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Ser criança é ser feliz! 
É falar o que pensa 

Sem pensar no que diz. 
É assim de nascença, 

Sendo eterno aprendiz! 
 

É ser simples e bondoso, 
É ter o dom de amar 
E sempre ser carinhoso, 

É gostar de brincar 
E brincar bem gostoso! 

 
É ser bem inteligente 

Aprendendo tudo que vê. 
E não sendo experiente 

Tudo que ele quer 
É ser criança eternamente! 

 
É não ter ódio no coração, 
É para o bem dizer sim 
E para o mal dizer não, 
É querer tudo e enfim 
É viver com paixão! 

 
É ter fé e esperança, 

É ser grande sendo pequeno, 
É ter a fala mansa 

Quando quer ganhar terreno 
No mundo de ser criança. 

                                                                        Valdemi Cavalcante 
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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).  

    Assim sendo cabe a cada educador projetar os seus objetivos para o 

grupo de crianças com que irá trabalhar, planeando estratégias, competências 

e metas que pretende 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 
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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 fase inicial 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 dos seus saberes. 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, 
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de forma a que as aprendizagens realizadas contribuam para o seu 

desenvolvimento global harmonioso. 

 

2.1- SALA DOS INFANTES 

      A Sala dos Infantes tem muita luz natural, proporcionada por duas 

janelas grandes. 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 um 

conjunto de 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. 

       Considero que a gestão dos espaços na educação escolar deverá ter 

em conta as necessidades específicas das crianças e do grupo onde estão 

inseridas. Assim “ a organização e utilização do espaço são expressões das 

intenções educativas e da dinâmica do grupo, pois a forma como estão 

dispostos os materiais condicionam o que as crianças podem fazer e 

aprender” (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 1997). 

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 com a evolução do 

grupo. 
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É também fundamental que as crianças compreendam como o espaço 

está organizado e como pode ser utilizado e que participem nessa organização 

e nas decisões sobre as mudanças a realizar, permitindo assim, criar na 

criança e no grupo uma maior segurança, previsibilidade e autonomia na 

forma como utilizam o espaço e materiais. 

A organização do espaço e dos materiais surge como uma componente 

fundamental do projeto pedagógico, sendo condicionada pelos objetivos 

definidos pelo educador. 

A organização do espaço da nossa sala segue uma estrutura baseada 

no modelo do Movimento da Escola Moderna (MEM). Este modelo privilegia 

as atividades criativas e de expressão, a linguagem, o raciocínio e o 

desenvolvimento social. Um dos pressupostos deste movimento é criar um 

“espaço de iniciação às práticas de cooperação e de solidariedade de uma 

vida democrática” (Formosinho, 1996: 141). 

Neste movimento os educadores assumem o papel de “promotores da 

organização participada; dinamizadores da cooperação: animadores cívicos e 

morais do treino democrático; auditores activos para provocarem a livre 

expressão e a atitude crítica” (Formosinho, 1996).  

Assim sendo, a sala está dividida por áreas de interesse permitindo à 

criança e ao grupo ter uma participação ativa na construção do seu 

conhecimento. 

As áreas de interesse da sala são: 

 Área da Casinha é uma área que proporciona quer brincadeiras 

individuais, quer brincadeiras cooperativas, promovendo desta forma 
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a socialização. O facto de ser um espaço onde se pode criar 

representações de vários papéis sociais, estimula a imaginação e 

permite que a criança desenvolva uma imagem coerente do seu 

quotidiano. Nesta área a criança tem também oportunidade de 

expressar sentimentos, usar a linguagem para comunicar, responder 

às necessidades e pedidos uns dos outros, ajudando desta forma à 

resolução de conflitos. Esta área permite ainda que a criança 

desenvolva a sua imaginação, criatividade e iniciativa, para o qual 

contribui à utilização de disfarces que dispõe no cesto das 

trapalhadas. 

 

 Área da Garagem e Construções onde continua a vertente do “faz 

de conta”, dando a oportunidade de representação de papeis 

enquanto as crianças elaboram combinações de blocos, de animais e 

de veículos, em brincadeiras que imitam a realidade percecionada. 

Esta área também proporciona à criança o desenvolvimento e a 

exploração de alguns conteúdos matemáticos (e.g., noção de espaço, 

noção de tempo, classificação, seriação, entre outros.). O ensino 

da matemática só será bem sucedido se as aprendizagens iniciais 

partirem de situações que deem significado ao saber transmitido. 

 

 Área da Expressão Plástica destina-se a potencializar, o 

conhecimento da expressão como meio de educação dos valores 

estéticos e culturais. Nesta área disponibiliza-se vários tipos de 
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materiais que a criança pode experimentar (tintas, plasticina, 

canetas, lápis de cor e de cera, folhas de vários tamanhos). As 

crianças necessitam de tempo para trabalhar e experimentar os 

materiais de modo a descobrirem a sua finalidade e a forma como 

poderão ser utilizados de uma forma mais eficaz. Assim, para além 

de descobrirem as propriedades dos materiais, estão em simultâneo 

a desenvolver a criatividade, a motricidade fina, a linguagem e a 

autoestima. 

 

 Área dos Jogos de Mesa destina-se a estimular o raciocínio, a 

concentração, a memória, a motricidade fina, o trabalho a pares e 

em pequenos grupos, a cooperação, a partilha, algumas noções 

matemáticas e a linguagem. Nesta área temos vários tipos de jogos 

(puzzles, jogo da memoria, jogo de associações, jogo de 

enfiamentos, jogos de lógica). Esta área requer o apoio do adulto 

de forma a auxiliar a criança na descoberta do funcionamento dos 

jogos. 

 

 Área do Tapete é onde o grupo se reúne em momentos da rotina 

como o acolhimento. As atividades mais comuns são as conversas, 

preenchimento de mapas, leitura e dramatização de histórias; 

exploração de canções. Nesta área, temos oportunidade de ter um 

contato mais próximo com cada uma da s  c r i an ç a s , o que nos 

p e rm i te  t r o c a r  a f e tos  e  t amb ém incentivar a  t r o c a  d e  
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a f e to s  entre o g ru po .  Dentro desta área encontra-se a Área 

da Biblioteca onde as crianças observam e leem livros, ouvem 

histórias, recontam e inventam histórias. Sendo um espaço mais 

tranquilo, a criança procura estar isolada a observar imagens. É 

uma área que favorece muito a concentração, a memória e a 

motricidade fina através do manuseamento de livros e revistas. 

  

2.2- GRUPO DE CRIANÇAS~ 

Dados a nível da estrutura 

 Treze Crianças 

 Cinco raparigas e oito rapazes 

 Treze crianças com dois anos 

 Duas crianças fazem três anos até ao fim de 2016 

 Doze crianças frequentaram a escola no ano anterior. 

 Dez crianças frequentavam a Sala dos Condes, uma a sala dos Marqueses 

e outra a sala dos Duques. 

 Uma criança é nova na escola. 

 

Dados a nível da Dinâmica 

 As adaptações no geral decorreram de forma tranquila, havendo 

algumas exceções, tendo em conta o ritmo de adaptação de cada criança. 

Considera-se um grupo bem-disposto, ativo e participativo nas 

atividades, existindo um clima de afetividade e confiança. Quando estão na 
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área do tapete, a maioria das crianças, mostra já uma enorme capacidade 

de concentração. 

 O grupo da sala dos Infantes possui caraterísticas de desenvolvimento 

diversificadas, o que é, em parte, justificado pelo facto de nestas idades as 

diferenças de meses, serem significativas. Para além disso, identificam-se 

crianças com traços de personalidade vincados. 

No que se refere à sua autonomia na higiene pessoal, quatro crianças 

ainda usam fralda, nove já não, sendo que já iniciaram o desfralde, contudo 

algumas das crianças já demonstram uma certa vontade de ir à casa de 

banho para fazer as necessidades. 

Relativamente à alimentação, todas as crianças evidenciam já 

autonomia em relação ao uso da colher, embora algumas precisem ainda de 

algum apoio nomeadamente na toma da sopa.  

Em geral adoram brincar no exterior! 

 No interior da sala o grupo tem mostrado um grande interesse pela 

área da casinha e pela área da garagem. A área da biblioteca é também 

muito requisitada pela totalidade do grupo, ao longo do dia as crianças 

procuram livros na biblioteca para ficarem a folhear no tapete. 

As canções, a leitura e dinamização de histórias despertam atenção 

destas crianças, que respondem com grande entusiasmo.  

A música aliada ao movimento é uma ótima terapia para este grupo, 

que adora dançar e participar nos bailaricos! 

Como é natural, e faz parte da essência das crianças, demonstram 

curiosidade pela “novidade”, e pelo que as rodeia, adoram espreitar pelas 
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janelas da sala e descobrir algo de novo. Algumas já dizem bastantes palavras 

mas ainda demonstram alguma timidez a falar em grupo. 

 

3- ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 2 ANOS 

     A criança nesta faixa etária explora o mundo ao seu redor através do 

próprio corpo, vivenciando situações complexas de exploração do espaço.   

Encontra-se em amplo desenvolvimento e emprega todas as possibilidades 

que lhe são oferecidas. Aos 2 anos, a criança encontra-se no seu auge ao 

nível da motricidade global, isto é, está sempre em movimento: sobe, desce, 

salta, entra e sai de pequenos lugares, desenvolvendo assim a noção de 

espaço e tempo. 

Segundo Piaget, aos 2/3 anos a criança passa pelo período pré-

operacional, age intensamente sobre os objetos, procurando construir 

conceitos através de experiências do meio físico e social, de modo a construir 

o conhecimento do mundo em que vive. 

Nesta fase, as crianças possuem uma ótima compreensão, entendem 

tudo o que é dito à sua volta. Tentam impor as suas vontades.   

É também nesta altura que surge o egocentrismo, levando a criança a 

sentir única e exclusivamente a sua experiência, não se colocando na outra 

posição.  

Aos poucos vão-se tornando independentes, fator que pode gerar 

conflitos. Começam a surgir algumas birras como resultado desta situação.  
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Geralmente, é também por volta dos 2/3 anos que a criança se torna 

mais sociável, procurando brincar a pares. 

Revela um maior gosto em participar nas atividades do quotidiano de 

casa, como por exemplo arrumar a mesa do jantar.  

Em suma, a criança aos 2 anos é muita 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), desta forma 

podemos concluir que é nesta faixa etária a criança revela um grande salto 

na sua evolução global. 

 Seguidamente, apresento 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; 
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 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. 
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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; 
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 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; 
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 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 

        Enquanto Educadora da sala dos Infantes correspondente à faixa 

etária dois anos, pretendo dar especial importância às necessidades do meu 

grupo, bem como de cada criança em particular, procurando ainda estabelecer 

uma estreita colaboração com os diversos parceiros educativos (pais, família, 

comunidade e outros níveis de ensino), num processo que será de constante 

observação e reflexão por forma a tornar uma prática educativa tão 

adequada quanto possível ao grupo. 

      Deste modo, as opções educativas a adotar ao longo do ano, irão ao 

encontro de uma linha pedagógica baseada no construtivismo, na qual a 

creche será um espaço agradável aberto às descobertas, e interessante aos 

olhos das crianças, será por isso, um lugar de exploração e experimentação 
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do conhecimento. Este será um espaço onde a criança aprende por si, ou 

seja, ela será o centro do seu próprio percurso.  

         Assim sendo, é de todo o meu interesse promover experiências 

que sejam coerentes com as ideias que defendo, proporcionando assim 

atividades baseadas na experiência direta e que facilitem a aprendizagem do 

currículo, bem como o desenvolvimento da aprendizagem cooperativa, a 

estimulação para a resolução de problemas dentro e fora da sala de 

atividades, desenvolvimento da responsabilidade das crianças através da 

dinâmica implantada na sala e criar dentro da mesma, um ambiente 

organizado, atrativo e estimulante.  

Ainda com este intuito, penso que é de especial importância desenvolver 

atitudes e valores (área de formação pessoal e social), tais como a 

autonomia, a responsabilidade, a justiça, a solidariedade e ainda o respeito 

pela diferença. Esta é uma área que considero imprescindível, uma vez que 

contribui para promover nos alunos, atitudes e valores que lhes permitam 

tornarem-se cidadãos solidários, conscientes, autónomos, livres, tendo em 

vista a sua inserção na sociedade, capacitando-os para a resolução dos 

problemas da vida.  

Em suma,  

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 
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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”: 198. Porto editora) 

 

4.1- OBJETIVOS DO EDUCADOR 

       Os objetivos que se pretendem atingir nesta faixa etária no decorrer 

do ano, correspondem essencialmente a um conjunto de competências que 

pretendemos incutir nas crianças. 

        Desta forma os objetivos traçados são os seguintes:  

 Proporcionar o atendimento individualizado da criança num clima de 

segurança afetiva e física, que contribua para o seu desenvolvimento 

global; 

 Colaborar estritamente com a família numa partilha de cuidados e 

responsabilidades em todo o processo evolutivo de cada criança. 

 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diferenciadas; 

 Proporcionar à criança um ambiente de estabilidade e segurança 

afetiva, que seja própria ao desenvolvimento global e harmonioso de 

todas as suas capacidades; 
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 Contribuir para uma boa integração no meio físico e social 

envolvente, permitindo à criança oportunidade de observar e 

compreender o que se passa à sua volta de forma a participar de 

maneira mais adequada; 

 Desenvolver as capacidades de experimentação, comunicação e 

criatividade; 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo.  

 Possibilitar à criança a descoberta do “eu” como ser individual e 

social; 

 Promover o desenvolvimento da autonomia, independência e 

autoconfiança;  

 Promover regras básicas de higiene e alimentação; 

 Favorecer o contato com as várias formas de expressão e comunicação 

com o intuito de promover novas experiências; 

 Fomentar o gosto e a sensibilidade pelas várias expressões; 

 Promover o desenvolvimento / alargamento do campo léxical; 

 Incentivar a criatividade e a imaginação; 

 Potencializar os momento de refeição com o intuito de estabelecer 

bons hábitos alimentares e desenvolver a autonomia; 

  Desenvolver a motricidade grossa e fina; 

 

4.2- ATENDIMENTO DO EDUCADOR AOS PAIS 

     O horário de atendimento da sala dos Infantes será à sexta feira, das 

18h00 às 19h00, sob marcação prévia. 
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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” 

 As crianças são naturalmente curiosas - e, como um bónus, possuem 

uma capacidade de memorização impressionante resultado de um 

desenvolvimento cerebral acelerado nessa faixa etária. Projetos que lhes 

introduzem novas lendas, músicas ou mesmo comidas prometem ser não 

só educativos, como também fascinantes (na escola). 

 

     As tradições culturais revelam impacto na vida das crianças de diversos 

modos, contribuindo sobretudo para o seu processo de socialização. Assim, 

as tradições culturais da comunidade contribuem para que as crianças se 

apropriem da cultura do seu grupo social, e dessa forma se percebam parte 

de um coletivo, constituindo a sua identidade no interior daquele grupo. 

     Deste modo, para desenvolver esta temática com esta faixa etária, 

tenciono abordar lendas, músicas, danças e a culinária. Esta escolha deve-se 

ao facto de considerar que as lendas/história são uma garantia para um 

maior envolvimento. A música e a dança são formas excelentes de se contar 

a história de um povo, mesmo que as crianças por vezes não compreendam 
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a letra. Serão também selecionadas receitas simples e que possam ser feitas 

pelas crianças, ou seja, com grau de complexidade simples. 

Com o desenvolvimento deste projeto pretende-se que as crianças adquiram 

as competências e atinjam os objetivos propostos próprios para a sua faixa 

etária. 

 

6- ÁREAS DE CONTEÚDO/CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

ÁREAS DE CONTEÚDO CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Área de Formação Pessoal e 

Social 

 O Corpo e a própria imagem; 
 Esquema corporal: cabeça, barriga, 

costas, rabo, braços, mãos, pernas, 
pés; 

 Identificação sexual 
(menino/menina); 

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

 Família: Pais, Irmãos, Avós; 
 Escola: Educadora, Auxiliar e 

outros membros da escola; 
 Exploração do meio 

envolvente: - Sala / Escola 
 Os colegas de sala. 
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Área das Expressões e 

Comunicação 

-Domínio das expressões: 

Plástica 

 

 

 

Musical 

 

 

 

Motora e Dramática 

 

 

 

 

 

 

 Desenho; 
 Pintura (individual e coletiva); 
 Modelagem; 
 Colagem; 
 Rasgagem; 
 Estampagem; 
 Carimbagem. 

 

 Audição musical; 
 Distinção som / silêncio; 
 Distinção de sons; 
 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. 
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Domínio da Matemática 

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

 

Área de Conhecimento do 

Mundo 

 Os Animais; 
o Animais da Domésticos: 
o Animais da Selvagens; 
o Animais marinhos: 

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

 

6- ESTRATÉGIAS / ATIVIDADES 

A fim de atingir os objetivos propostos, o processo educativo assenta 

em estratégias.     As estratégias deste projeto surgem direcionadas para 

a organização dos espaços e dos materiais, para o estabelecimento de uma 

rotina consistente que vise a obtenção de resultados seguros, bem como 

a importância e a escolha do encadeamento das atividades lançadas. 

De acordo com os temas propostos existirá as respetivas atividades 

em que se poderão repetir ou diversificar. 
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O recurso a algumas atividades inerentes aos futuros projetos, 

sugerem também uma maior proximidade à criança, levando-a a aprender 

de uma forma mais direta: 

 As histórias, canções, poemas e lengalengas, são sempre um 

excelente suporte para a criança apreender o assunto em 

questão de uma forma aprazível; 

 O desenho - com lápis de cor, lápis de cera e marcadores 

(grossos e finos) – continua a ser uma das melhores formas da 

criança se expressar, já que esta não sabe escrever; 

 A pintura com várias técnicas (balão, espelho, carros, 

cotonetes, escova dos dentes, esponjas, berlindes, digitinta, 

anilinas, carimbos, stencil, entre outros.) ajuda na criatividade 

e exploração, sendo mais atrativo do ponto de vista da criança 

pois não utiliza estas técnicas frequentemente; 

 A rasgagem e colagem, é também um formato da criança se 

expandir e criar produzindo um trabalho excecional; 

 A modelagem, tanto em massa de cores, massa de sal ou 

plasticina, é uma atividade que por si só é bastante rica e 

complementa os objetivos da criança no momento da atividade. 

 

As atividades em grande grupo, bem como as individuais serão um 

ponto de partida para a realização deste projeto. Estas estratégias são 

regularmente avaliadas a fim de serem modificadas ou adaptadas às 

necessidades, interesses e progressões da criança. 
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8 – COMPETÊNCIAS 

As áreas de conteúdo supõem a realização de atividades, dado que a 

criança aprende a partir da exploração do mundo que a rodeia. Se a criança 

aprende a partir da ação, as áreas de conteúdo são mais do que áreas de 

atividades pois implicam que a ação seja ocasião de descobrir relações consigo 

própria, com os outros e com os objetos, o que significa pensar e 

compreender. Ao adquirir sentido para a criança, constituirá o início da 

aprendizagem ao longo da vida, favorecendo simultaneamente a sua formação 

com vista a uma plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário. 

 

  Área de Formação Pessoal e Social 
 
 

Objetivos específicos: 

 Promover um ambiente relacional de escuta, atenção e 

valorização da criança; 

 Promover a autonomia da criança (higiene, alimentação, repouso…); 

 Motivar para o cumprimento de algumas regras e rotinas; 

 Promover a responsabilização por pequenas tarefas que lhes são 

atribuídas; 

 Criar uma dinâmica suscetível de desencadear na criança a 

oportunidade de adquirir algumas habilidades sociais (respeitar as 

normas de convivência do grupo; conversar sobre os seus 

sentimentos e/ou dos outros; expressar afeto…); 
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 Explorar os cinco sentidos; 

 Identificar e nomear algumas partes do corpo; 

 Dizer o seu nome, o dos colegas e dos adultos; 

 Identificar e nomear imagens/objetos do seu quotidiano; 

 Promover o desenvolvimento de identidade; 

 Incentivar a participação da família no quotidiano da sala; 

 Fomentar a participação ativa da criança no processo de aprendizagem 

levando a que a criança possa pensar e compreender o mundo que a 

rodeia; 

 
Atividades: 

 Notícias da família para a escola e da escola para a família sobre 

cada uma das crianças; 

 Jogos de conhecimento do grupo; 

 Jogos de convivência do grupo; 

 Projetos em que a família possa participar; 

 Quadro das presenças e do tempo; 

 Leitura de histórias e lengalengas; 

 Canções; 
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Área de Expressão e Comunicação 

Domínio das Expressões: 

 

Expressão Motora 

Objetivos específicos: 

 Potencializar a diversificação de formas de utilizar e sentir o corpo; 

 Desenvolver a motricidade global e a motricidade fina; 

 Conhecer as possibilidades do corpo para expressar sentimentos; 

 Descobrir as possibilidades rítmicas do corpo; 

 Desenvolver a flexibilidade e o equilíbrio; 

 

Atividades: 

 Aula de movimento; 

 Criar movimentos ao som da música; 

 Expressar emoções através do corpo; 

 Dançar; 

 Jogos de mesa; 

 Rasgar; 

 Pintar; 

 Sentir diferentes texturas; 

 Explorar os sons do corpo e do quotidiano da criança; 
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Expressão Dramática 

Objetivos específicos: 

 Conhecer e explorar as suas possibilidades expressivas do corpo; 

 Estimular a participação em danças e canções; 

 Representar situações do quotidiano; 

 Promover ocasiões de controlo motor, socialização, compreensão e 

aceitação das regras e alargamento da linguagem; 

 Criar momentos de encanto e magia de forma a captar a 

atenção e interesse da criança; 

 

Atividades: 

 Jogos de movimento (com algumas regras); 

 Sessões de fantoches; 

 Aula de movimento; 

 Aula de Música; 

 Dramatização de histórias; 

 Pequenos teatros elaborados pelos adultos da sala; 

 

Expressão Plástica 

Objetivos específicos: 

 Conhecer e explorar diferentes técnicas e materiais; 

 Desenvolver a destreza manual; 

 Desenvolver sensações olfativas, visuais e tácteis; 

 Desenvolver a criatividade, a imaginação e a sensibilidade estética; 
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Atividades: 

 Desenho livre e desenho orientado; 

 Rasgar; 

 Pintar; 

 Digitinta; 

 Modelagem: plasticina, massa de cor, massa de sal, etc; 

 Colagem de diversos materiais; 

 Reutilização de materiais de desperdício; 

 
 
 
 
Expressão Musical 

Objetivos específicos: 

  Fomentar a ligação com as aulas de música, de modo a existir 

uma continuidade e complementaridade no processo educativo; 

 Estimular o gosto pelas canções; 

 Adquirir um maior domínio da expressão e comunicação; 

 

Atividades: 

 Cantar; 

 Ouvir e reproduzir canções; 

 Ouvir e recitar lengalengas; 

 Cantar/falar em diferentes tons de voz; 

 Jogo dos sons (identificação/ nomeação de alguns sons); 

 Aulas de música; 

 Aulas de movimento; 
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 Explorar alguns instrumentos musicais; 

 Dançar; 

 
 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita: 

Objetivos específicos: 

 Fomentar o desenvolvimento da linguagem oral na criança (aumentar 

a qualidade/quantidade do vocabulário); 

 Reproduzir oralmente algumas frases das canções e lengalengas; 

 Promover as interações verbais e não verbais em grupo e 

individualmente, facilitando desta forma a expressão da criança e o 

desejo de comunicar; 

 Desenvolver o prazer de lidar com as palavras através da exploração 

do carácter lúdico; 

 Favorecer a comunicação com as outras crianças e adultos da 

Instituição; 

 Desenvolver oportunidades para que a criança contacte com o código 

escrito; 

 Sensibilizar o gosto e interesse pelas histórias e exploração do 

conteúdo das histórias; 

 

Atividades: 

 Recitar histórias, lengalengas e rimas; 

 Cantar canções; 

 Dramatização de histórias e elaboração de teatros; 
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 Registo e conversas sobre os momentos de casa e da escola;  

 Explorar as histórias lidas, realizando algumas perguntas sobre 

as mesmas; 

 
 
 

 Domínio da Matemática: 

 

Objetivos específicos: 

 Explorar diferentes formas e tamanhos; 

 Estimular a classificação e a seriação de objetos (separar/ordenar 

objetos); 

 Explorar a noção de espaço (dentro/fora; em cima/em baixo); 

 Explorar a noção de tempo (antes/depois; sequência diária); 

 Estimular a noção de grandeza (muito/pouco; grande/pequeno);    

 Estabelecer consequências temporais; 

 Desenvolver a capacidade de raciocínio, atenção e memorização; 

 

Atividades: 

 Puzzles; 

 Jogos de enfiamentos; 

 Jogos de encaixe;  

 Jogos de construção; 

 Silhuetas das crianças e adultos da sala; 

 Colagem de imagens; 

 Moldagem;  
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 Arrumação da sala; 

 Realização de pequenas tarefas; 

 Utilização dos mapas (presenças e tempo); 

 

 

Área de Conhecimento do mundo 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar/nomear o nome dos amigos e alguns familiares (assimilar 

em fotografias também); 

 Nomear onomatopeias de alguns animais e de outros sons do quotidiano; 

 Reconhecer diferentes objetos de uso comum; 

 Identificar peças de vestuário; 

 Identificar as condições climatéricas; 

 Tomar contacto com algumas das características das estações do ano; 

 Estimular a curiosidade de descobrir o mundo que nos rodeia; 

 Desenvolver a capacidade de observação; 

 Vivenciar situações do quotidiano de uma forma real; 

 Promover o conhecimento de cada criança e do grupo (interesses; 

características físicas; número de meninas e de meninos); 

 Aprofundar o conhecimento do animal de estimação da criança; 

 Impulsionar o gosto na criança para festejar/valorizar datas 

importantes; 
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Atividades: 

 Recortes de revistas de imagens do quotidiano; 

 «Casa» da família com fotografias reais; 

 Colaboração da família para trazerem fotografias, imagens, objetos 

reais de acordo com o tema que estamos a explorar; 

 Registos; 

 Mapa do tempo; 

 Jogos dos sons; 

 Atividades ao ar livre; 

 Aula de movimento; 

 Aula de Música; 

 

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; 
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 O Dia de Reis; 

 As Plantas; 

 O Carnaval; 

 A Páscoa; 

 As Figuras Geométricas; 

 Os Alimentos; 

 Os Santos Populares. 

 

Dias Festivos: 

 Festividades 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; 

 Semana da Família - 15 a 19 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 Mundial da Alimentação – 16 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 e da Floresta – 21 de Março; 
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 Dia Internacional do Livro Infantil – 2 de Abril; 

 Dia Mundial dos Avós – 26 de Julho. 

 

9.2 – DIÁRIA  

A rotina da Sala dos Infantes 

7h30-9h15 - Acolhimento 

9h15-9h30 – Reforço 

9h30-10h00 – Tempo de grande grupo 

- Conversas 

- Preenchimento de mapa 

- Canções 

- Histórias  

10h00-10h45 – Tempo de pequeno grupo (Atividades dirigidas) 

10h45-10h50 – Tempo de escolha livre 

10h50-11h00 – Tempo de arrumar a sala e sentar no tapete (preparar 

para o almoço) 

11h00-11h15 – Higiene 

11h15-12h15 – Almoço 

12h15-12h30 – Higiene e início da sesta 

12h30-15h00 – Sesta 

15h00-15h30 – Acordar da sesta, vestir, higiene 

15h30-16h15 – Lanche 

16h15-16h30 – Higiene 

16h30-18h30 – Tempo de escolha livre – Espaço Interior ou Exterior 
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18h30-18h45 – Reforço 

18h45-19h30 - Prolongamento 

 

10 - AVALIAÇÃO 

A avaliação em educação infantil é um processo contínuo e interpretativo 

que se interessa mais pelos processos do que pelos resultados e procura tornar a 

criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência 

do que já conseguiu e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando 

(Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, Ministério da Educação). 

Sendo assim cabe ao educador comunicar aos pais e encarregados de 

educação, bem como aos educadores /professores o que as crianças sabem e são 

capazes de fazer, através uma informação global escrita das aprendizagens mais 

significativas de cada criança, realçando o seu percurso, evolução e progressos. 

Nesta perspetiva, a avaliação, na Educação Infantil, é essencialmente 

formativa, entendida como um processo de recolha de informação 

pertinente, sobre cada criança e o grupo, obtida através da observação 

sistemática e contínua, posteriormente refletida, permitindo ao educador 

tomar decisões que suportem a intencionalidade educativa que caracteriza a 

sua atividade profissional. 

Relativamente à avaliação do desenvolvimento e das aprendizagens de 

cada criança e do grupo, a avaliação é feita através das nossas listas de 

verificação. 
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10.1 - DO PROJETO 

O sucesso do trabalho em equipa só é possível quando são fomentadas 

relações de apoio entre todos os membros através da comunicação aberta, 

do respeito pelas diferenças. Uma das principais vantagens das equipas 

produtivas é a capacidade de utilizar as diferenças individuais dos seus 

membros, com o intuito de inovar e melhorar, em detrimento de situações 

de conflitos interpessoais.  

A equipa de Educadoras reúne quinzenalmente com a Coordenação 

Pedagógica para debater e partilhar o trabalho desenvolvido com as crianças 

em cada sala, para organizar e pensar atividades, visitas de estudo, 

festividades, para discutir a avaliação dos Projetos Educativo e Curricular de 

Sala entre outros assuntos inerentes à instituição. 

Em suma a avaliação do projeto será feita através de reflexões regulares.  

 

10. 2 - DA CRIANÇA 

A avaliação da criança será feita semanalmente pela Educadora. Nas 

reuniões quinzenais 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. 
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O registo de avaliação do desenvolvimento das crianças é global, 

informativo e qualitativo e incide nas intencionalidades pedagógicas, 

competências e aprendizagens essenciais definidas no Perfil de Competências 

para as nossas crianças. 

Em jeito de conclusão, a avaliação é um elemento de apoio estratégico 

ao desenvolvimento e regulação da ação educativa pois permite não só avaliar 

o percurso efetuado bem como perspetivar/planificar o amanhã. 

 

 

 

 

 

 


