 

presenças e dos aniversários; 

-Explorar as rotinas diárias; 

-Preenchimento por parte de 

cada criança do quadro de 

presenças e do tempo; 

-Diálogos/momentos em 

grande grupo, pequenos 

grupos e individuais; 

-Realizar jogos em grande e 

pequenos grupos; 

-Contar histórias. 

Humanos  

Educadora; 

Psicóloga; 

Ajudante de ação educativa. 

 

 

Setembro a Julho 
CSMAM 

Materiais 

Cartolinas; 

Papel de máquina; 

Picos; 

Esponjas; 

Tesoura; 

Livros; 

Jogos; 

Papel autocolante transparente; 

Livro de fichas. 
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Financeiros 

 

Linguagem oral e 
abordagem à 
escrita 
 

-Memorizar e compreender 

frases; 

-Enriquecer o vocabulário; 

-Estimular a capacidade de 

memorização/atenção; 

-Desenvolver e aperfeiçoar a 

linguagem oral; 

-Contribuir para uma boa 

pronuncia e articulação de 

frases e palavras; 

-Recontar factos passados; 

-Conhecer e nomear cores; 

-Identificar e elaborar alguns 

opostos; 

Reconhecer algumas letras e 

números; 

-Identificar a primeira letra do 

nome; 

-Identificar as letras do 

primeiro nome; 

-Dialogar em pequeno e 

grande grupo; 

-Realizar pequenos recados; 

-Realizar jogos de linguagem; 

- Ouvir, contar histórias; 

-Criar e contar histórias 

através de imagens; 

-Hora do conto na sala e na 

Biblioteca Municipal de 

Anadia; 

-Dialogar/Contar como correu 

o fim de semana e o que se 

realizou no dia anterior na 

sala; 

-Explorar rimas, lengaslengas 

e pequenos poemas; 

-Explorar as cores; 

-Realizar jogos dos opostos; 

-Realizar o livro de fichas; 

-Contar histórias; 

Humanos  

Educadora; 

Psicóloga; 

Ajudantes de ação educativa; 

Bibliotecária ; 

Pais; 

Motorista; 

Comunidade educativa. 

Setembro a Julho 

CSMAM 
 
Biblioteca Municipal de 

Anadia 

Materiais 

Livros de histórias, rimas e 

lengaslengas; 

Livro de fichas; 

Imagens. 

 

 

Financeiros 



 Revisão:  

MOD.CRE.001 Versão 1 
Pág. 27 de 36  

 

-Identificar/conhecer os 

números de 1 a 20; 

-Identificar o nome; 

-Saber manusear/explorar 

um livro; 

-Estimular/Contar histórias 

através de imagens; 

Escrever com lápis e 

marcadores; 

-Fazer grafismos; 

-Escrever o nome sem copiar; 

-Escrever os números até 10; 

-Despertar o gosto pelo 

desenho. 

 

 

 

 

-Explorar os números e sua 

identificação; 

-Explorar livros no cantinho 

da biblioteca; 

-Incentivar a frequentar o 

cantinho da biblioteca; 

-Realizar grafismos; 

-Realizar desenho escrito em 

atividade de mesa;  

-Identificar os trabalhos com 

o seu nome; 

-Realizar fichas de 

matemática de copiar 

números; 

-Colocar lápis de cor e 

marcadores ao alcance para 

usarem sempre que 

necessitarem. 

 

 
Matemática  
 
 
 
 
 

-Contar até 20; 

-Associar o número à 

quantidade; 

- Ter noção de mais/menos; 

muito/pouco; cheio/vazio; 

-Elaborar uma régua 

numérica; 

-Realizar o livro de fichas; 

-Realizar jogos de 

matemática; 

Humanos  

-Educadora; 

-Psicóloga; 

-Ajudantes de ação educativa. 
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Matemática  
 
 

grande/pequeno; cima/baixo; 

atrás/à frente; dentro/fora; 

aberto/fechado; perto/longe; 

ao lado de; 

-Ser capaz de agrupar e 

formar conjuntos pela 

igualdade/semelhança; 

-Identificação da mão direita 

e da mão esquerda. 

-Ter noção de primeiro e 

último; 

-Saber os dias da semana por 

ordem. 

 

-Explorar o quadro das 

presenças (número de 

crianças presentes e 

ausentes); 

-Realizar jogos dos opostos; 

-Formar conjuntos com 

objetos usando as suas 

caraterísticas; 

-Realizar jogos de mesa e de 

chão da sala (puzzles; legos; 

dominó…); 

-Exploração das formas 

geométricas; 

-Explorar o quadro das 

presenças (dias da semana); 

-Diálogo em pequeno e 

grande grupo; 

-Formar a fila no comboio e 

explorar a noção de primeiro 

e último; 

-Hora do conto na sala e na 

Biblioteca Municipal de 

Anadia. 

Materiais 

Jogos de mesa e de chão; 

Livro de fichas; 

Cartolinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Setembro a Julho 

 

 

 

 

 

CSMAM 

Financeiros 

Humanos 
Educadora; 
Psicóloga; 
Ajudantes de ação educativa; 
Bibliotecária; 
Motorista. 

Setembro a Julho 

CSMAM 
 

Biblioteca Municipal de 

Anadia 

Materiais 
Livro de fichas 
Livros de histórias 
 

Financeiros 
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Área de 

Intervenção 
Objetivos 

Atividades a 

realizar 
Recursos necessários Calendarização Local 

Educação física 

-Saltar ao pé coxinho; 

-Saltar a pés juntos; 

-Subir escadas com 

alternância; 

-Dar um pontapé numa bola a 

correr sem parar; 

-Levantar-se sem ajudas das 

mãos; 

-Desapertar/abotoar botões; 

-Calçar/descalçar meias e 

sapatos; 

-Manter-se num só pé; 

-Sem dobrar os joelhos tocar 

na ponta dos dedos dos pés. 

 

 

 

-Realizar passeios ao 

exterior; 

-Exploração de diversos 

jogos pré-desportivos; 

- Auas de Expressão Motora 

Humanos  

Educadora 

Ajudantes de ação educativa 

Motorista 

Professor de ginástica 

(CrossCompany). 

 

Setembro a Julho 

CSMAM 

Comunidade 

envolvente 

Materiais 

-Rádio; 

-Material de expressão motora; 

 

 

Financeiros 

Educação artística 

-Realizar o traço com 

segurança; 

-Picotar de forma minuciosa; 

-Pintar obedecendo aos 

contornos; 

-Realizar desenhos alusivos 

a histórias que ouviram; 

-Realizar desenho orientado; 

-Explorar a figura humana; 

-Picotar figuras; 

-Realizar grafismos; 

Humanos 

Educadora; 

Ajudantes de ação educativa; 

Professora de musica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSMAM 

 Materiais 

-Livro de fichas; 
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-Realizar jogos de 

enfiamentos e de encaixe; 

-Copiar formas elementares; 

-Aperfeiçoar o recorte; 

-Desenhar a figura humana 

com cabeça e mais dois 

elementos; 

-Pegar corretamente no lápis 

e no pincel; 

-Desenhar a figura humana 

com cabeça, tronco e 

membros; 

-Fazer a distinção nos 

desenhos do céu e da terra; 

-Reconhecer/conhecer as 

cores; 

-Representar nos desenhos 

figuras reconhecíveis; 

-Despertar o gosto pela 

pintura. 

 

-Despertar o gosto pelo jogo 

dramático; 

-Realizar jogos de mesa e de 

chão; 

-Colorir desenhos; 

-Explorar as cores; 

-Moldar plasticina; 

-Recortar figuras; 

-Realizar o livro de fichas; 

- Explorar diferentes técnicas 

de expressão plástica; 

-Explorar/ manusear diversos 

materiais; 

-Realizar trabalhos em 3d; 

-Exploração de jogos 

interativos; 

 

 

 

 

 

 

 

-Realizar jogos dramáticos; 

-Incentivar bastante ao jogo 

faz de conta; 

-Lápis de cor, marcadores; 

-Plasticina; 

-Desenhos para colorir; 

-Tesouras; 

-Picos; 

-Instrumentos musicais; 

-Imagens.  

 

 

 

 

 

 

Setembro a Julho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro a Julho 

Financeiros 
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-Despertar o gosto por 

representar determinados 

papéis; 

 

 

 

  

-Estar atento às mudanças de 

ritmo; 

-Reconhecer e imitar sons de 

animais, da natureza, entre 

outros; 

-Contactar com instrumentos 

musicais. 

 

-Participar nas diversas 

festas e atividades da 

instituição; 

-Jogos de mímica; 

 

 

 

-Frequentar as aulas de 

expressão musical; 

-Realizar jogos rítmicos; 

-Realizar jogos de repetição; 

-Contactar com instrumentos 

musicais explorando-os e 

identificando-os. 
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Ciências  

-Reconhecer e compreender 

alguns fenómenos naturais; 

-Identificar/observar as 

características das 4 

estações do ano; 

-Identificar/observar 

diferenças. 

-Saber o nome das 4 

estações do ano; 

- Estimular os 5 sentidos 

(tato, visão, olfato, paladar, 

visão) ; 

-Identificar alimentos 

saudáveis e menos 

saudáveis;  

- Conhecer os cuidados a ter 

com os alimentos; 

-Conhecer e identificar a roda 

dos alimentos; 

- Promover o 

desenvolvimento de hábitos 

saudáveis. 

- Reconhecer aspetos 

relacionados com a aquisição 

de hábitos de vida saudável; 

 

 

-Explorar as características 

das estações do ano (frutos, 

animais e condições 

climatéricas), usando como 

suporte imagens e passeios 

ao exterior para observar a 

natureza; 

-Realizar o livro de fichas; 

-Realizar fichas de descobrir 

as diferenças. 

-Explorar imagens das 

estações do ano e realizar 

trabalhos relativos a este 

tema; 

-Realizar Jogos que 

permitam explorar os 5 

sentidos para identificar 

alimentos;  

-Exploração de imagens 

alusivas aos diversos hábitos 

de vida saudável;  

-Contar histórias; 

 

Humanos  

Educadora; 

Ajudantes de ação educativa; 

Motorista. 

 

Setembro a Julho 

CSMAM 

Comunidade 

envolvente 

Materiais 

-Imagens alusivas às estações do 

ano; 

-Livro de fichas; 

-Utilização de imagens alusivas aos 

hábitos saudáveis; 

Financeiros 
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12.Indicadores de 

Avaliação 
 

O Educador é responsável pela intervenção pedagógica numa sala de 

atividades, pois quando planifica tem que ter em atenção o grupo de crianças 

e o seu meio social e familiar. Desta forma, o Educador deve basear-se no 

desenvolvimento infantil, e ser capaz de refletir sobre si e sobre a sua ação de 

modo a reformulá-la se necessário. A sua atitude pessoal e profissional, deve 

criar um ambiente facilitador de bem estar e deve ter competências, tais como: 

observar, analisar, refletir e avaliar, competências de comunicação não verbal 

e observação participante, para além de ter a capacidade de criar uma relação 

próxima com cada criança. 

A avaliação verificar-se-á em diversos momentos, com 

intencionalidades diferentes e utilizando instrumentos e estratégias variadas. 

Realizar-se-á através: 

 

✓ Das observações diárias; 

✓ Dos registos escritos e fotográficos, realizados em cada atividade, 

referentes à participação e interesse das crianças na mesma, assim 

como à comparação entre os objetivos propostos e os que foram ou não 

atingidos; 

✓ Do feedback das famílias; 

✓ Das reuniões ou encontros com as famílias; 

✓ Programas de acolhimento inicial; 

✓ Perfis de desenvolvimento; 

✓ Planos individuais trimestrais e respetivas avaliações; 

 

Qualquer destes processos visa diferentes objetivos e funções: 

➢ Maior conhecimento de cada criança e do grupo; 
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➢ Melhor organização do espaço, tempo, grupo e materiais; 

➢ Comunicação com os pais; 

➢ Comunicação com outros técnicos; 

➢ Continuidade educativa. 
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13.Considerações 

Finais 
A faixa etária doa 4 aos 6 anos é decisiva no desenvolvimento da 

criança a todos os níveis. É necessário que a equipa pedagógica e os pais, 

funcionem como um todo, de forma a conseguirem dar resposta às 

necessidades da criança. 

Ao longo deste ano, procurarei desenvolver atividades/estratégias, que 

me permitam atingir os objetivos propostos neste projeto. Para isso, conto com 

o empenho, esforço, zelo e colaboração de todos: equipa pedagógica, pais, 

instituição e comunidade. 

 É essencial permitir que a criança viva experiências positivas no jardim 

de infância, se sinta segura e confiante na exploração de um mundo, que para 

ela é tantas vezes caótico. 

Cabe-me, a mim, como educadora, assim como a todos os 

intervenientes na educação, caminhar lado a lado com a criança, permitindo 

que dê passos firmes, com segurança, para que a criança de hoje, seja o 

adulto feliz de amanhã.  
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