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11  ––  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

“A Creche constitui uma das primeiras experiências da criança num sistema organizado, exterior ao seu 

círculo familiar, onde irá ser integrada e no qual se pretende que venha a desenvolver determinadas 

competências e capacidades.” 

(Segurança Social - Manual de Processos-Chave em Creche) 

As experiências e interações sociais que a criança estabelece nos primeiros anos de vida são decisivas e 

cruciais para o seu futuro desenvolvimento. Deste modo, o processo de aprendizagem é também 

influenciado pelos primeiros anos de vida, na medida em que todas as experiências vivenciadas pela 

criança, e às quais atribui sentido, são fontes de conhecimento. Este processo de aprendizagem é 

fortemente influenciado e condicionado pela qualidade dos cuidados que a criança recebe por parte das 

suas figuras de referência (Portugal, s.d.) 

O contexto de creche engloba crianças com idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos e, é 

caracterizado por ser um ambiente de cuidados e afetos, um espaço acolhedor e dinamizador de 

aprendizagens, para que as crianças se possam desenvolver de forma harmoniosa e adequada. Para isso é 

fundamental que tal contexto permita às crianças sentirem-se amadas e com oportunidades de brincar, 

de aprender num ambiente seguro e de se desenvolverem a nível motor, cognitivo, linguístico, afetivo e 

social. 

A creche é um prolongamento da casa e da família, sendo por isso um espaço harmonioso para a criança, 

dando primazia às relações pessoais, ao afeto e à transmissão de valores e regras. Neste sentido, a creche 

é também um espaço onde a criança é inserida na comunidade não só educativa como geral.  

O trabalho em creche é absorvente, exigente, complexo e valioso. Neste sentido, podemos afirmar que as 

educadoras de infância juntamente com a sua equipa pedagógica desenvolvem um trabalho de extrema 

importância que “envolve assegurar cuidados adequados e também experiências de socialização 

positivas, aprendizagens significativas e desenvolvimento global”. (Portugal, Carvalho, & Bento, 2016). 

Podemos afirmar que de uma forma geral o desenvolvimento ocorre de forma semelhante para todos os 

indivíduos, no entanto existem diferenças que caraterizam cada um e que estabelecem a sua 

individualidade. Deste modo, a criança é o centro de toda a atividade e é a partir das suas características 
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individuais, das suas necessidades, da sua voz ativa na construção do projeto educativo, do seu 

enquadramento no grupo e através do diálogo que é estabelecido com as famílias, que a equipa técnica 

organiza e desenvolve o trabalho a realizar.  

Assim sendo, a resposta social de creche tem como objetivos assegurar o bem-estar e o desenvolvimento 

das crianças envolvendo-as num clima de grande confiança afetiva e física, durante os períodos em que 

se encontram afastados parcialmente das suas famílias, através de uma colaboração  estreita com  as 

famílias, partilhando os cuidados e responsabilidades durante todo o processo de evolução da criança. 

22  ––  EENNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  TTEEÓÓRRIICCOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  

Papel do educador e da equipa pedagógica 

Segundo Gabriela Portugal, Cindy Carvalho e Gabriela Bento (2016), cuidar é a base principal em creche, 

é a palavra a que uma educadora deve dar primazia e pela qual deve regular o seu trabalho diário pois 

“Cuidar significa estar atento ao desenvolvimento e às necessidades de cada criança. Cuidar é certificar-

se que a criança se está a desenvolver bem, física e psicologicamente. Cuidar é perceber se a criança 

descansa, bebe e come o que necessita, mas é também compreender a forma como se interessa pelo que 

a circunda, como utiliza os seus sentidos e desenvolve as suas funções motoras. Cuidar é estar atento ao 

bem-estar e mostrar interesse, empatia, afeto, envolver-se na interação com a criança, dando atenção ao 

que ela comunica e ao que a fascina. Cuidar é, portanto, uma dimensão indissociável de “educar”.” 

(Portugal, Carvalho, & Bento, 2016) 

Apesar do trabalho do educador se caracterizar pela atenção ao bem-estar, ao desenvolvimento e à 

aprendizagem individual de cada criança, as suas características e os seus interesses não podem deixar de 

ser considerados na organização de cada contexto. Sendo que cada criança é um ser individualizado, 

único e irrepetível, e existindo uma larga variação nos ritmos e tempos de aprendizagem e 

desenvolvimento, o currículo deverá atender não só às diversidades culturais, mas também às 

individuais. (Portugal, Carvalho, & Bento, 2016). Desta forma, O currículo deve ser individualizado tendo 

em conta a especificidade de cada criança, evitando currículos estandardizados que em nada contribuem 

para o desenvolvimento saudável da criança. 
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Um dos principais objetivos em creche é o desenvolvimento da autonomia, e para isso é necessário que 

sejam criadas oportunidades para que as crianças sejam responsáveis e façam escolhas. Nesta etapa a 

equipa pedagógica pode promover a individualidade da criança, fornecendo várias opções de escolha 

deixando a criança escolher. Além disso, o educador também deve dispor orientações, regras e padrões 

sociais para que a criança opte pelas opções mais adequadas. Fazem parte destas tarefas a escolha de 

determinados brinquedos, alimentos, roupas e mesmo o controlo das necessidades (Portugal, s.d.). 

Embora a equipa pedagógica deva esta atenta e fornecer segurança à criança, esta deve também saber 

quando intervir, de modo a respeitar a autonomia e o espaço de cada criança, permitindo-lhes agir e 

resolver os seus problemas e conflitos. Nesta fase é igualmente importante que a equipa pedagógica seja 

compreensiva e tolerante para que a criança aprenda a lidar com as suas emoções, como também com 

sentimentos como a tristeza e o medo. 

As crianças aprendem e desenvolvem-se através da interação com as pessoas que cuidam delas, que as 

amam, que as respeitam e lhes conferem segurança. Estas pessoas deverão ser atentas e sensíveis às 

suas particularidades e devem criar espaços equilibrados de estimulação, desafio, autonomia e 

responsabilidade. “O valor do brincar, de aprendizagens ativas, de experiências significativas e de 

desafios, a importância do desenvolvimento da expressão e comunicação, o papel crucial das outras 

crianças e adultos” (Portugal, Carvalho, & Bento, 2016) são fulcrais no desenvolvimento saudável de cada 

criança.  

Em suma, o papel do educador é de extrema importância para o desenvolvimento da criança, assim como 

o papel de toda a equipa pedagógica. Deste modo, o educador tem como objetivo assegurar o melhor 

para cada criança, sendo importante a criação de relações positivas com a família, da comunicação e 

articulação com os outros membros da comunidade escolar, desenvolvendo um trabalho colaborativo de 

modo a garantir uma continuidade educativa, neste caso, na transição para a educação pré-escolar, visto 

tratar-se da sala de transição. 

A criança e a sua vida em creche 

As crianças com dois anos de idade são muito ativas. É durante o percurso que iniciam agora na sala da 

transição que começam a desenvolver novas e emocionantes capacidades. Ao longo deste percurso a 

criança vai passar por grandes mudanças intelectuais, psicomotoras, sociais e emocionais que a ajudarão 
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a entender e explorar o mundo que a rodeia. A criança nesta idade mostra maior vontade de explorar 

novos objetos e espaços, mostra-se mais independente e autónoma, começando mesmo a ter 

comportamentos desafiadores perante o adulto. (2011. Pim e Tito – Projeto Criativo para Creche) 

Ao nível das diferentes áreas de desenvolvimento, as crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 

3 anos de idade, começam a formular juízos negativos (fase do negativismo – do “não”), começam a usar 

pronomes possessivos “é meu”, as suas expressões são compostas por frases simples e com significado e 

o seu vocabulário é cada vez mais significativo, no entanto é maioritariamente dominado por nomes, isto 

no que diz respeito à linguagem. Quanto ao desenvolvimento cognitivo a sua aprendizagem baseia-se na 

tentativa e no erro. Ao nível da psicomotricidade a criança já caminha perfeitamente, sobe e desde 

degraus sozinha, embora possa precisar de colocar os dois pés no mesmo degrau, chuta uma bola, salta 

com ambos os pés e imita e desenha traços verticais e horizontais. No desenvolvimento pessoal e social a 

criança baseia-se na observação e na imitação do outro, ainda são sensíveis à intervenção de outras 

crianças, bem como dos adultos, começam a entrar na fase do controlo dos esfíncteres, assim como 

começa a surgir o ciúme e a mentira. (2009, Livro Guia – Projeto Creche 2 anos Educação para a 1º 

infância). 

Nesta idade a criança começa a ter emoções cada vez mais complexas e cada vez mais parecidas com o 

adulto. Portanto a criança irá mostrar-se orgulhosa de todas as suas conquistas, sendo importante a ação 

do adulto nestes momentos através do elogio. A forma qua a criança tem de demonstrar que já tem as 

suas próprias ideias e que querem tomar decisões por elas próprias é através das birras, aliadas ao 

negativismo comum desta idade. Esta é a forma que as crianças têm em afirmar o seu Eu, no entanto não 

entendem que as suas ações podem afetar outras pessoas. É necessário trabalhar com elas a questão do 

Eu, assim como a transmissão de valores. Existem valores que devem ser transmitidos desde os primeiros 

anos para que sejam interiorizados e trabalhados ao longo do crescimento de cada criança. Deste modo, 

a melhor forma de abordarmos este assunto é inseri-los nas atividades educativas, ou nas vivências 

diárias de cada criança, comprometendo-nos a estar atentas às diversas situações do dia-a-dia para 

que estes valores possam ir sendo estimulados e para que as emoções sejam reguladas. Assim, 

iremos promover valores como o companheirismo, a colaboração, o respeito, a partilha, 

comportamentos de não violência, entre outros. É assim necessário trabalhar competências sociais e de 

autonomia. 
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As atividades estruturadas dirigidas pelo adulto, devem ser apenas uma pequena parte daquilo que é a 

educação em creche, podendo as crianças, aderir ou não a essas propostas, não lhes sendo imposto a 

participação nas mesmas. O reconhecimento da capacidade da criança para construir o seu 

desenvolvimento e aprendizagem supõe encará-la como sujeito e agente do processo educativo, o que 

significa partir das suas experiências e valorizar os seus saberes e competências únicas, de modo a que 

possa desenvolver todas as suas potencialidades. Esse papel ativo da criança decorre também dos 

direitos de cidadania, que lhe são reconhecidos pela Convenção dos Direitos da Criança (1989) o direito 

de ser consultada e ouvida, de ter acesso à informação, à liberdade de expressão e de opinião, de tomar 

decisões em seu benefício e do seu ponto de vista ser considerado. Garantir à criança o exercício destes 

direitos tem como consequência considerá-la o principal agente da sua aprendizagem, dando-lhe 

oportunidade de ser escutada e de participar nas decisões relativas ao processo educativo, 

demonstrando confiança na sua capacidade para orientar a sua aprendizagem e contribuir para a 

aprendizagem dos outros.  

Projeto pedagógico 

O presente projeto de sala tem por base o projeto educativo da instituição e o projeto anual de 

atividades. Este ano o projeto pedagógico tem por base a “agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável”. Foi a 1 de janeiro de 2016 que entrou em vigor a resolução da Organização das Nações 

Unidas (ONU) para o desenvolvimento sustentável, intitulada por “Transformar o nosso mundo: Agenda 

2030 de Desenvolvimento Sustentável”. Esta agenda é constituída por 17 objetivos, “desdobrados em 

169 metas, aprovada pelos líderes mundiais, a 25 de setembro de 2015, numa cimeira memorável na 

sede da ONU, em Nova Iorque (EUA).” (Ocidental, 2018). 

Estes novos objetivos têm por base as pessoas, os direitos humanos e a resposta às crescentes 

desigualdades sociais, sendo que englobam também questões centrais como a paz, a segurança e as 

alterações climáticas.  

Deste modo, no presente ano letivo iremos desenvolver quatro dos objetivos propostos, que passo a 

enunciar:  

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares.  

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável. 
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3. Garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

4. Garantir uma educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida para todos. 

33  ––  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNTTEEXXTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  

  33..11  ––  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  EEQQUUIIPPAA  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  

A equipa pedagógica é composta por uma educadora de infância e duas auxiliares de ação educativa, 

com horários compreendidos entre as 7h30 e as 18h30. 

Neste sentido, cada uma elabora o seguinte horário: 

• Educadora de infância: 9h-12h30 e das 14h30-18h00, sendo que das 14h30 às 15h30 dispõe da 

sua hora não letiva. 

• Auxiliar de ação educativa: 7h30-13h e das 15h-17h (acerto semanal à segunda-feira das 17h às 

17h30) 

• Auxiliar de ação educativa: 10h-12h e das 13h-18h30 (acerto semanal à quarta-feira das 9h30 às 

10h). 

 

33..22  ––  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  GGRRUUPPOO  

  

O grupo é composto por um grupo de 11 crianças, 9 elementos do sexo masculino e 2 elementos do 

sexo feminino, sendo que duas das crianças entraram apenas este ano letivo para o grupo. 

Este grupo de crianças tem áreas de residência diversificadas pelo concelho de Aveiro e Ílhavo, tendo 

crianças de Ílhavo, Requeixo, Costa do Valado, Oiã, Salgueiro, Carregal, Mamodeiro e Santa Joana. 

As crianças do grupo vivem com os pais e com os irmãos (quem tem). 

Há 2 crianças deste grupo que têm irmãos a frequentar a mesma instituição. 

No que diz respeito à alimentação, é um grupo heterogéneo, visto que nem todos comem por igual sendo 

que alguns ainda não toleram a sopa inteira e outros não gostam de iogurte/leite. Mas de um modo geral 

são autónomos no momento da refeição. 

Relativamente às questões fisiológicas, há 4 crianças no grupo que já são capazes de controlar os 

esfíncteres sendo que as quatro já dormem sem fralda durante a sesta. O resto do grupo demonstra 
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grande interesse em ir à sanita/bacio, no entanto ainda não são capazes de fazer o controlo dos 

esfíncteres.  

Em relação às capacidades e personalidades que este grupo apresenta é também um grupo muito 

heterogéneo.  

Quanto à expressão da linguagem temos crianças que já são capazes de se expressar verbalmente, 

fazendo enunciados sem dificuldade, tendo só dificuldade na dicção de algumas palavras. No entanto 

ainda temos muitas crianças que não são capazes de fazer enunciados estruturados, usando frases curtas 

ou simplesmente palavras soltas. 

  

    33..33  ––  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  NNEECCEESSSSIIDDAADDEESS  PPOORR  ÁÁRREEAA  DDEE  CCOONNTTEEÚÚDDOO  //  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  

Após o período de adaptação do grupo, onde foi possível fazer uma observação dos interesses e 

necessidades gerais do grupo e após uma avaliação mais pormenorizada das crianças depois da avaliação 

dos perfis de desenvolvimento de cada uma, de uma forma geral podemos caracterizar as principais 

necessidades das crianças por áreas de desenvolvimento, deste modo iremos focar-nos no 

desenvolvimento um sentido de segurança e autoestima positiva, tendo como principal objetivos para o 

grupo: 

• o conhecimento de si próprio e controlo do seu corpo e respetivas funções 

• a autonomia nas situações de alimentação, higiene, vestir e despir, descanso, pequenas 

realizações e atividades; 

• confiança em si próprio, evidenciada na capacidade para lidar com mudanças ou incertezas e 

enfrentar riscos sem ansiedade ou medo desmesurados; 

• atitudes e sentimento de ligação ao mundo social e natural, cuidando do ambiente e ajudando os 

outros no desempenho das suas tarefas ou rotinas. 

Além desta necessidade de desenvolvimento, também nos iremos focar no Desenvolvimento da 

curiosidade e ímpeto exploratório, sendo para nós importante que o grupo seja capaz de: 

• apresentar uma atitude para compreender o seu mundo, objetos, pessoas, comportamentos, 

interagindo com outros, brincando e explorando ativamente, questionando, desenvolvendo, 

testando e aperfeiçoando as suas ideias acerca do mundo, de si próprio e dos outros; 

• ser capaz de fazer escolhas sobre o tipo de espaços, materiais e objetos que quer explorar, 
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encontrando os seus próprios desafios e objetivos, e organizando-se no sentido de os alcançar; 

• ser capaz de ter um controlo crescente sobre o seu corpo (locomoção, manipulação, coordenação, 

equilíbrio) e uma crescente desenvoltura na sua movimentação no espaço; 

• apresentar uma confiança na forma como utiliza uma variedade de estratégias para exploração e 

atribuição de sentido ao mundo, ao nível da resolução de pequenos problemas, identificação de 

padrões, classificação de objetos, experimentando, comparando, questionando, ouvindo e 

participando em conversas, observando e escutando histórias. 

Por fim, e tendo em conta a última necessidade de desenvolvimento educativo, iremos focar-nos de uma 

forma geral no desenvolvimento de competências sociais e comunicacionais, tendo como principais 

objetivos: 

• o desenvolvimento fonológico (discriminação e articulação dos sons da fala), descoberta de regras 

da linguagem verbal e aquisição lexical, em situações do dia a dia, durante os cuidados, no brincar 

e na exploração de livros de histórias, etc.; 

• a capacidade para iniciar, manter e desfrutar de uma relação com outras crianças e adultos, 

incluindo lidar com conflitos, negociar, ter em consideração o ponto de vista do outro e ajudar 

outros; 

• o sentido de responsabilidade e respeito por regras e limites comuns. 

Neste sentido, também é importante para nós definir outros objetivos que têm como finalidade reger o 

nosso trabalho enquanto creche, sendo estes: 

• Proporcionar o atendimento individualizado da criança num clima de segurança afetiva e física 

que contribua para o seu desenvolvimento global, desenvolvendo o conceito de si mesmo e do 

outro; 

• Estimular o convívio entre as crianças, a fim de promover uma plena interação interpessoal e 

intergrupal, promovendo momentos de partilha e colaboração; 

• Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o 

processo evolutivo de cada criança; 

• Colaborar, de forma eficaz, no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, 

encaminhando adequadamente as situações detetadas; 
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• Transmissão de valores. 

  

44  ––  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EEDDUUCCAATTIIVVOO  

 

44..11  ––  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSPPAAÇÇOO  

Antes de falarmos do espaço é importante falarmos de como a criança irá utilizar esse espaço. Embora 

este deva ser um espaço que estimule o desenvolvimento da criança, o mais importante é que este seja 

um espaço onde seja permitido à criança o brincar livre, pois o brincar é a base principal para o 

desenvolvimento da criança. Ao brincar a criança “ordena, desordena, destrói e constrói o mundo à sua 

maneira, conquistando assim um espaço para suas fantasias, desejos, medos e sentimentos.” (Marques, 

2018) É através do brincar que a criança constrói o seu conhecimento a partir das experiências, quando 

brinca a criança defronta desafios e problemas e, por isso, tentará encontrar soluções, criando e 

manifestando desejos e curiosidades. 

É também através do brincar que as crianças “desenvolvem noções de espaços temporais, a linguagem, a 

desenvoltura, a organização e muito mais, pois têm mentes férteis capazes de tornar o imaginário, real. É 

através do brincar que elas se tornam capazes de reverter o egocentrismo e aprendem a partilhar e 

tomar iniciativas próprias, emitir opiniões e sugerir.” (Marques, 2018) 

Deste modo, o espaço será organizado em função das crianças e para as crianças. O espaço irá promover 

confiança e uma sensação de familiaridade às crianças, irá oferecer-lhe desafios e estímulos para o seu 

desenvolvimento ao mesmo tempo que promovem diversas atividades e a criação de brincadeiras 

espontâneas. Neste sentido não será um espaço estanque, podendo ser mudado ao longo do ano letivo, 

pois como referido anteriormente, o espaço será organizado em função das crianças indo ao encontro 

dos interesses de cada criança. Assim o espaço será promotor de autonomia e potenciador de interações 

positivas, garantindo o conforto das crianças e facilitando a gestão das rotinas. 

Neste sentido, os espaços que temos são: 

• Sala: manta, área do faz de conta, área das construções, área dos carros, área dos animais, área 

dos jogos, biblioteca; 
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• Refeitório; 

• Casa de banho; 

• Espaço exterior. 

Achamos importante ressaltar este último espaço, o espaço exterior, pois irá ser os espaços ao qual 

iremos dar primazia, independentemente das questões meteorológicas. O facto de a instituição se inserir 

num meio rural, permite-nos ter acesso a um espaço exterior que embora seja público, nos  pareça 

devidamente organizado: o parque infantil, o campo de futebol, a área do faz de conta equipada com 

uma cozinha de lama e uma lojinha e um pinhal cheio de estímulos para as crianças. Estes espaços serão 

sem dúvida espaços onde as crianças irão vivenciar mais experiências, sendo um potenciador do seu 

desenvolvimento psicomotor e promotor de autonomia.  

Os espaços exteriores podem ser vistos como contextos ricos em oportunidades sensoriais, fornecendo 

diferentes cheiros, texturas, sons, temperaturas, paisagens. Como referem Silva, Marques, Mata e Rosa, 

(2016, p.27) “O espaço exterior é um local privilegiado para atividades da iniciativa das crianças que, ao 

brincar, têm a possibilidade de desenvolver diversas formas de interação social e de contacto e 

exploração de materiais naturais (pedras, folhas, plantas, paus, areia, terra, água, entre outros) que, por 

sua vez, podem ser trazidos para a sala e ser objeto de outras explorações e utilizações”.  

O espaço exterior confronta a criança e permite que esta tenha noção dos seus próprios limites. Ferjou e 

Fauchier-Delavigne (2020) afirmam que “mesmo algo que parece um quadrado de ervas más, podemos 

ver árvores que crescem com a criança e que revelam as suas formas, cores e perfumes”. Neste sentido, é 

necessário espaço natural saudável para que a criança através das suas explorações e brincadeiras (não 

só livres, mas também orientadas) adquira diversas aprendizagens e desenvolva de uma forma saudável e 

respeitosa todas as suas competências. 

 Por estas razões, achamos que a natureza e a constante ida ao exterior, independentemente das 

condições meteorológicas, são tão importantes pois permite à criança explorar os seu sentidos, ter 

consciência do mundo que a rodeia, contactar com diversos elementos naturais criando brincadeiras e 

aprendizagens baseadas no respeito pelo mundo que as rodeia: a natureza com os seus elementos e 

fenómenos, o seu próprio corpo e ainda o respeito pelos outros. Além disso, cria defesas a nível do 

sistema imunológico e diminui a propagação de vírus que em espaços fechados é mais comum. 
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44..22  ––  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTEEMMPPOO  

A creche funciona de segunda a sexta-feira das 7:30 às 19:00, contudo o funcionamento da sala de 

transição será feito só até às 18h30, sendo que a partir desse horário as crianças que ainda se encontrem 

em sala irão para a sala de aquisição de marcha até ao fecho da instituição. 

Deste modo, o tempo na sala de transição é organizado da seguinte forma: 

- 7:30 – 9:30: receção das crianças 

- 9:30 – higiene 

- 9:30 – 10:00: reforço da manhã 

- 10:00 – higiene 

- 10:00 – 11:15 brincar livre ou atividades orientadas 

- 11:15 – higiene 

- 11:30 – 12:15: almoço 

- 12:15: higiene 

- 12:15– 12:30: momento de relaxamento 

- 12:30 – 15:00: repouso 

- 15:00 – 15:45: higiene 

- 15:45 – 16:15: lanche 

- 16:15 – 16:30: higiene 

- 16:30 – 18:30: brincar livre / entrega das crianças 

É importante que o estabelecimento de rotinas diárias organizadas que vão ao encontro da planificação, 

no entanto deve existir flexibilidade no seu cumprimento, de modo a ter em conta as necessidades e o 

ritmo de cada criança. Neste sentido, a existência de rotinas irá permitir à criança adquirir a noção de 

tempo e também de espaço, mas também sentir-se respeitada quando as suas necessidades são 

respondidas.  
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55  ––  PPLLAANNOO  DDEE  AAÇÇÃÃOO  

Finalidades Educativas  

O presente Projeto Pedagógico destina-se às crianças da sala de transição, com idades compreendidas 

entre os  2 e os 3 anos de idade. 

Segundo Gabriela Portugal, Cindy Carvalho e Gabriel Bento e de uma forma geral podemos distinguir três 

principais finalidades educativas para a creche, sendo que este me parece a melhor forma para o 

desenvolvimento do meu trabalho enquanto educadora e para o desenvolvimento saudável das crianças 

em creche. Desta forma, existe articulação e correspondência entre as finalidades educativas definidas 

para a creche e às áreas de conteúdo das orientações curriculares para a Educação Pré-Escolar, contudo 

sendo que trabalhamos em creche os objetivos e as estratégias a desenvolver são diferentes fazendo 

sentido haver esta diferenciação de finalidades educativas e áreas de conteúdo. 

 

Finalidades educativas para a creche 
Áreas de conteúdo das Orientações 

Curriculares para a Educação PréEscolar 

Desenvolvimento de um sentido de segurança e 

autoestima positiva 
Formação Pessoal e Social 

Desenvolvimento da curiosidade e ímpeto 

exploratório 
Conhecimento do Mundo 

Competência social e comunicacional Expressão e Comunicação 

 

Neste sentido, o desenvolvimento de um sentido de segurança e autoestima; o desenvolvimento da 

curiosidade e ímpeto exploratório que “envolve o sentimento de que descobrir coisas é positivo e gera 

prazer, o desejo e capacidade de perceber e ter um efeito nas coisas e de atuar nesse sentido com 

persistência” e o desenvolvimento de competência social e comunicacional “envolve desenvolvimento do 

autocontrolo (capacidade de controlar os comportamentos, de formas adequadas à idade), 

estabelecimento de relações positivas, sentido de cooperação (a capacidade de conjugar as necessidades 

e desejos individuais com as de outros numa situação de grupo), e ainda o desejo e capacidade de 

partilhar experiências, ideias e sentimentos com outros, de formas diversas, com confiança e 

competência crescentes” (Portugal, Carvalho, & Bento, 2016). Além destas três principais finalidades, é 
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importante para nós definir outros objetivos que têm como finalidade reger o nosso trabalho enquanto 

creche, sendo estes: 

• Proporcionar o atendimento individualizado da criança num clima de segurança afetiva e física 

que contribua para o seu desenvolvimento global, desenvolvendo o conceito de si mesmo e do 

outro; 

• Estimular o convívio entre as crianças, a fim de promover uma plena interação interpessoal e 

intergrupal, promovendo momentos de partilha e colaboração; 

• Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o 

processo evolutivo de cada criança; 

• Colaborar, de forma eficaz, no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, 

encaminhando adequadamente as situações detetadas; 

• Transmissão de valores. 
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55..11  ––  OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEERRAAIISS,,  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  EE  IINNDDIICCAADDOORREESS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

Relativamente às três principais finalidades educativas/áreas de conteúdo, iremos apresentar os objetivos e indicadores de avaliação que iremos utilizar ao longo 

do ano letivo. 

Área de conteúdo 
Objetivos 

Indicadores de avaliação 
Gerais Específicos 

Desenvolvimento 

de um sentido de 

segurança e 

autoestima 

positiva 

• Conhecimento de si próprio e 

controlo do seu corpo e 

respetivas funções; 

• Autonomia nas situações de 

alimentação, higiene, vestir e 

despir, descanso, pequenas 

realizações e atividades; 

• Capacidade para fazer 

escolhas e tomar decisões de 

forma autónoma; 

• Capacidade para expressar as 

suas necessidades ou medos e 

• Usar os utensílios de 

alimentação e higiene de 

forma autónoma; 

• Aperfeiçoar o controlo dos 

esfíncteres. Utilizar a casa 

de banho; 

• Vestir e despir peças de 

vestuário; 

• Orientar-se e mover-se de 

forma autónoma em 

lugares conhecidos; 

• Comportamentos e atitudes 

• Níveis de implicação e bem-estar 

• Registos escritos por parte do educador sobre as 

atividades desenvolvidas; 

• Registos fotográficos das atividades desenvolvidas; 

• Registos de avaliação e participação de cada criança; 

• Observação de cada criança; 

• Nas saídas, observar se as crianças têm noção que 

devem dar a mão aos pares e andar na berma da 

estrada; 

• Nível de participação. 
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confiança nos adultos; 

• Confiança em si próprio, 

evidenciada na capacidade 

para lidar com mudanças ou 

incertezas e enfrentar riscos 

sem ansiedade ou medo 

desmesurados; 

• Atitudes e sentimento de 

ligação ao mundo social e 

natural, cuidando do 

ambiente e ajudando os 

outros no desempenho das 

suas tarefas ou rotinas. 

• Comportar-se 

adequadamente durante 

as refeições, o descanso e 

a higiene; 

• Desenvolver as atividades 

em ambientes limpos e 

arrumados; 

• Evitar situações perigosas; 

• Apreciar a saúde e o 

cuidado de si mesmo. 

 

 

 

 

• Uma atitude para 

compreender o seu mundo, 

objetos, pessoas, 

comportamentos, interagindo 

• Coordenar e controlar o 

corpo em diversas 

atividades; 

• Deslocar-se depressa e 

• Comportamentos e atitudes; 

• Níveis de implicação e bem-estar; 

• Registos escritos por parte do educador sobre as 

atividades desenvolvidas; 
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Desenvolvimento 

da curiosidade e 

ímpeto 

exploratório 

com outros, brincando e 

explorando ativamente, 

questionando, 

desenvolvendo, testando e 

aperfeiçoando as suas ideias 

acerca do mundo, de si 

próprio e dos outros; 

• Capacidade para fazer 

escolhas sobre o tipo de 

espaços, materiais e objetos 

que quer explorar, 

encontrando os seus próprios 

desafios e objetivos, e 

organizando-se no sentido de 

os alcançar; 

• Um controlo crescente sobre 

o seu corpo (locomoção, 

manipulação, coordenação, 

devagar; 

• Aperfeiçoar o equilíbrio; 

• Andar em bicos de pés; 

• Saltar com os dois pés; 

• Lançar e apanhar objetos; 

• Diferenciar as principais 

partes do corpo, para 

desenvolver a imagem 

global; 

• Adotar diferentes 

posições; 

• Dominar diferentes formas 

de deslocação; 

• Coordenar os movimentos 

em relação a um ou outro 

objeto; 

• Aprender a relaxar-se; 

• Registos fotográficos das atividades desenvolvidas; 

• Registos de avaliação e participação de cada criança; 

• Observação de cada criança; 

• Nível de participação; 

• Incentivar a:  

- usar pincéis e lápis;  

- rasgar papel;  

- apanhar uma bola em movimento.  

Observar e registar se conseguem alcançar este 

comportamento / atitude. 

• Incentivar as crianças a:  

- subir escadas com alternância;  

- deslocar-se de diferentes formas;  

- mover-se livremente pelo espaço;  

- pedalar os triciclos.  

Observar e registar se conseguem alcançar este 

comportamento / atitude. 
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equilíbrio) e uma crescente 

desenvoltura na sua 

movimentação no espaço; 

• Capacidade para mobilizar 

estratégias de exploração 

ativas, através de todos os 

seus sentidos e movimentos 

ou utilizando ferramentas, 

materiais e equipamentos 

diversos; 

• Uma confiança na forma 

como utiliza uma variedade 

de estratégias para 

exploração e atribuição de 

sentido ao mundo, ao nível da 

resolução de pequenos 

problemas, identificação de 

padrões, classificação de 

• Reconhecer a utilidade de 

algumas das principais 

partes do corpo; 

• Ter uma visão global da 

figura humana; 

• Desenvolver a 

independência segmentar 

do ombro, braço, 

antebraço, punho, mão e 

dedos; 

• Descobrir as possibilidades 

de movimento das 

próprias mãos;  

• Melhorar a preensão e 

força manual; 

• Progredir na coordenação 

viso-manual; 
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objetos, experimentando, 

comparando, questionando, 

ouvindo e participando em 

conversas, observando e 

Capacidade para mobilizar 

estratégias de exploração 

ativas, através de todos os 

seus sentidos e movimentos 

ou utilizando ferramentas, 

materiais e equipamentos 

diversos; 

• Uma confiança na forma 

como utiliza uma variedade 

de estratégias para 

exploração e atribuição de 

sentido ao mundo, ao nível da 

resolução de pequenos 

problemas, identificação de 

padrões, classificação de 

• Conseguir a coordenação 

entre as duas mãos; 

• Exercitar os dedos de 

forma segmentar; 

• Conseguir uma 

manipulação mais precisa; 

• Adquirir progressivamente 

o contro percetivo-motor 

do traço e do espaço 

gráfico; 

• Desenvolvimento 

sensorial: explorar os 

diversos sentidos (tato, 

olfato, audição, paladar e 

visão). 

• Manter a atenção em 

curtos períodos de tempo; 
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objetos, experimentando, 

comparando, questionando, 

ouvindo e participando em 

conversas, observando e 

escutando histórias.  

• Consolidar o conceito de 

objeto; 

• Participar em jogos 

simbólicos;  

• Solucionar puzzles de 2 ou 

3 peças; 

• Resolver lotos de até 6 

peças; 

• Exercitar a memória, 

atenção e observação; 

• Comparar e classificar 

objetos segundo uma dada 

característica; 

• Realizar composições com 

pelas de construção; 

• Fomentar a curiosidade e o 

interesse por descobrir 
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características dos objetos 

e ações do meio. 

Desenvolvimento 

de competências 

sociais e 

comunicacionais 

• Competências de 

responsividade e 

reciprocidade, como aguardar 

a sua vez ou dar e receber; 

• Um repertório cada vez mais 

elaborado de gestos, 

movimentos corporais e 

vocalizações para comunicar e 

expressar desejos, interesses 

e sentimentos; 

• Desenvolvimento fonológico 

(discriminação e articulação 

dos sons da fala), descoberta 

de regras da linguagem verbal 

e aquisição lexical, em 

situações do dia a dia, 

• Ginástica bucofacial; 

• Fomentar o uso da 

linguagem oral para 

comunicar; 

• Compreender e realizar 

ordens simples; 

• Fazer descrições simples; 

• Utilizar pronomes; 

• Melhorar a pronúncia; 

• Adquirir hábitos básicos de 

convivência; 

• Participar em atividades 

grupais; 

• Aprender a resolver 

situações conflituosas; 

• Mostrar sentimentos de 

• Comportamentos e atitudes 

• Níveis de implicação e bem-estar 

• Registos escritos por parte do educador sobre as 

atividades desenvolvidas; 

• Registos fotográficos das atividades desenvolvidas; 

• Registos de avaliação e participação de cada criança; 

• Observação de cada criança; 

• Nível de participação; 

• Diálogo; 

• Capacidade de gestão de conflitos. 

Incentivar a criança a experienciar o potencial 

comunicativo de todo o corpo através da dança, 

mímica e jogo dramático - observar e registar se 

conseguem alcançar este comportamento / atitude; 

• As crianças têm amplas oportunidades de iniciar 

conversas, contar histórias, colocar questões - 
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durante os cuidados, no 

brincar e na exploração de 

livros de histórias, etc.; 

• Capacidade para iniciar, 

manter e desfrutar de uma 

relação com outras crianças e 

adultos, incluindo lidar com 

conflitos, negociar, ter em 

consideração o ponto de vista 

do outro e ajudar outros; 

• Sentido de responsabilidade e 

respeito por regras e limites 

comuns. 

afeto e recebê-los dos 

outros; 

• Brincar com outras crianças; 

• Assumir pequenas 

responsabilidades; 

• Desenvolver as capacidades 

de ajuda, colaboração e 

cooperação;  

• Expressar sentimentos e 

identificá-los nos outros, 

adequando a resposta. 

observar e registar se conseguem alcançar este 

comportamento / atitude. 
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55..22  ––  PPLLAANNOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  SSOOCCIIOOPPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS  

Área da Conteúdo 
Atividades a  realizar 

Envolvimento 

Mês Objetivos  

F
a
m

íl
ia
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a
 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 d
e 

u
m

 s
en

ti
d

o
 d

e 
se

gu
ra

n
ça

 e
 a

u
to

es
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m
a 

p
o
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Adaptação x  Setembro e outubro 

A criança é capaz de demonstrar confiança em si 

próprio, evidenciada na capacidade para lidar com 

mudanças ou incertezas e enfrentar riscos sem 

ansiedade ou medo desmesurados; 

As emoções x  De setembro a agosto 

A criança é capaz de expressar as suas necessidades ou 

medos e confiança nos adultos; 

A criança demonstra confiança em si própria, 

evidenciada na capacidade para lidar com mudanças ou 

incertezas e enfrentar riscos sem ansiedade ou medo 

desmesurados; 

O nosso corpo   De setembro a agosto 

A criança é capaz de demonstrar conhecimento de si 

próprio e controlo do seu corpo e respetivas funções; 

A criança apresenta autonomia nas situações de 

alimentação, higiene, vestir e despir, descanso, 

pequenas realizações e atividades; 

A criança apresenta um controlo crescente sobre o seu 
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corpo (locomoção, manipulação, coordenação, 

equilíbrio) e uma crescente desenvoltura na sua 

movimentação no espaço. 

 

Expressão Motora   De setembro a agosto 

A criança apresenta um controlo crescente sobre o seu 

corpo (locomoção, manipulação, coordenação, 

equilíbrio) e uma crescente desenvoltura na sua 

movimentação no espaço. 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 d
e 

u
m

 s
en

ti
d

o
 d
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se

gu
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 d
a 
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e 
e 
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p
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o

 e
xp

lo
ra

tó
ri

o
 Exploração da sala e do 

espaço exterior 
  De setembro a agosto 

A criança é capaz de demonstrar atitudes e sentimento 

de ligação ao mundo social e natural, cuidando do 

ambiente e ajudando os outros no desempenho das suas 

tarefas ou rotinas. 

Projeto Educativo:  

“Os objetivos de 

desenvolvimento 

sustentável” 

x x De setembro a junho 

A criança é capaz de demonstrar atitudes e sentimento 

de ligação ao mundo social e natural, cuidando do 

ambiente e ajudando os outros no desempenho das suas 

tarefas ou rotinas. 

A criança é capaz de demonstrar uma atitude para 

compreender o seu mundo, objetos, pessoas, 

comportamentos, interagindo com outros, brincando e 

explorando ativamente, questionando, desenvolvendo, 

testando e aperfeiçoando as suas ideias acerca do 

mundo, de si próprio e dos outros; 

A criança é capaz de demonstrar confiança na forma 
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como utiliza uma variedade de estratégias para 

exploração e atribuição de sentido ao mundo, ao nível 

da resolução de pequenos problemas, identificação de 

padrões, classificação de objetos, experimentando, 

comparando, questionando, ouvindo e participando em 

conversas, observando e escutando histórias. 

D
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vo
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im

en
to

 d
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Natureza e seres vivos 

Épocas festivas 

As cores  

A família  

As profissões 

x x De setembro a agosto 

A criança é capaz de fazer escolhas e tomar decisões de 

forma autónoma; 

A criança é capaz de demonstrar atitudes e sentimento 

de ligação ao mundo social e natural, cuidando do 

ambiente e ajudando os outros no desempenho das suas 

tarefas ou rotinas; 

A criança é capaz de apresentar uma atitude para 

compreender o seu mundo, objetos, pessoas, 

comportamentos, interagindo com outros, brincando e 

explorando ativamente, questionando, desenvolvendo, 

testando e aperfeiçoando as suas ideias acerca do 

mundo, de si próprio e dos outros; 

A criança é capaz defazer escolhas sobre o tipo de 

espaços, materiais e objetos que quer explorar, 
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encontrando os seus próprios desafios e objetivos, e 

organizando-se no sentido de os alcançar; 

A criança demonstra capacidade para mobilizar 

estratégias de exploração ativas, através de todos os 

seus sentidos e movimentos ou utilizando ferramentas, 

materiais e equipamentos diversos; 

A criança é capaz de apresentar confiança na forma 

como utiliza uma variedade de estratégias para 

exploração e atribuição de sentido ao mundo, ao nível 

da resolução de pequenos problemas, identificação de 

padrões, classificação de objetos, experimentando, 

comparando, questionando, ouvindo e participando em 

conversas, observando e escutando histórias; 

A criança é capaz de demonstrar um repertório cada vez 

mais elaborado de gestos, movimentos corporais e 

vocalizações para comunicar e expressar desejos, 

interesses e sentimentos; 

A criança é capaz de apresentar o seu desenvolvimento 
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fonológico (discriminação e articulação dos sons da fala), 

descoberta de regras da linguagem verbal e aquisição 

lexical, em situações do dia a dia, durante os cuidados, 

no brincar e na exploração de livros de histórias, etc.; 

A criança tem capacidade para iniciar, manter e 

desfrutar de uma relação com outras crianças e adultos, 

incluindo lidar com conflitos, negociar, ter em 

consideração o ponto de vista do outro e ajudar outros; 

A criança é capaz de apresentar um sentido de 

responsabilidade e respeito por regras e limites comuns. 
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55..33  ––  PPLLAANNOO  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  //  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

A avaliação dos planos individuais (PI’s) de cada criança será feita em fevereiro e em Julho. 

As reuniões gerais de pais estão agendadas para: 

- 23 de setembro às 19h; 

- 4 de novembro às 19h (preparação da festa de Natal); 

- 10 de maio às 21h; 

-21 de Julho. 

As ações de sensibilização / formação na área de parentalidade estão agendas para as seguintes datas: 

- Outubro – “A mudança na família com a chegada de um bebé” 

- Maio –  Tema a definir 

  

66  ––  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAASS  DDEE  DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO,,  MMOONNIITTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  

Relativamente às metodologias de divulgação, estas serão feitas através: 

• da aplicação EducaBiz; 

• reuniões de pais, gerais ou individuais; 

• divulgação por parte das crianças, através de uma avaliação de cada dia; 

 

A avaliação será feita diariamente, fundamentada numa observação cuidadosa, dá oportunidade à 

equipa pedagógica de descobrir o que as crianças compreendem, o que pensam, o que são capazes de 

fazer quais os seus interesses e maiores dificuldades. Além disso permite uma monitorização continua do 

processo educativo. Esta informação irá proporcionar um melhor conhecimento de cada criança para que 

seja possível um educação positiva e valorização dos progressos de cada criança, assim como a 

identificação das maiores necessidades para que posteriormente se ofereça experiências desafiadoras e 

ajustadas, documente se planeie e planifique. “A observação, enquanto processo principal de recolha de 

informação, constitui a base do planeamento e da avaliação, servindo de suporte à intencionalidade do 

processo educativo” (Portugal, Carvalho, & Bento, 2016).  

Esta avaliação irá permitir-nos também refletir e avaliar o projeto de sala, sendo possível atualizá-lo 

consoante as necessidades e interesses do grupo. Além disse, haverá sempre uma avaliação 

documentada em feveriro e julho. 
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