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Introdução 

“O projecto do educador é um projecto educativo/pedagógico que diz respeito ao grupo e 

contempla as opções e intenções educativas do educador e as formas como prevê orientar 

as oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem de um grupo. Este projecto adapta-

se às características de cada grupo, enquadra as iniciativas das crianças, os seus projectos 

individuais, de pequeno grupo ou de todo o grupo” (Ministério da Educação, 1997: p.44).  

Desta forma uma Instituição promotora da Educação deverá ser identificada por um 

documento que mostre a forma como gere e orienta todo o seu trabalho para si e para com o 

meio que a envolve. 

 Este Projecto Curricular de Sala caracteriza não só a forma como vemos, e sentimos a 

Educação, como também a forma que transmitimos essa filosofia de Educação na dinâmica 

do grupo de crianças que integra a sala de Pré-Escolar. 

A elaboração deste projecto curricular procura evidenciar a forma como pensamos intervir 

educativamente com este grupo durante este ano lectivo, tendo em conta as características/o 

desenvolvimento/necessidades do mesmo, as prioridades educativas do Agrupamento de 

Escolas em que estamos inseridos e, seguindo os princípios e objectivos pedagógicos 

enunciados nas orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, aproveitando as 

contribuições do modelo curricular High/Scope (abordagem desenvolvimentista) e da 

metodologia de trabalho de projecto. 

Nesta síntese procuraremos explicitar as nossas opções e intenções educativas e a forma 

como prevemos orientar e organizar as oportunidades de desenvolvimento/aprendizagem 

dos nossos grupos, tendo em vista o desenvolvimento global de cada criança. Assenta na 

ideia de que todas as actividades do jardim-de-infância devem ser globalizadoras, 

integradoras e funcionais, isto é, devem ser coerentes e significativas, possibilitando o 

desenvolvimento e  aprendizagem da criança, e o despertar para a sensibilidade emocional, 

moral e estética, o sentido crítico e a capacidade de opinar sobre questões que lhe são 

familiares. Esta é uma abordagem do projecto curricular que assume os problemas 

identificados, motivando a (re)organização das actividades com vista à transformação e 

mudança em todos os domínios: do saber, saber-fazer e saber-ser.  
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   Finalmente, este Projecto Curricular identifica algumas linhas orientadoras da minha 

intervenção educativa, explicita os modelos e processos a utilizar no seu desenvolvimento e 

termina perspectivando as práticas e mecanismos de avaliação.
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1. Diagnóstico 

 
(Com base nos dados fornecidos por inquéritos / processos individuais / entrevistas / informações do ano anterior / fichas 

socioeconómicas ou outros dados relevantes) 

 

1.1 Caracterização do Grupo 

     É um grupo heterogéneo com idades compreendidas entre os 3/5 anos, composto por um 

total de 16 crianças. No início, estavam inscritas 18 crianças, contudo, desistiram duas 

crianças: uma por motivo de transporte, e outra por motivos de mudança de residência  

Distribuição por idades: 

 

  A maioria das crianças reside nas imediações do jardim de infância, 9 crianças residem em 

localidades próximas, mas pertencentes à freguesia de Vacariça e 3 são da Vacariça.  A 

deslocação para o Jardim de Infância faz-se, na maioria dos casos, de carro. 

Distribuição por nomes/ idades: 

 

 

1.2. Caracterização sócio-familiar 
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IDADE DAS CRIANÇAS 

Idades Masc. Femin. Total 

3 1 - 1 

4 3 2 5 

5 4 3 7 

6 - - - 

Totais 8 5 13 

 

IDADE DOS PAIS 

Idades Numero  

17-20 - 

21 -24 - 

25-30 5 

31-35 4 

36-40 2 

41-45 1 

46-50 1 

 

IDADE DAS MÃES 

Idades Número 

17-20 - 

21 -24 - 

25-30 3 

 

 
31-35 9 

36-40 1 

41-45 - 

46-50 - 

 

ESCOLARIDADE DOS PAIS 

Habilitações Pai Mãe 

< 4º ano - - 

4º ano 2 1 

5º ano - - 

6º ano 5 2 

9º ano 3 5 

11º ano 1 - 

12º ano 2 5 

Curso Médio - - 

Curso Superior - - 

 

SITUAÇÃO DE EMPREGO DOS PAIS 

 Empregado(a) Desempregado(a) Doméstico(a) Reformado
(a) 

PAI 13 - - - 

MÃE 11 1 1 - 

TOTAL 24 1 1 - 

 

 

 

NÚMERO DE IRMÃOS 

 0 1 2 3 4 5  ≥ 6 

Total 
com: 

7 5 1 - - - - 

 

SAÚDE 

DIFICULDADES DOENÇA 

VISUAIS AUDITIVAS MOTORAS LINGUAGEM CRÓNICA ALÉRGICA OUTRA 

- - - 4 - 1 - 

 

Nº  ELEM.DO AGREGADO FAMILIAR 

2 3 4 5 6 7 8 

1 6 5 1  - - 

 

ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Desenho Pintura Passear Jogos 
Brincar com 

amigos 
 
 

- 

Preferidas 11 7 12 10 12 - 

C/Dificuldades 1  6 1 2 1 - 

 

SITUAÇÃO DOS PAIS 

 JUNTOS AUSENTES SEPARADOS FALECIDOS 

PAI 12 - 1 - 

MÃE 12 - 1 - 
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Com base nas fichas de inscrição, e em conversas informais foram recolhidos dados 

que ajudam a compreender o contexto familiar das crianças. O grupo é constituído na sua 

maioria por crianças de classe média/baixa. São famílias que por vezes lutam contra 

dificuldades financeiras, mas que se esforçam para que os seus filhos tenham preenchido todas 

as suas necessidades mais básicas. Os pais pertencem na sua maioria à faixa etária dos 35 e 

regra geral possuem menor escolaridade do que as mães. Estas famílias são normalmente 

constituídas por três /quatro elementos (pai, mãe, a criança e um irmão). Destacam-se sete 

crianças que são filhos únicos e de um que tem 2 irmãos. Os Encarregados de Educação são 

maioritariamente as Mães. Em relação à ocupação dos pais e mães, a maioria trabalha por conta 

de outrem, por turnos e esta é bastante diversificada, incluindo actividade industrial e serviços. 

Apenas três pais trabalham por conta própria.  

 

QUANDO SAEM DO JARDIM DE INFÂNCIA 

ONDE FICAM ? COM QUEM FICAM ? 

Em casa No ATL Noutro lugar Sozinho Pais 
Colega 

(s)/outros 

2 11 - -  1 1 

 

QUE ACTIVIDADES  COSTUMA FAZER 

 Total 

Ouvir Música 1 

Praticar Desporto - 

Ver Televisão 2 

Brincar 2 

Ver Filmes 1 

Ajudar os Pais - 

Usar o Computador 1 

A.T.L.  11 

Outras Actividades - 
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1.3. Interesses e necessidades 

 

 A análise diagnóstica do grupo de crianças permitiu identificar as seguintes potencialidades do 

grupo: 

- normal adaptação ao jardim de infância por parte de todas as crianças; 

-  muito boa assiduidade e pontualidade.  

 
 

Áreas de Conteúdo das OCEPE 
 

Principais características do grupo 
 

 Formação Pessoal e Social 
 

 
 
 
      Educação emocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Identidade pessoal e auto-estima 
 
 
 

O grupo que frequenta esta sala inclui 
13 crianças que já pertenciam ao 
mesmo no ano lectivo anterior  
 
São crianças muito activas que 
gostam de se envolver em diversas 
actividades embora tendam 
frequentemente a imitar as áreas e os 
comportamentos umas das outras; 
normalmente aderem com entusiasmo 
às propostas do adulto; o grupo 
possui alguns elementos menos 
participativos, que não colaboram em 
grande grupo, como era desejável; 
algumas crianças não respeitar o 
outro, nomeadamente dando-lhe 
tempo /espaço para falar/brincar, 
tendendo a monopolizar um pouco os 
momentos de grande grupo. As 
brincadeiras são pouco organizadas. 
Não dominam as regras base do 
funcionamento do Jardim-de-Infância 
e tem dificuldade no cumprimento de 
regras e nas rotinas do dia a dia. 
Tem brincar cooperativo. O grupo não 
é todo autónomo. Muitas crianças 
requerem a atenção do adulto. 
Algumas crianças mais velhas ainda 
revelam pouca iniciativa e autonomia. 
 
Apresentam á partida um normal nível 
de auto-estima, identificando-se a si 
próprias e aos outros alguns como 
iguais, outros não e uns como 
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Autonomia e responsabilidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação para os valores e cidadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Educação sexual 

membros de um grupo e outros como 
membros isolados.  
 
A maioria das crianças já são 
autónomas na resolução das suas 
necessidades do dia-a-dia, embora a 
maioria manifeste dificuldades a este 
nível; São crianças algumas capazes 
de estar atentas e concentradas 
quando necessário e adaptando os 
seus comportamentos à situação 
vivenciada, outros não o conseguem 
ainda fazer pela idade.  
 
Enquanto que alguns tem consciência 
do que devem e não devem fazer e 
prever algumas consequências das 
suas acções, os restantes não a tem 
e chamam a atenção sobre si 
(situações que tem de ser trabalhada 
no dia-a-dia – nomeadamente a 
insistência no arrumar dos materiais 
que desarrumou, no partilhar, no 
cumprir as regras estabelecidas em 
grupo); 
 
A maior parte das crianças demonstra 
respeito pelos outros não se 
registando nenhuma situação de 
rejeição, as crianças tratam-se como 
iguais, com os mesmos direitos e 
deveres. A maioria das meninas 
manifestam preferência pela 
companhia umas das outras, o 
mesmo acontecendo com o grupo dos 
rapazes, as meninas preferem 
largamente a área do faz-de-conta e 
os meninos a área de construções; 
 

 Conhecimento do Mundo 
 
   Conhecimento Social 
 
 
 

A maioria das crianças conhece o 
meio local restrito; 
 
Conhecem relativamente o meio em 
que vivem, movimentando-se com à-
vontade e confiança, no recreio, sala 
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   Educação ambiental 
 
 
 
 
 
 
   Educação para a Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Conhecimento Científico 

e no meio envolvente; A pobreza 
vivencial que a maior parte das 
crianças revela manifesta-se 
sobretudo ao nível dos seus 
conhecimentos do mundo cultural e 
científico. Pouco questionadores e 
curiosos. 
 
Alguns estão despertos para a 
importância dos lixos produzidos em 
contexto escolar, e fazem-no 
rotineiramente no dia-a-dia, mas 
ainda nem todos o consigam fazer; 
 
Alguns já têm noções sobre a 
Educação para a Saúde, mas a 
maioria consolidará no que se refere à 
Higiene Pessoal e Oral, através da 
realização de algumas actividades 
neste âmbito com a colaboração do 
Centro de Saúde, e os outros 
parceiros; 
 
Foram já trabalhadas durante o ano 
anterior, por diversas vezes, no 
desenvolvimento de diversas 
experiências de cariz científico, 
nomeadamente no âmbito da Físico-
química, precisando de consolidar o 
interesse por este tipo de actividades, 
bem como pela pesquisa e 
investigação sobre assuntos do seu 
interesse.  
 

 Expressão e Comunicação: 
 
- Domínio das expressão 
 
Expressão Motora 
 
 
 
 
 
 

A expressão motora das crianças 
mais velhas, no geral, apresenta um 
desenvolvimento motor equilibrado, 
ao nível da motricidade fina 
necessitam de trabalhar a precisão do 
recorte. As outras crianças 
necessitam de experienciar e 
manipular todo o tipo de materiais. 
 
Todos demonstram prazer em 
actividades de jogo simbólico e 



Jardim de Infância de Vacariça                                                         Ano lectivo 2011/2012 

 

 

Educadoras: Isabel Melo 

 

 

12 

 
 
Expressão Dramática 
 
 

Expressão Plástica 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Expressão musical 
 
 
Tecnologias de informação e 
comunicação 

 
 
 
 
 
 

Domínio da linguagem oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

expressão dramática, manifestando 
interesse em desempenhar papeis 
diversificados, embora alguns o façam 
de modo muito discreto. 
 
Vários elementos do grupo têm 
dificuldade em representar 
graficamente as suas vivências e 
histórias de forma realista. No recorte 
e colagem quase todos necessitam de 
desenvolver a precisão e a orientação 
espacial. Na pintura demonstram mais 
à-vontade, embora as suas produções 
se situem maioritariamente, no âmbito 
da arte abstracta, sendo poucos os 
que conseguem cenários mais 
realistas através da pintura. 
 
As actividades musicais são do 
agrado de todos.  
 
Nem todas as crianças utilizam de 
forma autónoma o computador. 
Demonstram prazer em fazer os jogos 
didácticos e escrever textos. Tendo 
internet torna-se mais fácil comunicar 
e pesquisar assuntos do seu 
interesse. 
 
Neste domínio, apresentam-se baixo 
nível linguístico, comunicativo e 
cultural e até alguns casos de 
dificuldades de articulação bem 
perceptíveis(…) que serão 
diagnosticados com maior 
profundidade. A riqueza vocabular de 
algumas crianças é confrontada pelas 
limitações da maioria. A facilidade 
com que umas organizam e 
transmitem as ideias, sentimentos e 
vivências é proporcional à pobreza do 
discurso das outras. 
Pouco questionadores e muito 
conversadoras 
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Domínio da literacia 
 
 

 
 

Domínio da matemática 

A maioria do grupo demonstra muita 
apetência pela escrita, embora alguns 
ainda tenham dificuldade na escrita 
do seu nome.  
 
Algumas crianças já realizam 
operações matemáticas básicas e 
outras nem o conceito de número 
dominam. 
Contudo o grupo das crianças de 5 
anos já demonstra algumas 
competências na resolução de 
problemas. Demonstram algumas 
dificuldades cognitivas. 
 
 
 

 
 

Interesses 

 

Quanto aos interesses que as crianças revelam; o grupo possui características distintas 

segundo o género:  

As meninas preferem largamente o jogo simbólico e o desempenho de papéis ao nível das 

áreas lúdicas de faz de conta (cozinha e quarto); também preferem a área do recorte e 

colagem, onde fazem composições de materiais; 

Os meninos têm muita apetência por actividades de construção com legos, madeiras e pistas 

de comboios e carrinhos. 

No que se refere às expressões, todos parecem apreciar a modelagem, bem como a pintura e 

o desenho, embora em níveis diferentes. As actividades de motricidade parecem agregar 

todo o grupo tanto pela motivação e empenho que demonstra. Manifestam em geral grande 

interesse pela informática, nomeadamente no que se refere ao conhecimento de histórias/ 

animações através de vídeos e apresentações em PowerPoint e na execução de jogos 

didácticos existentes no computador. Os jogos de mesa também são, pois, um elemento 

aglutinador do grupo. Tem prazer em ouvir música e dançar. Interesse pelo livro e 

actividades relacionadas com a leitura (fantoches, marionetas, teatro e cinema) 

Demonstram duma maneira geral grande interesse pela biblioteca, embora nem sempre para 

se dedicarem a actividades direccionadas para o livro e a leitura. Será necessário continuar 

a sensibilizar para estes aspectos. Apreciam as actividades ao ar livre na Natureza, gostam 

de tudo o que é surpresa e novidade e facilmente se envolvem em propostas desafiadoras  
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 Necessidades 

Como necessidades mais prementes do grupo, em geral, poderão destacar-se:  

A redução do nível de ruído na sala durante as actividades. 

A resolução mais autónoma e pacifica de pequenos problemas/conflitos no dia a dia. 

Aumento da capacidade de atenção/concentração nas tarefas propostas pelo adultos e ou 

por iniciativa própria.  

Aumento do envolvimento das crianças nas tarefas do dia a dia.  

Cabe ao educador servir de mediador das situações diárias, proporcionando situações que 

privilegiem as relações interactivas entre todas as crianças do grupo. 

Estimular as situações de aprendizagem que impliquem atenção, concentração e algum 

investimento pessoal nas tarefas, a fim fazerem "leituras" do mundo que a rodeia, 

expressarem sentimentos e emoções, aprenderem a trabalhar em grupo desenvolvendo a 

autonomia e o desejo de aprender.  

Ter em conta o estádio de desenvolvimento da criança, para assim criar situações propícias 

à assimilação de valores e regras de convívio, entendendo assim, a importância do saber 

escutar e do pensar e procurar saber resolver os seus próprios conflitos 

Na sua generalidade, o tempo de permanência numa tarefa é muito reduzido e deverão 

aprender a usar a sua iniciativa, a planear de uma forma mais eficaz e assumir as suas 

escolhas. 

 

 

1.4. Levantamento de Recursos  

 

O Meio 

 

A Vacariça é uma pequena aldeia do concelho de Mealhada, sede de freguesia e está 

compreendida entre a cidade de Mealhada e a conhecida estância termal do Luso. 

A Fundação do Mosteiro Bulanense, com designação de S. Vicente tornou-a famosa entre o 

Vouga e o Mondego. Tem carta foral datada de 12 de Setembro de 1514 e já foi sede de 

concelho. Festejou em Setembro de 2002, 1000 anos de existência. É uma aldeia 

predominantemente rural e de escassos recursos. 

Recursos existentes: 

Farmácia, Café, Solar da Vacariça, Centro de Dia (Antigo solar dos Viscondes de 

Valdoeiro), Junta de freguesia, Pavilhão gimnodesportivo, Posto de Saúde, Jardim Público, 

Parque dos moinhos. 

Empresas: Sociedade de Água de Luso – Cruzeiro; Cruzplast. 

Instituições de ensino: Escola do 1º ciclo. 
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Património cultural: Capela Octogonal do Cruzeiro, Igreja Paroquial, Brasão das Armas e 

o Painel de Azulejos de S. Bento e Museu Agrícola. 

Uma das principais necessidades apresentadas pela população foi o défice de serviços de 

apoio à Comunidade em geral, a falta de eventos que aproximem essas mesmas faixas 

etárias, como convívios, festas que envolvam os mais velhos e mais jovens, entre outras 

actividades que permitam um maior envolvimento entre estas duas faixas etárias. 

 

O Jardim de Infância 

 

A sala n.º 1 do Jardim-de-Infância de Vacariça está neste momento a funcionar no 

edifício da Escola do 1.º CEB de Vacariça, numa sala devoluta. Este edifício, é constituído 

por uma sala de actividades, um hall amplo, um átrio amplo com uma cozinha, 2 casas de  

banho com 2 sanitas para as crianças e 3 lavatórios uma base de chuveiro e uma casa de 

banho para pessoas com deficiência motora e uma despensa de arrumos. O espaço exterior 

é vedado e está apetrechado com material de exterior (baloiços, escorrega, cavalinhos). A 

sala n.º2 funciona junto á Junta de freguesia de Vacariça e é constituída por um hall de 

entrada, uma cozinha, uma casa de banho com duas sanitas e três lavatórios, uma casa de 

banho para adultos e a sala de actividades. 

As salas de actividades são amplas com luminosidade natural e o aquecimento é  

feito através de  salamandras a lenha. Registamos as potencialidades que decorrem: 

          - da qualidade, quantidade e diversidade do material lúdico-didáctico existente. É 

adequado e, de uma forma geral, em bom estado de conservação. Existe uma grande 

diversidade de jogos e livros; 

          - da existência de material informático e audiovisual; 

        Identificamos as seguintes necessidades: 

          -  Adquirir enciclopédias e jogos didácticos específicos para a matemática. 

- Continuar a equipar o espaço da biblioteca, com livros de histórias. 

-  

 

Humanos 

         Registamos as potencialidades que decorrem: 

          - uma boa empatia entre as educadora e assistentes operacionais de ambas as salas e 

as professores do 1.CEB. 

- do facto de existir no recinto escolar, uma escola do 1º ciclo, quer pelas 

potencialidades do trabalho em equipa quer pela articulação. 

           - a disponibilidade, o empenhamento e boa colaboração dos pais e encarregados de 

educação nas actividades e iniciativas do jardim de infância demonstrada nos anos lectivos 

transactos e que contamos puder continuar a contar. 

 - de haver uma boa empatia com a comunidade local e serviços. 
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2. Fundamentação das opções educativas 

(Com base nos elementos recolhidos e nas grandes opções educativas) 

       Tendo em conta a análise realizada, os problemas e potencialidades encontrados, 

proponho-me intervir no sentido da superação ou minimização das mesmas.  Para tal, 

proponho a melhoria nas aprendizagens das crianças e a nossa intervenção assenta e 

norteia-se em/por alguns princípios, tendo em conta as necessidades do meu grupo e de 

cada uma das crianças, em colaboração alargada com os diversos parceiros educativos 

(pais, famílias, comunidade e outros níveis de ensino), num processo reflexivo de 

observação, planeamento, acção e avaliação. Uma concepção de escola democrática, 

ancorada em atitudes e valores como a autonomia e a responsabilidade individuais, a justiça 

e a solidariedade e ainda o respeito pela diversidade, servirá de base ao trabalho a 

desenvolver, num contexto participativo e alicerçado em parcerias e sustentado pela prática 

quotidiana do trabalho cooperativo.  
 

     Em relação às crianças defendo: 

            - um ambiente organizado, acolhedor, alegre, seguro, entusiasmante e estável, livre 

de mensagens negativas ou discriminatórias; 

            - um currículo que tenha relevância para as crianças e para as suas vidas; 

            - a continuidade e progressão em relação ao ambiente familiar; 

            - o desenvolvimento da responsabilidade social das crianças através da estrutura da 

sala de actividades e de regras negociadas; 

            - o estímulo à resolução de problemas; 

            - a observação e avaliação do alcance da aprendizagem; 

            - uma pedagogia organizada e estruturada tendo como suporte a actividade lúdica 

característica destas faixas etárias; 

            - uma pedagogia diferenciada, centrada na cooperação, que inclua todas as crianças, 

aceite as diferenças, apoie a aprendizagem e responda às necessidades individuais; 

            - a perspectiva de que as crianças aprendem activamente. 

 

           Em relação aos pais e comunidade defendemos: 

            - o envolvimento dos pais na vida quotidiana do contexto do jardim de infância, 

(reuniões formais/ informais; festas/convívios; correspondência/troca de saberes);  

            - um trabalho cooperativo com os pais e comunidade (partilha/colaboração e 

voluntariado). 

 - interacção com profissionais fora do Jardim  para  a preservação da cultura local 

(partilha/colaboração e voluntariado). 

 - um trabalho em parceria/articulação com a Biblioteca Municipal e do 

Agrupamento e o Bibliomóvel (de forma a incentivar  a criação de hábitos de leitura) 



Jardim de Infância de Vacariça                                                         Ano lectivo 2011/2012 

 

 

Educadoras: Isabel Melo 

 

 

17 

          - um trabalho em parceria/articulação com a Câmara Municipal no âmbito do 

projecto “Educação Ambiental” (decoração de um “Anjo” em material de desperdício, para 

um espaço público para fomentar bons hábitos – preservar o meio ambiente) e com o 

Projecto “Brinco, logo cresço”que valoriza as actividades lúdico-desportivas. 

 

          Em relação aos outros profissionais de educação do estabelecimento defendemos: 

            - um trabalho em parceria/articulação com outros educadores e professores do 1º 

ciclo de jardins de infância e EB1 de localidades próximas. 

- um trabalho em parceria com os projectos da Câmara Municipal (“Educação 

Ambiental”, Educação Psicomotora – “Brinco, logo cresço”, “Livros em viagem- pousadas 

de leitura”). 

- um trabalho em parceria com os outros Jardins de Infância com o projecto 

construção de um blogue comum (TIC). 

 - um trabalho desenvolvido parceria/articulação com os Profissionais que asseguram 

a componente de apoio à família em equipa e espírito de cooperação (escutar e refletir 

sobre a opinião dos profissionais que asseguram a refeição e o prolongamento).  

 

3. Metodologia 

(Linhas gerais sobre o desenvolvimento da acção educativa) 

Na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar está estabelecido como princípio geral que 

“ a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação 

ao longo da vida, sendo complementar da acção educativa da família, com a qual deve 

estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da 

criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário”. 

A construção deste projecto surge um como documento orientador das práticas, 

abrangente, contextualizado e aberto, algumas metodologias como o Modelo Curricular 

High Scope(como uma aprendizagem activa da criança, ou seja, acredita que as vivências 

directas e imediatas que as crianças vivem no seu dia- a- dia, são muito importantes se essa 

criança retirar delas algum significado através da reflexão) e a Metodologia de Trabalho de 

Projecto (método de trabalho que requer a participação de cada membro de um grupo 

segundo as suas capacidades, com o objectivo de realizar um trabalho conjunto, decidido, 

planificado e organizado de comum acordo), surgem “entrelaçadas” na estruturação do seu 

trabalho. Procura adoptar uma linha pedagógica baseada no Construtivismo, numa 

perspectiva de Educação para a Diversidade.  

A exigência de resposta a todas as crianças – o que pressupõe uma pedagogia diferenciada, 

centrada na cooperação, em que cada criança beneficia do processo educativo desenvolvido 

com o grupo. 
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Toda a minha acção educativa será estruturada de acordo com os seguintes princípios: 

 A organização do ambiente educativo que permitirá que a criança e os adultos 

construam o seu conhecimento através da interacção com os objectos, ideias e 

pessoas. 

 Partir do que a criança sabe. 

 Aprendizagem activa com carácter lúdico. 

 Diversificação de experiências de aprendizagem. 

 Criação e apoio a projectos mentais das crianças. 

 Atividades de investigação: hipóteses, questões, recolha e análise da informação, 

conclusões. 

 Ação refletida. 

 Ligação ao meio próximo e interações sociais alargadas. 

 Objetos, contextos e situações reais. 

 Conhecimento articulado  

 

 

4. Organização do ambiente educativo 

 

Pretendo que o nosso grupo de crianças melhore a qualidade das aprendizagens, de forma a 

aumentar a sua autoconfiança, permitindo-lhes que dêem mais facilmente com a 

necessidade constante de tomar decisões, fazer opções e escolher caminhos.  

 

4.1. Do grupo 

O grupo proporciona o contexto imediato de interacção social e de relação entre o adulto e crianças 

que é a base do processo educativo. Tendo em conta os factores que influenciam o modo próprio do 

seu funcionamento: as características individuais do grupo, o maior ou menor número de crianças 

de cada sexo, a diversidade de idades e a sua dimensão e deste modo planear situações de 

aprendizagens que sejam interessantes para as crianças. Partiremos dos seus interesses, estaremos 

atentos para que as ideias das crianças não se desvaneçam tentando mantê-las sempre activas, 

importantes e actualizadas. A estrutura do grupo em contexto de sala permite diversos tipos de 

interacções, importantes e significativas para o seu desenvolvimento harmonioso: Momentos de 

actividade individual; Momentos de actividade em pares / pequenos grupos; Momentos de 

actividade em grande grupo. Estabelecem-se ainda relações com os adultos significativos da sala e 

da restante instituição (educadoras, assistentes operacionais e crianças da outra sala ), para além 

daquelas que são normalmente criadas com a comunidade escolar da EB1, vizinha desta instituição. 

Pretendemos melhorar e enriquecer o grupo em todos os domínios:  

Área de Formação Pessoal e Social 

 Realizar cartazes de regras e normas 

 Jogos com regras bem definidas 

 Jogos de sons/ natureza 
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 Jogos de capacidades motoras 

 Visitas no meio circundante/reconhecer o espaço 

 Leitura dos vários registos (livros, jornais…) sobre vários temas actuais. 

 

Área de Expressão e Comunicação 

Domínio das Expressões 

 Desenhos com vários tipos de instrumentos 

 Pintura com várias técnicas 

 Pintura com vários tipos de papel, tecidos e outros materiais 

 Jogos de movimento com regras pré definidas 

 Danças, canções 

 Jogos de expressão de movimento no meio exterior 

 Jogos de dramatização de vivências do quotidiano 

Domínio da Linguagem oral e abordagem da escrita 

 Reproduzir textos orais 

 Contar histórias 

 Realizar a escrita do seu nome e o de alguns colegas 

 Realizar consulta em livros, vídeos, jornais e revistas 

 Jogos de palavras 

Domínio da Matemática 

 Realizar tabelas de dupla entrada 

 Realizar puzzles com maior dificuldade 

 Jogos com operações matemáticas ( adição e subtracção) 

 Realizar jogos com figuras geométricas; círculo , rectângulo, triângulo e losango 

 Realizar experiências com cores 

 

Conhecimento do Mundo 

 Actividades sobre o corpo humano / órgãos do corpo 

 Actividades experimentais sobre conceitos de física, química 

 Actividades para «estudo da biologia, ciências naturais, história e geografia» 

 Actividades  sobre a Terra e os seres vivos 

 Experiências com materiais tipo: lupas, binóculos, ímans, microscópio,...  

 

4.2. Do espaço 

 

O modo como o espaço e os materiais são organizados e o tipo de equipamento utilizado no 

Jardim-de-infância condicionam o que as crianças podem fazer e aprender. No início do ano 

mantêm-se a disposição das áreas existentes constituindo assim uma forte referência na organização 

do cenário educativo, possibilitando ao grupo participar na reformulação ou enriquecimento dessas 

áreas já conhecidas. O espaço e o material será organizado, identificado e demarcado de forma a 

facilitar a autonomia das crianças para que possam ser independentes de nós e realizem 
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aprendizagens activas. É importante que lhes seja permitido explorar livremente os espaços e 

materiais e que estes estimulem a realização de aprendizagens diversificadas e significativas. O 

desenrolar das actividades/projectos e a nossa própria reflexão sobre as potencialidades educativas 

de determinados materiais poderá requerer a reorganização da sala ao longo do ano. Foi definido 

com o grupo a “lotação” considerada adequada e que permite a distribuição das crianças pelo 

espaço de modo que os materiais sejam suficientes para os utilizadores e exclui a possibilidade de 

se exceder os limites escolhidos por todos.  

No momento a sala está organizada em dez áreas diferenciadas: 

 Área da conversa/fóruns de discussão… 

 Área da Pintura 

 Área do jogo simbólico (casa, cabeleireiro, loja) 

 Área das construções. 

 Área da garagem. 

 Área da escrita 

 Área do Computador 

 Área dos desenhos/modelagem e do recorte e colagem 

 Biblioteca 

 Área dos jogos 

Junto à área da conversa encontram-se os quadros de registo: o do diário, da planificação, 

calendário, registo do tempo e comportamentos e todos os outros que ajudam no planeamento, 

avaliação e gestão das actividades. Os expositores servirão para se colocar todas as produções 

plásticas e textos das crianças. As crianças deslocam-se pelas áreas com o seu nome ou símbolo que 

colocarão no respectivo quadro da área escolhida. 

As áreas do desenho, recorte e colagem e modelagem acontecem na mesma mesa por razões 

relacionadas com o espaço disponível. Contudo as crianças estão “separadas” pela colocação dos 

seus nomes nos respectivos quadros. 

 

Área da Conversa 

Situada junto a um expositor mural é constituída por três sofás corridos onde todo o grupo se reúne 

para as actividades que são realizadas colectivamente (síntese de memória, planeamento, 

reflexão/avaliação; comunicações, leitura de histórias, canções lengalengas…)  

Área da Pintura 

É constituída por um pequeno cavalete mural e um pequeno móvel de apoio com tintas variadas, 

papel de diferentes tamanhos (A4 e A3), pincéis. A pintura é feita na vertical. Nalgumas situações 

que sejam necessário fazer pintura horizontal as crianças utilizarão a mesa de apoio ao desenho, 

modelagem e recorte/colagem. 

Área das construções 

Esta é uma área muito importante para a aquisição de noções espaciais. Aqui se encontram variados 

jogos de construção que permitem a manipulação de objectos que ocupam um espaço e a 

exploração das suas propriedades e relações. Construindo, destruindo, reconstruindo, as crianças 

podem aprender diversificadas noções espaciais. Existem legos de diferentes tamanhos, jogos de 
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manipulação/construção, kits de animais da quinta e selvagens… Neste espaço não há mesas e 

cadeiras, há só um rectângulo alcatifado onde as construções acontecem.  

Jogos de mesa 

Também este tipo de jogos favorece a construção de noções de matemática. Existe nesta área um 

armário com puzzles, dominós, jogos de associação, de encaixe, quadros de pregos, enfiamentos… 

Para apoio a estes jogos dispomos de uma mesa redonda. 

Área da escrita/ escritório 

É importante que no Jardim-de-infância as crianças percebam as funções do código escrito e tenham 

acesso a actividades facilitadoras da emergência da linguagem escrita. Esta área, pelo tipo de 

materiais que tem, permite que as crianças façam as suas tentativas de escrita e leitura, 

familiarizando-se assim com o código escrito. O computador é também um meio auxiliar, embora 

também seja utilizado para jogos. No escritório existem folhas de vários tamanhos, canetas, lápis, 

ficheiros de apoio à escrita e leitura, revistas, jornais, envelopes… 

Área do Computador 

A informática na educação de infância assume um papel de aliada de todas as actividades 

desenvolvidas, permitindo a utilização de recursos diversificados para pesquisa de informações, 

jogos/actividades didácticas, construção/dinamização do blogue das salas dos Jardins de infância e a 

comunicação virtual através de e-mail e não só… 

Biblioteca 

Os livros são um meio indispensável para as crianças descobrirem o prazer da leitura. Na nossa 

biblioteca existem livros de literatura infantil mas também outro tipo de livros como: enciclopédias 

simples, dicionários de imagens, livros de poesia, bem como livros elaborados pelas crianças 

durante o ano. É meu propósito transformar este espaço num pequeno centro de documentação para 

apoiar os projectos e responder a pequenas questões postas pelas crianças no dia-a-dia. Neste 

sentido torna-se imperioso enriquecê-lo com regularidade bem como reformulá-lo. Junto á 

Biblioteca encontra-se o fantocheiro e um suporte com fantoches (de mão e de dedo) e marionetas 

os quais são utilizados para contar e inventar histórias. 

Área dos jogos 

Incluem Jogos Calmos (puzzles, lotos, dominós, enfiamentos, encaixes, sequências lógicas, etc). 
Estas actividades permitem que a criança desenvolva competências como, por exemplo, a 

coordenação óculo-manual, a motricidade fina, a classificação e a seriação, o respeito pelos outros, 

o trabalho colaborativo e a capacidade de gestão de conflitos…  

Área do Faz-de-Conta 

 Nas actividades de jogo simbólico, as crianças interagindo umas com as outras, tomam consciência 

das suas reacções, do seu poder sobre a realidade criando situações de comunicação verbal e não 

verbal. Nesta área as crianças dispõem de um cabide com roupas e adereços (chapéus, sapatos 

carteiras e outros com os quais, livremente compõem as suas personagens. Inclui-se neste espaço 

uma cozinha e um quarto equipados com objectos e utensílios o mais reais possíveis. Aqui se pode 

emergir no quotidiano através da vivência de papeis sociais (mãe, pai, bebé, empregada, dono da 

loja…). Também aqui está o cabeleireiro e uma loja que surgiram em forma de projecto no ano 

anterior e se manteve para este ano uma vez que parte do grupo era o mesmo.  

Área dos desenhos / recorte/colagem e modelagem 
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Aqui as crianças poderão encontrar diferentes materiais para se expressarem plasticamente. Esta 

área é constituída por uma mesa oval, dois armários de apoio: um com papeis de vários tamanhos, 

texturas e cores, lápis de cor, de cera, marcadores, lápis de carvão, tesouras, colas; um outro com: 

cartolinas, cartões, papel de cenário... Junto à mesa temos cestos com material de desperdício, 

revistas, jornais e material para colagens (feijões, arroz,grãos, lãs, rolhas tampas…) 

A organização do espaço e materiais da sala de actividades é flexível e faz-se de acordo com as 

necessidades e evolução do grupo, pelo que pode sofrer modificações ao longo do ano lectivo. As 

razões para as nossas opções assentam nas dinâmicas do grupo, nas minhas intenções educativas e 

nas finalidades educativas dos materiais.  

Existem vários espaços de exposição. Na entrada encontram-se dois placares. Um destina-se a 

colocar informações, para a comunidade educativa, relativas ao funcionamento, horários, 

mensagens e informações gerais. O outro apresenta uma síntese esquemática do nosso plano de 

actividades e resume o trabalho que vamos desenvolvendo.  

Encontram-se em construção vários instrumentos de pilotagem (regulação e organização do grupo), 

tais como: quadro de presenças, calendário mensal, quadro dos aniversários, planos semanais de 

organização do portofólio, ou outros que forem surgindo.   As regras gerais da sala foram discutidas 

e elaboradas em conjunto. Estas regras resultaram de sucessivas conversas em grande grupo que 

permitiram ir ajustando às realidades emergentes.  

O espaço não se circunscreve apenas à sala de actividades. Entendo que a deve transcender, 

tornando-se todo o espaço escolar e extra-escolar (localidade, povoação, aldeia, cidade) como 

espaço educativo. A sala de actividades transforma-se no local onde se organiza e regista o saber, 

pelo que deverá ser um sistema flexível, vivo e em mudança. 

 

4.3. Do tempo 

 

O dia-a-dia no Jardim de Infância encontra-se organizado sob a forma de Rotinas, que ajudam a 

criança a sentir-se segura, contribuindo para a sua estabilidade afectiva. Assim, existem rotinas : 

Diárias; Semanais; História; Educação Física; Aula de Música; Arrumação dos trabalhos; Avaliação 
semanal; Acolhimento; Actividade do dia; Colocação dos cartões no Quadro das Tarefas; Marcação 

da presença no Quadro das Presenças; Etc… 

  

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA * 

O9.00-09.30 Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento Acolhimento 

09.30 – 10.15 Trabalho 

autónomo 

Trabalho 

autónomo 

Trabalho 

autónomo 

Trabalho 

autónomo 

Trabalho 

autónomo 

10.15 – 10.25 Tempo de 

arrumar 

Tempo de 

arrumar 

Tempo de 

arrumar 

Tempo de 

arrumar 

Tempo de 

arrumar 

10.25 – 11.00 Lanche/recreio Lanche/recreio Lanche/recreio Lanche/recreio Lanche/recreio 
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11.00 -12.00 Actividade do 
dia 

Actividade do 
dia 

Actividade do 
dia 

Actividade do 
dia 

Actividade do 
dia 

12.00 – 13.30 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

13.30 – 14.00 Hora do conto 

Livro 

Hora do conto 

Fantoches 

Hora do conto 

Imagens 

Hora do conto  

Dramatização 

Hora do conto 

Dia do Cinema 

14.00 – 14.40 Trabalho 

autónomo 
(Visita ao meio 

próximo) 

Trabalho 

autónomo 

Trabalho 

autónomo 

Trabalho 

autónomo 

Trabalho 

autónomo 

14.40 – 15.10  Tempo de 

arrumar 

Tempo de 

arrumar 

Tempo de 

arrumar 

Tempo de 

arrumar 

15.10 -15.30 Avaliação do 

dia 

Avaliação do 

dia 

Avaliação do 

dia 

Avaliação do 

dia 

Avaliação da 

semana 

  

As actividades lectivas da manhã decorrem após um momento prévio de conversa em grande grupo, 

onde se verifica a marcação de presenças, contam-se novidades, combinam-se as actividades do dia 

(de acordo com o plano da semana elaborado pelo grupo). O período da manhã é também reservado 

para actividades escolha livre, ao que se seguem actividades mais orientadas pela educadora. A 
parte da tarde inicia-se sempre com um curto momento de leitura/conto/poesia, ao que se seguem 

actividades mais orientadas, de acordo com o planeado e com os trabalhos de projecto em curso. 

Haverá durante o dia ainda tempo de avaliação e reformulação do trabalho desenvolvido. Esta 
organização temporal procura ainda integrar as actividades preconizadas no projecto curricular e as 

inerentes à natural sequência do ano (sazonais e/ou festas), assim como as provenientes dos 

interesses espontâneos e/ou manifestos pelas crianças. 
 O tempo na Componente Sócio-Educativa, valência de almoço e ATL é preenchido com a refeição 

e actividades de ar livre/informais e de natureza lúdica.  

Rotina diária 

Dentro de um quadro de flexibilidade, a existência de tempos que se repetem com determinada 
periodicidade. Assim sabem o que podem ou vão fazer nos vários momentos do dia e saber o que 

vem a seguir e, sobretudo, que há dias para determinadas actividades. É assim que as rotinas diárias 

e semanais vão ajudar a que as crianças progressivamente construam noções temporais.  

Rotina O que se faz O meu papel 

Acolhimento Registam-se as presenças e o tempo, muda-se a 
data, registam-se as escolhas de actividades, 

contam-se notícias. 

Apoio as crianças com maior dificuldade 
no registo e tento negociar algumas 

escolhas de actividades quando estas são 

repetitivamente escolhidas. Promovo o 
diálogo e registo algumas notícias. 

Trabalho 

autónomo 

Desenvolvem-se actividades e projectos 

escolhidos individualmente ou em pequeno 

Vou rodando pelas áreas apoiando as 

produções das crianças tentando criar 
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grupo. situações que desafiem o pensamento e 
provoquem o conflito cognitivo, 

harmonizando conflitos que vão surgindo, 

apoiando o desenvolvimento dos projectos 
em curso. 

Actividades  

do dia 

Actividades realizadas em grande grupo em 

dias pré-determinados pelo grupo. 

Conto – São contados ou lidos contos ou um 

outro assunto do interesse do grupo. 

Música  - Cantam-se canções,  fazem-se jogos 

de descoberta de sons, batimentos, ditados 
musicais, exploram-se instrumentos musicais. 

Matemática/Ciência/Culinária: Fazem-se 
jogos de matemática ou geometria espacial; 

fazem-se experiências, culinária, 

sementeiras… 

Expressão Plástica: Exploram-se várias 

técnicas de pintura, desenho, colagens, 

modelagem, construções a três dimensões… 

Cinema: Nesta tarde visiona-se filmes ou 

vídeos trazidos pelas crianças ou por mim. 

Saídas ao exterior: Explora-se o meio 

próximo, visita-se a sala 2 para partilha de 

experiências, fazem-se visitas ao ATL, Centro 
de Dia, Jardim público… 

Expressão motora: Fazem-se jogos de 
psicomotricidade . 

Planifico e dinamizo as actividades que 

são da minha responsabilidade. 

Comunicação 
ao 

grupo/Síntese 

de Memória 

As crianças reúnem-se em grande grupo para 
comunicar umas às outras o que fizeram e 

aprenderam. Faz-se a avaliação e perspectiva-

se algumas actividades para o dia seguinte. 

Oriento a comunicação levantando 
questões aos comunicadores. Preencho o 

mapa “o que fizemos e o queremos fazer. 

“Gostei e Não gostei” 

As actividades colectivas são seleccionadas pelo grupo no início do ano lectivo ( tempo do conto, 

dramatização, música, brincar com a matemática, fazer experiências, saídas ao exterior...) 

constando do mapa presente na área da conversa. 

4.4. Da equipa 

 

Equipa Docente /Pedagógica e Representante E.E. 

 

 Nome 
 

Contacto Telef 
 
  
oTelef 
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Educadora de Infância Maria Isabel Abrantes Lopes de Melo  

Pinheiro 
231 939 535 

Auxiliar de Acção Educativa Maria Helena Laranjeira Matos Antunes 

 

 

 

231 940574  

Outros  
Maria Elisa Melo (educadora da sala n.2) 

Sandra  Aleixo (Auxiliar da sala n.º2) 

968311885 

964270380 

 

4.5. Do Estabelecimento de ensino 

 

O nosso estabelecimento de educação (sala devoluta do 1.º CEB) está integrado na Escola Básica de 
Vacariça, em espaços completamente independente. As duas turmas do 1.CEB,  funcionam num 

espaço de rés do chão e 1.º andar. Partilhamos os espaços, o recreio, o telefone, materiais e 

informações . Esta inserção num estabelecimento e num território educativo comum, permite-nos 
tirar proveito de recursos humanos e materiais e facilitar a continuidade educativa. Pretendemos 

articular algumas actividades comuns que aproximem estes dois sectores, nomeadamente as que 

remetem para comemorações ou festividades.  

As situações de aprendizagem não se restringem apenas à sala de actividades. No hall, as crianças 
arrumam nos seus cabides as mochilas, os casacos e os seus guarda-chuvas. Anexo à sala, existe um 

espaço onde as crianças fazem as suas refeições, a meio da manhã. Nele, habitualmente, fazemos a 

pintura, as técnicas de pintura e as nossas experiências. É também, num espaço contiguo , que 
fazemos a nossa higiene pessoal e/ou as actividades de culinária. 

O recreio é um local privilegiado, que pode proporcionar momentos educativos intencionais, 

planeados pelo educador, ao “ar livre”para todos. (uma vez que todos já foram meus alunos). Sendo 
um prolongamento do espaço interior e estando apetrechado com equipamentos e materiais 

correspondendo a critérios de segurança e de qualidade, as crianças interagem com os seus 

semelhantes do 1.º CEB e com os outros adultos.  

5. Intenções de Trabalho para o Ano Lectivo 

 

5.1. Opções e Prioridades Curriculares 
 
Proponho-nos com as crianças delinear um plano de trabalho semanal baseado nas actividades já 

conhecidas: tempo de histórias, da música e dança, da poesia, da ciência e matemática, da expressão 

plástica, da expressão dramática, da expressão corporal, dos passeios ao meio próximo. 
Estar atenta às sugestões, orientar uma espontaneidade ainda difusa; fazer tomar consciência 

das possibilidades de cada criança. Sempre que surja um projecto ele terá as seguintes fases: 

Fase de lançamento: 
Que vamos nós realizar em conjunto? 

Fase de organização: 

A intenção do grupo – Vamos fazer… 

Como organizar?  
Que aspectos a considerar? 

 O que se vai fazer e como?  
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Interesse/Participação; Sequência; Alternância 

Organização de pequenos grupos. 

Escolha das tarefas pelos grupos. 

Funcionamento dos grupos. 

Condição/recursos/Materiais: 
Onde fazer?- Onde ir buscar?-  Com quê?- Quando? 

Espaço/ que áreas a considerar? 

Tempo/quando se realiza? Como geri-lo? 
Ao longo desta fase deverei promover momentos de reflexão/avaliação. 

 

Fase de Realização: 

O meu papel: 

Observar o desenvolvimento do projecto; intervir quando necessário para reorientar o projecto; 

participar na construção do projecto; ajudar o grupo a fazer o ponto da situação. 

Na educação Pré-Escolar não existe um currículo formal definido. Existem, contudo, as 

“Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar” que definem um conjunto de princípios 

para apoiar o educador no desenvolvimento do processo educativo. Estas orientações constituem 

uma referência comum para todos os educadores e possibilitam a fundamentação de diversas opções 

educativas e, portanto, diferentes currículos. 

Neste documento, as áreas curriculares são definidas como “áreas de conteúdo”. Estas constituem 

referências gerais a considerar no planeamento e avaliação das situações e oportunidades de 

aprendizagem e devem ser vistas numa perspectiva globalizante e articulada, e não como 

compartimentos estanques a serem abordados separadamente. Consideram-se como “âmbitos de 

saber que incluem diferentes tipos de aprendizagens, não apenas conhecimentos mas também 

atitudes e saber fazer. 

São três as áreas de conteúdo: 

 

Área de Formação Pessoal e Social – vertente formativa do currículo. É a área transversal e  

integradora que enquadra e dá suporte a todas as outras. Tem como objectivo promover nas crianças 

atitudes e valores que permitam ter-se cidadãos conscientes e solidários (a forma como a criança se 

relaciona consigo própria, com os outros e com o  

 

mundo, tendo como base experiências de vida democrática, numa perspectiva de educação para a 

cidadania). 
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É trabalhada desde que se entra no Jardim-de-Infância até sair. No entanto temos na nossa rotina 

tempos destinados especificamente para trabalhar esta área: 

 Acolhimento 

 Comunicações 

 Reuniões de síntese de memória. 

 

Área de expressão/comunicação – É considerada uma área instrumental e representacional pois 

compreende uma série de instrumentos de que as crianças se servem para representar o mundo real 

e que são fundamentais para a aprendizagem ao longo da vida. Por isso engloba aprendizagens 

relacionadas com o desenvolvimento psicomotor e jogo simbolico que determinam a compreensão e 

o progressivo domínio das expressões – expressão motora, dramática, plástica e musical; da 

linguagem e abordagem à escrita e da matemática. 

Esta área é contemplada especialmente nos seguintes momentos: 

 Acolhimento 

 Comunicações 

 Actividades colectivas 

 Trabalho autónomo 

 Registos e preenchimento de mapas. 

 Tempo de projectos. 

 

 Área do conhecimento do mundo – Enraiza-se na curiosidade natural da criança e no 

desejo de saber compreender o “porquê”. (descoberta de si mesmo, dos outros e das instituições, do 

ambiente natural, das inter-relações entre espaços, de materiais e objectos). Esta curiosidade é 

fomentada e alargada através de oportunidades de contactar com novas situações que são ocasião de 

descoberta e exploração do mundo.  

Neste sentido todas as outras áreas de conteúdo constituem formas de conhecimento do 

mundo. A área do conhecimento do mundo é a área mais deficitária do meu grupo.  
Tenho necessidade de sensibilizar mais as crianças para as ciências. Também é necessário 

alargar os saberes básicos necessário à vida social. Vamos continuar a desenvolver projectos que 

emergem das visitas nomeadamente, com o Projecto “As ciências e os Porquês (Museu da Pedra, 

Fábrica da Ciência).”  implementado em todos os Jardins-de-Infância, aderir a algumas actividades 
dos  Projectos da Câmara Municipal de Mealhada: “Educação Ambiental” , “Bibliomóvel” e 

“Malinhas viajantes” no âmbito do Plano Nacional de Leitura. Com o Projecto “Brinco, logo 

cresço”que valoriza as actividades lúdico-desportivas e para colmatar os desajustes alimentares 
aderimos ao projecto por considera a Alimentação e a actividade física temáticas prioritárias a ser 

trabalhadas em articulação com com as famílias e as crianças. 

 

5.2. Objectivos/Efeitos esperados 

 

Objectivos Gerais  
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 na criança;  

  
  

  

  
 -responsabilizar as famílias no processo educativo;   

  

  

  

 

Objectivos Específicos 

 

 Área de Formação Pessoal e Social  

 

É através do exemplo, da coerência de atitudes e valores apresentada pelos adultos que a 

criança constrói as suas aprendizagens e vai-se formando como individuo.  

 -se a si próprio;  

 -se com os seus pares;  

  

 ver a autonomia;  

  

 
colectivos;  

  

 er 

partilhar, ouvir, ajudar, saber ceder, negociar…);  

  

 
(pais, encarregados de educação e profissionais de educação).  

 

 

Área de Expressão e Comunicação  

 

A Área da Expressão e comunicação é de extrema importância para o desenvolvimento e 

formação das crianças em idade pré-escolar.  

 

Domínio da Expressão Motora 

 

  

  

 er o equilíbrio;  

  

  

 

Domínio da Expressão Dramática  
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 ntes papéis;  

  

  

  

 
dramatizações…);  

 uagem verbal e não verbal através do jogo simbólico  

 

 

Domínio da Expressão Plástica  

 

  

 
recortar, pintar, modelar, etc;  

 ara o sentido estético;  

  

 
manuais…  

 

Domínio da Expressão musical  

 

  

  a descriminação preceptiva e a memoria auditiva;  
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intensidade, altura timbre e duração);  

  de canções  

 

 

Domínio da linguagem oral e escrita  

 

 
linguagens múltiplas (dramatizações, códigos simbólicos);  

  

 r o enriquecimento do vocabulário com novo vocabulário e 

novas expressões;  

  

 
trabalhos, canções, adivinhas…), de modo a que a criança compreenda a 

necessidade e a função da escrita;  

 
associados ao código escrito;  

 
direita e de cima para baixo).  

 

 

Domínio da Matemática  

 

 -matemático;  

  

  

  

  o conceito de número;  

  

 

 

Área do Conhecimento do Mundo 

 

seu desenvolvimento como ser social, daí a necessidade de fazer saídas ao 

exterior. 

 

  

  

 
desperdício;  

  

  

 

5.3. Estratégias Pedagógicas da Componente Educativa 
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As estratégias a desenvolver terão que ser simultaneamente abrangentes e diferenciadas. 

Penso que as características do grupo aconselham a utilização de um currículo aberto que, ao 

contrário do programado, permite uma maior participação do grupo. Assim pretendo utilizar 

uma metodologia centrada nas crianças e nas suas próprias metas pessoais. Os projectos que vão 
surgindo devem ser aceites e decididos pelo grupo e posto em execução por todos. Esta 

metodologia permite à criança progressos a nível intelectual, relacional e social, 

desenvolvimento do espírito crítico e vontade e desenvolvimento da expressão e 

comunicação. 

A fundamentação do projecto 

Todos os seres humanos, desde que nascem, procuram compreender o mundo que os rodeia 

e necessitam de lhe dar um sentido. Na nossa sociedade cada vez mais complexa, a ciência e a 

tecnologia têm um papel muito importante e desenvolvem-se a um ritmo que não cessa de 
aumentar. É urgente a formação de cidadãos capazes de compreender melhor o mundo e assim 

participar plenamente na sociedade em que vivem. As crianças são naturalmente curiosas e 

passam grande parte do seu tempo a explorar os objectos e os fenómenos à sua volta, 
descobrindo o Mundo através dos sentidos e da manipulação real. A actividade científica é um 

tempo privilegiado para as crianças, através de experiências, manipularem, questionarem, 

procurar novas soluções, adaptarem-se e inventarem, acabando por se apropriar dos modelos e 
por aceder progressivamente a novos conceitos e transformar a sua maneira de pensar o mundo. 

Tendo em conta o que sei do meu grupo, as minhas intenções dentro desta área são: 

Promover o desenvolvimento pessoal e social das crianças com base em experiências de 

vida democrática numa perspectiva para a cidadania; 

 Desenvolver a expressão/comunicação através de múltiplas linguagens como meios 

de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do Mundo 

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico. 
 Introduzir uma área específica para as ciências e enriquecê-la com material e 

literatura. 

 Utilizar alguns conhecimentos da realidade envolvente /observar, descrever, 

formular questões, avançar possíveis respostas, ensaiar, verificar), assumindo uma 
atitude de permanente pesquisa e experimentação; 

 Identificar elementos básicos do meio físico envolvente; 

 Identificar e utilizar diferentes formas de recolha de informação. 
 Identificar diferentes modalidades para comunicar a informação recolhida. 

Escolhi dentro desta área assuntos que para além de merecerem maior desenvolvimento e 

me parecerem pertinentes,  partem de interesses manifestados pelo grupo: 

 

Os aspectos sócio-culturais:      Biológicos:        Á Descoberta do ambiente Natural: 

 A família                          *O corpo Humano           &  A Terra     

 A casa                             * Os sentidos                    & A biodiversidade 

 O Jardim de Infância      * Higiene e Saúde              

 A comunidade                * Alimentação 

 As profissões 

 Consultar o Plano Anual de Actividades e o PAA comum à sala n.2 e Escola do 1.º CEB 

de Vacariça (em anexo). 
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5.4. Estratégias Pedagógicas da Componente de Apoio á 

Família  

 

Pela necessidade da existência de um continuum educativo, estas Actividades deverão, 

pois, estar integradas no Projecto Curricular do Estabelecimento. 

As equipas dos estabelecimentos, onde se verifique a necessidade da componente de apoio à 
família, deverão garantir uma componente lectiva de intencionalidade pedagógica (25 horas 

semanais) e a qualidade educativa de todo o tempo de atendimento (Decreto-Lei n.º 147/97, de 

11 de Junho – art.12.º). 
 A supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das actividades de animação e de 

apoio à família são da competência dos educadores responsáveis pelo grupo. Para os 

estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública, esta supervisão é realizada após as 

cinco horas lectivas diárias, no âmbito da componente não lectiva de estabelecimento, e 
compreende, nos termos do Despacho nº 12591/2006, de16 Junho: 

• a programação das actividades. 

•o acompanhamento das actividades através de reuniões com os respectivos dinamizadores. 

• a avaliação da sua realização. 

• reuniões com os encarregados de educação. 

A equipa pedagógica do Jardim de Infância, em articulação com a Casa do Povo de Vacariça e 
Encarregados de Educação, definiu o conjunto de actividades anual da CAF, o calendário e o 

horário a integrar no Projecto Curricular de Grupo do Jardim de Infância.  

O acompanhamento das actividades será feito através de reuniões com os respectivos 
dinamizadores, sempre que necessário e de forma oportuna, quer para ajustar metodologias, 

quer para reflectir e partilhar informações. A avaliação dos resultados será feita com os 

dinamizadores, no final do ano, em reuniões a programar (em anexo). 
 

6. Procedimentos de Avaliação 

 

6.1 Dos Processos e dos Efeitos 

 

     
      Pretendemos partir da observação como base do planeamento e da avaliação. A observação 

de cada criança e do grupo para conhecer as suas capacidades, interesses e dificuldades e o 
conhecimento do contexto familiar e do meio em que as crianças vivem serão práticas que 

temos de empreender para melhor compreender as características das crianças e adequarmos 

(diferenciarmos) o processo educativo às suas necessidades. A avaliação diagnóstica com que 
partimos para a elaboração deste projecto é o ponto de partida mas julgamos que a observação 

contínua e o recurso aos produtos/trabalhos/formas de registo das crianças serão sempre 

fundamentais. 

       De acordo com o que sabemos do nosso grupo e de cada criança, com as nossas intenções 

educativas planeamos o ambiente educativo e as situações e experiências de aprendizagem, não 

descurando a participação das crianças neste processo.  
Esta avaliação, numa perspectiva formativa, pretende ainda ser uma recolha de informação 

sobre o desenvolvimento das aprendizagens (o desenvolvimento das crianças nas tarefas; a 

finalidade das actividades; as aquisições feitas pelas crianças), a transmitir aos encarregados de 
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educação ( trimestralmente e individualmente) com o objectivo da partilha dessa mesma 

informação, em interacção escola/família.  

A avaliação do processo permite reconhecer pertinência e o sentido das oportunidades 

educativas proporcionadas, saber se estas estimularam o desenvolvimento de todas e de cada 
uma das crianças e se alargaram os seus interesses, curiosidade e desejo de aprender.  

A avaliação dos efeitos possibita saber como o processo contribuiu para o seu desenvolvimento, 

se influenciou as crianças, ou seja, saber se a frequência da educação pré-escolar teve, de facto, 
influência nas crianças. 

        

6.2 Com as Crianças 

 

A avaliação encara as crianças como as principais construtoras do seu próprio desenvolvimento. 

Relativamente à avaliação do desenvolvimento e das aprendizagens de cada criança e do grupo, 
vamos estabelecer de acordo com o nosso projecto pedagógico/curricular um processo de 

avaliação por portefólio, por permitir uma compilação organizada e intencional de evidências 

que documentam o desenvolvimento e a aprendizagem de uma criança realizada ao longo do 

tempo. Ao fazermos a reflexão a partir do que vamos observando, estabelecemos a progressão 
das aprendizagens a desenvolver com todas e cada uma das crianças, alargando assim o desejo 

de aprender, os seus interesses e sua curiosidade, criando condições de sucesso para a transição 

da escolaridade obrigatória.  
Neste portefólio constarão registos de observação diversos (desenhos, pinturas, registos 

escritos, fotos,…) seleccionados segundo critérios estabelecidos com as crianças. Desde a 

resolução de problemas (Matemática, ciências, tomada de decisões); a criatividade (projectos 
de auto-expressão, competências intelectuais); a linguagem e literacia; a vida no mundo com 

os outros (crescimento pessoal e social e ciências sociais); o envolvimento familiar (relatos 

entre educadores e pais e relatos de encontros entre educadoras e crianças, observações dos 

pais).  As actividades /experiências /projectos/saídas /visitas, também constarão do portefólio; 
através de fotocópia ou fotografia de cartazes demonstrativos de actividades ou projectos 

descrição de teia de conhecimentos inicial sobre um tópico ou projecto e teia final; registo de 

comentários do grupo antes de uma visita e depois da mesma; perguntar ao grupo o que acha 
que vai acontecer antes da realização de uma experiência de ciências, e registar os comentários 

depois da experiência; descrição de visitas e saídas; fotografias de situações diferentes do 

habitual, a fotocopiar para todo o grupo; gráficos de alturas, aniversários, tempo, etc., realizados 
individualmente ou em grupo. 

Há tempos, na rotina diária da nossa sala, destinados ao planeamento e avaliação realizados 

pelas crianças; planificam diária e individualmente quando escolhem o que vão fazer durante o 

dia, avaliam e perspectivam o que ainda é preciso fazer nas reuniões de síntese de memória. 
Avaliam individualmente quando emitem juízos de valor para registar no diário e avaliam em 

grupo nas comunicações diárias. 

Temos na nossa sala alguns instrumentos auxiliares de planeamento e de avaliação que têm 
como objectivo regular a vida do grupo: 

Quadro de Planeamento: Constituído por uma tabela de dupla entrada com o nome das 

crianças na coluna esquerda e as actividades na horizontal. Cada criança faz um pequeno círculo 

nas actividades desejadas que é preenchido após estas serem terminadas. 
Lista dos Projectos – Completa o plano de actividades.: “O que vamos fazer – Nome do 

projecto”. É constituído por 5 colunas: numa “Como vamos  fazer- ou o que sabemos”, na outra 

“O que queremos saber- ou o que precisamos?”, na outra  “Quando vamos fazer?, na outra” 
Onde vamos fazer” e na última “Quem faz o quê?”. 
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Diário: É constituído por 4 colunas encabeçadas por: Gostei; Não gostei; Fizemos e o que 

Queremos fazer. Nas duas primeiras escrevem-se os juízos negativos e positivos emitidos por 

mim ou pelas crianças. Na terceira o que se realizou e na última o que se pretende realizar. 

Nas duas primeiras e na última assenta o balanço sócio-moral da vida do grupo durante o 
dia. O seu debate em grande grupo permite uma clarificação funcional de valores. A terceira 

coluna ajuda-nos a planear actividades do dia seguinte ou num futuro próximo. 

Para além destas estratégias pretendo observar as crianças no decorrer das actividades utilizando 
instrumentos auxiliares de observação e registo escolhidos por mim (registo de incidentes 

críticos, check-lists). Periodicamente registo num caderno, na medida do possível, situações que 

me pareçam pertinentes para fazer a avaliação do progresso desenvolvimental das crianças. 

  Os registos em grande grupo, em pequeno grupo e os registos individuais serão outra 
forma de avaliação contínua. 

As crianças gostam de ver os seus trabalhos expostos, sentem-se valorizadas se os 

adultos comentam os seus trabalhos, o que promove a sua auto estima e o sentido de 
responsabilidade. 

Assim sendo, iremos expor os trabalhos que fizermos, a fim de serem visualizados pelas 

crianças da Instituição, Pessoal docente e não docente da Instituição, famílias das crianças, entre 
outros adultos. Para além das crianças, também as suas famílias gostam de admirar os trabalhos 

expostos, pois os pais gostam de observar o desenvolvimento dos seus filhos e nada melhor do 

que expor as suas aprendizagens. 

 A avaliação do desenvolvimento da criança é sintetizada e registada numa ficha 
elaborada pelo Conselho de Docentes de Articulação Curricular de Educação Pré-Escolar do 

Agrupamento de Escolas de Mealhada e entregue aos pais no final de cada Período. Esta síntese 

descritiva visa sistematizar os dados que o Educador considera pertinentes para informar os Pais 
e Encarregados de Educação da evolução do seu educando, pretendendo-se desta forma 

contribuir para uma efectiva complementaridade entre o Jardim-de-infância e a Família.  

Futuramente, este instrumento de registo e avaliação irá integrar o “dossier do aluno” 
que, iniciando-se na Educação Pré-Escolar, o acompanhará durante toda a escolaridade 

obrigatória. O percurso educativo da criança é documentado, de forma sistemática, no processo 

individual que a acompanha ao longo de todo o seu percurso escolar, de modo a proporcionar 

uma visão global da sua evolução, a facilitar o seu acompanhamento e uma intervenção 
adequada. O processo vai acompanhar a criança sempre que mude de estabelecimento e na 

transição para o 1.º ciclo do ensino básico. 

 

6.3 Com a Equipa 

Desenvolvemos reuniões regulares entre educadora e auxiliar de acção educativa  para avaliar a 
nossa acção educativa. As educadoras e professoras do 1º ciclo criam momentos de trabalho em 

equipa, sempre no sentido do desenvolvimento pessoal e profissional, com efeitos na educação 

das nossas crianças, e da procura de respostas mais adequadas às crianças e às famílias. Assim 
reunimos no início do ano lectivo, para decidirmos a escolha e a  implicação nas actividades do 

PAA. No final de cada período lectivo, fazemos a avaliação das actividades do PAA. Temos 

encontros informais diários, semanais ou mensais (informações, esclarecimentos, troca/partilha 
de materiais, almoços, lanches, aniversários...). 

 

6.4 Com a Família 
 

A educação Pré-Escolar é complementar da acção educativa da família, deve por isso 

estabelecer com ela uma estreita relação. Neste sentido, reunimos (sala 1 e 2) no início do ano, 
os pais, para preparar o ano lectivo. Dar a conhecer as nossas  intenções educativas, ouvir as 

suas sugestões e delinear com eles o projecto de algumas actividades com significado na cultura 

da comunidade foi também o nosso  propósito. Foi também solicitado aos pais colaboração para 
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animarem alguns tempos no Jardim-de-infância tais como: narração de contos, organização de 

festas, actividades de culinária…É uma forma dos pais e a comunidade entrarem no Jardim-de-

infância como educadores da cultura que os rodeia. Mais que a participação interessa-me a 

implicação. Implicar a família nos projectos que se desenrolam desencadeia maior motivação 
por parte das crianças e é igualmente um meio para que compreendam o trabalho educativo do 

educador e o papel do Jardim-de-infância. Contudo, no Jardim-de-infância de Vacariça, a 

implicação dos pais aparece dificultada pela evolução social, familiar e profissional que se 
materializa numa crescente falta de disponibilidade, de tempo de colaboração e para o convívio 

em contexto escolar. Á luz dos anos anteriores a família colabora positivamente com os 

elementos mais disponíveis (avós, tios, pais) nunca negando um apoio de última hora ou estar 

presente nos preparativos de festas/convívios. O formato actual da Componente de Apoio à 
família também, a meu ver, veio distanciar a família do espaço escolar – duma maneira geral as 

conversas informais acontecem única e exclusivamente com os pais das crianças que não têm 

necessidade de as entregar antes das 09.00h. O horário de atendimento também só seria 
completamente enriquecedor se o fizéssemos após as 19.00h o que não é viável. De qualquer 

forma e olhando para o percurso anterior, parece-me possível a implicação da maioria dos pais 

nos projectos, nem que seja, a cooperação nas pesquisas que as crianças farão, no envio de 
algum material de desperdício, na organização de festas ou nos pequenos arranjos da sala ou 

exterior e na partilha de conhecimentos e informações sobre determinados assuntos ou 

experiências. A avaliação destas actividades é sempre feito em reunião de pais, onde 

aproveitamos para dar algumas orientações pedagógicas e conversar sobre assuntos educativos. 
 

6.5 Com a Comunidade Educativa 

 
Desenvolveremos reuniões regulares com a Junta de Freguesia , a fim de avaliarmos as 

necessidades/prioridades para o estabelecimento e pedir colaboração para múltiplos fins  
(limpeza dos espaços envolventes,  uso da fotocopiadora…). Faremos uma auto-avaliação dos 

projectos a que aderimos e cujos parceiros são: a Câmara Municipal, o Agrupamento, o Centro 

de Saúde e a Casa do Povo ). A um nível mais alargado, participamos na Estrutura de 
Orientação Educativa -  Conselhos de Docentes - da qual fazem parte educadores e com quem 

reunimos, ordinariamente, uma vez por mês.  

 

7. Relação com a família  

 

7.1. Actividades que promovam a participação dos 

Pais/Encarregados de Educação na vida escolar 

 

          As relações que pretendemos estabelecer com as famílias assumem diferentes formas: 

       - Reuniões de informação e discussão de problemas educativos; 

       - Contacto diário e trocas informais (nas saídas e entradas e no caderno de recados); 

          - Partilha de apetências e saberes dos pais e parceiros sociais, enquanto contributos para 
uma participação activa, nas experiências de aprendizagem das crianças. 

       Entendemos que esta relação organizacional, que implica colectivamente os pais, se deve 

estabelecer através da sua participação: 
          - no projecto pedagógico do jardim de infância; 

          - em actividades do Plano Anual de Actividades; 

          - dos representantes dos pais na organização da componente de apoio à família; 
 Este apelo à participação dos pais e encarregados de educação foi efectuado na reunião de 

arranque do ano lectivo. Solicitámos que colaborassem activamente nas actividades do Jardim-
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de-infância, quer através das reuniões a realizar durante o ano lectivo, como nas propostas feitas 

e a fazer pela educadora ou através da dinamização de projectos e actividades, que venham a 

pressupor o envolvimento da comunidade educativa.  

 
8. Comunicação dos resultados e divulgação da informação 

produzida 
 
Faz-se através de contactos informais, do horário de atendimento a pais e encarregados de 

educação e de reuniões. Também através da dinamização em formato de Portfolio de Grupo de 

um blogue que irá ser construído, onde se procura abrir a sala a toda a comunidade, não só local. 

No que se refere à avaliação formativa das crianças, a comunicação aos pais e encarregados de 
educação realizar-se-á no final de cada período lectivo e assumirá duas formas: a análise do 

Portfolio Individual da criança (em contexto familiar) e a consulta da sua Ficha Informativa de 

Avaliação.  
No final do ano lectivo será elaborado um relatório que sintetizará as actividades 

desenvolvidas (o que se fez, quando, como e onde),  os recursos mobilizados (humanos, físicos 

e materiais e financeiros), o ambiente de trabalho(relação da equipa, relação do grupo de 
crianças, relação com os outros parceiros e  adesão dos intervenientes no projecto), o efeito (na 

prática educativa, na aprendizagem das crianças, no grupo,  nas famílias, na equipa e no  jardim 

de infância) e perspectivas para o ano lectivo seguinte e ficará arquivado para consulta dos 

intervenientes no processo educativo. 

 

 

Avaliado em:_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A Educadora de Infância 

______________________________________ 
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