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1 – Introdução 

 

 O tema do projeto educativo do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima, para o 

ano 2019/2020, prende-se com o tema “Eu e os outros”.   

  Este tema tem como principal característica a relação com os outros, o viver em inclusão na 

sociedade. 

Desta forma, a aprendizagem sócio emocional, vista como um caminho para o sucesso da 

criança a nível cognitivo e intelectual assume fulcral importância. 

 Este projeto teve como intuito durante a sua elaboração, não só uma antecipação do trabalho 

que irá ser realizado ao longo do ano, mas também como algo aberto, em plena reformulação, 

tendo como objectivo o pleno desenvolvimento da criança, sendo esta a prioridade de todo o 

trabalho. 

 Sendo a criança o centro de todo o trabalho, cabe-lhe a ela a sua avaliação e a necessidade ou 

não de o alterar, pelo que será necessário ainda salientar que este se mantém aberto a 

sugestões por parte de toda a comunidade educativa. 

 

“Eu não preciso de ti. Tu não precisas de mim. 

           Mas, se tu me cativares, e eu te cativar, 

                                        ambos precisaremos, 

                                                     um do outro.”    

                                Antoine de Saint-Exupéry   

2 – Enquadramento Teórico 

 Um projeto pedagógico é um instrumento de trabalho elaborado, com vista a obter melhores 

resultados na prática educativa.  

 Este projeto pedagógico de CATL pretende ser flexível, geral e abrangente, uma vez que inclui 

a possibilidade de fundamentar diversas opções educativas. 

 Este tem como objetivo garantir às crianças um contacto com a cultura e os instrumentos que 

lhe vão ser úteis para continuar a aprender ao longo da vida. 

O desenvolvimento deste projecto tem em conta a intencionalidade educativa que decorre do 

processo reflexivo da observação, planificação, acção e avaliação desenvolvido pela instituição, 

de forma a adequar a sua prática às necessidades das crianças. 
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 As atividades que se realizam no CATL surgem em torno de um assunto determinado pelo 

interesse das crianças e que lhes permitirá organizar as suas descobertas, ampliar as suas 

experiências e os seus conhecimentos e ajudá-las a organizar o seu raciocínio. Desta forma, 

favorece a globalização das diferentes actividades, permitindo que o desenvolvimento ocorra 

naturalmente de forma também globalizada e integrada. 

 As preocupações básicas na elaboração do nosso projecto são as descobertas que precisam 

de ser estimuladas nas crianças e a auto-expressão. Não há a preocupação de ensinar, nem de 

obter avanços no desempenho de determinadas habilidades. Esses avanços surgem em 

sequência das oportunidades que as crianças têm de explorar, manipular, experimentar e 

expressar as suas dúvidas e descobertas. 

 Como já foi dito, um bom projecto não se reflecte unicamente na intencionalidade educativa, 

este deve estar sensível para perceber o interesse predominante do grupo e aproveitá-lo. Por 

vezes, face a interesses imediatos despontados pelo grupo, tem que se resolver de um dia para 

o outro, ou às vezes, até no mesmo dia, que atividade oferecer às crianças. Pode também 

ocorrer, que durante a execução do projecto, as crianças poderem interessar-se por um aspecto 

distinto de um tema que foi apresentado, então este, atenderá à curiosidade das crianças e 

depois continuará os trabalhos já iniciados. 

 Por outro lado, cabe também despertar a atenção do grupo para determinado tema, 

sensibilizando-o para o trabalho que pretende realizar. As crianças são curiosas por natureza, 

por isso, pode-se sempre chamar-lhes a atenção, talvez, com uma história ou uma visita de 

estudo. 

  

3 – Fundamentação das Opções Educativas 

 Baseado numa perspectiva de respeito pela singularidade de cada criança, é com alguma 

dificuldade que se encontra um problema/necessidade comum a todo um grupo, visto que as 

suas características e habilidades são particulares e próprias de cada criança. Deste modo, e 

tendo em conta o nível de desenvolvimento de cada criança, serão encontradas as suas 

necessidades. Assim, encontraremos estratégias de intervenção de forma a proporcionar os 

melhores ambientes educativos que conduzam ao desenvolvimento de todas as crianças 

respeitando os seus ritmos e consequentemente o seu nível de desenvolvimento. 

 Vários modelos servirão de base para esta intervenção, e as Orientações Curriculares do ME 

no que se refere às áreas de actuação, conteúdos e temática abordada serão privilegiadas. 
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 As intervenções são essencialmente sustentadas na base do construtivismo, onde a criança 

será construtora do seu próprio conhecimento e o educador assume o papel de promotor de 

ambientes ricos de aprendizagem. 

 

 

3.1- Objetivos pedagógicos das diferentes áreas curriculares 

Objectivos Pedagógicos para os 6 e 12 anos 

Área de Formação Pessoal e Social 

 

1. Permitir aos alunos situações e atividades que auxiliem na construção da sua identidade 

e autonomia, percebendo a importância das boas maneiras para melhorar a convivência 

com os outros;  

2. Reconhecer-se como membro de uma sociedade e uma família, identificando o seu papel 

na mesma;  

3. Identificar os membros da família; 

4. Perceber a importância do seu corpo, identificando as partes e sensações que este lhe 

proporciona; 

5. Identificar características físicas das pessoas; 

6. Explorar diversos materiais para realizar diversos trabalhos artísticos, 

 

. 
  

4 – Metodologia 

 A metodologia utilizada irá remeter para a necessidade de diferenciação pedagógica, 

respeitando cada criança como um ser único e individual, utilizando a observação directa como 

instrumento de observação de cada criança e do grupo em si.  

 Na escola, dividir espaços e interagir com os colegas, construindo a sua identidade tendo em 

vista que começa a entender o que é seu e o que é do outro. A individualização e a identidade 

andam juntas, por isso é importante reconhecer o seu nome, identificar os seus objetos pessoais 

e os ambientes pelos quais circula. 

 A conquista da identidade e da individualidade é um processo permanente, que vai do 

nascimento até à morte, e requer fortalecimento emocional para que a criança enfrente a vida de 

forma autêntica.   
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Para atingir os objetivos e as metas a que se propõe, este projeto utiliza metodologias: 

 

• Atividades de expressão plástica 

• Atividades de expressão corporal; 

• Atividades de expressão musical; 

• Atividades de expressão dramática;  

• Atividades de culinária; 

• Suportes audiovisuais; 

• Jogos no interior e exterior de sala; 

• Ações de sensibilização; 

• Visitas…  

• Família, escola e sociedade; 

• Boas maneiras e valores; 

  

5 – Organização do Ambiente Educativo 

5.1 – Do Grupo 

 5.1.1- Caracterização do CATL 

 Antes de se fazer a caracterização do CATL, do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de 

Fátima, convém definir esta Resposta Social. Assim, o organismo de tutela - segurança social 

define CATL como ”um equipamento social que desenvolve atividades de animação sócio 

cultural para crianças e jovens a partir dos 6 anos de idade”. 

 No CATL, do CSPNSF, pretende-se proporcionar às crianças atividades diversas, tais como: 

atividades de expressão plástica, corporal, dramática, de culinária, atividades que fomentem a 

leitura, jogos, entre outros, devidamente orientados por um projeto. O CATL de extensões de 

horários sem almoço e interrupções letivas funciona no inicio e no fim do dia, abrangendo 23 

crianças com idades entre os 6 e os 10 anos de idade. No período da manhã as crianças 

permanecem na instituição das 7:30h às 8.45h e no final do dia das 17h às 19h. No período de 

interrupção letiva, esta resposta encontra-se disponível para o acolhimento desde o período de 

abertura até ao fecho da instituição.   
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5.1.2- Caracterização do Grupo-alvo                                                                                                                               

 O público-alvo deste projeto é constituído por 23 crianças que frequentam o CATL, do Centro 

Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima. 

 As crianças que frequentam o CATL, têm idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos de 

idades. Este grupo é constituído por 14 crianças do sexo feminino e 9 do sexo masculino. 

 Relativamente à divisão do grupo pelo seu nível de escolaridade temos 3 crianças a frequentar 

o 1ºano de escolaridade,10 crianças que frequentam o 2º ano de escolaridade, 6 que 

frequentam o 3º ano de escolaridade e 4 criança que frequenta o 4º ano de escolaridade. 

 É importante referir que destas 23 crianças, 4 frequentam o estabelecimento de ensino da 

Póvoa do Valado, sendo que as restantes 19 frequentam o estabelecimento de ensino de 

Mamodeiro. 

 

 

5.1.3- Caracterização pedagógica 

 Numa abordagem geral, as crianças deste grupo, encontram-se na sua maioria ao nível 

esperado para a sua idade. Os interesses deste grupo são bastante diversificados, revelando 

curiosidade em novas temáticas, tendo ainda uma grande necessidade de brincar. 

5.2 – Do Espaço 

A sala está organizada por distintas áreas, são elas: 

• Área da expressão plástica e exercício escritos: constituída por um armário ao 

nível das crianças, onde têm acesso a diversos materiais de plástica (lápis de cor e 

de cera, plasticinas, diversos papeis e materiais de desperdício, …). Neste mesmo 

local encontra-se um dossier com fichas de actividades, previamente seleccionado, 

ao dispor das crianças que estejam interessadas.  

• Área dos jogos: um pequeno armário a que todos possam ter acesso com jogos de 

mesa. 

• Área da biblioteca: tem livros. 

• Área da manta: espaço partilhado com a biblioteca, onde se realizam a distribuição 

de tarefas e a maioria das actividades em grande grupo. 

• Área das construções: espaço destinado a jogos de construção, como legos e 

outros jogos de encaixe de maiores dimensões.  
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• Área da casinha: dividida em dois espaços, sendo a cozinha com banca da loiça e 

fogão. O outro espaço é o quarto, com uma cama e mezinha de cabeceira, um 

armário de roupa. 

5.3 – Do Tempo 

As rotinas estão estabelecidas de acordo com as necessidades das crianças, ajustando em 

simultâneo com os horários estabelecidos pela instituição. Existem momentos que são 

rigorosamente cumpridos, uma vez que se trata de um aspecto importante para a criança, no 

entanto, quando necessário poderão ser alteradas de forma a dar a melhor resposta a eventuais 

necessidades ou problemas que possam surgir. 

 

(Aplicável no período de interrupção letiva)  

 

7:30 às 9:00 – Acolhimento de todas as crianças. 

9:00 às 9:30 – Lanche da manhã.  

9:30 às 10:00 – Conversação em grande grupo  

10:00 às 11:00 – Actividades orientadas, em pequeno ou grande grupo. 

11:00 às 11:30 – Actividades individuais e em simultâneo actividades livres e recreio. 

11:45 às 12:00 – Higiene. 

12:00 às 12:30 – Almoço. 

12.30 às 12:45 – Higiene. 

12:45 às 16:00 – Atividades individuais e em simultâneo atividades livres e recreio. 

16:00 às 16:30 – Lanche. 

16:30 às 19:00 – Atividades individuais e em simultâneo atividades livres e recreio. 

 

Este ano letivo existirá como atividades extracurriculares, e por isso opcional, Danças do 

Mundo e Inglês. 

5.4 – Da Equipa 

A equipa é composta por 2 elementos, que têm a função de Auxiliares de ação educativa. 

Horários: 

 Auxiliar de ação educativa – 7h30-11H e das 13h30-17h30 (em período letivo); 

     - 7h30-13h e das 14h00-16h00 (em período não letivo);      

                             



 

PROJETO PEDAGÓGICO DE SALA 

 

IMP.063/A 
Página: 9/12 

Auxiliar de ação educativa - 9h00-11h30 e das 13h30-18h30 (em período letivo); 

    -10h-12h e das 13h00-18h30 (em período não letivo);       

6 – Projeto Pedagógico 
 O Projeto Educativo tem como tema central a Educação para a cidadania, tendo em vista a 

promoção das qualidades cívicas que estão na base da formação das crianças, de forma a 

torna-las cidadãos activos nas mais diversas áreas de actividade da sociedade assente em 

valores de liberdade, igualdade e solidariedade. No decorrer dos 4 anos iremos focar-nos 

primeiramente no EU, ou seja no conhecimento pessoal, seguidamente iremos focar-nos no EU 

e no OUTRO, isto é, as relações interpessoais, seguidamente iremos focar-nos no EU e o 

MEIO, ou seja o conhecimento do meio onde estamos inseridos desde a Aldeia até ao País e no 

último ano iremos focar-nos no EU e o AMBIENTE, através da aquisição da consciência 

ambiental e de todos os cuidados que devemos ter para com o ambiente. 

 Estamos conscientes das limitações e da realidade mas com a convicção que só com a 

cooperação de todos os intervenientes no processo educativo poderemos construir os alicerces 

para futuros cidadãos autónomos, livres, solidários, tolerantes, respeitando-se a Si, aos Outros, 

ao Meio e ao Ambiente.  

6.1– Áreas de Conteúdo 

 A área de conteúdo a ser trabalhada no presente ano letivo será o EU e o OUTRO, sendo esta 

uma das grandes conquistas  no seu processo de desenvolvimento, é o início da construção da 

própria identidade e a relação com os outros, no entanto este é um processo que se inicia 

quando o bebe nasce, começando a experimentar sensações, emoções e aprendizagens, 

demorando a vida inteira para ser concluído, sendo necessário promover vivencias que 

estimulem a inclusão do EU em sociedade tendo a consciencialização do OUTRO no meio.   

Logo o nosso foco este ano será mais especificamente direcionado para a consciencialização da 

relação com os outros, promovendo cidadania inclusiva, focando na partilha, no bem-estar do eu 

e do outro, na socialização tendo como finalidade a inclusão… 

6.2 – Objetivos do Projeto 

- Formar cidadãos autónomos, livres e solidários; 

- Educar para a tolerância e respeito por si e pelo outro; 

- Incutir os valores básicos para uma vida em sociedade; 

- Conhecer e valorizar a identidade nacional; 
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- Desenvolver e interiorizar as regras de convivência social; 

- Consciencialização dos cuidados para com o meio ambiente; 

- Valorização das relações pessoais; 

  

Para o desenvolvimento da Criança (baseado na Lei-quadro para a Educação ): 

- Promover o seu desenvolvimento global, enquanto membro da sociedade em que está 

integrado e na qual se sente confiante; 

- Contribuir para o seu processo de socialização e fomentar a consolidação do mesmo, ao longo 

da sua experiência escolar; 

- Desenvolver atitudes e comportamentos que facilitem uma cultura de amizade, interajuda, 

respeito e justiça; 

- Despertar uma atitude crítica face ao contexto que a rodeia, desenvolvendo experiências que 

lhe permitam realizar aprendizagens significativas e diferenciadas; 

- Valorizar o trabalho individual, a pares, em pequeno grupo ou em equipa; 

- Criar oportunidades de aprendizagem do seu autoconhecimento em comparação com as 

restantes crianças do grupo; 

- Compreender que a escola e a família são parceiros e demonstram uma atitude positiva face à 

sua integração e desenvolvimento durante todo o percurso académico; 

 

Para o desenvolvimento da Equipa Educativa: 

- Educar para o pluralismo, tentando demonstrar a diversidade humana e social; 

- Desenvolver uma postura exemplar de conduta e de atitudes; 

- Respeitar as diferentes formas de conhecer e apreender; 

- Valorizar a capacidade de partilha e de busca de conhecimento no exemplo de outros; 

- Vivenciar o papel de “companheiro experimentado”, que respeita o ritmo e o caminho traçado 

pela criança, promovendo-lhe desafios. 

 

Para o desenvolvimento das Famílias: 

- Fomentar experiências de parentalidade positiva; 

- Desenvolver atitudes de participação activa nas aprendizagens e desenvolvimento de projetos 

dos filhos e da escola; 

- Respeitar direitos e deveres da criança, da escola e da família. 
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7 – Métodos de Avaliação 

7.1 – Dos Processos e dos Efeitos 

 A avaliação é uma componente fundamental que acompanha a execução do projecto, 

constituindo assim, uma garantia quanto à sua actualidade. Com efeito, a avaliação contínua, de 

carácter formativo, possibilita aferir o que se vai executando nomeadamente no que respeita ao 

modo como as estratégias estão a ser implementadas ou à forma como a execução do projecto 

está a ir de encontro aos desafios formulados. Este acompanhamento permitirá proceder às 

alterações consideradas necessárias para que o projecto mantenha a sua relevância. 

 Para além desta avaliação contínua, de natureza predominantemente formativa, dever-se-á 

conceptualizar uma avaliação final e global do projecto. Desta forma, ao longo do ano, serão 

realizadas reuniões regulares, onde a equipa técnica fará uma reflexão/avaliação sobre o modo 

como estão a decorrer as actividades, introduzindo as alterações que considere necessárias.  

A avaliação deve ter subjacente a capacidade de análise e reflexão para que, a partir do que se 

vai observando, se possa estabelecer a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada 

criança. Desta forma, desenvolver-se-ão estratégias adequadas que têm em conta as 

necessidades específicas de cada criança e que, por sua vez, estão definidas no Plano de 

Desenvolvimento Individual de cada criança. 

As atividades propostas serão avaliadas continuamente de acordo com: 

- o empenho demonstrado pelas crianças aquando da realização das mesmas; 

- o número de crianças envolvidos; 

- o envolvimento dos intervenientes; 

- a concretização das atividades; 

- as alterações de comportamentos.  

A avaliação anual do projecto será realizada pelo pessoal docente e confirmará a concretização 

dos temas e objectivos inicialmente consagrados no projecto. 

8 – Metodologia de Divulgação do Projecto Pedagógico de Sala 

 A família, os parceiros e outros intervenientes da comunidade educativa podem consultar o 

presente projeto pedagógico em formato digital no site da instituição ou em formato de papel: na 

secretaria da instituição, junto da diretora técnica ou funcionária de sala. 

 Periodicamente, são expostas em sala e/ou divulgadas nas redes sociais (Facebook), as 

atividades referentes ao presente projeto. 
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