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TEMÁTICA DO PROJETO E A SUA FUNDAMENTAÇÃO 

 

Este ano letivo a equipa do colégio vai procurar incentivar as crianças 

a conhecer as suas origens, ou seja, como o nosso país – PORTUGAL – se 

formou, a nossa cultura, os nossos costumes e as nossas tradições. Com 

esta abordagem, acreditamos estar a despertar, desde muito cedo, a 

curiosidade de nos conhecer enquanto povo com uma cultura muito própria, 

com costumes que nos conferem uma identidade muito característica e 

tradições muito específicas e reconhecidas mundialmente. 

 

Desta forma o nosso tema será: 

 

“Juntos, a brincar, vamos conhecer a cultura, os 

costumes e as tradições de Portugal” 

 

Sendo o nosso lema a “Brincadeira” iremos através da mesma, 

conhecer um pouco mais sobre o nosso país, procurando “viajar” de norte 

a sul e ilhas para identificar cantares, dançares, gastronomia e muito mais, 

uma vez que acreditamos que o nosso país é de uma enorme riqueza. Ao 

procurar conhecer a riqueza do nosso país acreditamos estar a contribuir 

para um desenvolvimento mais completo de todas as crianças. Desde o 

nascimento até aos 5/6 anos de idade as crianças passam por transformações 

importantes quanto a tamanho, organização biológica, capacidades 

comportamentais e organização social de experiências. A aprendizagem é 



compreendida como uma modificação relativamente permanente no 

comportamento e na compreensão consequente às experiências da criança. 

A Cultura é um conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e 

práticas sociais artificiais (isto é, não são naturais ou biológicas) aprendidas 

de geração em geração por meio da vida em sociedade. É a herança social e 

total da humanidade. A Cultura desempenha um papel essencial na forma 

como a criança interpreta o mundo. 

Os Costumes são as regras sociais resultantes de uma prática reiterada 

de forma generalizada e prolongada, o que resulta numa certa convicção de 

obrigatoriedade, de acordo com cada sociedade e cultura específica. Os 

Costumes são a maneira cultural de uma sociedade se manifestar. 

A Tradição é a continuidade ou permanência de uma doutrina, visão 

de mundo, costumes e valores de um grupo social. É um conjunto de 

comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, músicas, práticas, 

doutrinas e leis que são transmitidos para pessoas de uma comunidade, 

sendo que os seus elementos passam a fazer parte de uma cultura. 

Podemos concluir que costumes, tradições e cultura estão 

profundamente interligados. 

Ao entrar neste tema queremos fazê-lo por curiosidade de conhecer 

e dar a conhecer as nossas raízes e porque acreditamos que são 

extremamente importantes para as crianças porque: 

 transmitem estabilidade uma vez que são uma constante;  

 transmitem força uma vez que estreitam laços e lhes dá novas formas 

para se relacionarem com os outros;  

 constroem uma unidade uma vez que permitem experienciar o 

sentimento de pertença a algo maior que a própria criança e aumenta 

a sua perceção da unidade familiar;  



 reforçam o sentimento de identidade uma vez que permite à criança 

perceber que não é só um individuo mas sim parte integrante de uma 

família;  

  permitem que a criança se conecte com o seu passado uma vez que 

constrói uma ponte entre o passado e o presente. 

Tudo isto contribui para melhorar o bem-estar emocional da criança 

ajudando-a a criar sentimentos de segurança, continuidade e identidade.  

Mas antes de embarcar nesta viagem gostaríamos de recordar com o 

nosso país começou. “O nascimento de Portugal” iniciou-se como Condado 

Portucalense. Em 1096, o Conde D. Henrique recebeu o Condado 

Portucalense como recompensa pelo auxílio militar dado ao Rei de Leão 

(Afonso VI) na guerra contra os Muçulmanos. Ao receber o Condado 

Portucalense, o Conde D. Henrique tinha de cumprir algumas obrigações 

para com o Rei de Leão como prestar vassalagem e ajuda, sempre que 

necessário. Em 1128, D. Afonso Henriques derrotou as tropas que apoiavam 

a sua mãe, D. Teresa, na batalha de S. Mamede, passando a governar o 

Condado Portucalense e tendo como principais objetivos continuar a luta 

pelo alargamento do território e tornar-se independente. Em 1143, foi 

assinado o tratado de Zamora entre D. Afonso Henriques e D. Afonso VII, 

Rei de Leão e Castela, tornando desta forma o Condado Portucalense 

independente e passando a designar-se Reino de Portugal. As principais 

conquistas de D. Afonso Henriques foram em 1147 a conquista de Santarém 

e Lisboa, em 1157 a conquista de Alcácer do Sal e em 1165 a conquista de 

Évora. 

Em 1179 o Papa Alexandre III reconheceu D. Afonso Henriques como 

Rei de Portugal. 



Após este breve resumo de como o nosso país nasceu queremos saber 

como foi a sua evolução ao longo dos tempos e como foi conquistando 

caraterísticas tão próprias, deixando marcas profundas na música – Fado, 

na doçaria – Pastéis de Belém, nas lendas- S. Martinho entre muitas outras. 

Este tema pode ser trabalhado tanto em creche como em jardim-de-

infância e tem como objetivo colocar a criança numa relação direta com o 

que fomos e somos. A forma de abordar, em creche e em jardim, este 

conhecimento da nossa cultura, dos nossos costumes e das nossas tradições 

terá de ter em conta a especificidade da faixa etária a que nos dirigimos. 

Assim podemos direcionar, por exemplo, as crianças mais pequenas para 

conhecer e explorar as danças e músicas tradicionais e as crianças mais 

crescidas para outras áreas para além destas, tais como, as lendas, as 

romarias e muitas outras. 

Esta viagem pelo nosso país irá contribuir para o nosso enriquecimento 

pessoal, social e cultural. 

 

VIVER NUMA NAÇÃO COMO PORTUGAL, 
LEGA-ME UM ORGULHO TRANSCENDENTAL. 

QUANDO EM TI ESTOU A PENSAR, 
UM ARDOR NO PEITO VAI DESPONTAR. 

 
PORTUGAL TERRA DE VIRTUDES, 

PAÍS DE ATITUDES, 
POVO DE COSTUMES, 

UMA LÍNGUA QUE ASSUMES. 

 
 
 
 



PAÍS DE POESIA,  
CHEIO DE ALEGRIA, 
TU ÉS SABEDORIA, 

 EM TERRA DE CORTESIA. 
 

TERRA DE COMIDA SEM IGUAL, 
UMA IGUARIA FENOMENAL, 
COM UM SABOR ESPECIAL. 

 
GOSTO DE TI COMO ÉS, 

NÃO MUDES DA CABEÇA AOS PÉS, 
PERMANECE ASSIM DE LÉS A LÉS. 

 
ASSIM É FÁCIL AMAR-TE PORTUGAL, 

TU ÉS TERRA DE ENCANTO, 
 ESCUTA ESTE MEU PRANTO, 
TU ÉS BELEZA SEM IGUAL. 

 
Ó NAÇÃO IMENSA 

DE ASPETO ORIGINAL, 
NUNCA FIQUES 

QUAL FIGURA BANAL. 
 

TER ORGULHO EM SER PORTUGUÊS 
É FALAR A LÍNGUA DE CAMÕES, 

É PERTENCER A UMA EUROPA DE TRADIÇÕES,  
E SER BASTANTE CORTÊS. 

 
O MAR DE PORTUGAL 

TEM UM BRILHO DIFERENTE, 
REVESTE-SE EXTREMAMENTE OCIDENTAL, 

COM UM ODOR MUITO ATRAENTE. 
 
 



TU INSPIRAS A MINHA POESIA, 
SERÁ A TUA MARESIA? 

SERÁ ESTE CÉU ESTRELADO? 
TUDO É TRANSPONÍVEL CONTIGO A MEU LADO. 

 
TU ÉS FOGO SEM CALOR, 
ÉS LABAREDA ESTÁTICA, 
ÉS CHAMA SUBAQUÁTICA 

QUE ME FORTALECE O INTERIOR, 
COM FERVOR, CONTUDO SEM DOR. 

 
 

(ANÓNIMO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIZAÇÃO ANUAL 
ANO LETIVO 2016 -2017 

ATIVIDADE MESES DIAS LOCAL 

REUNIÃO INICIAL DE PAIS 

CRECHE – BARÕES 

           CONDES/MARQUESES 

           DUQUES/INFANTES 

JARDIM – PRÍNCIPES 

            REIS/IMPERADORES 

SETEMBRO 

19/09/2016 

20/09/2016 

21/09/2016 

22/09/2016 

23/09/2016 

COLÉGIO 

FESTIVIDADES DE NATAL DEZEMBRO 12 A 16/12/2016 COLÉGIO 

REUNIÃO DE PAIS INTERCALAR 

CRECHE – BARÕES/VISCONDES 

           CONDES/MARQUESES 

           DUQUES/INFANTES 

JARDIM – PRÍNCIPES 

            REIS/IMPERADORES 

JANEIRO 

23/01/2017 

24/01/2017 

25/01/2017 

26/01/2017 

27/01/2017 

COLÉGIO 

FESTA E CORTEJO DE CARNAVAL FEVEREIRO 27 E 28/02/2017 COLÉGIO 

DIA DO PAI MARÇO 20/03/2017 COLÉGIO 

DIA DA MÃE MAIO 08/05/2017 COLÉGIO 

SEMANA DA FAMÍLIA MAIO 15 A 19/05/2017 COLÉGIO 

AULAS ABERTAS MAIO 22 A 26/05/2017 COLÉGIO 

DIA DA CRIANÇA JUNHO 01/06/2017 A DEFINIR 

REUNIÃO FINAL DE PAIS 

CRECHE – BARÕES/VISCONDES 

           CONDES/MARQUESES 

           DUQUES/INFANTES 

JARDIM – PRÍNCIPES 

            REIS/IMPERADORES 

JUNHO 

05/06/2017 

06/06/2017 

07/06/2017 

08/06/2017 

09/06/2017 

COLÉGIO 

FESTA FINAL JUNHO 24/06/2017 A DEFINIR 

SEMANA DA PRAIA (JARDIM) JUNHO 26 A 30/06/2017 
PRAIA DOS 

GÉMEOS 

ENCERRAMENTO AGOSTO/SETEMBRO 
28/08/2017 A 

01/09/2017 
COLÉGIO 

ABERTURA SETEMBRO 04/09/2017 COLÉGIO 
 

Algumas destas datas poderão estar sujeitas a alteração, contudo, os Pais 

serão devidamente avisados. 


