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11  ––  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

Trabalhar com as crianças em contexto de jardim de infância implica definir formas de pensar e 
organizar, o que origina uma profunda reflexão sobre a importância das atividades, experiências e as 
vivências a proporcionar ás mesmas. 

Neste contexto surge a necessidade de se desenvolver um instrumento de gestão pedagógica, no 
qual deve ser visivel a reflexão e análise dos processos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Este instrumento designado por projeto pedagógico de sala, é um documento que decreta quais 
as prioridades nas aprendizagens e no desenvolvimento do grupo, ao qual irá ser aplicado, de acordo com 
os interesses e necessidades do mesmo. Este projeto respeita ao grupo da sala laranja do 
Estabelecimento de Educação Pré-escolar do Centro Social Paroquial Nossa Senhora de Fátima e 
comtempla as opções e intenções do educador da mesma sala, suportando assim a previsão daquilo que 
irá ser realizado ao longo do ano letivo 2018/2019, de forma a favorecer as aprendizagens e o 
desenvolvimento de cada criança e do grupo em geral. 

É ainda de salientar que, como qualquer projeto este é flexivel, podendo ser alterado pelos 
intervenientes no processo educativo sempre que tal se justificar. 

  

22  ––  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

“A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo 
da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita ligação, 
favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção 
na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.” (in Lei – Quadro da Educação Pré-escolar, OCEPE). 

Quando falamos em Educação para os Valores, convém ter em conta que toda a educação tem 
(ou deveria ter) como objetivo o desenvolvimento integral da criança. Nesta perspetiva, importa salientar 
que “a criança, ao nascer, embora traga consigo os genes necessários para o seu desenvolvimento, é um 
ser culturalmente em branco” (Melo & Pedro, 2000, p. 36), pelo que a educação, quer formal, quer 
informal é de extrema importância para proporcionar o seu desenvolvimento. “Crescer com valores” que 
lhe vão sendo transmitidos, quer pela família, quer pela escola ou pelo mundo exterior, irão ser 
assimilados ao longo do seu desenvolvimento intelectual e psicossocial” (Idem). 
 

33  ––  FFUUNNDDAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  OOPPÇÇÕÕEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  

A escolha do tema: “Eu…”, para este ano letivo prende-se com a necessidade sentida pela equipa 
técnica da instituição no “sentido de reforçar valores” que se estão a desvanecer. Achando necessário 
reforça-los e trabalhá-los desde muito cedo, valorizando, assim cada vez mais, o respeito por nós 
próprios e pelo outro.  
  Este ano letivo trabalhar-se-à as emoções, permitindo a cada criança conhecer-se cada vez 
melhor tornando-se assim, mais autónoma e confiante. 

Trabalhar as emoções como a amizade será um instrumento fundamental para proporcionar a 
criação de laços afetivos e a construção da noção de grupo. 

Para o desenvolvimento do trabalho irei basear-me na aprendizagem ativa, uma vez que as 
crianças aprendem através dos sentimentos. Vendo os valores, que também serão trabalhados, partilha, 
respeito, e reconciliação como um conjunto de características que vão crescendo com a criança para que 
esta adquira as competências desejadas para uma boa convivência com a sociedade. É a partir daqui que 
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todo o restante trabalho será planificado nunca descorando os interesses e as necessidades de cada 
criança. 
  

  

44  ––  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

Os modelos didáticos, são tentativas de interpretar corretamente o processo de desenvolvimento 
da criança, das suas várias fases, os fatores condicionantes, assim como o contexto em que se insere a 
atividade do educador. 

Não tenho um modelo que siga a cem por cento, mas o modelo do qual seleciono mais 
pressupostos é do cognitivista. 

Esta corrente dá importância à cognição social, aprendizagem e ainda ao desenvolvimento 
mental, valoriza o papel das estruturas cognitivas. 

Tem também, uma vertente ecológica, preocupando-se com o meio ambiente que rodeia a 
criança, a capacidade e organização do sujeito face aos estímulos ambientais, salientando sempre, o 
papel ativo da criança no seu próprio desenvolvimento. 

 

  

55  ––  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EEDDUUCCAATTIIVVOO  

  55..11  ––  DDOO  GGRRUUPPOO  

 O grupo é constituído por 15 crianças, entre os dois e os seis anos,6 rapazes e 9 raparigas. Duas 
das quais com 5 anos. 

 É um grupo comunicativo. As crianças que transitaram de creche foram bem recebidas, a sua 
adaptação foi mais fácil, uma vez que para além de virem acompanhadas pela auxiliar o próprio grupo 
ajudou-as a conhecer as novas rotinas e o espaço sala. 

Na área da formação pessoal e social é um grupo comunicativo, embora haja uma criança 
reservada, tímida e com dificuldades em participar nas atividades de grande grupo. 

A relação com os adultos está mais consolidada, são visíveis verdadeiros laços de amizade 
existentes entre eles. Cada vez é maior a cumplicidade nas brincadeiras. 

O jogo é quase sempre realizado em pequenos grupos. A recetividade às atividades propostas 
torna-se cada vez maior, sendo as de expressão plástica as que têm maior adesão. 

A maioria das crianças revela uma boa autonomia no que respeita às rotinas diárias.  
Na área da expressão e comunicação, no domínio das expressões o grupo tem evoluído embora 

ainda se registem algumas dificuldades ao nível do desenho e recorte que quanto a mim já deveriam ter 
sido ultrapassadas. 

Na pintura, ainda se regista a mistura e o excesso de tinta sobre o papel, embora comece a haver 
uma maior destreza e controlo na utilização do pincel. Os mais velhos (idade pré-escolar) começam agora 
a passar do abstrato para o concreto pintando o que lhes é mais familiar (casas, etc.). 

No desenho, existem algumas dificuldades relativamente à figura humana, a maioria faz apenas o 
boneco-estrada, o que observam no seu dia-a-dia e o que lhes é pedido, alguns ainda não distinguem o 
céu do “chão”. É das atividades que o grupo, no geral, gosta menos. 

A modelagem seja ela feita em plasticina, massa de cores, ou barro é sempre bem aceite, e onde 
demonstram alguma imaginação e criatividade. 
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No que respeita ao recorte, o grupo, tem dificuldades em recortar seguindo uma linha e algumas 
das crianças têm ainda dificuldade em pegar na tesoura corretamente. 
Assim, podemos concluir que o grupo da sala laranja apresenta algumas dificuldades ao nível da 
motricidade fina.  

O grupo apresenta uma boa coordenação, tanto óculo-manual, como auto-pedal. 
Possui uma boa orientação espacial, mas ainda têm alguma tendência para se aglomerarem no 

mesmo espaço. 
No que se refere à coordenação rítmico-melódica, o grupo apresenta-se adequado à sua idade, 

acompanhando as canções com palavras. 
Na expressão dramática o grupo apresenta-se um pouco inibido. Nos cantinhos, permanece o faz-

de-conta, imita-se a mãe, o pai, o educador, brinca-se à “mulher e ao marido”. Este jogo simbólico é feito 
também no espaço exterior, não sendo condicionado ao espaço “ casinha”. 

 No domínio da matemática, o grupo consegue discriminar, tendo em conta a forma, a cor e o 
tamanho, faz algumas classificações, seriações e ordenamentos segundo uma dada prioridade. 

As crianças em idade pré-escolar já possuem a noção de número reconhecem o símbolo gráfico 
até ao número dez e nomeiam as figuras geométricas simples: o quadrado, o círculo, o retângulo e o 
triângulo. 

No domínio da linguagem, a grande maioria, possui uma linguagem adequada à idade. Porém 
existem quatro crianças que apresentam algumas dificuldades principalmente ao nível da dicção e 
construção frásica. Estas estão a ser apoiadas por uma terapeuta da fala.  

Possuem um vocabulário adequado à idade, gostam de aprender palavras novas. Apresentam 
uma boa compreensão oral. São capazes de recontar uma história com princípio, meio e fim. A exceção 
de uma criança. 

Na abordagem à escrita, posso referir que as crianças em idade pré-escolar, se encontram 
motivadas a este nível, interessam-se em “fazer” letras e números. Já todos memorizaram o seu nome 
(escrito), conseguem copiar letras e números. O grupo dos mais novos interessa-se e quer “copiar” letras 
como as crianças de 5 anos. 

O grupo, na sua maioria, já é capaz de organizar pequenas sequências de imagens e muitos já 
conseguem distinguir e separar palavras iguais no meio de outras distintas. 

São capazes de recontar uma história através da execução de um desenho. Gostam de ver livros e 
revistas, manifestando muita curiosidade pelo que está lá escrito. 

Apercebem-se que a escrita é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo, embora por 
vezes se confundam. 

Tendo em conta que, a área do conhecimento do mundo é bastante abrangente e insere outras 
áreas, posso referir que o grupo, de uma forma geral, apresenta um desenvolvimento adequado à idade. 

Sendo assim, no que respeita à capacidade de atenção e concentração, o grupo terá muito a 
evoluir, uma vez que têm alguma dificuldade, em realizar atividades que requerem mais atenção por um 
espaço de tempo que pode variar entre os trinta e cinco a quarenta minutos. Mesmo assim continuam 
abertos a novas propostas, observadores e interessados. 

Como já foi referido, na área da expressão e comunicação, é um grupo com alguma imaginação e 
criatividade. A sua linguagem é diversificada. 

O conhecimento do seu próprio corpo também tem aumentado, sendo capazes de identificar a 
maior parte dos seus constituintes, quer em si, quer no outro, quer no papel. 

No que se refere à lateralidade, as crianças em idade pré-escolar já reconhece a mão direita. O 
resto do grupo tem dificuldades, mas todos tem a lateralidade definida.  
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Ao nível das noções, encontram-se assimiladas as noções espaciais, as noções de grandeza, forma 
e quantidade que são exigidas nestas idades. 

Nas noções temporais estão assimilados os conceitos básicos como: dia/noite; manhã/tarde, 
contudo apresentam ainda alguma dificuldade na distinção do hoje/ontem/amanhã. 

Verifica-se uma maior maturidade na postura das crianças perante a sociedade; apercebe-se já, 
que pertence a uma comunidade e como tal tem “direitos” e “deveres”. Tudo isto torna a criança mais 
sociável e menos egocêntrica. 

 

 55..22  ––  DDOO  EESSPPAAÇÇOO 

A sala laranja é uma sala com bastante luz natural. 
No “faz-de-conta” temos a cozinha, o quarto, a bancada das ferramentas e a loja. 
O “quarto” funciona também como área de expressão dramática, onde existe roupa, calçado, 

perucas, etc., tudo o que permite a dramatização. 
As áreas estão divididas de acordo com as orientações curriculares. Assim: 

 

• A área da leitura e da escrita, onde estão vários livros de histórias, carimbos e jogos de associação de 
palavras; 

 

• A área da expressão plástica, onde as crianças têm à disposição uma grande diversidade de material 
que se encaixa na mesma; 

 

• A área da expressão musical, onde estão à disposição CD’S, um rádio e instrumentos musicais; 
 

• A área das construções onde estão inseridos desde os legos aos blocos de madeira; 
 

• A área da matemática, onde estão disponíveis vários jogos que dão suporte a esta área. 
 

Desta forma pretendo que sejam abrangidas todas as áreas e domínios patentes nas orientações 
curriculares. 

Cada área tem regras próprias, definidas em grande grupo, tais como: o nº de crianças que pode 
permanecer em cada uma delas, a arrumação e conservação das mesmas. 

Existe ainda a área de reunião do grande grupo, onde cada criança tem uma almofada própria. Neste 
espaço contam-se as novidades, novos temas, contam-se histórias, e acima de tudo é um espaço de 
partilha de experiências/vivências. 

Nas paredes, são expostos os trabalhos realizados pelo grupo, servindo de apoio à introdução de um 
novo tema é à exposição dos mesmos. 

Nas mesas são realizadas as restantes atividades. 
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      55..22  ––  DDOO  TTEEMMPPOO  

O tempo educativo tem uma distribuição flexível, embora corresponda a momentos que se repetem 
com uma certa periocidade.  

 
Assim: 
7:30 – Acolhimento 
9:00 – Reforço da manhã (fruta) 
9:15 – Início do trabalho pedagógico planificado  
11:45 – Higiene  
12:00 – Almoço 
12:30 – Componente de apoio à família  
13:30 – Início do trabalho pedagógico planificado  
15:45 – Higiene  
16:00 – Lanche 
16:30 – Componente de apoio à família  
 

Das 16h às 17h será a minha hora não letiva.  
Contemplarei de forma equilibrada diversos ritmos e tipos de atividade em diferentes situações: 

individual, com outra criança, com um pequeno grupo, com todo o grupo; onde serão permitidas 
oportunidades de aprendizagem diversificada.   

Organizarei um tempo simultaneamente estruturado e flexível em que diversos momentos façam 
sentido ao grupo, tendo em conta que precisam de tempo para explorar, brincar, praticar e experimentar 
novas ideias para que lhes seja permitido consolidar e aperfeiçoar a sua aprendizagem.  

  

55..44  ––  DDAA  EEQQUUIIPPAA  

 A equipa da sala laranja é composta por uma Educadora, uma Auxiliar de Educação e por uma 
Ajudante de Ação Educativa no período da tarde. 
  

66  ––  PPRROOJJEETTOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO  

66..11  ––  ÁÁRREEAASS  DDEE  CCOONNTTEEÚÚDDOO  

Tendo sempre presente as orientações curriculares e a lei de bases do sistema educativo, são 
objetivos gerais: 
 

• Utilizar as potencialidades dinamizadoras das crianças e da família como agentes intervenientes na 
educação; 

 

• Incentivar os indivíduos a conhecer melhor a sua família identificando o lugar e papel que cada um 
ocupa no seio familiar; 

 

• Ajudar as famílias a comprometerem-se com uma série de valores, e a sentirem interesse e 
preocupação pelas atividades desenvolvidas pelos seus educandos, motivando-as a participar 
ativamente nas atividades da instituição; 
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• Ajudar os indivíduos a adquirirem as habilidades necessárias para determinarem e resolverem os 
problemas ambientais; 

 

• Criar gosto pela leitura; 
 

• Desenvolver a expressão através do corpo; 
 

• Valorizar os laços afetivos familiares; 
 

• Envolver os pais nas atividades de jardim-de-infância. 
 

• Estimular a tomada de consciência do outro, de si, do meio e dos diferentes papéis sociais; 
 

• Desenvolver o espírito de grupo; 
 

• Promover o desenvolvimento do sentido de responsabilidade, de autoestima, de independência, de 
autonomia e de valorização pessoal; 
 

• Incutir hábitos de uma alimentação equilibrada e saudável; 
 

• Favorecer a expressividade da criança; 
 

• Desenvolver e reconhecer as várias sensações; 
 

• Promover o desenvolvimento da capacidade de se situar no espaço e no tempo; 
 

• Estimular a estruturação do esquema corporal; 
 

• Estimular a coordenação visual e motora; 
 

• Estimular a motricidade fina; 
 

• Promover o desenvolvimento da expressão e comunicação; 
 

• Estimular o relato oral do que visitou, e/ou viveu, melhorando a construção de frases e vocabulário; 
 

• Desenvolver o conhecimento sobre a estruturação do esquema corporal; 
 

• Despertar a curiosidade para questionar o meio envolvente; 
 

• Promover o desenvolvimento das noções matemáticas; 
 

• Promover o desenvolvimento da capacidade de visualização, memorização e atenção, procurando a 
sua representação; 
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• Promover na criança uma atitude crítica de modo que ela questione e intervenha na família, na 
escola e na comunidade. 
 

• As estratégias dependem sempre da atividade, da forma como é realizada, dos objetivos, das 
intenções, dos recursos, do espaço e da metodologia utilizada. 

 

• Na manta reunirá sempre o grande grupo. 
 

• Nas atividades livres, as crianças serão distribuídas aleatoriamente, pelas várias áreas, tendo em 
atenção o número definido para cada uma delas. 

 

• Nas visitas, o grupo formará uma fila de pares de mãos dadas. 
 

• As estratégias de uma forma mais resumida, serão em grande grupo, pequenos grupos e individuais, 
poderão ainda, depois de feita a avaliação serem alteradas. 

 

• Disponibilizarei materiais de desgaste diferentes para que o grupo possa criar os seus próprios 
projetos, deixando que escolham e realizem os mesmos individualmente ou em pequenos grupos.  

 

• Execução de atividades de expressão plástica e outras (cartazes, cartões, convites…) 
 

• Realização de jogos de vários tipos (palavras, descoberta…),conversa, histórias e interpretação das 
mesmas; 

 

• Dramatizações, lenga-lengas, canções, poesia, memorização de informação; 
 

• Desenho, pintura e modelagem, de várias formas, com vários materiais por mim disponibilizados e 
propostos pela própria criança; 

 

• Atividades manuais como o recorte, a colagem, dobragem e picotagem; 
 

• Criação de registos de texto livre, exploração, leitura de imagens, fichas de trabalho, grafismos, 
escrever e reconhecer o nome; 

 

• Atividades em forma de jogo/história, canção/movimento, que permitam reconhecer e identificar as 
partes do seu corpo e do outro, bem como as funções dessas partes; 

 

• Passeios e visitas de estudo; 
 

• Atividades partilhadas com outros grupos da instituição (jardim I e A.T.L. e SAD); 
 

• Festas e convívios onde os pais são convidados a participarem de forma ativa e criativa; 
 

• Recolha de informações junto dos pais. 
 

• Serão assim abordados de forma cronológica os seguintes temas: 
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Setembro 

    _Receção aos novos utentes  
          _Adaptação    
           _Início do tema do projeto” Eu…” 
           _Descoberta do “EU” 
 
Outubro 

_Outono 
_Dia da alimentação 
_Exposição de espantalhos 
_Halloween 
_Partilha 

                 
Novembro 

_S. Martinho 
_Magusto 
_Dia do pijama 
_Respeito 

                    
 
 Dezembro 

_Família 
_Natal 
_Concurso de Presépios 
_Amor 

 
Janeiro  

_Os reis 
_Inverno 

 
Fevereiro 

_S. Valentim (dia dos amigos) 
_Amizade 

                  
  Março 

_Carnaval 
_Dia do pai 
_Alegria 

                
Abril 

_Páscoa 
_Folares 
_Primavera 
_Feira de Março 
_Reconciliação 
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Maio 

_Dia da mãe 
_Dia internacional da família 
_Valores Familiares 

           
Junho 

_Dia mundial da criança 
_Corpo humano 
_Santos populares 
_Conviver 

 
Julho 
               _Verão 
               _Festa de fim de ano 

_Praia 
 

66..11  ––  RREELLAAÇÇÃÃOO  CCOOMM  AA  FFAAMMÍÍLLIIAA  EE  OOUUTTRROOSS  PPAARRCCEEIIRROOSS  

A relação que é estabelecida com cada família centra-se na criança tendo em conta que são 
coeducadores da mesma. Assim, existirão trocas informais e momentos planeados. 

As trocas informais podem acontecer no período de acolhimento e/ou entrega da criança e nos 
momentos planeados serão entregues as avaliações semestrais (Janeiro e Julho) podendo, ainda, 
acontecer sempre que eu e os pais/famílias assim o acharmos necessário. 

No inicio do ano letivo em reunião, com todos os pais da sala, são apresentadas atividades inerentes 
ao projeto educativo e nas quais poderão participar. Assim, na festa de natal são os pais/famílias que 
apresentam uma peça de teatro, no festival de sopas serão os pais a colaborar com os produtos e 
confeção da sopa da sala e nas noites de Fátima participam com a apresentação de uma marcha popular 
ou outra actividade alusiva aos Santos Populares.   

Será pedida a sua participação no concurso das abóboras (cada família com o seu filho/a decora uma 
abóbora), no concurso de presépios (cada família com o seu filho/a cria o seu presépio) e no carnaval 
criará o disfarce do seu filho /a com base no tema do projeto educativo da instituição centrado nas 
emoções. 

Este contacto entre pais/famílias cujos/ cujas filhos/filhas frequentam o centro social permite 
também a criação de relações informais, de solidariedade e de apoio mútuo entre famílias, que as 
ajudam a desempenhar as suas funções educativas e a tomar decisões sobre a educação dos seus 
filhos/filhas.   
  

  

77  ––  MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

77..11  ––  DDOOSS  PPRROOCCEESSSSOOSS  EE  DDOOSS  EEFFEEIITTOOSS  

A minha avaliação consiste na recolha da informação necessária para tomar decisões sobre a prática.  
        A integração do planeamento e avaliação na prática educativa implica o envolvimento ativo dos 
diferentes participantes: crianças, pais/famílias e outros profissionais. 
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Será feita e afixada uma planificação mensal e semanal, através da qual, irei avaliar em que medida 
as crianças se envolveram nas atividades propostas e quais as aprendizagens que realizaram. 

Através da mesma ajustarei o meu planeamento e intenção pedagógica, de modo a estabelecer uma 
progressão que desafie cada criança. 

Ao longo do ano irei dando conta do desenvolvimento do processo educativo e do progresso das 
aprendizagens das crianças através de reuniões e/ou contactos informais com os pais/famílias.    

          

77..22  ––  DDAASS  CCRRIIAANNÇÇAASS  

A avaliação dos desempenhos das crianças será feita com o objetivo de verificar como está o grupo a 
reagir à pedagogia adotada. Com esta avaliação poder-se-á planificar mais e melhor para contribuirmos 
para um correto desenvolvimento das crianças. 

Os critérios de avaliação serão os seguintes: 

▪ Autonomia  

▪ Capacidade de resolução de problemas  

▪ Capacidade de concentração  

▪ Respeito pelos colegas e adultos  

▪ Raciocínio lógico-matemático  

▪ Interesse pelas aprendizagens  

▪ Responsabilidade  

▪ Criatividade  

▪ Imaginação  

▪ Participação e cooperação nas atividades de grupo  

▪ Conteúdos adquiridos em todas as áreas das orientações curriculares. 

  

88  ––  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO  DDEE  SSAALLAA  

A família e outros intervenientes da comunidade educativa podem consultar o presente projeto 
pedagógico de sala em formato digital ou em formato papel na sala laranja junto da educadora ou na 
secretaria junto da diretora técnica e/ou da coordenadora pedagógica. 
 
 
 

99  ––  AANNEEXXOOSS  

Registo de Avaliação Infância 
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IPM.153_A_Grelha 
de Avaliação Pré-escolar.docx

  

Grelha de Avaliação Pré-Escolar 

IPM.159_A_Registo 
de Avaliação.docx

  

1100  ––  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar-Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação 
(DGE)  
Lei – Quadro da Educação Pré-escolar 
 
                                                             


