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SER CRIANÇA É… 

 

… É ACEITAR O NOVO E DESEJAR O MÁXIMO. 

É AVENTURA, É DESAFIO. 

É INVENTAR NOVAS FORMAS DE SER CRIANÇA. 

É NASCER DE NOVO A CADA DIA. 

É RIR E BRINCAR. 

É SER ARTISTA, É SER CONQUISTADOR. 

É SER HERÓI. 

É SER ÍNDIO E COWBOY. 

É SER INESQUECIVELMENTE FELIZ COM MUITO POUCO. 

É SER O SONHO, O FUTURO E A ESPERANÇA. 

É SER PROTAGONISTA. 

É TER CORAGEM DE NÃO TER MEDO. 

É TER POUCA PACIÊNCIA E MUITA PRESSA. 

SER CRIANÇA É ACREDITAR QUE TUDO É POSSÍVEL.  

SER CRIANÇA É ADORAR DEITAR NA RELVA, VER FIGURAS NAS NUVENS E CRIAR 

HISTÓRIAS. 

SER CRIANÇA É AVENTURA, É DESAFIO… 

(AUTOR DESCONHECIDO) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 – INTRODUÇÃO 

 

“Através das suas interações diárias com os pais, outros membros da família, 

educadores, pares e outros adultos, bebés e crianças pequenas aprendem como 

os seres humanos agem e se tratam uns aos outros.” 

Jacalyn Post, Mary Hohmann 

  

Segundo Maria do Céu in “Fundamentos e Práticas”, Projeto Curricular de 

Turma assume a forma particular como, em cada turma, se reconstrói e apropria um 

currículo face a uma situação real, definindo opções e intencionalidade próprias, e 

construindo modos específicos de organização e gestão curricular, adequados à consecução 

das aprendizagens que integram o currículo para os alunos concretos daquele contexto. 

Logo, o Projeto Curricular de Sala, sendo um suporte orientador do 

educador, inclui o que este considera adequado trabalhar, desenvolver e 

rentabilizar no processo de aprendizagem de cada uma das suas crianças. Visa 

ainda responder aos interesses e necessidades das mesmas.  

Assim, é fundamental que exista um fio condutor no processo de 

ensino/aprendizagem, com estratégias, princípios e objetivos bem definidos. O 

conhecimento pormenorizado de cada criança permite uma melhor intervenção no 

âmbito da ação educativa. 

Para a elaboração deste projeto é importante ter em conta o meio de 

intervenção, os recursos disponíveis (físicos e humanos), a organização do espaço, 

dos materiais e do tempo, assim como, a caracterização sociológica e psicológica 

do grupo de crianças e as interações sociais existentes. 



O projeto de sala apresenta um carácter flexível, reflexivo e recetivo às diferentes 

características do contexto em que se envolve, estando sujeito a possíveis 

alterações ao longo do ano. 

 

2 - CARATERIZAÇÃO 

 A caracterização de um grupo é bastante importante, pois devemos ter 

sempre presente a noção do grupo como um todo, assim como, a individualidade 

e singularidade de cada criança. As vivências e experiências de cada um são 

fundamentais para o crescimento de todos. Cada criança tem diferentes 

interesses, tem o seu ritmo, capacidades e dificuldades, que deverão ser 

respeitadas. 

  

2.1 - SALA DOS REIS 

A Sala dos Reis é uma sala ampla, com três grandes janelas e muita luz 

natural. Possui dois armários para guardar os materiais e os catres. Tem também 

um ponto de água num dos cantos da sala.  

A sala é constituída por áreas distintas provenientes do modelo curricular 

High Scope, tais como:  

 O que contém: O que fazer: 

Área da 

Biblioteca 
Tapete e livros. 

Explorar livros, ouvir histórias em 

grupo, recriar histórias… 



Área das 

Trapalhadas 

Mesa, cadeiras, roupas e 

adereços. 

Vestir, despir, mascarar… 

Brincar ao faz de conta… 

Área da Casinha 

Um bazar; alimentos, 

pratos, copos e talheres 

de plástico; bonecos; 

roupas; cama. 

Explorar e recriar momentos de 

faz de conta… 

 

Área da Garagem 
Comboios, pista de 

comboios. 

Partilhar e vivenciar experiências 

do quotidiano. 

Área dos Jogos 

de Chão 

Animais da Quinta, 

Jogos de enfiamento, 

legos… 

Cumprir regras, partilhar, 

completar e estimar os jogos. 

Área dos Jogos 

de Mesa 

Plasticinas, puzzles, 

jogos dos picos… 

Estimular a concentração, a 

motricidade, a partilha, a 

criatividade, … 

 

 

2.2 - GRUPO DE CRIANÇAS 

O grupo da Sala dos Reis é constituído por 8 crianças, sendo 3 meninas 

e 5 meninos. É um grupo que já está junto, na sua maioria, há mais de um ano.  

São crianças divertidas, alegres, afetuosas e curiosas. Revelam uma boa 

cumplicidade e amizade entre si, no entanto existem diferenças nas brincadeiras 

das meninas e dos meninos. 



É de salientar também que, na sua maioria, as crianças deste grupo só 

fazem os 4 anos no segundo semestre do ano. 

 

3- ETAPA DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE QUATRO ANOS 

Cada criança é um ser único e devemos ter sempre isso em conta! Ainda 

assim, existem várias características que são comuns a determinada faixa etária. 

 Nesta idade as crianças têm uma noção mais real do mundo. Compreendem-

no um pouco melhor, devido às situações e experiências que vão descobrindo e 

vivenciando. Interessam-se por tudo o que as rodeia e demostram particular 

interesse por temas “diferentes”, como por exemplo, a origem das coisas (ex. 

como nascem os bebés). 

De um modo mais pormenorizado, seguem-se algumas das características 

fundamentais das crianças de quatro anos:  

 

DESENVOLVIMENTO INTELETUAL 

 Possui já um vocabulário alargado, constituído por 1500 a 2000 palavras 

e manifesta um grande interesse pela linguagem, falando incessantemente, 

de forma mais rigorosa, clara e mais detalhada; 

 Compreende ordens com frases na negativa; 

 Articula bem consoantes e vogais e constrói frases bem estruturadas; 

 Exibe uma curiosidade insaciável, fazendo inúmeras perguntas; 

 Compreende as diferenças entre a fantasia e a realidade; 



 Experimenta e procura diferentes estratégias para chegar ao resultado 

desejado; 

 Compreende conceitos de número e de espaço: “mais”, “menos”, “maior”, 

“dentro”, “debaixo”, “atrás”; 

 Começa a compreender que os desenhos e símbolos podem representar 

objetos reais; 

 Começa a reconhecer padrões entre os objetos: objetos redondos, objetos 

macios… 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 Gosta de brincar com outras crianças; quando está em grupo poderá ser 

seletiva acerca dos seus companheiros; 

 Gosta de imitar as atividades lúdicas;  

 Está a aprender a partilhar, a aceitar as regras e a respeitar a vez do 

outro; 

 

  DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL 

 Os pesadelos são comuns nesta fase; 

 Tem amigos imaginários e uma grande capacidade de fantasiar; 

 Procura frequentemente testar o poder e os limites dos outros; 

 Exibe muitos comportamentos desafiantes e opositores; 

 Os seus estados emocionais alcançam os extremos: por exemplo, é 

desafiante e depois bastante envergonhada; 

 Tem uma confiança crescente em si própria e no mundo; 

 

 



DESENVOLVIMENTO MORAL 

 Tem maior consciência do certo e do errado, preocupando-se 

maioritariamente em fazer o que está certo; pode culpar os outros pelos 

seus erros (dificuldade em assumir a culpa pelos seus comportamentos); 

 A sua preocupação com o que os outros pensam ou sentem a seu respeito 

é cada vez mais crescente; 

 As amizades são cada vez mais importantes. 

 

DESENVOLVIMENTO FÍSICO 

 Identifica a própria imagem corporal e as suas caraterísticas de maior 

evidência; 

 Utiliza com segurança alguns objetos existentes na sala; 

 Mostra uma adequada coordenação; 

 Mostra agilidade e equilíbrio nos movimentos corporais; 

 Anda em bicos de pés; 

 Anda ao pé coxinho; 

 Identifica informações proporcionadas pelos órgãos dos sentidos; 

 Progride na definição da lateralidade dominante; 

 Copia círculos e cruzes; 

 Veste-se e despe-se sozinho. 

 

DESENVOLVIMENTO LÚDICO, EMOCIONAL E SOCIAL 

 Alegre, insinuante, energética; 

 Energia associada a uma grande atividade mental: 

 Nas brincadeiras teatrais, encara os papéis com a maior facilidade; 

 Brinca muito com outras crianças sendo dotada de grande imaginação; 



 Retira uma grande satisfação das relações sociais; 

 Nomeia o(s) melhor(es) amigo(s); 

 É mais confiante e segura de si; 

 

DESENVOLVIMENTO DA AUTO-SUFICIÊNCIA SOCIAL 

 Lava a cara e as mãos sem ajuda: 

 Controlo estabilizado dos esfíncteres; 

 Veste-se e despe-se sozinha; 

 Abotoa dois botões; 

 Ajuda a pôr a mesa (no mínimo 3 peças) 

 

DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA LINGUAGEM 

 Inteligível e gramaticalmente correto; 

 Conta experiências e acontecimentos recentes; 

 Está sempre a fazer perguntas; 

 Usa frases compostas; 

 Aparecimento do “se” e “então” nas frases; 

 Utiliza corretamente expressões como: isto, aquilo, aqui, ali. 

 

 

 

 

 

 



4 - PAPEL DO EDUCADOR E MODELO EDUCATIVO 

  

Através das mãos que lhe tocam, a criança sente tudo: o nervosismo ou a calma, a 

imperícia ou segurança, ternura ou violência. Sabe se as mãos a amam ou se estão 

distraídas. Ou pior, se não querem saber dela (…) basta deixar as mãos imóveis 

sobre a criança. Mãos leves. Que não ordenam. Que não perguntam. Que 

simplesmente estão ali 

(Leboyer, 1976) 

 

 
Passo a citar umas quadras que traduzem o que para mim é Ser Educador: 

 

É um desafio constante,   Ter os braços bem abertos, 

Que aceitámos um dia,   E um lencinho sempre à mão, 

Uma atitude de vida,    Dar beijinhos nos dói-dóis, 

Que nos trás muita alegria.   Secar as lágrimas do coração. 

 

Tem que se ser responsável,  Saber trabalhar em equipa, 

Equilibrado, observador,   Fomentando parceria, 

Dar a mão e ajudar,    Ter atitude positiva, 

Sendo só orientador.    E espalhar boa energia. 

 

Paciente, tolerante,    Ser Humano, ser um Deus, 

Saber falar e escutar,    Ser a fada ou bruxa má, 

Nunca perdendo a sua,   Mas ter a certeza que se tem, 

Capacidade de brincar.   O melhor trabalho que há! 

 

Ser seguro, confiante,   Lembrar sempre que a criança, 

Mas sabendo dizer não,   É a nossa preocupação, 

Traçando regras e limites,   É por ela que escolhemos, 

Sempre com mão, na mão.   Esta bela profissão. 



 

Ter iniciativa, criar,     

E energia para fazer,  

Muitas atividades, 

Que ajudam a crescer. 

      Maria do Rosário Moita de Macedo 

 
 

Na minha prática educativa não uso apenas um único modelo pedagógico.  

Tendo em conta o grupo, prefiro aproveitar o que, na minha opinião, cada 

um tem de melhor e adaptá-lo ao meu grupo de crianças.  

 Como tal, apresento aqui uma breve explicação das metodologias utilizadas 

e os aspetos com que mais me identifico em cada uma delas. 

 

 - Modelo Curricular High Scope: a influência deste modelo nota-se 

essencialmente no modo como organizo as minhas salas de atividades, pelos 

espaços pensados nas atividades que as crianças lá desenvolvem e na presença de 

identificação/etiquetagem de alguns materiais, favorecendo assim a autonomia 

das crianças. Tento criar uma grande diversidade de áreas que se relacionem com 

os projetos trabalhados e a faixa etária das crianças. 

 

 - Movimento da escola Moderna: a presença deste modelo faz-se sentir 

nos instrumentos de gestão partilhada que uso, tais como: o mapa de presenças, 

o mapa dos aniversários, o mapa dos comportamentos, … 

 

 - Metodologia de Trabalho de Projeto: esta metodologia é usada na medida 

em que o projeto de sala vai sendo trabalhado/desenvolvido com a participação 

das crianças que, por vezes, querem ver trabalhados outros projetos adjacentes. 



Assim sendo, a criança pode ser autora de alguns projetos que lhe despertem o 

interesse ao longo do ano. 

  

 Deste modo, tentarei sempre dar “voz” à criança, uma vez que tento 

usar uma linha pedagógica baseada no construtivismo, ou seja, pretendo que as 

crianças participem ativamente na sua aprendizagem através da experimentação 

e descoberta. 

 Os pais continuam convidados a participar ativamente na aprendizagem dos 

vossos filhos, envolvendo-se nos projetos. 

 

4.1. OBJETIVOS DO EDUCADOR 

“10 Propósitos para mim, Educador” são, sem dúvida um dos melhores 

reflexos dos meus objetivos enquanto Educadora: 

1- Vou lembrar-me sempre de que o Jardim de Infância é um lugar onde as 

crianças devem ser felizes. 

2- Respeitarei a criança como ser individual, com características únicas a 

valorizar, promovendo a sua dignidade como pessoa. 

3- Acreditarei na variedade e na diversidade de todos os seres humanos 

proporcionando, nesse sentido, atividades significativas que promovam o 

desenvolvimento e a aprendizagem, valorizando, desde a mais tenra idade, 

a multiculturalidade, a democracia e a mudança, tão constantes na 

sociedade atual. 

4- Vou promover o desenvolvimento global das crianças, favorecendo a sua 

inserção na sociedade em que vivemos, fomentando o desenvolvimento da 

sua autonomia, autoestima e espírito crítico. 



5- Só com base no conhecimento prévio e em constante atualização de cada 

uma das crianças, suas características físicas e psíquicas, poderei facilitar o 

desenvolvimento das suas competências, confiando e valorizando os seus 

progressos e aquisições. 

6- Terei sempre presente a importância da socialização para o desenvolvimento 

de cada criança. Promovendo-a de forma significativa, a criança compreende 

que necessita dos outros e que a vida em sociedade passa, também, por 

partilhar. 

7- Educarei cultivando a sensibilidade, a reflexão, a aceitação, a felicidade… 

em suma, seguindo os princípios do humanismo. 

8- Transmitirei segurança, confiança e auto estima. A minha postura é 

essencial para que a criança se sinta segura, desenvolva confiança e auto 

estima. Terei sempre presente que “ensinamos mais pelo que somos do 

que pelo que dizemos”. (Dewey) 

9- Darei ao jogo o realce que merece como base da aprendizagem e do 

desenvolvimento. 

10- Envolverei os pais, como parceiros educativos que são, na ação 

educativa, proporcionando o estabelecimento de vínculos entre a família e 

o Jardim de Infância.” 

(“Educadores de Infância – A Nossa Agenda”) 

 

 

4.2. ATENDIMENTO DO EDUCADOR AOS PAIS 

 O horário de atendimento da Sala dos Reis será à quinta-feira, das 18h30 

às 19h30, sob marcação prévia.  

 



5 - TEMÁTICA DO PROJETO CURRICULAR DE SALA 

 

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” 

 

 “É importante que a criança comece a desenvolver a noção de tempo, de 

pertença a uma comunidade com práticas culturais próprias (senso de identidade 

local/ regional/ nacional e universal), que perceba a importância da preservação 

do património histórico e cultural.” (Marques, 2011, p.197) 

Este é mais um tema que poderá alargar o sentido crítico, a curiosidade 

e o conhecimento das crianças.  

É importante conhecermos os nossos costumes e as nossas tradições 

valorizando assim os feitos dos nossos antepassados, dando-lhes a importância 

que merecem, pois deram o seu contributo para aquilo que temos e somos no 

presente. 

Para que este tema se desenvolva ainda melhor conto com a participação 

ativa dos pais e outros familiares, pois é na partilha de conhecimentos, de 

experiências e saberes de todos que vamos poder alargar os conhecimentos acerca 

dos costumes e tradições do nosso País. 

 

 

 



6– ÁREAS DE CONTEÚDO/CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

ÁREAS DE CONTEÚDOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
Área de Formação Pessoal e 

Social  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área de Expressão e 

Comunicação 
 

 Domínio das Expressões: 
 

 Plástica 
 

 

 
 A Criança:  

 Imagem e identidade; 

 O corpo:  
 Figura Humana; 

 Família: 
 Elementos da família (Avós, Pais, 
Filhos; Imperadores, Reis, Príncipes) 

 Casa: 
 Casas Típicas de Portugal; 

 
 
 
 
 

 Desenho; 
 Pintura e estampagem; 
 Colagem; 
 Modelagem; 
 Recorte; 
 Construções; 

 

 
 Musical 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Audição musical; 
 Instrumentos musicais; 
 Ritmo; 
 Educação auditiva; 
 Educação da voz; 
 Danças tradicionais; 

 
 
 



 Motora e Dramática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domínio da Linguagem oral 

e escrita: 
 
 
 
 
 
 Domínio da Matemática: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área do Conhecimento do 
Mundo 

 

 Relaxamento; 
 Orientação espacial; 
 Deslocamentos; 
 Postura e equilíbrio; 
 Controle de movimentos e gestos; 
 Reconhecimento corporal; 
 Expressão corporal; 
 Expressão corporal em situações 

imaginárias; 
 

 Compreensão/Expressão oral; 
 Ritmo e entoação; 
 Fonética e articulação; 
 Discriminação fonética; 
 Grafomotricidade; 

 
 Conceito de algarismo; 
 Conceito de quantidade; 
 Conceito de grandeza; 
 Conceito de medida; 
 Conjuntos; 
 Classificação – seriação; 
 Correspondência - operações; 
 Noção espacial; 
 Figuras geométricas; 
 Iniciação à geometria; 

 
 

 Tempo cronológico: 

 Dia/Noite; 
 Dias da semana; 
 Meses do ano; 
 Passado/Presente/Futuro; 

 Estações do ano:  
 O que acontece na natureza;  
 As características; 
 As atividades de cada estação do 
ano; 



 Alimentação: 
 Gastronomia típica; 
 Fruta típica; 
 Doçaria típica;  
 Pôr a mesa; 
 

 Monumentos históricos do nosso País: 
 Museus; 
 Palácios; 
 Castelos; 

 
 Profissões e Serviços: 

 Comparação de profissões antigas 
com profissões atuais; 
 

 Meios de transporte: 
 Evolução dos transportes ao longo 
do tempo; 

 Meios de transportes mais usados 
em várias zonas do País; 

 

 

DIAS FESTIVOS 

 Festividades de Natal – 12 a 16 de Dezembro; 

 Festa e Cortejo de 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; 

 

 

 



DIAS ESPECIAIS 

Existem outros dias no nosso calendário que irão ser vivenciados ao longo do 

ano letivo, tais como:  

 Dia Mundial da Música – 1 de Outubro; 

 Dia Mundial do Animal – 4 de Outubro; 

 Dia Nacional dos Castelos – 7 de Outubro; 

 Dia Mundial da Alimentação – 16 de Outubro; 

 Dia de Todos os Santos – 1 de Novembro; 

 Dia de S. Martinho – 11 de Novembro; 

 Dia Nacional do Pijama – 20 de Novembro; 

 Dia de Reis - 6 de Janeiro; 

 Dia de S. Valentim - 14 de Fevereiro; 

 Dia Internacional da Mulher - 8 de Março; 

 Dia Mundial da Árvore e da Floresta - 21 de Março; 

 Dia Mundial da Água - 22 de Março; 

 Dia Internacional do Livro Infantil – 2 de Abril; 

 Dia Mundial do Teatro - 27 de Março; 

 Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – 18 de Abril; 

 Dia Internacional dos Museus – 18 de Maio; 

 Dia Mundial da Criança – 1 de Junho; 

 Dia de Portugal – 10 de Junho; 

 Dia dos Avós – 26 de Julho. 

 



7 – ESTRATÉGIAS 

Existem diferentes expressões que se podem trabalhar, com as crianças, 

de modo a desenvolver, de uma forma lúdica, os conteúdos programados. São 

elas: 

 Expressão Linguística; 

 Expressão Plástica; 

 Expressão Dramática; 

 Expressão Motora; 

 Expressão Musical. 

As diferentes expressões desenvolvem-se através das seguintes atividades: 

 

EXPRESSÃO LINGUÍSTICA: 

 Leitura de histórias; 

 Conversas com as crianças; 

 Canções;  

 Lengalengas; 

 Trava –línguas; 

 Jogos;  

 Poesias; 

 Rimas; 

 

EXPRESSÃO PLÁSTICA: 

 Pintura com dedos e mãos; 

 Pintura com pés; 

 Pintura com pincel; 

 Digitinta; 



 Rasgagem; 

 Colagem; 

 Modelagem; 

 Carimbagem; 

 Desenho com lápis grosso e fino; 

 Desenho com lápis de cera; 

 Desenho com canetas de feltro; 

 Corte; 

 Recorte; 

 

EXPRESSÃO DRAMÁTICA: 

 Exploração livre do corpo; 

 Exploração orientada do corpo; 

 Exploração de fantoches; 

 Encenação de histórias; 

 Danças; 

 
 

EXPRESSÃO MUSICAL: 

 Distinção de sons; 

 Distinção de vozes; 

 Exploração de canções; 

 Exploração de instrumentos musicais; 

 

 

 



EXPRESSÃO MOTORA GLOBAL: 

 Jogos com o corpo;  

 Jogos com bolas; 

 Circuitos de psicomotricidade; 

 Correr/ Saltar 

 Saltar ao pé-coxinho; 

 Subir/descer escadas; 

 Dar chutos; 

 

EXPRESSÃO MOTORA FINA: 

 Jogos de encaixe; 

 Puzzles; 

 Massa de moldar; 

 Rasgar; 

 Colar 

 Cortar; 

 Recortar; 

 Desenho com lápis grosso e fino; 

 Amassar; 

 Bater palmas; 

 Virar páginas; 

 Pegar em pinça; 

 Enfiamentos; 

 Picotagem (material indicado) 

 

 

 



8 – METAS DE APRENDIZAGEM PARA A EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 

A definição de metas finais para a educação pré-escolar, considerada “como 

primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida”, 

contribui para esclarecer e explicitar as “condições favoráveis para o sucesso 

escolar” indicadas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

Estas metas facultam um referencial comum que será útil aos educadores 

de infância, para planearem processos, estratégias e modos de progressão, para 

que, ao entrarem para o 1.º ciclo, todas as crianças possam ter realizado as 

aprendizagens, que são fundamentais para a continuidade do seu percurso 

educativo. 

As metas de aprendizagem que deverão ser atingidas pelas crianças no final 

da educação pré-escolar, nas diferentes áreas de conteúdo e nos diferentes 

domínios são as seguintes: 

 

ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

 Domínio: Identidade / Autoestima 

 Identificar as características individuais; 

 Reconhecer laços de pertença e diferentes grupos; 

 Expressar as suas necessidades, emoções e sentimentos de forma adequada; 

 Demonstrar confiança em experimentar atividades novas, propor ideias e 

falar num grupo que lhe é familiar. 

 

 



 Domínio: Independência / Autonomia 

 Realizar, sem ajuda, tarefas indispensáveis à vida do dia-a-dia; 

 Identificar os diferentes momentos da rotina diária da sala do jardim-de-

infância, reconhecendo a sua sucessão e utilidade; 

 Executar com autonomia as tarefas que se comprometeu realizar; 

 Escolher as atividades que pretende realizar no jardim-de-infância e 

procurar autonomamente os recursos disponíveis; 

  Demonstrar empenho nas atividades que realiza, concluindo e procurando 

fazer com cuidado o que foi pedido; 

 Manifestar curiosidade pelo mundo que a rodeia colocando questões; 

 Revelar interesse e gosto por aprender e aplicar as novas aprendizagens; 

 Conhecer, praticar e compreender a necessidade de respeitar as normas 

básicas de segurança e cuidados de saúde e higiene; 

 Expressar as suas ideias para criar atividades e encontrar soluções para 

problemas; 

 Aceitar frustrações e insucessos sem desanimar, procurando formas de as 

superar e de melhorar. 

 

 Domínio: Cooperação 

 Partilhar brinquedos e outros materiais com colegas; 

 Dar oportunidade aos outros de intervirem nas conversas e jogos e esperar 

a sua vez para intervir; 

 Demonstrar comportamentos de apoio e entreajuda; 

 Contribuir para o funcionamento e aprendizagem do grupo, com propostas, 

ideias, procura de soluções, perspetivas e saberes com respeito pelos 

outros; 



 Participar na planificação de atividades e de projetos individuais e coletivos; 

 Colaborar em atividades de pequeno e grande grupo, cooperando no 

desenrolar da atividade e/ou na elaboração do produto final; 

 Avaliar, apreciando criticamente, os seus comportamentos, ações e 

trabalhos e os dos colegas, dando e pedindo sugestões para melhorar. 

 

 Domínio: Convivência Democrática / Cidadania 

 Contribuir para a elaboração das regras de vida em grupo, reconhecer a 

sua razão e necessidade e procurar cumpri-las; 

 Aceitar a resolução de conflitos pelo diálogo e as decisões por consenso 

maioritário, contribuindo com sugestões válidas; 

 Escutar, questionar e argumentar opiniões, procurando chegar a soluções 

ou conclusões negociadas; 

 Manifestar respeito pelas necessidades, sentimentos, opiniões culturas e 

valores dos outros, esperando que respeitem os seus; 

 Despertar e fomentar na criança hábitos e respeito pelo património 

cultural; 

 Fomentar atitudes de respeito pela cultura; 

 Identificar algumas manifestações do património artístico e cultural 

manifestando interesse e preocupando-se com a sua preservação. 

 

 Domínio: Solidariedade / Respeito pela Diferença 

 Reconhecer a diversidade de características e hábitos de outras pessoas e 

grupos respeitando as diferenças; 

 Reconhecer que as diferenças contribuem para o enriquecimento da vida 

em sociedade; 



 Aceitar que meninos e meninas, homens e mulheres podem fazer as 

mesmas coisas em casa e fora de casa; 

 Identificar formas de injustiça e discriminação, propondo ou reconhecendo 

formas de as resolver ou minorar. 

 

ÁREA DA EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

 Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
 

 Domínio: Consciência Fonológica 

 Produzir rimas e aliterações; 

 Segmentar silabicamente palavras; 

 Reconstruir palavras por agregação de sílabas; 

 Reconstruir sílabas por agregação de sons da fala; 

 Identificar palavras que começam ou acabam com a mesma sílaba;  

 Suprimir ou acrescentar sílabas a palavras; 

 Isolar e contar palavras em frase; 

 Explorar vocabulário novo. 

 

 Domínio: Reconhecimento e Escrita de Palavras 

 Reconhecer algumas palavras escritas do seu quotidiano; 

 Saber onde começa e acaba uma palavra; 

 Conhecer algumas letras e saber isolá-las; 

 Usar diversos instrumentos de escrita; 

 Escrever o nome; 

 Produzir escrita silábica. 



 Domínio: Conhecimento das Convenções Gráficas 

 Saber como pegar corretamente num livro; 

 Saber que a escrita e os desenhos transmitem informação; 

 Identificar a capa, a contracapa, as guardas, as folhas de álbuns narrativos; 

 Conhecer o sentido direcional da escrita; 

 Atribuir significado à escrita em contexto; 

 Saber que as letras correspondem a sons; 

 Saber orientar um rótulo sem desenhos; 

 Distinguir letras de números; 

 Predizer acontecimentos numa narrativa através das ilustrações; 

 Usar o desenho, garatujas ou letras para fins específicos; 

 Identificar e produzir algumas letras maiúsculas e minúsculas. 

 

 Domínio: Compreensão de Discursos Orais e Interação Verbal 

 Fazer perguntas e responder, demonstrando que compreendeu a informação 

transmitida oralmente; 

 Questionar para obter informação sobre algo que lhe interessa; 

 Relatar e recriar experiências e papéis; 

 Descrever acontecimentos, narrar histórias com a sequência apropriada; 

 Recontar narrativas que ouviu ler; 

 Descrever pessoas, objetos e ações; 

 Partilhar informação oralmente através de frases coerentes; 

 Iniciar o diálogo, introduzir um tópico e mudar de tópico; 

 Alargar o capital lexical, explorando o som e o significado de novas palavras; 

 Usar nos diálogos palavras que aprendeu recentemente; 

 Recitar poemas, rimas e canções. 



 Matemática 

 Domínio: Números e Operações 

 Classificar objetos, fazendo escolhas e explicando as suas decisões; 

 Contar quantos objetos têm uma dada propriedade; 

 Enumerar e utilizar os nomes dos números em contextos familiares; 

 Reconhecer os números como identificação de quantidade; 

 Reconhecer sem contagem o número de objetos até 6 de um conjunto; 

 Utilizar a linguagem “mais” ou “menos” para comparar dois números; 

 Contar com correção até 10 objetos do dia a dia; 

 Utilizar os números ordinais até 5 em diferentes contextos; 

 Reconhecer os números de 1 a 10; 

 Utilizar o 5 como o número de referência; 

 Estabelecer relações numéricas entre números até 10; 

 Começar a relacionar a adição com a junção de dois grupos de objetos e a 

subtração com o retirar de objetos de um grupo; 

 Resolver problemas simples recorrendo à contagem e/ou à representação 

através de desenhos, esquemas simples ou símbolos; 

 Exprimir as suas ideias sobre como resolver problemas específicos oralmente 

ou por desenhos. 

 

 Domínio: Geometria e Medida 

 Identificar semelhanças e diferenças entre objetos e agrupá-los de acordo 

com diferentes critérios; 

 Reconhecer e explicar padrões simples; 

 Utilizar objetos familiares e formas comuns para criar e recriar padrões e 

construir modelos; 



 Descrever as posições relativas de objetos; 

 Compreender que os nomes de figuras se aplicam independentemente da 

sua posição ou tamanho; 

 Descrever objetos do seu meio ambiente utilizando os nomes de figuras 

geométricas; 

 Conhecer as expressões para comparar quantidades e grandezas; 

 Ordenar temporalmente acontecimentos familiares ou partes de histórias; 

 Conhecer a rotina de semana e do dia da sua sala; 

 Compreender que os objetos têm atributos medíveis; 

 Identificar algumas transformações de figuras, usando expressões como 

ampliar, reduzir, rodar, ver ao espelho; 

 Exprimir as suas ideias sobre como resolver problemas específicos oralmente 

ou por desenhos. 

 

 Domínio: Organização e Tratamento de Dados 

 Evidenciar os atributos dos objetos utilizando linguagens ou representações 

adequadas; 

 Colocar questões e participar na recolha de dados acerca de si próprio e 

do seu meio circundante e organizar; 

 Interpretar dados apresentados em tabelas e pictogramas simples, em 

situações do seu quotidiano; 

 Exprimir as suas ideias sobre como resolver problemas específicos oralmente 

ou por desenhos. 

 

 

 



 EXPRESSÃO PLÁSTICA 

 Domínio: - Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação 

  - Compreensão das Artes no Contexto 

  - Apropriação da Linguagem Elementar das Artes 

  - Desenvolvimento da Criatividade 

 Representar as vivências individuais, temas, histórias, paisagens através de 

vários meios; 

 Descrever o que vê em diferentes formas visuais através do contacto com 

diferentes modalidades expressivas e em diferentes contextos; 

 Identificar alguns elementos da comunicação visual; 

 Produzir composições plásticas a partir de temas reais ou imaginados; 

 Comparar formas diversificadas de representação da figura humana em 

diferentes contextos; 

 Produzir a representação da figura humana integrada em cenas do 

quotidiano; 

 Emitir juízos sobre os seus trabalhos e sobre as formas visuais, indicando 

alguns critérios da sua avaliação; 

 Utilizar, de forma autónoma, diferentes materiais e meios de expressão 

para recrear vivências individuais, temas, historias. 

 

 EXPRESSÃO DRAMÁTICA / TEATRO 

 Domínio: - Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação 

  - Compreensão das Artes no Contexto 

  - Apropriação da Linguagem Elementar da Exp. Dramática 

  - Desenvolvimento da Criatividade 



 Interagir com outros em atividades de faz-de-conta, recorrendo à 

utilização de formas animadas; 

 Exprimir estados de espírito, movimentos da natureza, ações e situações 

do quotidiano; 

 Exprimir opiniões pessoais, em situações de experimentação/criação e de 

fruição; 

 Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados 

múltiplos em atividades “livres”; 

 Expor e discutir ideias e propor soluções para desafios criativos; 

 Participar no planeamento, desenvolvimento e avaliação de projetos de 

teatro; 

 Reconhecer o teatro como prática artística presencial e integradora de 

outras práticas e áreas de conhecimento; 

 Comentar os espetáculos a que assiste, recorrendo a vocabulário adequado 

e específico e expressando uma interpretação pessoal; 

 Pesquisar informação sobre teatro e comunicar os seus resultados; 

 Participar em práticas de faz-de-conta e de representação; 

 Nomear diferentes funções convencionais do processo de criação teatral; 

 Contar, recontar, inventar e recriar histórias e diálogos, oralmente ou 

desempenhando “papéis” e elaborar guiões cênicos. 

 

 EXPRESSÃO MUSICAL 

 Domínio: - Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação 

  - Compreensão das Artes no Contexto 

  - Apropriação da Linguagem Elementar da Música 

  - Desenvolvimento da Criatividade 



 Utilizar a voz segundo diversas possibilidades expressivas relacionadas com 

a altura, a intensidade e o ritmo da palavra; 

 Reproduzir motivos rítmicos em métrica binária e ternária; 

 Reproduzir motivos melódicos com e sem texto, associados a canções; 

 Cantar canções utilizando a memória, com controlo progressivo da melodia, 

da estrutura rítmica e da respiração; 

 Interpretar canções de caráter diferente e em estilos diversos, controlando 

elementos expressivos de intensidade e de andamento; 

 Utilizar percussão corporal e instrumentos musicais diversos para marcar a 

pulsação, a divisão e a acentuação do primeiro tempo do compasso; 

 Tocar pequenos ostinatos rítmicos com diferentes combinações de sons 

curtos e longos; 

 Sincronizar o movimento do corpo com a intensidade de uma canção ou 

obra musical gravada; 

 Sincronizar o movimento do corpo com a pulsação regular e a acentuação 

de compasso de uma canção ou obra musical gravada; 

 Explorar as potencialidades de timbre, intensidade, altura e duração da 

voz, de objetos sonoros e de instrumentos musicais; 

 Improvisar ambientes sonoros para rimas, canções, partituras gráficas e 

sequências de movimento; 

 Decidir sobre a interpretação de uma canção no que se refere a questões 

de caráter, de estrutura formal, de intensidade e de andamento; 

 Realizar ações motoras diferenciadas e mobilizar diferentes qualidades de 

movimento; 

 Reconhecer sons vocais e corporais, sons do meio ambiente próximo, sons 

da natureza e sons instrumentais; 



 Conhecer e interpretar canções alusivas à nossa cultura. 

 

 DANÇA 

 Domínio: - Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação 

  - Compreensão das Artes no Contexto 

  - Apropriação da Linguagem Elementar da Dança 

  - Desenvolvimento da Criatividade 

 Experimentar movimentos básicos e movimentar-se e expressar-se de forma 

coordenada, utilizando o corpo; 

 Sincronizar-se com o ritmo da marcha/corrida e com estruturas rítmicas 

simples; 

 Comunicar através do movimento expressivo, vivências individuais, ideias, 

temas, histórias e mensagens do quotidiano; 

 Criar e recriar movimentos simples a partir de estruturas rítmicas básicas; 

 Utilizar de diferentes modos os vários segmentos do corpo em resposta 

aos estímulos fornecidos por um adulto; 

 Responder com uma série de movimentos a estímulos que correspondem a 

ações; 

 Conhecer e interpretar com o corpo, trajetórias curvas e retilíneas; 

movimentos no plano horizontal e vertical e de grande e pequena 

amplitude; estruturas temporais lentas e rápidas e estruturas dinâmicas 

fortes e fracas; 

 Apreciar e comentar peças de dança do património artístico que lhe são 

mostradas através dos meios audiovisuais ou em espetáculos ao vivo; 

 Participar em danças de grupo e comentar e discutir com os colegas essas 

experiências artísticas; 



 Conhecer e experimentar danças alusivas à nossa cultura. 

 

 EXPRESSÃO MOTORA 

 Domínio: - Deslocamentos e Equilíbrios 

  - Perícia e Manipulações 

  - Jogos 

 Realizar percursos que integrem várias destrezas; 

 Praticar jogos infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando 

com intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos. 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO 

 Domínio: Localização no Espaço e no Tempo 

 Utilizar noções espaciais relativas;  

 Localizar elementos dos seus espaços de vivência e movimento e associá-

los às suas finalidades; 

 Reconhecer uma planta (simplificada) como representação de uma 

realidade; 

 Identificar elementos conhecidos numa fotografia e confrontá-los com a 

realidade; 

 Descrever itinerários diários e não diários; 

 Reconhecer diferentes formas de representação da Terra e identificar alguns 

lugares; 

 Distinguir unidades de tempo básicos como dia e noite, manhã e tarde, 

semana, estações do ano, ano; 



 Nomear, ordenar e estabelecer sequências de diferentes momentos da 

rotina diária; 

 Reconhecer outros momentos importantes de vida pessoal e da 

comunidade; 

 Representar lugares reais ou imaginários e descrevê-los oralmente. 

 

 Domínio: Conhecimento do Ambiente Natural e Social 

 Identificar elementos do ambiente natural e social de um lugar; 

 Formular questões sobre lugares, contextos e acontecimentos que observa 

no seu quotidiano; 

 Estabelecer semelhanças e diferenças entre materiais e objetos, segundo 

algumas propriedades simples; 

 Classificar materiais por grandes grupos relacionando as suas propriedades 

com a função de uso dos objetos feitos a partir deles; 

 Indicar de que forma os objetos e os seres vivos podem ser afetados por 

forças que atuam sobre eles; 

 Identificar, designar e localizar corretamente diferentes partes externas 

do corpo, e reconhecer a sua identidade sexual; 

 Identificar-se reconhecendo as suas características individuais; 

 Expressar um sentido de conhecimento de si mesmo e de pertença a um 

lugar e a um tempo; 

 Reconhecer que o ser humano tem vários tipos de necessidades e que passa 

por um processo de crescimento e desenvolvimento; 

 Identificar permanência e mudança nos processos de crescimento, 

associando-o a diferentes fases nos seres vivos, incluindo o ser humano; 



 Verificar que os animais apresentam características próprias e únicas e 

podem ser agrupados segundo diferentes critérios; 

 Identificar as diferentes partes constituintes de vários tipos de animais e 

reconhecer aspetos das suas características; 

 Comparar o processo de germinação de sementes, o crescimento de plantas 

e distinguir as suas diferentes partes; 

 Identificar algumas profissões e serviços no seu meio familiar e local 

 Relatar situações do presente e do passado, pessoal, local ou outro, e 

distinguir situações reais de ficcionais; 

 Antecipar ações simples para o seu futuro próximo e mais distante, a 

partir de contextos presentes; 

 Identificar informações sobre o passado expressas em suportes diversos; 

 Ordenar acontecimentos e momentos de um relato ou imagens com 

sequência temporal construindo uma narrativa cronológica. 

 

 Domínio: Dinamismo das Inter-Relações Natural-Social 

 Situar-se socialmente numa família e noutros grupos sociais de pertença, 

reconhecendo a sua identidade pessoal e cultural; 

 Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da 

natureza e do património cultural; 

 Identificar sequências de ciclos de vida de diferentes fenómenos que estão 

relacionados com a sua vida diária; 

 Usar e justificar algumas razões de práticas de higiene corporal, alimentar, 

saúde e segurança; 

 Reconhecer a diversidade de características e hábitos de outras pessoas e 

grupos, manifestando atitudes de respeito pela diversidade. 



ÁREA DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Domínio: Informação 

 Explorar livremente jogos e outras atividades lúdicas acedendo a programas 

e a páginas da internet disponibilizadas pelo educador; 

 Identificar informação necessária em recursos digitais disponibilizados pelo 

educador a partir do ambiente de trabalho; 

 Categorizar e agrupar informação em função de propriedades comuns, 

recorrendo a fontes disponibilizadas pelo educador. 

 

 Domínio: Comunicação  

 Identificar as tecnologias como meios que favorecem a comunicação e o 

fortalecimento de relações de reciprocidade com outras pessoas; 

 Interagir com outras pessoas utilizando ferramentas de comunicação em 

rede. 

 

 Domínio: Produção 

 Representar acontecimentos e experiências usando ferramentas digitais que 

permitam inserir, imagens, palavras e sons; 

 Utilizar as funcionalidades básicas de algumas ferramentas digitais como 

forma de expressão livre. 

 

 Domínio: Segurança 

 Participar na definição de regras, comportamentos e atitudes a adotar 

relativamente ao uso dos equipamentos e ferramentas digitais; 



 Cuidar e responsabilizar-se pela utilização de equipamentos e ferramentas 

digitais, observando as normas elementares de segurança definidas em 

grupo. 

 

9– CALENDARIZAÇÃO 

9.1 – ANUAL 

 A criança;  

 O corpo; 

 Família; 

 Casa; 

 Estações do Ano; 

 Alimentação; 

 Monumentos Portugueses; 

 Tradições e Costumes; 

 Símbolos de Portugal; 

 Profissões e serviços; 

 Meios de transporte. 

 

JULHO E AGOSTO 

 Atividades livres / Ateliês de expressões / Praia / Férias 

 

9.2 - DIÁRIA 

07:30/09:10 – Acolhimento/Brincadeiras/Jogos 

09:10/09:30 – Reforço  

09:30/10:00 – Conversa de Tapete  



10:00/11:00 – Atividades Orientadas 

11:00/11:35 – Brincadeiras nas Áreas 

11:35/11:45 - Higiene 

11:45/12:30 – Almoço 

12:30/12:45 – Higiene 

12:45/15:00 – Sesta/Repouso 

15:00/15:50 – Brincadeiras Livres 

15:50/16:00 – Higiene 

16:00/16:30 – Lanche 

16:30/16:40 – Higiene 

16:40/17:30 – Brincadeiras Livres/Orientadas  

17:30/19:00 – Brincadeira/Jogos/Recreio 

19:00/19:15 – Reforço 

19:00/19:30 – Entrega das Crianças 

 

10 - AVALIAÇÃO 

A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa em 

cada nível de educação.  

Segundo Artur de la Ordem (1986:89) “o desenvolvimento curricular deve 

ter em conta os objetivos, os conteúdos e a organização do trabalho, sendo estes 

os elementos alvos de uma avaliação reflexiva por parte do educador”.  

 No pré-escolar a avaliação apoia e sustenta o processo educativo e a 

criação/reformulação, quer da planificação, quer das estratégias utilizadas, com o 

objetivo de proporcionar uma progressiva melhoria na construção de uma resposta 



educativa de qualidade, que vá ao encontro das necessidades e motivações do 

grupo em geral e de cada criança em particular.  

 A avaliação permite, ainda, conhecer a criança e o seu contexto, o que 

implica refletir, partilhar a informação e certificar entre os pais, equipa e outros 

profissionais, tendo em vista a adequação de todo o processo educativo. 

A avaliação na educação de infância assume uma dimensão formativa, pois 

trata-se de um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais pelo 

processo do que pelos resultados propriamente ditos. 

 

10.1 – DO PROJETO 

A avaliação do projeto será feita através de reflexões constantes e reuniões 

semanais entre as Educadoras, a Diretora Pedagógica e a Psicóloga. Nestas 

reuniões serão ainda analisadas as dinâmicas entre a equipa 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, serão entregue aos pais duas avaliações por escrito, uma 

a meio do ano letivo - avaliação intercalar e outra no final do ano letivo - 

avaliação final.  

 


