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Vocês dizem: 

é cansativo estar com crianças.  

E não há dúvida que têm razão.  

Depois acrescentam:  

porque temos de nos pôr ao nível delas,  

porque temos de nos baixar, inclinar,  

curvar, tornar pequenos.  

Mas aí vocês estão enganados.  

O que mais cansa não é isso,  

o que mais cansa é sermos obrigados a elevarmo-nos  

até à altura dos seus sentimentos.  

A esticarmo-nos, a alongarmo-nos,  

a ficar nos bicos dos pés.  

Para não as magoar.  

Janusz Korczak 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- INTRODUÇÃO 

O projeto do educador é um projeto educativo/pedagógico que diz respeito ao 

grupo e contempla as opções e intenções educativas do educador e as formas 

como prevê orientar às oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem de um 

grupo. Este projeto adapta-se às características de cada grupo, enquadra as 

iniciativas da criança, os seus projetos individuais, de pequeno grupo ou de todo 

o grupo (Orientações Curriculares Para a Educação Pré-Escolar, 1997: 44). 

“Projeto define-se pela explicitação de um futuro desejado e dos 

caminhos que o permitam atingir, sendo processo e produto de uma 

planificação prospetiva e estratégica onde a reflexão e o desejo se aliam á 

vontade e á execução.“ Mª luisa Homem (1990)  

     O projeto é um plano para a realização de um ato, esboço de uma 

visão de futuro que se pretende atingir e “Mesmo quando não há um 

projeto expresso, projetamos a cada momento aquilo que somos naquilo 

em que nos queremos tornar.” (Kohn, 1982). 

     Sendo assim, cabe a cada educador projetar os seus objetivos para o 

grupo de crianças com que irá trabalhar, planeando estratégias, 

competências e metas a atingir. Para essa visão do futuro é necessária 

uma análise rigorosa de caracterização do grupo, das suas capacidades, dos 

seus gostos, das suas fragilidades, por forma a construir uma base que os 

apoie no seu crescimento. 

 O projeto envolve diferentes etapas que se complementam entre si, 

pressupondo-se que haja observação, planeamento, ação, avaliação, 

comunicação e articulação, permitindo assim uma continuidade educativa.        



 Observar cada criança e o grupo para conhecer as suas capacidades, 

interesses e dificuldades, recolher as informações sobre o contexto familiar e o 

meio em que as crianças vivem, são práticas necessárias para compreender melhor 

as características das crianças e adequar o processo educativo às suas 

necessidades., (in Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 1997: 

25). 

 Esta observação do dia a dia da criança permite criar um ambiente 

seguro e harmonioso, onde a criança se deve sentir valorizada, facilitando 

a inserção no grupo e fortalecendo a interação adulto-criança. 

“O trabalho de projeto envolve as crianças num ambiente de 

aprendizagens onde os pontos de vista das crianças são levadas a sério e 

os seus sentimentos e opiniões, são respeitados, desenvolvendo o sentido 

da sua própria competência e valor.”  

Lilian Katz (1997) 

 

2- CARACTERIZAÇÃO 

A caracterização do grupo de crianças é a primeira fase para a 

construção do projeto, implica observação e análise de todos os elementos 

do grupo, bem como das suas dinâmicas. É importante admitir que a 

criança desempenha um papel ativo na construção do seu desenvolvimento 

e aprendizagem e acentuar a importância da educação partir do que a 

criança sabe, da sua cultura e saberes próprios. Respeitar e valorizar as 



características individuais da criança, a sua diferença, constitui a base de 

novas aprendizagens. 

É fundamental ter em atenção os conhecimentos anteriores das 

crianças e promover atividades estimulantes que despertem o seu 

interesse, de forma a que as aprendizagens realizadas contribuam para o 

seu desenvolvimento global harmonioso. 

 

2.1- SALA DOS DUQUES 

A Sala dos Duques tem muita luz natural, proporcionada por uma 

janela grande. Possui um móvel para armazenamento de materiais e 

arrumação dos catres das crianças, bem como uma biblioteca e outros 

móveis mais pequenos que ajudam a organizar a sala e a disponibilizar 

materiais às crianças, dando-lhes alguma autonomia. A sala dispõe também 

de duas mesas e cadeiras que permitem realizar trabalhos e atividades. 

Juntamente com o espaço físico, a sala está também organizada por 

espaços e áreas que orientam a criança de uma forma independente: área 

da casinha; área da biblioteca; área dos jogos de chão e jogos de mesas, 

área da garagem; e a área da expressão plástica. As crianças precisam de 

espaço para usar objetos e materiais, fazer explorações, criar e resolver 

problemas, espaço para se mover livremente, falar à vontade sobre o que estão a 

fazer, espaço para guardar as suas coisas e exibir as invenções; e espaço para os 

adultos se lhes juntarem para as apoiar nos seus objetos e interesses. (Hohmann 

& Weikart, 2003, p. 162) 



  É de extrema importância que as crianças se sintam confortáveis e 

seguras no contexto educacional em que se encontram. A organização do 

espaço e dos materiais da sala de atividades é flexível e faz-se de acordo 

com as necessidades e interesses do grupo, bem como a sua constante 

evolução, pelo que pode sofrer alterações ao longo do ano letivo. “A 

reflexão permanente sobre a funcionalidade e adequação do espaço e as 

potencialidades educativas dos materiais permite que a sua organização vá 

sendo modificada de acordo com as necessidades e evolução do grupo.” 

(Ministério da Educação; “Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar”, 2009 

Pág. 38) 

O bom funcionamento da Sala dos Duques e o desenrolar harmonioso 

das atividades depende, em grande parte, de uma organização dinâmica e 

estruturada do espaço físico e do equipamento envolvente. As razões para 

as nossas opções assentam nas dinâmicas de grupo, nas intenções 

educativas do educador e nas finalidades educativas do material e do 

equipamento pedagógico selecionado. Os materiais devem ser diversificados 

e alterados com regularidade e sempre que as crianças manifestem uma 

necessidade superior ao nível de estímulos e motivações, promovendo assim 

um processo contínuo de formação, experimentação e aprendizagem.  

 

2.2- GRUPO DE CRIANÇAS 

Este projeto destina-se a um grupo de 12 crianças, até à data, com 

idades compreendidas entre os 20 e os 30 meses, seis das quais são do 

sexo feminino e seis do sexo masculino. Neste grupo, dez crianças já 



frequentavam o colégio no ano anterior, sendo que apenas duas estão 

ainda em processo de adaptação. 

 

2.2.1 -CARACTERIZAÇÃO DAS NECESSIDADES E INTERESSES 

O grupo da Sala dos Duques é um grupo alegre, bem-diposto, atento e 

interessado. 

Apesar da amplitude de idades existente, apresentam algumas 

características comuns, nomeadamente no que diz respeito a competências 

já adquiridas. Ao nível da área de desenvolvimento pessoal e social o grupo 

em geral demonstra um auto-conhecimento e auto-conceito positivos, 

competências sociais e interpessoais efetivas, demonstram já alguma 

capacidade de auto-regulação sobre o seu comportamento e uma 

capacidade crescente para estabelecer comunicação com os outros e em 

usar a linguagem. 

Na área da aprendizagem é um grupo muito interessado por todas as 

atividades propostas.  

No que diz respeito às competências físicas e motoras é um grupo 

onde a aquisição da marcha já foi concluída por todos, já sobem e descem 

escadas apoiados num corrimão, alguns com alternância e muitos já calçam 

e descalçam os sapatos. Já conhecem e interiorizaram as rotinas da sala, 

sendo capazes de antecipar alguns momentos do dia e respetivas ações. 

 

 

 



3- ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 2 ANOS 
 

Aos 2 anos a criança “é muito ativa e começa a perder a aparência de 

bebé. Ao longo deste ano desenvolverá novas e emocionantes capacidades. 

A criança experimentará grandes mudanças intelectuais, psicomotoras, 

sociais e emocionais que a ajudarão a explorar e a entender o mundo que 

o rodeia… A sua vida está organizada em torno do que sente, mas, ao 

mesmo tempo, está a começar a construir o seu conhecimento do mundo 

a partir das respostas que o meio lhe dá.” (Pim e Tito, Projeto criativo para 

Creche; 2011: 8) 

De seguida, são apresentadas linhas gerais do desenvolvimento da 

criança, características que condicionam as atividades que se realizam na 

sala e que ajudam o educador a ajustar a metodologia de uma forma 

adequada, potenciando ao máximo as capacidades da criança em cada 

momento. 

Destaco então algumas das características das crianças de 2 anos: 

 

ÁREA COGNITIVA: 

 Constrói torres com 5 a 7 cubos; 

 Imita traços sem direção determinada; 

 Encaixa peças de madeira num tabuleiro; 

 Diz nomes de algumas partes do corpo; 

 Enfia cinco bolas; 

 Conhece o significado de algumas imagens; 



 Nomeia alguns objetos usuais; 

 Distingue o pequeno do grande; 

 Compreende duas ordens dadas simultaneamente; 

 Utiliza uma linguagem mais inteligível; 

 Pergunta pelo nome das coisas e exprime desejos; 

 A criança refere-se a si mesma utilizando o seu próprio nome; 

 Ouve histórias simples; 

 Mantém uma conversa sozinha com um brinquedo; 

 Combina palavras em orações simples; 

 Começa a utilizar alguns pronomes quando manipula objetos (eu, 
meu, a mim e a ti); 

 Pode contar até 4; 

 Copia um círculo; 

 Junta objetos com a mesma textura; 

 Distingue os conceitos aberto/fechado, dentro/fora, à frente/atrás e 

em cima em baixo; 

 Conhece a procedência de alguns alimentos (ovos, leite…); 

 Dá os objetos um a um quando lhe é pedido; 

 Diferencia formas básicas; 

 Diferencia e classifica alguns frutos e animais. 

 

  Piaget defende ainda a existência de 4 características gerais, sendo elas: 

 Concentração – a criança fixa a sua atenção num aspeto concreto, 

obviando os pormenores; 



 Egocentrismo – pensa que toda a gente pensa e sente como ela; 

 Irreversibilidade – é incapaz de realizar uma ação nos dois sentidos; 

 Sincretismo – a criança estabelece ligações entre objetos ou 

acontecimentos, sem que haja qualquer tipo de associação causal ou 

lógica. 

ÁREA SÓCIO AFETIVA: 

 Controla os esfíncteres de dia, avisando quando quer ir à casa de 

banho, embora haja alguns descuidos; 

 Sabe lavar e enxaguar as mãos; 

 Ordena e guarda pequenos objetos pessoais; 

 Evita alguns perigos: esquinas de móveis, degraus; 

 Em casa mostra-se autoritário e, fora dela, tímido com os 
desconhecidos; 

 Consegue adaptar-se às pessoas que cuidam dele; 

 Costuma brincar com outras crianças; 

 Mostra egoísmo exacerbado com os seus brinquedos;  

 Sabe esperar a vez; 

 Vai adquirindo maior independência em relação à mãe; 

 Pede ajuda ao adulto; 

 Mantém uma grande atenção em relação aos brinquedos; 

 Diverte-se procurando objetos que lhe esconderam; 

  Gosta de disfarçar-se e de olhar-se ao espelho; 

 Presta atenção durante dez minutos a uma música ou uma história; 

 Diz “por favor” e “obrigado”. 



ÁREA MOTORA: 

 Dá um pontapé numa bola; 

 Dobra um papel em duas partes; 

 Corre sem perder o equilíbrio; 

 Sobe e desce escadas sozinho apoiando-se no corrimão ou na parede 

pondo os dois pés em cada degrau; 

 Volta, uma a uma, as páginas de um livro; 

 Tenta manter-se sobre um pé; 

 Caminha sobre planos elevados; 

 Caminha para trás; 

 Pedala num triciclo; 

 Lança e agarra uma bola; 

 Caminha entre diferentes obstáculos sem perder o equilíbrio; 

 Salta de um pequeno colchão e de um bloco para o chão; 

 Dá saltos para a frente e para trás; 

 Caminha para a frente e para trás; 

 Desembrulha um rebuçado; 

 Roda os puxadores ou manípulos da porta; 

 Faz desenhos com diferentes materiais;  

 Faz rolos com plasticina; 

 Introduz argolas pequenas num eixo; 

 Rasga papel; 

 Salta com os pés juntos; 

 Come sozinho mas precisa de alguma ajuda para acabar; 



 Bebe pelo copo. Segura um copo pequeno com uma só mão; 

 Sabe despir e vestir peças fáceis; 

 Colabora no despir-se. Começa a desabotoar a roupa.  

 
4- PAPEL DO EDUCADOR 
 
O educador deve ser alguém que permite o desenvolvimento de relações de 

confiança e de prazer através da atenção, gestos, palavras e atitudes. Deve ser 

alguém que estabeleça limites claros e seguros que permitam à criança sentir-se 

protegida de decisões e escolhas para as quais ela ainda não tem suficiente 

maturidade, mas que ao mesmo tempo permitam o desenvolvimento da 

autonomia e autoconfiança sempre que possível. Deve ser alguém verbalmente 

estimulante, com capacidade de empatia e de expansividade, promovendo a 

linguagem da criança através de interacções recíprocas e o seu desenvolvimento 

sócio emocional. 

 (Portugal G.1998 “Crianças, Famílias e Creches, uma abordagem ecológica da adaptação 

do bebe a creche”,pp. 198. Porto editora) 

“Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que 

tem serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender.”  

(Cury, augusto, Pais brilhantes, Professores fascinantes, ed. Pergaminho, Viseu, 2004, 
p.17.) 

 
A prática pedagógica em creche assenta na observação do grupo de 

crianças, na sua heterogeneidade e necessidades. Acredito por isso que o 

educador deverá estar sempre disponível, atento e desperto para conhecer 

profundamente o seu grupo de crianças. O educador é visto como um 



modelo que exerce uma influência determinante no desenvolvimento 

pessoal e social da criança por isso, deve ser o mais imparcial possível e 

nunca demonstrar atitudes agressivas, discriminatórias e conflituosas que a 

possam influenciar negativamente. 

Acredito que o educador deve ser alguém com sensibilidade suficiente 

para escutar e respeitar todas as necessidades das crianças. Além disso, 

deve conhecer a cultura envolvente, estar sempre pronto a aprender, a 

conhecer, sentindo-se responsável pela educação e tornando-se num dos 

centros do processo educativo. 

O educador deve colocar-se ao serviço do outro, usando os seus 

conhecimentos, as suas experiências e as suas capacidades. Como afirma 

Isabel Roquette Correia “não é o educando que foi feito para o educador, 

mas o educador que foi feito para o educando”. (Correia, Isabel, “A pessoa do 

educador” Conferência apresentada no v encontro nacional da apei. Aula magna, abril de 

1993, p.26) 

O educador deve ser capaz de ser um mediador no conhecimento do 

aluno, ser flexível, receptivo e crítico, inovando e pesquisando 

conhecimentos e novos caminhos que favoreçam a aprendizagem. Deve 

também ter a capacidade de estabelecer com clareza os objectivos a 

atingir, identificando o que considera mais importante.  

O educador deve ter a capacidade de refletir diariamente sobre a sua 

prática pedagógica, só desta forma conseguirá desenvolver com as suas 

crianças um trabalho efectivo e coerente baseado em valores, crenças e 

necessidades das próprias crianças. 



Esta reflexão possibilita ao educador corrigir e ajustar o processo 

educativo ao desenvolvimento das crianças. A prática pedagógica do 

educador é, assim, assinalada por um processo reflectido que define a 

intencionalidade educativa. 

 

   4.1- OBJETIVOS DO EDUCADOR 

“Necessitamos de um ambiente sadio e seguro que encoraje interações 

positivas e que desperte nas crianças o desejo de explorar” 

(Ryer,1996) 

 
No nosso dia-a-dia, é essencial estabelecer uma orientação global ao 

nosso percurso pessoal, isto é, ao longo da nossa vida, perspetivamos e 

estabelecemos metas a que nos propomos atingir, com o intuito de 

responder aos nossos desejos e necessidades. No contexto educativo, os 

objetivos devem ser definidos de forma clara e precisa. Deste modo,  

ao estabelecer objetivos, o educador deverá ter uma intencionalidade 

educativa face ao grupo de crianças com quem está a interagir, indo ao 

encontro das suas necessidades e interesses. 

Assim sendo, estes são os objectivos que servirão como base à minha 

prática pedagógica ao longo deste ano lectivo: 

 

- Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças 

num clima de segurança afetiva, durante o afastamento parcial do 

seu meio familiar; 



- Respeitar os ritmos e as preferências pessoais de cada criança, 

potenciando o desenvolvimento global de cada uma; 

- Proporcionar à criança um contacto com o meio que a rodeia e se 

sinta conhecedora, integrante e participante nesse meio; 

- Apoiar o desenvolvimento equilibrado das potencialidades da criança; 

- Facilitar o processo de socialização da criança; 

- Proporcionar um ambiente seguro e afetivo onde a criança se sinta 

acolhida, integrada e motivada para a aprendizagem; 

- Fomentar a descoberta, a criatividade e a reflexão, desenvolvendo 

progressivamente a sua autonomia; 

- Incentivar a criança a ser um participante ativo na sua aprendizagem; 

- Capacitar a criança de competências e conhecimentos necessários para 

o sucesso escolar, respeitando a sua individualidade. 

 

 

4.2- ATENDIMENTO DO EDUCADOR AOS PAIS 

O horário de atendimento da sala dos Duques será à quinta-feira, 

das 17h30 às 18h30, sob marcação prévia. 

 

 

5- TEMÁTICA DO PROJETO CURRICULAR 
 

A temática definida para o Projeto Educativo e Curricular do colégio 

para o ano letivo 2016/2017 é: 



 

“Juntos, a brincar vamos conhecer a cultura, os 

costumes e as tradições de Portugal” 

 

Para elaborar o Projeto Pedagógico da Sala dos Duques (2 anos) foi 

tido em conta a idade das crianças, nível de desenvolvimento e as 

necessidades e interesses do grupo. 

Nesta etapa do desenvolvimento, as crianças encontram-se numa fase 

de descobertas, a descoberta do corpo e das suas potencialidades, a 

descoberta dos sentidos, fundamentais para a sua experimentação, das 

emoções indispensáveis ao seu desenvolvimento enquanto pessoa e das 

regras de convivência em sociedade. 

Todos nós nascemos pertencentes a uma determinada cultura. A 

cultura não se herda apenas da família, mas também e principalmente da 

sociedade em que nos encontramos inseridos. Desde muito cedo que a 

criança vai interiorizando características culturais do país em que está 

enquadrada. Desta forma, o conhecimento cultural é um processo que se 

inicia desde cedo através da dimensão lúdica. Segundo Oliveira (2003), 

“A criança desde muito pequena brinca. Inicia brincando com o seu corpo, 

com objetos, brinca com o adulto que lhe cuida. Logo brinca,também, com 

outras crianças estabelecendo relações com elas (…) e fazendo de conta.” 

Nos seus primeiros anos de vida, a criança utiliza o brincar como uma 

forma de linguagem que permite compreender, expressar-se, desenvolver 



os seus interesses, as suas aptidões e as suas possibilidades de bom 

relacionamento com os outros. 

Assim sendo, a crescente aproximação à realidade cultural da criança só 

é possível se a mesma a vivenciar com base em momentos lúdicos e de 

brincadeira. Desta forma, proponho-me a explorar este tema através da 

exploração de histórias, músicas e lengalengas, atividades de expressão 

dramática, (como dramatizações com fantoches, dedoches, sombras 

chinesas, entre outras), atividades de expressão plástica, atividades 

culinárias e outras atividades que sejam adequadas e apelativas ao grupo 

de crianças e que provoquem nelas experiências efectivas que lhes 

permitam um primeiro contato com elementos culturais do nosso país até 

agora desconhecidos para elas.  

 
 

6-ÁREAS DE CONTEÚDO/CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
ÁREAS DE CONTEÚDO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Área de Formação Pessoal e Social 

 
 O Corpo e a própria imagem; 

× Identificação corporal: Cabeça, Tronco e 
Membros; 

 Os Sentidos; 
 A Higiene Pessoal; 
 Os primeiros grupos sociais; 

× Família: Pais / Irmãos / Avós 
× Escola: Educadora / Auxiliar 
× Exploração do Meio Envolvente: - Sala 

/ Escola 
× Pares: - Colegas / Amigos de Sala. 

 



Área das Expressões e Comunicação 

 Domínio das expressões: 

Plástica 

 

 

 

 

Musical 

 

 

 

 

Motora e Dramática 

 

 

 
 
 
 Desenho; 
 Pintura individual/ coletiva; 
 Modelagem; 
 Colagem; 
 Rasgagem; 
 Estampagem; 
 Carimbagem. 
 
 
 Audição musical; 
 Distinção som / silêncio; 
 Distinção de sons menos ritmados/ mais 

ritmados; 
 Ritmo; 
 Instrumentos musicais. 

 
 
 

 Orientação espacial; 
 Deslocamentos (andar, correr, saltar, 

etc.) 
 Postura e equilíbrio; 
 Controle de movimentos e gestos; 
 Expressão do corpo; 
 Dança livre/ orientada. 

 

 Domínio da Linguagem Oral 
 
 
 
 
 

 Domínio da Abordagem à Escrita 

 Compreensão oral; 
 Expressão oral; 
 Sensibilização aos sons fonéticos; 
 Desenvolvimento da perceção auditiva. 

 
 
 

 Traços e desenhos; 
 Compreensão de imagens; 
 Exploração de contos / histórias infantis; 
 Registos escritos. 



 
 
 

 Domínio da Matemática 

 Organização espácio-temporal; 
 Quantificadores básicos; 
 Medidas; 
 Formas geométricas; 
 Cores; 
 Sequências.  

 
 

 
 

Área de Conhecimento do Mundo 

 Os Animais; 
 Os Sentidos; 
 A Saúde e a Higiene; 
 O Corpo; 
 As Estações do Ano; 
 O Magusto; 
 O Natal; 
 O Dia de Reis; 
 O Carnaval; 
 A Páscoa; 
 Os Santos Populares. 

 

 

7- ESTRATÉGIAS 
Para desenvolver os conteúdos programáticos e as datas festivas irei 

recorrer às diferentes áreas de conteúdo: 

 Área de Formação Pessoal e Social - Interações sociais com 

adultos significativos, com os seus pares e em grupo, encarando a 

criança como sujeito ativo na construção do seu conhecimento; 

 

 Área de conhecimento do Mundo – uma área intimamente 

interligada à expressão e comunicação pois relaciona-se com a 

forma como a criança se relaciona consigo própria, com os outros, 

e com o mundo, num processo de desenvolvimento de atitudes e 

valores; 



 Área de Expressão e Comunicação: 

 Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; 

 Expressões:  

× Plástica; 

× Dramática; 

× Musical; 

× Motora 

 

As diferentes expressões desenvolvem-se através das seguintes 

atividades: 

 

DOMÍNIO DA LINGUAGEM ORAL E ABORDAGEM Á ESCRITA: 

Neste domínio, pretende-se, não introduzir de uma forma clássica a 

leitura e escrita, mas sim permitir à criança o contato com elementos 

que lhe irão facilitar a emergência da linguagem escrita, bem como dotá-la 

de ferramentas para a construção de conhecimentos linguísticos orais. 

Pretende-se que o educador crie um clima de comunicação e que sirva de 

modelo de linguagem. 

 Audição de histórias; 

 Conversa com as crianças; 

 Canções; 

 Lengalengas; 

 Trava línguas; 

 Jogos; 



 Poesias; 

 Rimas… 

 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 

Na expressão plástica, é importante que o educador coloque à 

disposição diferentes materiais e torne possíveis explorações estimulantes e 

livres, que permitam à criança expressar as suas ideias e pensamentos. A 

expressão plástica tem também um papel importante no controlo da 

motricidade fina. 

 Pintura com as mãos e/ou pés; 

 Pintura com pincel; 

 Pintura com rolos; 

 Rasgagem; 

 Colagem; 

 Modelagem; 

 Desenho com lápis; 

 Digitinta; 

 Massa mágica… 

 

EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

A expressão dramática relaciona-se bastante com as brincadeiras 

espontâneas que decorrem na área da casinha ou na exploração de 

fantoches. A criança utiliza-a como meio de descoberta de si, dos outros 

e de identificação com situações do dia a dia – jogo simbólico. 



 Exploração livre do corpo; 

 Exploração orientado do corpo; 

 Exploração de fantoches; 

 Sombras chinesas; 

 Danças… 

 

EXPRESSÃO MUSICAL 

A expressão Musical assenta num trabalho de exploração de sons e 

ritmos, que a criança produz e explora espontaneamente e que vai 

aprendendo a identificar e a produzir. 

 Exploração de canções – escutar, cantar, dançar e tocar; 

 Construção de instrumentos musicais; 

 

EXPRESSÃO MOTORA 

O educador deve garantir que proporciona ocasiões de exercício da 

motricidade global e também da motricidade fina, de modo a permitir que 

todas, e cada uma aprendam a utilizar e a dominar melhor o seu próprio 

corpo. Deve assim, promover uma diversificação de formas de utilizar e de 

sentir o corpo – trepar, correr, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos, 

etc. 

 Global: 

× Jogos com o corpo; 

× Jogos com bolas; 

× Circuitos de psicomotricidade; 



 

 Fina: 

× Jogos de encaixe; 

× Massa de modelar; 

× Rasgar; 

× Colar; 

× Desenhar; 

× Amassar; 

× Bater palmas; 

× Virar páginas. 

 

8 – COMPETÊNCIAS 

 As competências que espero que as crianças venham a adquirir nas 

diferentes áreas de conteúdo, são: 

 

 ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

- Conhecer hábitos e normas necessárias para a realização das rotinas diárias; 

- Participar e colaborar com o adulto de forma ativa; 

- Colaborar na arrumação e ordem dos espaços onde se desenvolve; 

- Demonstrar autonomia na realização de atividades quotidianas; 

- Utilizar normas básicas de relação; 

- Identificas as principais partes do corpo, em si mesma e nos outros; 

- Perceber diferentes situações através dos sentidos; 



- Manifestar necessidades básicas; 

- Demonstrar afeto e carinho; 

- Coordenar e controlar o seu corpo. 

 

 ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

DOMÍNIO DE EXPRESSÃO MOTORA 

 Descobrir as possibilidades rítmicas do corpo; 

 Discriminar sensações; 

 Coordenar-se espacialmente, 

 Desenvolver a flexibilidade e equilíbrio; 

 Desenvolver a motricidade fina e destreza manual; 

 Subir e descer obstáculos; 

 Lançar e apanhar a bola a curta distância; 

 Correr e saltar pequenos obstáculos; 

 Saltar ao pé-coxinho; 

 Encaixar e desencaixar peças simples… 

 Exercitar a coordenação motora; 

 Exprimir-se corporalmente. 

 

DOMÍNIO DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

 Imitar ações simples; 

 Utilizar gestos e movimentos corporais com intenção 

comunicativa; 

 Dramatizar danças e cantar as canções propostas; 



 Conhecer e explorar as suas possibilidades expressivas; 

 

DOMÍNIO DE EXPRESSÃO PLÁSTICA 

 Manipular de forma ativa os materiais de expressão plástica; 

 Identificar as cores básicas; 

 Conhecer e explorar diferentes técnicas e materiais de realização 

das suas obras plásticas; 

 Realizar composições plásticas individuais e coletivas; 

 Explorar diversos materiais, texturas e técnicas; 

 Promover a capacidade de imaginação e criatividade;   

 Desenvolver o gosto pelo estético. 

 

DOMÍNIO DE EXPRESSÃO MUSICAL 

 Distinguir barulho e silêncio; 

 Memorizar e reproduzir canções simples; 

 Distinguir e reproduzir esquemas rítmicos simples; 

 Explorar diferentes instrumentos musicais. 

 

DOMÍNIO DE LINGUAGEM ORAL 

 Compreender mensagens simples; 

 Comunicar com palavras e gestos; 

 Apreciar histórias e outros textos de tradição oral; 

 Adquirir vocabulário novo; 

 Participar em conversas; 



DOMÍNIO DA MATEMÁTICA 

 Adquirir noções de: quantidade, espaço (dentro/fora, em 

cima/em baixo…), tamanho (grande/pequeno); 

 Identificar cores primárias e secundárias; 

 Conhecer e identificar as figuras geométricas; 

 

 ÁREA DE CONHECIMENTO DO MUNDO 

- Explorar e manipular objetos com interesse e atenção; 

- Identificar noções básicas espaciais, temporais e de quantificação; 

- Discriminar e utilizar de forma correta objetos do meio próximo; 

- Respeitar e cuidar os elementos do meio natural; 

- Descrever uma característica das diferentes estações; 

- Participar em jogos coletivos; 

- Reconhecer os membros da sua família, o seu educador e os seus 

colegas; 

- Adaptar-se à escola; 

- Distinguir comportamentos adequados ou não relativamente a 

situações ou objetos. 

 
 
 
 
 



9- CALENDARIZAÇÃO 
9.1 – ANUAL 

 Os sentidos; 

 A Higiene e o corpo; 

 A Família; 

 A Casa; 

 As Cores; 

 Os Animais; 

 As Estações do Ano; 

 São Martinho; 

 O Natal; 

 O Dia de Reis; 

 O Carnaval; 

 A Páscoa; 

 Os Santos Populares. 

 

Dias Festivos: 

 Festa de Natal – 12 a 16 de Dezembro; 

 Carnaval – 27 e 28 de Fevereiro; 

 Dia do Pai – 20 de Março; 

 Dia da Mãe – 8 de Maio; 

 Dia da Família – 15 a 18 de Maio; 

 Dia da Criança – 1 de Junho; 

 Festa Final de Ano – 24 de Junho. 



Datas Especiais: 

 Dia Mundial da Música – 1 de Outubro; 

 Dia de Reis – 6 de Janeiro 

 Dia dos “Amigos” (Namorados) – 14 de Fevereiro; 

 Dia Internacional da Mulher – 8 de Março; 

 Dia Mundial da Árvore – 21 de Março; 

 Dia Internacional do Livro Infantil – 2 de Abril; 

 Dia Mundial da Dança – 29 de Abril; 

 Dia Mundial dos Avós – 26 de Julho. 

 
9.2 – DIÁRIA 

“Um horário diário consistente proporciona às crianças um sentido de 
continuidade e de controlo.” (Post & hohmann, 2004, p. 195) 

ROTINA DIÁRIA DA SALA 

Hora Atividades Organização 

07:30h 
 
 
 
 
 

09:10h 

Acolhimento 
 
 
 

 
Higiene e 

reforço matinal 

Conversar com as famílias com o objetivo de saber como é que a 
criança passou a noite a que hora comeu, se dormiu bem. 
Transmissão de recados. 
Tornar o momento da despedida entre a família e a criança 
harmoniosa e divertida. 
Higiene  
Reforço matinal (bolacha). 

10:00h Atividades 
orientadas 

Momento de partilha, interação, estimulação e aprendizagem, entre 
os elementos do grupo. Realização de atividades orientadas. 
Exploração de jogos e brincadeira livre. 

11:05h Higiene Antes de cada refeição todas as crianças precisam de realizar a 
higiene, privilegiando a interação com a criança, explicando o que se 
está a fazer e promovendo um contacto próximo e assertivo. 



 
 
 
 
 

11:15h 
 

Almoço 
 
 

O almoço é preparado para as crianças e distribuído pelas mesmas. 
Existe o acompanhamento e auxílio dos respetivos adultos da sala. 
Algumas crianças já almoçam de forma autónoma. Valorizar a 
interação entre o adulto e a criança. 

12:15h Higiene Após a refeição as crianças lavam as mãos e a cara. A muda da 
fralda é também realizada neste momento. 

12:30h Repouso Deitar as crianças de forma confortável. Respeitar o ritmo e 
hábitos de cada uma das crianças. Algumas crianças dormem com 
objetos de transição. 
Ouvem música calma. 

15:00h 
Higiene 

Momento com caraterísticas semelhantes ao anterior momento de 
higiene. 

15:30h 
 
 

16:15h 

Lanche 
 
 

Higiene 

O lanche é distribuído pelas crianças. Momento dinamizado pelos 
responsáveis da sala. Valorizar a interação entre o adulto e a 
criança, assim como o progressivo processo de autonomia de cada 
criança. 

16:30h Conversa de 
Tapete 

Leitura de histórias, jogos e/ou conclusão de alguma atividade 
orientada. Brincadeira Livre. 

18:30h Higiene e 

Reforço 

alimentar 

Lavagem das mãos. 
Reforço Alimentar (fruta). 

18:45h às 

19:30h 
Brincadeira livre 

Momento importante para informar os pais de como a criança 
passou o dia, sobre as aquisições e aprendizagens que realizou ao 
longo do dia.  
Troca de informação, cativando as famílias a participar e colaborar 
nas atividades propostas pelo Colégio.  
As crianças que permanecem no Colégio realizam brincadeira livre. 



10 – AVALIAÇÃO 

 
“Avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da ação para 

adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à 

sua evolução… (…) A avaliação é suporte do planeamento.” (Orientações 

Curriculares para o Pré-Escolar, 27). 

Avaliar, implica por parte do educador uma constante análise do que é 

feito, do que se quer fazer e como se vai fazer, estando sempre sujeito a 

alterações por forma a adequar as propostas ao grupo e a cada criança de 

forma individual. Devo avaliar objetivos, conteúdos e a organização que 

faço do trabalho, e fazê-lo de uma forma contínua e integrante. 

 

10.1 - DO PROJETO 
  

A avaliação do projeto será feita através de reflexões constantes e 

reuniões semanais entre Educadoras, a Diretora Pedagógica e a Psicóloga. 

Nestas reuniões serão ainda analisadas as dinâmicas entre a Educadora, a 

Auxiliar e as Crianças, assim como casos e situações relativamente às 

crianças. 

 

10. 2 - DA CRIANÇA 
  

A avaliação da criança será feita semanalmente pela Educadora 

relativamente a todas as crianças. Nas reuniões semanais da equipa serão 



analisados todos os casos que se julguem pertinentes. Assim, será possível 

adequar as estratégias necessárias aos casos em questão. 

Ao longo do ano letivo serão entregues aos pais duas avaliações, por 

escrito, uma a meio do ano letivo – avaliação intercalar – e outra no final 

do ano letivo – avaliação final. 

 
 
 
 
 
 
 
 


