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1 – INTRODUÇÃO 

Cabe à educação pré-escolar e consequentemente a mim como educadora de infância criar 

condições para o sucesso da aprendizagem de todas as crianças, na medida em que se deve 

promover a sua autoestima e autoconfiança e desenvolvimento das competências que permitam 

que cada criança reconheça as suas possibilidades e progressos. 

É a intencionalidade do processo educativo que caracteriza a intervenção profissional do 

educador, logo a elaboração de um projeto curricular, como uma antecipação do trabalho a ser 

desenvolvido ao longo deste ano letivo. 

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 objetivo o pleno desenvolvimento da criança, sendo esta a prioridade de todo o meu 

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, será necessário ainda salientar que este se mantém aberto a sugestões por 

parte de toda a comunidade educativa, devendo eu como educadora manter-me aberta a 

sugestões. 

 

2 – DIAGNÓSTICO 

2.1 – CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO 

O grupo é constituído por 15 crianças, 8 meninas e 7 meninos. 

- Crianças com 3 anos (até 31/12/2022) - 5 

- Crianças com 4 anos (até 31/12/2022) - 5 

- Crianças com 5 anos (até 31/12/2022) - 3 

- Crianças com 6 anos (até 31/12/2022) - 2 

As crianças que constituem este grupo têm entre os 3 e os 6 anos, tendo nascido em quatro 

anos distintos: 2016, 2017, 2018 e 2019. Todas as crianças já frequentavam a instituição no ano 

anterior sendo que, 10 crianças já frequentavam a Sala Azul, 2 delas eram condicionantes para 

a entrada no 1º ciclo, tendo os pais optado por permanecerem mais um ano no Jardim-de-

infância, as restantes 5 crianças transitaram da resposta social de creche adaptando-se bem ao 

Jardim-de-infância.  

A maioria das crianças vive na Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, no lugar da Póvoa do 

Valado e no lugar de Mamodeiro, restantes dividem-se por outros locais. 
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A maioria das crianças vivem com os pais e os irmãos, mas também há crianças que vivem com 

os pais, irmãos e os avós e uma criança que vive apenas com a mãe. 

Há 6 crianças deste grupo que têm irmãos a frequentar a mesma instituição, 2 delas frequentam 

a mesma sala, 2 delas frequentam a mesma resposta social, 1 frequenta a resposta social de 

creche 1 frequenta a resposta social de CATL. 

 

2.2 – IDENTIFICAÇÃO DE INTERESSES E NECESSIDADES 

Quanto aos interesses das crianças estes são espelhados nas suas preferências por atividades 

e áreas de brincadeira, bem como, pela curiosidade que revelam por assuntos, no entanto é o 

exterior que tenho notado um crescente interesse pelas crianças em explorá-lo em todas as 

suas possíveis dimensões.  

Na sala os interesses são muito diversificados, sendo estas as atividades mais procuradas: 

- área da casinha, atividades que envolvam o jogo simbólico e atividades de faz-de-conta; 

- área dos jogos de mesa, atividades que envolvam jogos calmos como puzzles, dominó, 

encaixes;  

- área de jogos de chão, atividades que envolvam legos, animais, blocos de construção e carros;  

- área das expressões, atividades que envolvam desenho e pintura. 

Todos gostam de cantar e dançar, revelando gosto e entusiasmo por atividades de expressão 

motora.  

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

dificuldade que se encontra uma necessidade comum a todo um grupo, visto que as suas 

características e habilidades serem 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. 

Considero, no entanto, que deverá ser trabalhado em grupo:  

- Aumento da capacidade de atenção/concentração e do tempo de permanência nas 

atividades;  

- Promoção da autonomia e independência relativamente à higiene, alimentação e a 

arrumação;  

- Cumprimento das normas de funcionamento da sala definidas em grupo;  
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- Aumento do nível de envolvimento nas tarefas e capacidade de persistirem na sua execução 

até ao fim;  

- Planeamento individual mais responsável durante o tempo de trabalho nas áreas;  

- Controlo de alguns excessos de impulsividade por parte de algumas crianças;  

- Resolução autónoma e pacífica de pequenos conflitos do dia-a-dia entre crianças;  

- Diminuição do nível de ruído da sala, no decorrer das atividades (manter um ambiente 

calmo). 

 

2.3 – LEVANTAMENTO DE RECURSOS 

• Recursos Humanos 

- Grupo de crianças 

- Educadora de Infância 

- Uma auxiliar de educação 

- Encarregados de educação e família 

- Responsável de intervenção precoce 

- Responsáveis das AEC’s 

- Restante equipa educativa 

 

• Recursos Materiais 

- Espaço da instituição (salas, espaço exterior, refeitório, sala de acolhimento, casas 

de banho) 

- Material didático, de desgaste/desperdício e outros 

3 – FUNDAMENTAÇÃO DAS OPÇÕES EDUCATIVAS 

Vários modelos servirão de base para esta intervenção, e as Orientações Curriculares do ME no 

que se refere às áreas de atuação, conteúdos e temática abordadas. 

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. 

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

- 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; 



 

PROJETO CURRICULAR DE GRUPO 

 

IMP.260/A 
Página: 6/22 

- 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. 

 

4 – METODOLOGIA 

A intervenção pedagógica irá remeter para a necessidade de diferenciação pedagógica, 

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

instrumento de observação de cada criança e do grupo em si. É através da observação das 

situações diárias que a educadora faz, que a mesma irá recorrer a temas que vão ao encontro 

das necessidades e interesses de cada criança ou do grupo. Esta metodologia defende uma 

prática pedagógica individualizada no processo ensino aprendizagem, desenvolvendo atitudes 

de autonomia e responsabilidade, indo ao encontro do modelo Construtivista, criado por Jean 

Piaget, que enfatiza a importância do envolvimento ativo do aluno na construção do seu próprio 

conhecimento, ou seja, o conhecimento é adquirido através da interação do indivíduo com o 

ambiente em que vive. O construtivismo como metodologia, coloca a criança no centro do deve 

ter processo de aprendizagem. Assim, deve ser estimulada a conquistar da sua independência, 

a sua capacidade de resolver problemas, de elaborar hipóteses e de levantar questões. Desta 

forma, as crianças são impulsionadas a interagir umas com as outras e são incentivadas a terem 

as suas próprias experiências.  

Todo este processo será complementado através do preenchimento do plano de acolhimento 

inicial, do perfil de desenvolvimento de crianças de cada faixa etária, no registo de observação 

do grupo, na elaboração semestral de um registo de avaliação e na criação de um projeto de 

sala e sua avaliação semestral.  

Para uma melhor documentação e partilhada do processo pedagógico utilizo ainda para suporte 

de registo da fotográfico das atividades realizadas na sala, bem como portefólio de trabalhos e 

um portefólio digital individual de cada criança na plataforma digital Educabiz, que permite que 
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os pais tenham acesso a todas as imagens do grupo, bem como, ao portefólio individual do seu 

educando, conseguindo assim, um melhor acompanhamento e participação dos pais. 

 

5 – ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO 

5.1. DO GRUPO 

Em contexto de sala a organização do grupo irá sendo feita de acordo com as necessidades, 

tendo sempre como principal objetivo a promoção do seu desenvolvimento. Assim sendo, 

teremos: 
 

Atividades individuais – com cada criança individualmente serão realizadas atividades, 

sendo por isso mais fácil perceber os seus interesses e dificuldades; 
 

Atividades em pequenos grupos/pares – em pequenos grupos serão realizadas atividades, 

permitindo identificar as necessidades das crianças e promovendo a ajuda entre elas; 
 

Atividades em grande grupo – com todas as crianças ao mesmo tempo serão realizadas 

atividades para partilhar conhecimentos e experiências, promovendo a ajuda e respeito entre os 

membros do grupo, assim como permite a criação de relações com os adultos significativos da 

sala. 

 

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 atividades, previamente selecionado, 

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 atividades 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. 

Nota: todas as áreas estão devidamente identificadas e com o nº máximo de crianças 

por local, cada criança tem um cartão com o seu nome que coloca na área onde quer 

brincar e autonomamente fazem a gestão das áreas. 

 

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 aspeto 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. 

 

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 e distribuição de tarefas. 

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

11:00 às 11:30 – Atividades individuais e em simultâneo atividades livres e recreio. 

11:45 às 12:00 – Higiene. 

12:00 às 12:30 – Almoço. 

12.30 às 12:45 – Higiene. 

12:45 às 13:30 – componente de apoio à família. 

13:30 às 16:00 – Atividades individuais ou em pequeno grupo e em simultâneo atividades 

livres e recreio. 

16:00 às 16:30 – Lanche. 

16:30 às 19:00 – Componente de apoio à família. 

Este ano letivo existirá como atividade extracurricular, e por isso opcional, natação, danças 

do mundo, música e inglês. 

 

5.4. DA EQUIPA 

A Equipa é composta por uma educadora de infância, que também tem a função de 

Coordenadora Pedagógica da Instituição e uma auxiliar de ação educativa. 
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Horários: 

Educadora de infância- 9h00-12h30 e das 13h30-17h00  

       -12h00-12h30 e das 13h30-14h: Componente de apoio à família 

          -16h00-17h00: Hora não letiva 

Auxiliar de ação educativa- 08h00-13h30 e das 15h30-17h30 

 

5.5. DO ESTABELECIMENTO EDUCATIVO 

A organização do estabelecimento poderá ser consultada com maior pormenor e rigor no 

“Regulamento Interno do Estabelecimento de Educação Pré-Escolar” do CSPNSF. 

 

6 – INTENÇÕES DE TRABALHO PARA O ANO LETIVO 

6.1. OPÇÕES E PRIORIDADES CURRICULARES 

No presente ano letivo o tema central do projeto Socioeducativo são os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

A concretização dos ODS não depende apenas do compromisso dos governos, mas também do 

envolvimento dos cidadãos. As crianças e os jovens são centrais neste apelo global de 

participação e a escola é essencial para dar a conhecer a nova agenda global, inspirar e 

incentivar as pessoas a participarem. 

Assim sendo, dos 17 objetivos propomo-nos este ano a trabalhar os seguintes: 

01 – Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os 

lugares. 

02 – Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 

03 – Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades. 

04 – Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, e equitativa e de qualidade, e 

promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

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. 

As opções e prioridades curriculares estão assentes nas Orientações curriculares para a 

educação de infância, sendo estes os principais objetivos de cada área de conhecimento:  

Área de Formação Pessoal e Social 



 

PROJETO CURRICULAR DE GRUPO 

 

IMP.260/A 
Página: 10/22 

1. Identificar a imagem corporal global; 

2. Identificar as principais partes do corpo; 

3. Reconhecer e respeitar as diferenças entre menino e menina; 

4. Adquirir a coordenação e controle do próprio corpo; 

5. Reconhecer e adotar diferentes posturas corporais; 

6.  Explorar os cinco sentidos; 

7. Adquirir hábitos básicos de higiene, saúde, alimentação, cuidados com o vestuário e 

mostrar autonomia na sua aplicação; 

8. Respeitar e valorizar as normas de convivência em grupo aceitando as diferenças entre 

as pessoas; 

9. Desenvolver o gosto em participar ativamente no grupo; 

10. Promover a autoestima; 

11. Explorar o gosto e preferências da criança; 

12. Utilizar as suas possibilidades motoras, sensitivas e expressivas para desenvolver 

atividades diferentes na vida quotidiana; 

13. Estimular a tomada de iniciativa, planificação e sequenciação da própria ação para 

resolver situações do dia-a-dia;  

14. Saber orientar-se no espaço. 

 

Área do Conhecimento do Mundo 

1. Identificar os principais membros da sua família e respetivo grau de parentesco; 

2. Reconhecer o interior de uma casa, as suas divisões e objetivos; 

3. Reconhecer diferentes tipos de habitações; 

4. Conhecer alguns serviços públicos e os profissionais que os exercem bem como as suas 

atividades; 

5. Identificar algumas profissões e associá-las com determinado tipo de vestuário e 

utensílios; 

6. Identificar as estações do ano e respetivas mudanças climatéricas; 

7. Distinguir o vestuário adequado aos diferentes estados do tempo; 

8. Conhecer algumas características, funções, e utilidades de diversos animais e plantas; 

9. Conhecer algumas profissões e ofícios relacionados com plantas e animais; 

10. Manifestar atitudes de respeito, conservação e cuidado pelo meio ambiente; 

11. Identificar formas de paisagem e diferentes habitats; 
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12. Identificar diferentes meios de transporte e por onde circulam habitualmente; 

 

Área das Expressões e Comunicação – Domínio das Expressões 

Expressão Motora 

1. Associar ritmo e movimento; 

2. Conhecer as possibilidades do corpo para expressar sentimentos; 

3. Descobrir possibilidades rítmicas do corpo; 

4. Desenvolver a coordenação motora; 

5. Desenvolver a motricidade fina. 

 

Expressão Dramática 

1. Conhecer e explorar as suas possibilidades expressivas; 

2. Dramatizar situações simples da vida quotidiana; 

3. Participar nas dramatizações, nas danças e nas canções propostas; 

4. Imitar e representar situações ou personagens reais, inventadas ou evocadas; 

5. Participar em danças simples.  

 

 

Expressão Plástica 

1. Conhecer e explorar diferentes técnicas e materiais para a realização das suas obras 

plásticas; 

2. Respeitar as criações dos colegas e o material da sala; 

3. Desenvolver a destreza manual; 

4. Realizar composições plásticas individuais e coletivas; 

5. Desenvolver sensações olfativas, visuais e tácteis; 

6. Desenvolver a criatividade e a Imaginação. 

 

Expressão Musical 

1. Identificar características do som comprido/curto; grave/agudo; 

2. Distinguir ruído e silêncio; 

3. Memorizar e reproduzir canções simples; 

4. Distinguir instrumentos musicais pelo seu som; 

5. Identificar e experimentar a sonoridade de alguns instrumentos musicais; 
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6. Explorar as possibilidades rítmicas do som; 

7. Distinguir e reproduzir esquemas rítmicos simples. 

 

Área das Expressões e Comunicação – Domínio da Linguagem 

Domínio da linguagem oral 

1. Adquirir um vocabulário adequado à idade para se expressar de uma forma autónoma e 

correta; 

2. Utilizar a linguagem oral para descrever e evocar objetos, acontecimentos e situações 

distintas e expressar sentimentos, desejos, ideias e necessidades; 

3. Memorizar e reproduzir oralmente alguns poemas e contos; 

4. Identificar personagens e protagonistas de um conto; 

5. Explorar as possibilidades lúdicas da linguagem. 

 

Abordagem à escrita 

1. Identificar o seu nome; 

2. Conhecer a importância da linguagem escrita como meio de expressão e comunicação; 

3. Adquirir a coordenação e as competências necessárias para realizar corretamente os 

traços prévios ao processo de escrita de números, letras e formas geométricas; 

4.   Reconhecer os nomes dos colegas; 

5. Observar e reconhecer a importância da língua escrita para resolver pequenas situações 

da vida quotidiana. 

 

Área da Expressão e Comunicação – Domínio da Matemática 

1. Identificar as cores primárias e secundárias; 

2. Identificar as posições fase a um elemento de referência: 

Em cima/em baixo; dentro/fora; à frente/ a trás; por cima / por baixo etc. 

3. Conhecer e utilizar corretamente os quantificadores; 

Nenhum / pouco / muito; 

4. Comparar tamanhos, comprimentos, pesos, alturas e grandezas entre objetos; 

5. Estabelecer consequências temporais; 

6. Classificar e seriar objetos segundo um critério de tamanho, cor forma e espessura; 

7. Saber situar-se no espaço em relação a um ponto de referência;  

8. Identificar agrupamentos de um ou vários elementos; 
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9. Desenvolver a capacidade de raciocínio;  

10. Desenvolver a atenção e a memorização. 
  

Outra das opções e prioridades curriculares estará assente no educar com e na Natureza, pois 

as crianças nascem com curiosidade natural para explorar e experimentar os ambientes e a 

infância é uma contínua janela de oportunidades para o seu desenvolvimento. Considero que 

todos os espaços são importantes para a aprendizagem e conscientes das crianças de hoje 

brincarem ao ar livre e como afirma Angela Hanscom (2018)”[…] a brincadeira ao ar livre 

promove crianças fortes, confiantes e capazes”. O contacto com a natureza torna os sentidos 

mais apurados e é uma excelente forma de desenvolver capacidades sensório-motoras, são 

oportunidades de aprendizagem que proporcionam experiências únicas de descoberta e de 

questionamento para as quais a criança procura respostas. A natureza oferece uma criatividade 

sem limites, permitindo desenvolver brincadeiras autónomas que apelam a todas as áreas de 

desenvolvimento, favorecendo um desenvolvimento integral e integrado.  

No entanto não podemos de deixar considerar outra importante prioridade curricular, o educar 

para uma cultura de sustentabilidade, pois estamos numa época em que os problemas de 

defesa do meio ambiente e de proteção da natureza são de extrema importância, pois trata-se 

de proteger o planeta terra, juntos temos de alterar os nossos padrões de consumo e de estilos 

de vida. Assim, devemos naturalmente sensibilizar as crianças, incentivando e promovendo 

práticas e atitudes positivas: “A forma mais garantida de produzir uma cultura de 

sustentabilidade é começar pelas crianças, porque elas têm amor pela natureza.”(Vital Didonet). 

 

6.2. OBJETIVOS/EFEITOS ESPERADOS 

- 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; 

- Desenvolver e interiorizar as regras de convivência social; 

- Consciencialização dos cuidados para com o meio ambiente; 

- Valorização das relações pessoais; 

 

Para o desenvolvimento da Equipa Educativa: 

- Educar para o pluralismo, tentando demonstrar a diversidade humana e social; 
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- 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 ativa nas aprendizagens e desenvolvimento de projetos 

dos filhos e da escola; 

- Respeitar direitos e deveres da criança, da escola e da família. 

 

 

6.3. ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E ORGANIZATIVAS PREVISTAS DAS COMPONENTES EDUCATIVA E 

DE APOIO À FAMÍLIA 

Para pôr em prática este projeto, de acordo com os objetivos propostos e com as Orientações 

Curriculares para a Educação Pré-Escolar, pretendemos utilizar as seguintes estratégias: 

- Promover reuniões de coordenação, do pessoal equipa técnica, não docente com vista à 

sensibilização e implementação do projeto; 

- Realizar reuniões com as famílias para corresponsabilização na vida do jardim de infância; 

- Obter recursos humanos, financeiros e materiais através de contactos realizados junto dos 

parceiros educativos; 

- Trabalhar diretamente com as crianças nas salas e no espaço exterior; 

- Elaborar exposições de trabalhos realizados pelas crianças; 

- Promover festas como ponto de encontro e informação entre as crianças e a comunidade. 

 

6.4. PREVISÃO DOS INTERVENIENTES E DEFINIÇÃO DE PAPEIS 

A previsão dos intervenientes serão: 

- O grupo de 15 crianças com o principal papel na construção dos seu conhecimentos e 

aprendizagens; 

- A Educadora de Infância de acordo com o decreto de lei nº 241/2001 de 30 de Agosto; 

Conceção e desenvolvimento do currículo 
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1 - Na educação pré-escolar, o educador de infância concebe e desenvolve o 

respetivo currículo, através da planificação, organização e avaliação do ambiente 

educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com vista à construção 

de aprendizagens integradas. 

2 - No âmbito da organização do ambiente educativo, o educador de infância: 

a) Organiza o espaço e os materiais, concebendo-os como recursos para o 

desenvolvimento curricular, de modo a proporcionar às crianças experiências 

educativas integradas; 

b) Disponibiliza e utiliza materiais estimulantes e diversificados, incluindo os 

selecionados a partir do contexto e das experiências de cada criança; 

c) Procede a uma organização do tempo de forma flexível e diversificada, 

proporcionando a apreensão de referências temporais pelas crianças; 

d) Mobiliza e gere os recursos educativos, nomeadamente os ligados às tecnologias 

da informação e da comunicação; 

e) Cria e mantém as necessárias condições de segurança, de acompanhamento e de 

bem-estar das crianças. 

3 - No âmbito da observação, da planificação e da avaliação, o educador de infância: 

a) Observa cada criança, bem como os pequenos grupos e o grande grupo, com 

vista a uma planificação de atividades e projetos adequados às necessidades da 

criança e do grupo e aos objetivos de desenvolvimento e da aprendizagem; 

b) Tem em conta, na planificação do desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem, os conhecimentos e as competências de que as crianças são 

portadoras; 

c) Planifica a intervenção educativa de forma integrada e flexível, tendo em conta os 

dados recolhidos na observação e na avaliação, bem como as propostas explícitas 

ou implícitas das crianças, as temáticas e as situações imprevistas emergentes no 

processo educativo; 

d) Planifica atividades que sirvam objetivos abrangentes e transversais, 

proporcionando aprendizagens nos vários domínios curriculares; 

e) Avalia, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os 

processos educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as 

aprendizagens de cada criança e do grupo. 

4 - No âmbito da relação e da ação educativa, o educador de infância: 
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a) Relaciona-se com as crianças por forma a favorecer a necessária segurança 

afetiva e a promover a sua autonomia; 

b) Promove o envolvimento da criança em atividades e em projetos da iniciativa 

desta, do grupo, do educador ou de iniciativa conjunta, desenvolvendo-os 

individualmente, em pequenos grupos e no grande grupo, no âmbito da escola e 

da comunidade; 

c) Fomenta a cooperação entre as crianças, garantindo que todas se sintam 

valorizadas e integradas no grupo; 

d) Envolve as famílias e a comunidade nos projetos a desenvolver; 

e) Apoia e fomenta o desenvolvimento afetivo, emocional e social de cada criança e 

do grupo; 

f) Estimula a curiosidade da criança pelo que a rodeia, promovendo a sua 

capacidade de identificação e resolução de problemas; 

g) Fomenta nas crianças capacidades de realização de tarefas e disposições para 

aprender; 

h) Promove o desenvolvimento pessoal, social e cívico numa perspetiva de 

educação para a cidadania. 

Integração do currículo 

1 - Na educação pré-escolar, o educador de infância mobiliza o conhecimento e as 

competências necessárias ao desenvolvimento de um currículo integrado, no âmbito 

da expressão e da comunicação e do conhecimento do mundo. 

2 - No âmbito da expressão e da comunicação, o educador de infância: 

a) Organiza um ambiente de estimulação comunicativa, proporcionando a cada 

criança oportunidades específicas de interação com os adultos e com as outras 

crianças; 

b) Promove o desenvolvimento da linguagem oral de todas as crianças, atendendo, 

de modo particular, às que pertencem a grupos social e linguisticamente 

minoritários ou desfavorecidos; 

c) Favorece o aparecimento de comportamentos emergentes de leitura e escrita, 

através de atividades de exploração de materiais escritos; 

d) Promove, de forma integrada, diferentes tipos de expressão (plástica, musical, 

dramática e motora) inserindo-os nas várias experiências de aprendizagem 

curricular; 
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e) Desenvolve a expressão plástica utilizando linguagens múltiplas, bidimensionais e 

tridimensionais, enquanto meios de relação, de informação, de fruição estética e 

de compreensão do mundo; 

f) Desenvolve atividades que permitam à criança produzir sons e ritmos com o 

corpo, a voz e instrumentos musicais ou outros e possibilita o desenvolvimento 

das capacidades de escuta, de análise e de apreciação musical; 

g) Organiza atividades e projetos que, nos domínios do jogo simbólico e do jogo 

dramático, permitam a expressão e o desenvolvimento motor, de forma a 

desenvolver a capacidade narrativa e a comunicação verbal e não verbal; 

h) Promove o recurso a diversas formas de expressão dramática, explorando as 

possibilidades técnicas de cada uma destas; 

i) Organiza jogos, com regras progressivamente mais complexas, proporcionando o 

controlo motor na atividade lúdica, bem como a socialização pelo cumprimento 

das regras; 

j) Promove o desenvolvimento da motricidade global das crianças, tendo em conta 

diferentes formas de locomoção e possibilidades do corpo, da orientação no 

espaço, bem como da motricidade fina e ampla, permitindo à criança aprender a 

manipular objetos. 

3 - No âmbito do conhecimento do mundo, o educador de infância: 

a) Promove atividades exploratórias de observação e descrição de atributos dos 

materiais, das pessoas e dos acontecimentos; 

b) Incentiva a observação, a exploração e a descrição de relações entre objetos, 

pessoas e acontecimentos, com recurso à representação corporal, oral e gráfica; 

c) Cria oportunidades para a exploração das quantidades, com recurso à 

comparação e estimativa e à utilização de sistemas convencionais e de processos 

não convencionais de numeração e medida; 

d) Estimula, nas crianças, a curiosidade e a capacidade de identificar características 

das vertentes natural e social da realidade envolvente; 

e) Promove a capacidade de organização temporal, espacial e lógica de 

observações, factos e acontecimentos; 

f) Desperta o interesse pelas tradições da comunidade, organizando actividades 

adequadas para o efeito; 

g) Proporciona ocasiões de observação de fenómenos da natureza e de 
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acontecimentos sociais que favoreçam o confronto de interpretações, a inserção 

da criança no seu contexto, o desenvolvimento de atitudes de rigor e de 

comportamentos de respeito pelo ambiente e pelas identidades culturais. 

- Auxiliar de ação educativa tem o papel de auxiliar nas atividades pedagógicas e colaboram no 

funcionamento dos estabelecimentos assegurando as questões de segurança e higiene e 

limpeza do material pedagógico. Ajuda no desenvolvimento de atividades pedagógicas, 

acompanhar nas refeições, assim como, zelar pela segurança e garantir o desenvolvimento 

intelectual saudável da criança/aluno. 

 

- Família das crianças tem o papel de acompanhar, estar presente e participar sempre que 

sejam solicitadas; 

- Comunidade educativa tem o papel de estar presente e participar. 

 

 

 

 

 

7 –PREVISÃO DE PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

7.1. DOS PROCESSOS E DOS EFEITOS 

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

constituindo assim, uma garantia quanto à sua atualidade. 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 projeto 

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

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

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

conceptualizar uma avaliação semestral do projeto. Ao longo do ano, nas suas reuniões 

regulares, a equipa técnica fará uma reflexão/avaliação sobre o modo como estão a decorrer as 

atividades, introduzindo as alterações que considere necessárias.  

A avaliação semestral de projeto deverá ser realizada pelo pessoal docente e confirmará a 

concretização dos temas e objetivos inicialmente consagrados no projeto. 
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7.2. COM AS CRIANÇAS 

A avaliação será de carácter individual recorrendo à observação e registo em grelhas de 

observação, em perfis de desenvolvimento e através de registos de evidencias quando 

necessário e ainda na criação de um portefólio individual. Pode-se ainda contar com os registos 

descritivos de sala, trabalhos elaborados pelas crianças e registos de imagens, que serão 

certamente bons recursos para fazer uma boa avaliação. No entanto existirão 3 períodos 

específicos de avaliação ao longo do ano, 1º outubro, avaliação diagnostica, 2º janeiro e 3º 

junho, as quais as quais serão entregues em forma de relatório aos pais, numa reunião 

individual para juntos podermos refletir sobre o processo evolutivo de cada criança. Pois a 

avaliação é um processo no qual o Educador, as Crianças e os Pais/encarregados de educação 

deverão estar envolvidos.   

 

7.3. COM A EQUIPA 

A avaliação é realizada em momentos de reunião. 

 

7.4. COM A FAMÍLIA 

A avaliação é um processo no qual o Educador, as Crianças e os Pais/encarregados de 

educação deverão estar envolvidos. As avaliações serão entregues em forma de relatório aos 

pais, no final de cada semestre, numa reunião individual para juntos podermos refletir sobre o 

processo evolutivo de cada criança. No entanto sempre que for necessário será conversado 

com os pais algum assunto que seja mais pertinente fora destes períodos de avaliação. 

 

7.5. COM A COMUNIDADE EDUCATIVA 

As avaliações são realizadas semanalmente em reunião de equipa técnica e mensalmente em 

reunião de coordenação. 

 

8 – RELAÇÃO COM A FAMÍLIA E OUTROS PARCEIROS EDUCATIVOS 

A relação com a família é muito importante que seja de complementaridade, pois só assim, fará 

sentido a educação pré-escolar. Esta relação deverá ser facilitadora no processo de 
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desenvolvimento e aprendizagem. Os parceiros educativos, representam um enriquecimento de 

todo o processo educativo. 

 

9 – COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS E DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRODUZIDA 

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 junto da educadora, no entanto, também 

será envia por e.mail para os pais. 

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

educabiz), as atividades referentes ao presente projeto. 

 

10 – PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Apesar da existência de uma planificação anual que é complementada com o plano anual de 

atividades da instituição, todas as semanas são realizadas planificações com intencionalidades 

pedagógicas, focadas principalmente nos interesses e necessidades do grupo. 

 

Planificação Anual 

 
Mês Temas 

Setembro Adaptação 
Exploração da sala 
Outono 

Outubro Inicio do Projeto socio educativo. 
Dia da Música 
Dia do animal 
Dia da alimentação: A Lagarta Comilona 
de Erik Carll escritor inglês.  
As cores 

Novembro As cores 
A Lenda de S. Martinho 
Magusto 
Direitos das Crianças: A História de 
Malala Yousafzai Prémio Nobel da Paz 
Dia do Pijama 
A Maior Flor do Mundo – José Saramago 
Prémio Nobel da literatura 

Dezembro A Família  
O Nascimento do menino Jesus 
O Natal 

Janeiro Os Reis: O Natal em Espanha 
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O Inverno 
O Boneco de neve sorridente 
Entrega de Avaliações 

Fevereiro O carnaval 
O Que é o Amor? 
Dia dos Amigos 
Os animais 

Março Os animais 
Dia do Pai 

Abril A Primavera 
A Páscoa 
Dia da Mãe 

Maio Dia da Mãe 
Transportes 
Corpo humano 

Junho Dia da Criança 
O corpo humano 
O verão 
Os Santos Populares 

Julho O Verão 
Festa de Fim de Ano 
Praia 

Agosto Férias 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(RECORTAR PELO PICOTADO E ARQUIVAR NO PROCESSO DO UTENTE) 

 

 

O _________________________________________________________ UTENTE/REPRESENTANTE LEGAL DO 

UTENTE ______________________________________ DA RESPOSTA SOCIAL DE __________, DECLARA QUE 

TOMOU CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES DESCRITAS NO PROJETO DE SALA DO SEU EDUCANDO. 

 

 

…………………………………………, …… DE ……………………………. DE 20….… 

________________________________________ 

(ASSINATURA DO UTENTE/REPRESENTANTE LEGAL) 

 


