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Que bom seria se todos os pais, mães, avós, padrinhos, madrinhas, 

professores e outros tantos educadores, gente crescida e dona do seu 

saber, decidissem usar alguns dos seus poderes e todos os seus quereres 

na missão tornada obrigatória por consciência vigilantes, exigentes guardiãs 

de direitos e deveres, de fazer uma criança feliz…todos os dias… 

 
“O direito de ser criança”  

Maria João Carvalho 
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1 - INTRODUÇÃO 

Segundo Maria Isabel Lopes da Silva in “Qualidade e Projeto na 

Educação Pré-Escolar”, “o Projeto Curricular de Sala é uma previsão da 

prática que se pretende realizar com o grupo, referindo a intenção do educador 

e o plano de ação definido para o longo do ano letivo”. 

 Um projeto é um esboço de uma visão de futuro que se pretende 

atingir e que envolve diferentes etapas que se complementam entre si, 

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

comunicação e articulação, permitindo assim uma continuidade educativa. 

Desta forma, 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.       

A entrada no berçário é a primeira experiência da criança num sistema 

organizado, exterior ao seu círculo familiar, onde irá ser integrada e no 

qual se pretende que venha a desenvolver determinadas competências e 

capacidades. É uma nova fase da sua vida, na qual vai conhecer novos 

adultos, novos companheiros de brincadeira, e ao longo do qual vai 

descobrindo o meio envolvente.  

Cabe-nos contribuir para que a adaptação a este “novo mundo” se 

faça de forma progressiva, tranquila, harmoniosa e segura facilitando a 

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

 Cada bebé é único, com ritmos, necessidades e personalidades 

singulares. Cada bebé desenvolve-se, tem sentimentos e age de modo 

diferente expressando-se individualmente. 

 Apesar de determinadas aquisições, nas diferentes áreas de 

desenvolvimento terem a tendência para serem observáveis em 

determinada idade, cada bebé faz essas mesmas aquisições ao seu ritmo, 

as quais devem ser estimuladas mas também respeitadas. 

 

2.1 – SALA DOS BARÕES 

  A sala é ampla e bem iluminada por luz natural. A sala é constituída 

por uma sala de berços destinada aos tempos de repouso e uma sala 

parque destinada aos tempos ativos. Possui um armário com banheira, 

outro armário com balcão de mudas e gavetas para guardar os pertences 

dos bebés. Na sala existem vários brinquedos adequados a esta faixa etária 

com cores, luzes e sons. 

 

2.2 – GRUPO DE CRIANÇAS 

O grupo da Sala dos Barões é constituído por 4 meninas e 5 meninos, 

entre os 6 e os 9 meses. 

O grupo adaptou-se bem à entrada num ambiente novo e diferente do 

que estava habituado. É um grupo alegre, bem disposto e que gosta 

muito das interações com os adultos de referência. 
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3 - ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA ATÉ 

UM ANO 

 Durante os primeiros 12 meses, o bebé começa a aventura de viver, 

tudo para ele é uma descoberta e irá surpreender-nos com a sua evolução 

e aprendizagem. 

     Neste período o bebé desenvolve-se significativamente em várias 

áreas: cognitiva, linguística, psicomotora e afetivo-social. 

     Iremos a seguir apresentar algumas características gerais que os bebés 

apresentam ao longo do período dos 0 aos 12 meses nas diferentes áreas 

de desenvolvimento. 

 

Desenvolvimento Psicomotor  

      Quando o bebé nasce, os atos reflexos são comportamentos 

biologicamente determinados que lhe permitem a sobrevivência. Graças à 

maturidade e à interação com o meio, alguns desses atos desaparecerão, 

outros irão tornar-se movimentos involuntários e outros ainda passarão a 

ser atos voluntários, pois o bebé já controla melhor o seu corpo e realiza-

os de forma intencional. 

     Pouco a pouco, regido pelas leis da maturidade, começa a pôr em 

funcionamento todas aquelas partes do seu corpo que alcançaram o 

momento ótimo: começará por suster a cabeça (2º-3º mês), mexerá as 

suas extremidades sem que o resto do corpo intervenha, rodará para os 
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lados, de barriga para cima e de barriga para baixo (5º-6º mês) e sentar-

se-á com ajuda (4º mês) e sozinho (6º-7º mês). 

     No 8.º mês tentará deslocar-se. Primeiro irá fazê-lo com o apoio 

das mãos, arrastando-se sobre o abdómen, até conseguir gatinhar – 

embora nas primeiras vezes não o consiga. 

    No último trimestre deste primeiro ano os seus movimentos são mais 

seguros e harmoniosos, podendo levantar-se por volta dos 10 meses 

apoiando-se nos móveis. Durante os dois últimos meses a sua vontade de 

se pôr de pé será cada vez maior, pelo que a maioria das crianças já será 

capaz de dar alguns passos com ajuda. 

   Por volta dos 2 meses abre e fecha as mãozinhas, conseguindo agarrar 

coisas pequenas e agitá-las ligeiramente sem as soltar. Por volta do 6.º 

mês agarra as coisas com ambas as mãos, junta-as e solta-as de forma 

intencional. No fim do ano já é capaz de agarrar objetos pequenos usando 

os dedos indicador e polegar. Divertir-se-á a agarrar objetos e a atirá-los 

ao chão ou a metê-los num recipiente. 

 

Desenvolvimento Cognitivo 

     Neste primeiro ano os processos cognitivos estão muito relacionados 

com a perceção. Desde o nascimento, todos os sentidos se desenvolveram. 

A capacidade de aprendizagem do bebé é paralela à maturidade de 

determinados sistemas de resposta biológicos e comportamentais. 

    Seguindo os estudos de J. Piaget, o bebé deste primeiro ano passará 

pelos quatro primeiros subestádios do período sensoriomotor. 
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    No primeiro mês destaca-se a importância dos atos reflexos, onde os 

seus comportamentos são respostas programadas a estímulos externos, 

que lhe permitem uma primeira adaptação ao meio. 

    Do 1.º ao 4.º mês desencadeiam-se as chamadas reações circulares 

primárias, comportamentos repetitivos simples, descobertos de forma 

casual, de que gostou e que se encontram circunscritos ao seu próprio 

corpo. 

    A partir da subetapa seguinte (4 a 8 meses) os efeitos do seu 

comportamento já não se verificam apenas no seu próprio corpo, mas 

também no meio. São já comportamentos intencionais, descobre como é 

interessante bater na roca e repete-o uma e outra vez. Nesta subetapa 

começa a imitar ações que vê outros fazer. 

   Dos 8 aos 12 meses, surge o comportamento intencional, dirigido a 

uma determinada meta: afasta um objeto para apanhar outro, usa objetos 

como ferramentas, evita obstáculos. Pode imitar uma ação que não tinha 

realizado antes, o que significa que a aprendizagem por observação é 

possível. 

  A permanência do objeto é básica para o bebé distinga o que é o mundo 

dos objetos e o que é ele próprio. Enquanto até aos quatro meses se 

comporta como se o objeto escondido não existisse, nos meses posteriores 

até aos 12 irá procurá-lo se o vê afastar-se ou se o vê parcialmente.  
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 Desenvolvimento da Linguagem  

      O desenvolvimento linguístico começa logo desde o momento do 

nascimento. Quando escuta um som, o bebé produz uma resposta de 

orientação perante o estímulo sonoro, movendo-se para procurar a sua 

proveniência. 

       Em pouco tempo o bebé será capaz de distinguir diferentes sons e 

inclusivamente diferenciar entre a voz humana e outros sons. O que mais 

lhe agrada são os sons graves e variados, a monotonia aborrece-o. 

      Desde as primeiras semanas, o bebé utiliza o choro para transmitir 

o que sente e o que quer. No princípio utiliza diferentes intensidades de 

choro e chora de forma diferente de acordo com as necessidades. Perante 

estes apelos, a criança começa a estabelecer a sua relação com o adulto, 

uma vez que este tentará satisfazer o que a criança quer no contexto em 

que o pede. 

     Interioriza o tom de voz das pessoas que o rodeiam, aprendendo a 

modular o seu para expressar sensações e emoções. Nos primeiros meses 

começará a emitir sons simples e vocálicos, aos quais se seguirá o 

«balbucio», utilizando-o primordialmente nos momentos de brincadeira e 

descoberta do meio. O «balbucio» vai-se aperfeiçoando até às primeiras 

sílabas (7.ºmês). Agora as suas experiências vão ser marcadas pela 

combinação de vogais e consoantes («pá pá pá», «mã mã mã»). Ao 

terminar o ano, poderá dizer palavras que oiça habitualmente com 

significado.   
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 Desenvolvimento Afetivo-Social  

        Durante o primeiro ano de vida do bebé, a afetividade e a relação 

social estão estreitamente relacionadas com a satisfação das suas 

necessidades básicas, ao falar-lhe enquanto lhe damos comer, ao cantar-lhe 

uma canção de embalar para que adormeça, etc., momentos que devemos 

considerar privilegiados para o contacto direto com o bebé, pois o facto 

de se sentir cuidado e querido é a base sobre a qual contruirá as suas 

relações sociais. Com o passar do tempo reclamará a atenção do adulto 

para que brinque com ele, entrando na brincadeira de forma 

progressivamente mais ativa. 

       A primeira manifestação de socialização na criança verifica-se no 

sorriso como resposta ao contato visual que estabelece com o outro, o 

que deriva numa sensação positiva e no desenvolvimento da comunicação 

entre ela e os outros. 

      Nos dois primeiros meses, os bebés são investigadores de estímulos 

sociais: a voz, o rosto, o tato e a temperatura das pessoas que os 

rodeiam atraem-nos. Do terceiro ao sexto mês, comportam-se de forma 

diferente de acordo com quem cuida deles, aceitando melhor as pessoas 

que lhes são mais próximas. No período dos seis aos doze meses os bebés 

demonstram as suas preferências por determinadas pessoas e podem 

mesmo manifestar reações de medo, receio e, inclusive, de rejeição 

perante desconhecidos. 

    Merece especial atenção o apego, um vínculo muito especial, estreito 

e terno que se estabelece entre o bebé e as pessoas que com ele 



13 
 

interagem, geralmente os pais, ao longo destes primeiros meses. Os filhos 

sentem-se seguros de que vão ser bem cuidados e os pais sentem-se 

satisfeitos com a sua função. 

    A entrada na creche terá um papel relevante nas relações sociais do 

bebé, pois será o lugar onde irá passar uma grande parte do seu tempo e 

onde terá contacto com outros adultos e crianças alheios ao seu meio 

familiar.  

 

 

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 interações recíprocas e o seu desenvolvimento 

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

adaptação do bebe a creche”. Porto editora) 

 

 De acordo com a Lei-Quadro da Educação Pré Escolar, compete ao 

Educador “estimular o desenvolvimento global da criança, no respeito pelas 

suas características individuais, desenvolvimento que implica favorecer 

aprendizagens significativas e diferenciadas.” 
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 Enquanto Educadoras de Infância defendemos que devemos 

proporcionar situações que despertem a curiosidade das crianças e 

potenciar a sua capacidade de agir, encorajando-as a procurar soluções e a 

ultrapassar dificuldades, propondo jogos e brincadeiras que estimulem a sua 

imaginação, criatividade e iniciativa. 

 Pretendemos que todas as crianças se sintam bem e felizes no 

Berçário, que o desconforto provocado pela separação dos pais seja o 

menor possível e que os dias vão passando de forma animada e 

descontraída. 

 Como educadoras valorizamos bastante o contato com as famílias, 

uma vez que para a criança se desenvolver da melhor forma é 

fundamental a relação escola-família e que esta seja sustentada pela 

confiança e pela colaboração. 

 Desta forma, temos como objetivos primordiais o contato com os 

pais demonstrando abertura de espírito a sugestões; ter disponibilidade 

para um atendimento individual; enriquecer o intercâmbio escola/família; 

aceitar as famílias valorizando as suas diferenças e proporcionar o espaço 

do estabelecimento como um espaço recetivo às mesmas. 

 

4.1- OBJETIVOS DO EDUCADOR 

Os objetivos que pretendemos atingir ao longo do ano, são os seguintes: 

 Respeitar os estádios de desenvolvimento da criança sem 

ultrapassar etapas, tendo em consideração o ritmo e a 

necessidade de cada criança como um ser individual; 
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 Possibilitar à criança a descoberta do “eu” como ser individual e 

social; 

 Proporcionar um ambiente estável, calmo e acolhedor, tendo em 

vista o desenvolvimento harmonioso de cada criança, bem como 

desenvolver a confiança em si e nos adultos que a rodeiam; 

 Promover regras básicas de higiene e alimentação; 

 Valorizar, dar liberdade e respeitar as diferentes formas de 

expressão que a criança utiliza para expressar os seus 

sentimentos. 

 Favorecer o contato com as várias formas de expressão e 

comunicação com o intuito de promover novas experiências; 

 Despertar o gosto e a sensibilidade pelas várias expressões; 

 Desenvolver a linguagem e a aquisição de vocábulos; 

 Favorecer a descoberta individual; 

 Desenvolver a motricidade global e fina; 

 Dar a conhecer à criança o espaço envolvente; 

 Compreender a forma como a criança aprende, promovendo um 

ambiente que facilite a brincadeira, a interação, a exploração, a 

criatividade e a resolução de problemas; 

 Pensar na criança como um aprendiz efetivo e ativo, que gosta 

de aprender;  

 Estabelecer uma parceria com a família de forma a ter 

informações sobre cada criança, com vista à planificação do 

trabalho tendo em consideração o interesse da criança; 
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 Estabelecer uma rotina diária consistente que reforce e valorize 

a continuidade, de modo a desenvolver um sentimento de 

pertença a um ambiente que podem prever no seu quotidiano. 

 

4.2- ATENDIMENTO DO EDUCADOR AOS PAIS 

O horário de atendimento da Sala dos Barões será à segunda feira 

das 18h00 às 19h00, sob marcação prévia. 

 

5 - TEMÁTICA E DO PROJETO CURRICULAR DE SALA 

 

Para o ano letivo de 2016/2017 a temática do projeto educativo e 

curricular do colégio é: 

“Juntos, a brincar, vamos conhecer a cultura, 

os costumes e as tradições de Portugal” 

As crianças desde pequenas começam a despertar a sua curiosidade e 

o seu gosto pela descoberta, através da visualização, da exploração, da 

repetição e da imitação, por meio da brincadeira.  

Sendo que, a criança nesta etapa do desenvolvimento se centra 

muito em si própria, no seu “EU”, no que vê, no que sente, no que 

toca, no momento real, no concreto que o rodeia., no seu corpo e nas 

suas emoções, pretendemos fomentar o ser especial e único que cada bebé 

representa.  
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 Iremos abordar a temática presente no projeto do colégio, através 

da exploração sensorial de materiais e objetos, utilizando como estratégias 

canções mimadas, lengalengas, histórias entre outras atividades. Tendo 

sempre em conta, a especificidade desta faixa etária, os conteúdos serão 

desenvolvidos consoante o ritmo, as necessidades e interesses de cada 

criança.  

   

 

6 - ÁREAS DE CONTEÚDO/CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

ÁREAS DE CONTEÚDO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Área de Formação Pessoal e Social 

 O corpo e a própria imagem; 

 Os sentidos; 

 O jogo e o movimento; 

 Hábitos de higiene; 

 Os primeiros grupos sociais: 

 Família (Pais e irmãos) 

 Escola (Educador/Auxiliar) 

 Pares (amigos) 

 Exploração do meio envolvente 

(sala) 

Área de Expressão e Comunicação 

 Domínio das expressões: 

 Plástica 

 

 

 

 

 Pintura; 

 Carimbagem; 

 Decalque; 
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 Musical 

 

 

 

 

 

 Motora e Dramática 

 

 

 

 

 

 

 Domínio da Linguagem Oral: 

 

 

 

 

 Estampagem; 

 Texturas e materiais do 

quotidiano. 

 Modelagem; 

 Digitinta; 

 Rasgagem. 

 

 Audição musical; 

 Distinção som/silêncio; 

 Distinção de sons calmos/mexidos; 

 Ritmo; 

 Instrumentos musicais. 

 

 Orientação espacial; 

 Deslocamentos 

(rodar/gatinhar/rastejar); 

 Postura e equilíbrio; 

 Controle de movimentos e gestos; 

 Expressão do corpo; 

 Promoção da aquisição da marcha. 

 

 Compreensão oral; 

 Expressão oral; 

 Desenvolvimento da perceção 

auditiva; 

 Imitação de sons 
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 Domínio de Abordagem à Escrita 

 

 Domínio da Matemática 

(guturais/vocálicos). 

 Entoação diferenciada de sílabas 

(mama, papa…) 

 

 Observação de contos e placards. 

 

 Organização espacial; 

 Organização temporal; 

 Os objetos no espaço; 

 Relações espaciais; 

 Manipulação de jogos 

(encaixe/construção). 

 

 

Área de Conhecimento do Mundo 

 

 Os brinquedos: 

exploração/manipulação através dos 

sentidos;  

 Estações do Ano; 

 Animais; 

 Magusto; 

 Natal; 

 Dia de Reis; 

 Carnaval; 

 Dia do Pai; 

 Páscoa; 
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 Dia da Mãe; 

 Dia da Família; 

 Santos Populares 

 

 

7 – ESTRATÉGIAS 

Para desenvolver os conteúdos programáticos e as datas festivas 

iremos recorrer às diferentes expressões: 

 Expressão Linguística; 

 Expressão Plástica; 

 Expressão Dramática; 

 Expressão Musical; 

 Expressão Motora. 

 

As diferentes expressões desenvolvem-se através das seguintes 

atividades: 

EXPRESSÃO LINGUÍSTICA 

 Leitura de histórias através de imagens; 

 Diálogo com as crianças; 

 Canções; 

 Lengalengas; 

 Trava-línguas; 

 Rimas; 

 Jogos de verbalização; 
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 Manuseamento e exploração livre de livros; 

 Jogos de imitação de sons de animais (balbuciar). 

 

EXPRESSÃO PLÁSTICA 

 Pintura com as mãos e/ou pés (digitinta); 

 Carimbagem; 

 Estampagem (mãos e pés); 

 Exploração e recurso a materiais e texturas do quotidiano; 

 Massa mágica; 

 Pintura com diferentes técnicas; 

 Rasgagem de papel; 

 Tinta de gelatina, café e chocolate. 

 

EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

 Exploração livre do corpo; 

 Exploração orientada do corpo; 

 Exploração de fantoches; 

 Canções mimadas. 

EXPRESSÃO MUSICAL 

 Exploração de sons através do corpo; 

 Explorar as propriedades sonoras dos objetos; 

 Exploração de canções; 

 Exploração de instrumentos musicais; 

 Audição de CD’s de diferentes tipos de música. 
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EXPLORAÇÃO MOTORA 

 Global: 

 Jogos com o corpo; 

 Jogos com bolas e balões; 

 Circuitos de psicomotricidade; 

 Jogos de perseguição de gatas. 

 Jogos de força e equilíbrio; 

 Fina: 

 Amassar; 

 Bater palmas; 

 Jogos de encaixe; 

 Jogos de “dentro e fora”; 

 Jogos de empilhamento. 

 

8 – OBJETIVOS GERAIS PARA AS ÁREAS 

 Os objetivos que se pretendem desenvolver com as crianças nas 

diferentes áreas de conteúdo são: 

 

ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

 Explorar o próprio corpo; 

 Responder verbalmente ou com gestos a indicações, sons, objetos, 

etc. aos adultos quando é interpelado; 
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 Responder ao seu nome; 

 Distinguir os seus pais ou familiares mais próximos das pessoas 

estranhas; 

 Revelar emoções adequadas perante determinadas situações ou 

acontecimentos (sorrir, agitar-se, bater palmas, emitir sons, etc.); 

 Procurar o seu auto conforto e antecipar rotinas diárias; 

 Demonstrar preferência por brinquedos e adultos e interagir com 

outras crianças; 

 Promover estímulos sensoriais; 

 Demonstrar progressivamente hábitos relacionados com necessidades 

básicas (alimentação, higiene e descanso); 

 Estabelecer relações afetivas com os adultos com que convive. 

 

ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

 Desenvolver capacidades articulatórias de fala e compreensão de 

mensagens simples; 

 Compreender as mensagens que o adulto lhe comunica, a partir do 

tom de voz, expressão facial e gestual; 

 Expressar sensações, necessidades básicas e desejos utilizando 

diferentes meios de expressão desenvolvendo progressivamente 

intenção comunicativa; 

 Explorar livros e demonstrar prazer quando alguém lê para si; 

 Controlar o seu próprio corpo e as suas ações de uma forma 

progressiva; 
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 Adquirir capacidades a nível de motricidade global e fina (sentar, 

gatinhar, andar, rebolar, etc.); 

 Utilizar as mãos para agarrar, largar, puxar e manipular objetos e 

explorar com o seu próprio corpo o meio que o rodeia; 

 Prestar atenção a diferentes sons; 

 Desenvolver a lalação (imitação imperfeita) até à ecolália (imitação 

de sons); 

 Comunicar e expressar através do movimento, gestos e sons 

corporais; 

 Adquirir progressivamente a coordenação e o controlo dinâmico do 

próprio corpo em atividades sensório - motoras e sentindo prazer 

nas mesmas; 

 Reagir a estímulos sensoriais, como por exemplo dançar ao ouvir 

música. 

 Mostrar uma participação ativa nas diferentes propostas de ogo e 

atividades coletivas. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO 

 Dirigir a sua atenção ao adulto e a objetos manipulando-os com 

interesse e de acordo com as suas intenções; 

 Demonstrar interesse e prazer pela descoberta, novos materiais, 

sons e atividades; 
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 Observar ativamente o seu meio físico e social mais imediato, 

explorando-o livremente (brinquedos, objetos e materiais de 

diversos; 

  Estabelecer relações afetivas e equilibradas com o bebé, para que 

aceite o afeto que lhe é dado e expresse os seus sentimentos de 

carinho, tanto com o adulto cuidador como com adultos 

“estranhos”. 

 Adaptar-se progressivamente, às sequências temporais quotidianas 

(alimentação, higiene pessoal e repouso); 

 Reconhecer o seu ambiente imediato. 

 

9 – CALENDARIZAÇÃO 

9.1 – ANUAL 

 Corpo 

 Sentidos (estimulação) 

 Família 

 Estações do Ano (Outono / Inverno / Primavera / Verão) 

 Natal 

 Páscoa 

 Carnaval  

 Animais  
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Dias Festivos: 

 Festividades de Natal – 12 a 16 de Dezembro 2016 

 Dia do Pai – 20 de Março 2017 

 Dia da Mãe – 8 de Maio 2017 

 Semana da família – 15 a 19 de Maio de 2017 

 Dia da Criança – 1 de Junho 2017 

 Festa Final de Ano – 24 de Junho 2017 

 

Dias Especiais: 

 Dia Mundial da Música – 1 de Outubro; 

 Dia de S. Martinho – 11 de Novembro; 

 Dia Nacional do Pijama – 20 de Novembro; 

 Dia de Reis – 6 de Janeiro; 

 Dia dos Amigos – 14 de Fevereiro; 

 Dia Internacional da Mulher – 8 de Março; 

 Dia Mundial da Árvore – 21 de Março; 

 

9.2 – DIÁRIA 

Atividades Organização 

Acolhimento 
 
 
 

Conversar com as famílias com o objetivo de saber como é que a criança 
passou a noite, a que hora comeu, se o fim-de-semana correu bem. 
Transmissão de recados. 
Tornar o momento da despedida entre a família e a criança harmoniosa 
e divertida. 

Atividades orientadas Momento de partilha, interação, estimulação e aprendizagem, entre os 
elementos do grupo. Realização de atividades. 
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Higiene Será efetuada antes de cada refeição, a todas as crianças, privilegiando a 
interação com a criança, explicando o que se está a fazer e promovendo 
um contacto próximo e assertivo. 
Será também realizada sempre que a criança necessite de ser higienizada. 

Almoço 
 

O almoço será dado às crianças tendo em conta a sua necessidade 
alimentar.   
Momento em que é valorizado a interação entre o adulto e a criança. 

Higiene Será efetuada após o almoço, a todas as crianças, privilegiando a 
interação com a criança, explicando o que se está a fazer e promovendo 
um contacto próximo e assertivo. 
Será também realizada sempre que a criança necessite de ser higienizada. 

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. 

Higiene 
Será efetuada após a sesta sempre que a criança necessite de ser 
higienizada. 

Lanche 
 
 
 

O lanche será dado às crianças tendo em conta a sua necessidade.   
Momento em que é valorizado a interação entre o adulto e a criança, 
assim como o progressivo processo de autonomia de cada criança. 

Higiene Será efetuada após o lanche, a todas as crianças, privilegiando a 
interação com a criança, explicando o que se está a fazer e promovendo 
um contacto próximo e assertivo. 
Será também realizada sempre que a criança necessite de ser higienizada. 

Brincadeira livre ou 
de estimulação 

Momento de partilha, interação, estimulação e aprendizagem, entre os 
elementos do grupo. Realização de atividades. 

Brincadeira livre 
(interior ou 
exterior) 

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.  
Momento em que as crianças participam em brincadeira livre, explorando 
o espaço, a relação com os pares e com os adultos. 

Higiene e Reforço 

alimentar 

Brincadeira livre 
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O berçário tem uma rotina própria, que se diferencia das restantes 

salas de Creche.  

No berçário as rotinas são flexíveis e adaptáveis às necessidades e 

ritmos de cada bebé que o integra. Os bebés comem, dormem e brincam 

de acordo com o seu próprio ritmo, no entanto, à medida que vão 

crescendo, tornam-se cada vez mais autónomos e é necessário incutir 

progressivamente uma rotina que permita à criança direcionar os seus 

comportamentos diários com mais segurança e autoconfiança.  

 

10 - AVALIAÇÃO 

Segundo as Orientações Curriculares “a avaliação dos efeitos 

possibilita ao Educador saber como o processo educativo contribui para o 

desenvolvimento e aprendizagem…”. Permite, também, ir corrigindo e 

adequando o processo educativo à evolução das crianças e ir aferindo com 

os pais os seus progressos. Desta forma, procuraremos refletir 

constantemente sobre a nossa ação, a nossa prática pedagógica, sobre os 

nossos valores e intenções aplicadas à ação direta com as crianças, nas 

suas rotinas e nas suas vivências. 

Esta é a forma real e verdadeira de prever os efeitos do projeto 

curricular e avaliar a qualidade da vida experimentada por cada criança que 

nela participa no dia-a-dia. Os efeitos significativos de um programa 

dependem essencialmente da forma como ele é vivido pela criança. 
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O mais importante das atividades não é somente os resultados, mas 

sim os processos pelos quais cada criança passou para atingir esses mesmos 

resultados, daí a extrema importância que a avaliação desempenha no 

processo educativo. É importante avaliar toda a prática educativa, 

adaptando-a sempre que necessário, de forma a promover as competências 

e aprendizagens estipuladas inicialmente e para que seja possível ir 

corrigindo e ajustando o processo educativo ao desenvolvimento das 

crianças. 

 

10.1 - DO PROJETO 

A avaliação do projeto será feita através de reflexões constantes e 

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

Nestas reuniões serão ainda analisadas as dinâmicas entre Educadora, 

Auxiliar e 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. 

Na reunião intercalar será entregue aos pais uma ficha com as 

apreciações até ao momento, relativas ao desenvolvimento da criança. 

Na reunião de final do ano será entregue aos pais uma ficha de 

avaliação final desta etapa do desenvolvimento da criança. 


