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1. Contextualização 

Um Projeto Pedagógico assume-se como um documento orientador que define e sistematiza as 

metas e os objetivos que se pretendem atingir num determinado contexto educativo. Concebido a 

partir de uma análise cuidada e rigorosa da realidade em que se insere, este documento é um 

referencial da práxis, no qual a equipa pedagógica da CPM define objetivos e estratégias para as 

atividades a que se propõe desenvolver ao longo de um ano letivo. Partindo do projeto pedagógico 

de cada resposta social cada educadora desta instituição define o Projeto Curricular de Grupo para 

o grupo de crianças que tem ao seu encargo ao longo do ano letivo 2020/2021. O Projeto Pedagógico 

é então um documento orientador onde encontramos a contextualização de uma temática que se 

pretende desenvolver, os objetivos e estratégias em volta de várias atividades que se propõem 

realizar no plano anual de atividades para cada resposta social.  

A implementação do Projeto Pedagógico deve processar-se através de um trabalho em parceria, 

onde todos os elementos da equipa educativa assumem um compromisso de colaboração em prol 

do bem-estar e do desenvolvimento harmonioso da criança. Por se tratar de um instrumento 

dinâmico, funciona como uma estratégia que permite delinear todo o processo de desenvolvimento 

e crescimento da criança que deve ser reformulado de acordo com os interesses e grau de 

envolvimento das crianças e comunidade educativa. 

A primeira infância é uma fase da vida das crianças que envolve mudanças significativas a nível físico, 

cognitivo e social e por tais motivos é considerada como decisiva no seu processo de crescimento. 

As experiências que surgem durante esse período influenciam fortemente a criança e a relação que 

estabelece com as pessoas que a rodeiam assim como o seu futuro. Por tudo isto, é uma fase, que 

exige a todos os cuidadores da criança proteção, segurança, afetividade e um ambiente educativo 

acolhedor e propício ao desenvolvimento das suas potencialidades. Para que este processo ocorra, 

e a criança desenvolva todas as potencialidades de forma global e equilibrada, despertando assim a 

sua curiosidade e pensamento crítico, é essencial estabelecer um vínculo afetivo coeso e seguro com 

a criança e com a família. 

Nos últimos anos assistimos a uma grande mudança da nossa vida social, familiar, cultural e 

ambiental, pelo que sentimos a necessidade de nos adaptarmos a novas realidades com que nos 

deparamos nos dias em que vivemos. 

Com base nesse pressuposto e com uma acentuada consciência do flagelo que tem vindo a 
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acontecer à natureza em todo o mundo, a equipa pedagógica entendeu escolher o tema: “Vamos 

cuidar o meio ambiente” tendo em conta a necessidade de consciencializar as crianças e a 

comunidade educativa para a importância de proteger e preservar o meio ambiente. No contexto 

em que nos encontramos e seguindo as orientações e normas da DGS e as que constam no plano 

de contingência da CPM, devemos promover a educação ao ar livre e o uso do espaço exterior 

sempre que possível, tanto em contexto alargado da sala de atividades como atividades livres. 

A educação ambiental faz parte de um processo por meio do qual a criança constrói valores, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente. Com esta temática visamos estimular a mudança de práticas de atitudes, e a formação de 

novos hábitos com relação a utilização dos recursos naturais. 

A ação educativa deve contribuir para a formação de cidadãos conscientes da preservação do meio 

ambiente e aptos a tomar decisões coletivas sobre questões ambientais necessárias para o 

desenvolvimento de uma sociedade sustentável. 

 A educação ambiental tem como objetivo tornar a criança mais consciente e capaz de respeitar tudo 

o que a rodeia, desde os espaços verdes, até aos seres vivos. Torna-se impreterível mobilizar toda a 

comunidade educativa, assim como também envolver as famílias na importância da preservação do 

meio ambiente, saúde e qualidade de vida, tanto na escola, como na comunidade local, valorizando 

o pensamento, e a criatividade. 

Ressaltar através das atividades a importância da prática e do exercício diário e constante de 

atitudes ecologicamente positivas, incentivando o uso consciente da água e seu reaproveitamento, 

alertar para a problemática do lixo e desenvolver praticas de reciclagem. Identificar as principais 

causas dos desequilíbrios ambientais; ex: a poluição do ar e água (mar e rios), o desmatamento das 

florestas, as queimadas e a crescente extinção de várias espécies animais. E demonstrar e 

compreender as inter-relações: animais-plantas-meio /habitat-homem. 

– Para Vilaça (2008), a educação ambiental é entendida como um processo educativo que visa 

despertar o interesse do individuo para participar ativamente no sentido de resolver os 

problemas ambientais, dentro de um contexto de realidades específicas, estimulando a 

iniciativa, o senso de responsabilidade e o esforço para construir um futuro melhor. 
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2. Enquadramento teórico do Projeto  

A pedagogia para a infância tem fundamentos comuns às respostas sociais de creche e pré-escolar, 

fundamentos esse que se encontram nas OCEPE (2016).  

Partindo do Projeto Educativo da Instituição, pretende-se que o tema “Vamos cuidar do meio 

ambiente” esteja na base de todo o trabalho a desenvolver ao longo deste ano letivo. Torna-se 

importante, nos dias de hoje, desenvolver valores, atitudes e conhecimentos com as nossas crianças 

que as levem a cuidar, preservar e manter saudável o planeta em que vivemos. Todas as 

aprendizagens que as crianças fazem nos primeiros anos de vida serão a base para os anos seguintes, 

daí a importância de começar deste cedo a proteger a natureza, a respeitar os direitos humanos e a 

criar um mundo onde possamos viver juntos, em paz e com justiça. Temos a responsabilidade de 

cuidar da vida, tanto no presente como para o futuro.  

Em crianças tão pequenas como da valência da creche para o qual se destina este projeto, mais 

importante do que transmitir conhecimento, é importante a sua formação pessoal e social, pois só 

se viverem bem consigo próprias, viverão bem com os outros. Assim, o projeto vai exigir das crianças 

um papel ativo no seu desenvolvimento, terão que ser elas, a experimentar, a descobrir, a explorar 

e a aprender. Será realçada, claro, a importância de protegermos o ambiente que nos rodeia, ligado 

ao tema da sustentabilidade e da reciclagem.  

Os educadores possuem um papel fundamental no desenvolvimento das crianças, orientando a sua 

ação para a criação de vínculos afetivos e de pertença. A sua função apresenta-se como a de um 

mediador do desenvolvimento e incentivador da autonomia da criança. 

É fundamental a participação ativa de todos os intervenientes no projeto, segundo uma perspetiva 

integral, interventiva e participativa, dando relevância aos encarregados de educação/família, 

solicitando a sua colaboração em propostas de atividades a desenvolver no âmbito deste projeto. 

3. Modelos Pedagógicos para a educação de infância 

Com as novas diretrizes explanadas nas OCEPE cada vez mais se torna evidente que também na 

resposta Creche é necessário a implementação de práticas pedagógicas. 

O acompanhamento pedagógico e o desenvolvimento de projeto curricular, na educação de infância 

são fundamentados por modelos curriculares que assentam numa educação socio construtivista 

apresentando uma conceção de infância e desenvolvimento pedagógico cooperativo e participativo 
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que reconhece a criança como agente e construtor da sua aprendizagem.  

Para que se possa contextualizar a ação pedagógica do educador na CPM baseamo-nos nos modelos 

curriculares para a Educação em Creche. De entre os vários modelos curriculares e visto que se 

preconiza uma praxis de participação e orientada essencialmente numa abordagem de trabalho de 

projeto o modelo curricular High-Scope é a base da ação pedagógica. No entanto é dada liberdade 

para que se implementem outros modelos curriculares. O que acontece na generalidade é que existe 

uma mistura de vários modelos consoante as necessidades do grupo. 

A criança é um sujeito ativo e participativo nas suas aprendizagens, ou seja, a criança participa 

intensamente no seu próprio processo educativo. 

Orientamo-nos por este modelo uma vez que a criança está ativamente envolvida nas suas 

aprendizagens e, além disso, por poder intervir nas planificações, na execução de atividades e, 

posteriormente, na reflexão sobre o que foi feito, ou seja, por ser conferida à criança liberdade de 

escolha das atividades que vai realizar, responsabilizando-se pelas suas opções. Importa referir que 

a avaliação feita pelo educador é fundamentada nestas evidências com base em observações, 

registos no Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) entre outros instrumentos de avaliação que 

cada educadora considera pertinente para o processo de ensino-aprendizagem do seu grupo, assim 

como, com registos internos de comunicação com todos os agentes educativos envolvidos no 

processo da criança como por exemplo os encontros formais e informais com a família. 

O conceito de aprendizagem ativa é a base conceptual do modelo High-Scope para a creche propõe 

cinco princípios curriculares orientadores: 

 Aprendizagem ativa; 

 Interação adulto-criança calorosa e apoiante; 

 Ambiente físico centrado na criança; 

 Planos e rotinas; 

 Observação diária da criança. 

A criação do espaço de aprendizagem, ou seja, da sala de atividades, torna-se a primeira e uma das 

mais importantes etapas de execução do Currículo High-Scope. Mas, é fundamental que o espaço 

apresente materiais de aprendizagem que sejam interessantes e estimulantes para as crianças, 

diversos, mutáveis, organizados e guardados de forma visível e acessível, para que as crianças os 

possam manipular sem requerer a intervenção do adulto. Criando assim condições para que as 
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crianças sejam mais autónomas.  

Neste sentido, a organização espacial e material das salas têm em vista criar um ambiente seguro, 

acolhedor de aprendizagens significativas e interativas para cada criança e, portanto, para todas as 

crianças, garantindo a igualdade de oportunidades, respondendo aos interesses e necessidades 

educacionais, criando situações de socialização, proporcionando oportunidades de escolha e de 

expressão individual. Os espaços são abertos e flexíveis promovendo a mobilidade das crianças. É 

importante que as áreas sejam facilmente adaptadas às necessidades das crianças, assim como os 

materiais estejam acessíveis para que possam ser arrumados por elas. A organização da sala por 

áreas de interesse é fundamental, devendo ser flexível para que possa ser modificada se for 

necessário. As áreas devem alternar possibilitando atividades mais relaxantes (biblioteca) e outras 

com mais atividade (ex. Casinha). Esta organização de espaço enquadra-se no Movimento da Escola 

Moderna. 

Um dos fatores que a equipa educativa valoriza é a questão das interações entre os adultos e as 

crianças, e a valorização das opiniões e interesses das crianças. Assim sendo, procuramos, no nosso 

dia a dia ouvir as ideias das crianças, sendo este o ponto de partida de todas as atividades, motivar 

as crianças para a realização das atividades, para que elas se envolvam o mais possível em todo o 

trabalho que se realiza nesta instituição. 

A organização de horários e rotinas é elaborada de uma forma tranquila e flexível, não de uma forma 

apressada de forma a apoiar a construção de sentimentos e segurança. Impõem-se assim que se se 

adeque às necessidades de cada criança, até que seja possível a definição de um horário que 

acomode todas as crianças. A organização tem como objetivo o estabelecimento de uma rotina 

diária com intuito de “fazer com que o tempo seja um tempo de experiências educacionais ricas em 

interações positivas”. (Oliveira-Formosinho, 1998, p. 71). 

O currículo High/Scope defende um tipo de rotina diária em que sejam incluídos vários períodos de 

aprendizagem: momentos na sala de atividades (individuais, em pequenos ou grandes grupos), 

momentos de recreio, alimentação e descanso. Em situações oportunas poder-se-á dedicar algum 

tempo a momentos de saídas para a comunidade. 

Os tempos de recreio devem também ser respeitados e orientados pois é um tempo de brincar de 

forma espontânea, de correr, saltar, ultrapassar obstáculos, criar brincadeiras criativas, socializar em 

contexto exterior estabelecer laços com a natureza de forma individual ou em grupo. Contudo, os 
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adultos deverão orientar estes momentos interagindo com as crianças, e não se limitando a vigiar 

as suas brincadeiras. Os diferentes espaços de recreio da CPM são explorados sempre que possível 

ao longo de todo o ano nas diversas atividades propostas no plano anual e também diariamente nas 

mais variadas rotinas.  

A organização temporal, em articulação com a organização espacial, quando adequadas às 

características do grupo, favorecem o desenvolvimento das crianças. 

É fundamental a criação de espaços e tempos pedagógicos onde a ética das relações e interações 

permita desenvolver atividades e projetos que valorizem a exploração, a experiência, o cruzamento 

dos saberes e culturas de cada criança com os saberes e culturas dos adultos envolvidos (Oliveira- 

Formosinho, Araújo 2013). A criança aprende a ser e a estar pela interação com o outro, pela 

afetividade do outro, adulto e criança.  

O jogo educativo respeitará e responderá à curiosidade e motivação para a exploração da criança 

partindo da sua própria experiência e contribuindo para o seu desenvolvimento.  

A metodologia preconizada incorpora princípios de uma educação de infância que vê a criança como 

um “ser ativo e competente” (Araújo, 2015). As dimensões da pedagogia na infância focam-se em 

valores e princípios de envolvimento sistemático da criança, associando-se ao conhecimento das 

suas formas particulares de abordar o mundo, de comunicar, de criar significados sendo a ação do 

educador direcionada para estas premissas. 

Todos este princípios dos modelos pedagógicos fundamentam a ação da equipa da CPM que tem 

como base a afirmação do respeito e diálogo por todos os indivíduos e grupos envolvidos nos 

processos educativos, de colaboração na aprendizagem, “num contexto do respeito pelos direitos 

humanos, incluindo o respeito pelos direitos da criança, entre os quais se conta o direito a aprender” 

(Oliveira-Formosinho, Gambôa, 2011).  

Embora não sendo um modelo curricular, mas sim um método faremos referência ao Método 

Montessori principalmente na construção e utilização de material sensorial e de aproximação à 

realidade. Sendo que as crianças em contexto creche exploram através dos sentidos cabe ao 

educador fomentar a aprendizagem pelos sentidos. 

Por tudo isto, o educador de infância deve conceber e desenvolver um projeto curricular, com vista 

à construção de aprendizagens integradas, através da observação atenta e constante, planificação, 
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organização e avaliação do ambiente educativo. 

Estes são os modelos curriculares comuns à equipa pedagógica da CPM que se evidenciam na práxis 

das educadoras, sendo que cada educadora segue e elabora o seu projeto curricular de sala regendo-

se pela pedagogia diferenciada que melhor se adequa ao seu grupo de crianças.  

 

4. Organização das equipas de Salas de Creche 

 

 

 

 

 

 

 

5. Importância do Envolvimento Parental 

A família e a creche são os dois primeiros ambientes sociais que proporcionam à criança estímulos 

e condutas, sendo, consequentemente, instituições fundamentais no seu crescimento. É importante 

promover uma boa comunicação entre a creche e os pais, demonstrando o quanto é importante 

para as crianças este seu envolvimento. Cabe, também, aos educadores criar condições para que o 

envolvimento parental se desenvolva na instituição em que estão inseridos quer nos grupos de 

crianças e respetivas famílias. 

É no ambiente familiar que são incutidos os primeiros valores e onde se recebem as primeiras regras 

sociais. 

Esta articulação vai-se construindo ao longo do tempo, mas é necessário encontrar diferentes meios 

para que a participação seja promovida, o que implica necessariamente, uma reflexão contínua do 

trabalho de envolvimento com os pais, de maneira a pensar em atividades apelativas e motivadoras 

Sala Número de crianças Educadoras 
Auxiliares de Ação 

Educativa 

Sala dos Lagartos 8  
1 

2 

Sala das Borboletas 10 2 

Sala das Tartarugas 15 1 1 

Sala das Estatuas 14 1 1 

Total 47 3 6 
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para que estes participem na vida da Creche. 

“...cada criança não se desenvolve e aprende apenas no contexto de educação de infância, mas 

também noutros em que viveu ou vive, nomeadamente no meio familiar, cujas práticas educativas 

e cultura própria influenciam o seu desenvolvimento e aprendizagem. Neste sentido, importa que 

o/a educador/a estabeleça relações próximas com esse outro meio educativo, reconhecendo a sua 

importância para o desenvolvimento das crianças e o sucesso da sua aprendizagem.” (OCEPE, 2016).  

Nos dias de hoje, as crianças passam muito tempo no jardim de infância, devido, muitas das vezes, 

às condições de trabalho a que os pais estão sujeitos. Esta longa permanência no espaço educativo 

deve ser acompanhada de uma maior relação entre as repostas sociais Creche / Pré-escolar e a 

família. A participação da família na vida escolar é cada vez mais vista como um indicador de 

qualidade educativa, o que significa que os educadores são conscientes da importância da relação 

da Creche com a família, sugerindo uma melhor qualidade no que respeita à prática pedagógica 

desenvolvida. A participação e o envolvimento da família nas atividades são vantajosos para as 

crianças e também são significativas para as famílias, educadores e instituição.  

Envolvimento parental no pré-escolar/creche: Que estratégias para a sua promoção?  

Torna-se necessário planear, orientar e desenvolver estratégias que fomentem o envolvimento e a 

participação da família nas atividades da instituição. Um dos aspetos a ser visto como promotor 

desse envolvimento é a comunicação. A escola/creche deve manter sempre uma comunicação ativa 

com a família de modo a que, ambas as partes, estejam ao corrente do desenvolvimento da criança. 

O Educador deve conhecer o contexto familiar das crianças de modo a poder cooperar com estas, 

nos seus interesses e necessidades, cabe também ao Educador incentivar da participação das 

famílias no processo educativo assim como em atividades propostas pela CPM. 

Dada a situação de pandemia em que nos encontramos, a CPM também construiu estratégias de 

comunicação e de proximidade com os encarregados de educação/família/comunidade escolar, de 

modo a continuar a haver cumplicidade. Cada vez mais valorizamos a comunicação através da 

Plataforma Educabiz com os relatórios diários, que permite divulgar o que a criança fez naquele dia, 

colocar fotografias e atividades, adequadas ao projeto curricular da sala e ao projeto pedagógico. 

Continuamos a promover as Reuniões de Pais iremos realizar uma em outubro e outra a meio do 

ano letivo, a primeira será realizada através da plataforma Zoom. Poderão sempre que precisarem e 

que seja necessário e pertinente entrar em contato com a Educadora por via telefónica ou presencial 

com marcação prévia.  
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6. Objetivos Gerais do Projeto 

 Promover a sensibilização para a importância da preservação do meio ambiente e da 

proteção da vida. 

 Consciencializar quanto à importância do meio ambiente para manter o equilíbrio do 

planeta. 

 Desenvolver nas crianças as atitudes para a preservação e para o desenvolvimento 

sustentável. 

 Proporcionar experiências de sensibilização as crianças, relacionadas com diferentes 

comportamentos do meio ambiente. 

 Incentivar a interação (síncrona/assíncrona) com as famílias e as atividades do Projeto 

Pedagógico da CPM. 

 Estimular o desenvolvimento da curiosidade, criatividade e espírito crítico. 
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7. Plano Anual de atividades 

           
7.1 Objetivos segundo as OCEPE (2016) 

 

Áreas de conteúdo Objetivos Estratégias 

1.  Área de 
Formação pessoal 

e social 

 Desenvolver a construção da identidade e respeito 

das características individuais promovendo uma 

maior igualdade de género fundamentando a 

educação para a cidadania.  

 Despertar nas crianças valores e ideias de 

preservação na natureza e sentido de 

responsabilidade para com as gerações futuras. 

 Sensibilizar de forma lúdica sobre o sustentável dos 

recursos naturais através das suas próprias ações. 

 Valorizar o diálogo e vida democrática. 

 Envolver as famílias na construção de 

independência e autonomia nomeadamente nos 

cuidados de segurança e saúde.  

 Disponibilizar materiais diversificados e 

ferramentas para a prática da preservação do 

meio ambiente. 

 Ressaltar através das atividades a importância da 

prática e do exercício diário e constante de 

atitudes ecologicamente positivas. 

2.  Área de 
expressão e 

comunicação  
 

Domínio da 
Educação Física 

 Promover o domínio do corpo e consciência das suas 

potencialidades, entendendo-o como um meio de 

relação com o mundo 

 Promover a capacidade de cooperar em situações de 

jogo, seguindo orientações ou regras 

 Fomentar a prática regular de exercício físico como 

forma de desenvolver a independência e autonomia 

 Disponibilizar diversos materiais no espaço 

interior e exterior criando momentos de jogo e 

de diversidade de movimentos corporais. 

 Utilizar padrões diferentes adequando à 

atividade. 

 
Domínio da 

Educação Artística 

 Desenvolver a imaginação e a criatividade  

 Favorecer o contacto com diferentes formas de 

manifestação artística  

 Promover o sentido estético e capacidade reflexiva 

 Estimular o desenvolvimento do jogo dramático e 

permitir o contacto com diferentes artes 

performativas. 

 Promover o interesse pela música e por participar 

em projetos com intencionalidade expressiva e 

musical. 

 Promover o desenvolvimento da acuidade auditiva e 

conhecimento de diferentes géneros musicais. 

 Desenvolver o sentido de ritmo e de relação do 

corpo com os outros e com espaço  

 Permitir o desenvolvimento expressivo através da 

dança utilizando diferentes manifestações 

coreográficas e a linguagem corporal. 

 Proporcionar uma multiplicidade de materiais à 

criança que facilitem as produções artísticas.  

 Proporcionar momentos de jogo simbólico que 

permitam recriar experiências do quotidiano. 

 Permitir à criança fazer propostas, cooperar e 

participar em projetos.  

 Propiciar diferentes eventos envolvendo a 

criança no planeamento, representação e 

recriação de espetáculos culturais.  

 Envolver a crianças em oficinas de expressão 

musical e artística em diferentes espaços do 

meio envolvente. 

 Explorar instrumentos musicais convencionais e 

não convencionais 

 Interpretar sons da natureza através da 

expressão corporal livre. 

Áreas de conteúdo Objetivos Estratégias 

Domínio da 
Linguagem Oral e 

abordagem à 

 Incentivar o conhecimento e o respeito pela língua 

portuguesa.  

 Dinamização e visita a eventos culturais que 

promovam a comunicação e partilha de 
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escrita   Desenvolver a comunicação oral em diferentes 

contextos como forma de participar e partilhar 

vivências com a comunidade.  

 Estimular a verbalização, opinião e leitura crítica na 

apreciação de espetáculos teatrais e artes 

performativas. 

 Fomentar a curiosidade pela leitura como uma 

forma de acesso ao conhecimento. 

 Promover a aquisição de novos conceitos sobre o 

meio ambiente. 

conhecimentos.  

 Promover a participação das famílias e da 

comunidade envolvente em práticas de leitura. 

 Realizar visitas a locais que tenham oferta 

educativa relacionada com o meio ambiente. 

  

Domínio da 
matemática 

 Explorar o meio desenvolvendo o raciocínio lógico 

matemático na relação com o espaço e materiais. 

 Despertar o interesse e curiosidade no mundo que a 

rodeia estimulando a resolução de problemas, 

compreensão e formulação de questões. 

 Promover a capacidade do raciocínio lógico e 

matemático cooperando em situações de jogo, 

seguindo orientações ou regras. 

 Criar a oportunidade para que as crianças 

inventem, expliquem e critiquem.  

 Proporcionar à criança a possibilidade de 

conhecer e explorar “o jogo”. 

 Explorar o raciocínio lógico matemático através 

de jogos que impliquem os cuidados a ter com 

o meio ambiente. 

3. Área do 
conhecimento do 

Mundo  

 Despertar a curiosidade pelo meio envolvente. 

 Fomentar atitudes de conservação e preservação da 

natureza.  

 Promover a educação para os valores, atitudes e 

comportamentos que conduzem ao exercício de 

uma cidadania consciente e interventiva na 

sustentabilidade.  

 Estimular a capacidade de reflexão sobre a ação 

humana no meio ambiente e suas consequências. 

 Incentivar a participação das famílias na 

concretização do projeto pedagógico. 

 Promover a compreensão e conhecimento pelas 

caraterísticas dos seres vivos, reconhecendo as 

semelhanças entre animais e plantas. 

 Facilitar o acesso a diferentes materiais que 

incentivem a experimentação e exploração. 

 Incentivar hábitos de vida saudável e 

comportamentos adequados na relação consigo 

e com o outro.  

 Organizar o ambiente educativo de forma a 

estimular a curiosidade da criança. 

 Incentivar a prática da reciclagem. 

 Promover atitudes de sustentabilidade ecológica 

 Conhecer e respeitar a diversidade cultural. 

 Observar os fenómenos e transformações do 

meio físico e natural (fauna e flora) 

 Realizar as visitas relacionadas com a temática 

do Projeto. 

 Facilitar a discussão e reflexão sobre os efeitos 

favoráveis e desfavoráveis da ação humana 

sobre o ambiente. 
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8.2 Propostas de Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

Mês Propostas atividades/ Temas 

Setembro Receção das crianças 

Início do Outono 

Outubro Reuniões de pais  

Dia da Alimentação 

Halloween (dia das Bruxas) 

Novembro Magusto (a avaliar a possibilidade de vinda de assador típico) 

Dia Nacional do Pijama  

Ação de Parentalidade – Tema a definir 

Fotógrafo 

Dezembro Festa de Natal (ainda a designar a forma como irá decorrer) 

Visita do Pai Natal 

Janeiro 

 

Dia dos Reis 

Inverno 

Fevereiro 

 

Dia do amigo  

Carnaval 

Março 

 

Semana do Ambiente 

Abril 

 

Páscoa/ Caça ao ovo 

Ação de Parentalidade – tema a definir 

Dia Mundial da Terra 

Saída 

Maio 

 

Dia da Família (piquenique) 

Dia Mundial da Biodiversidade 

Dia Mundial da Criança 

Junho 

 

Santos Populares 

Festa de Final de Ano Letivo 

Visita ao parque (a designar)  

Julho Passeio de Final de Ano 

Praia/Piscina 
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9. Calendário Escolar 

As atividades planeadas no quadro inferior são propostas pedagógicas, poderão ter de ser 

alteradas, tendo em conta a situação que atravessamos no momento. Caso surja a necessidade de 

alterar serão sempre avisados com a devida antecedência. Também esperamos que ao longo do ano 

letivo seja possível agendar outras atividades e visitas ao exterior adequadas ao tema do nosso 

Projeto Pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

Atividade Data prevista 

Receção das Crianças 2de setembro 

Reunião de Pais 2ª e 3ª semana de outubro 

Dia da Alimentação  16 de outubro 

Visita aos parques: parque da lavandeira /parque biológico / 
Serralves (saída para as 3 salas do pré-escolar) 

outubro, novembro e 
dezembro 

Halloween (Dia das Bruxas) 30 de outubro 

Fotógrafo  novembro 

Magusto 11 novembro 

Dia do Nacional do Pijama 20 de novembro 

Ação de Parentalidade – Tema a definir  novembro 

Visita do Pai Natal   19 de dezembro (a confirmar) 

Dia de Reis 6 de janeiro 

Carnaval 12 de fevereiro 

Visita à Biblioteca Municipal março 

Semana do Ambiente 22 a 26 março 

Visita às instalações da Suldouro março 

Segunda Reunião de Pais março 

Ação de Parentalidade - Tema a definir abril 

Páscoa / caça ao ovo 1 de abril 

Visita ao Pavilhão da Água abril 

Dia da Família – piquenique 15 de maio 

Dia Mundial da Criança 28 de maio 

Santos Populares  11 a 24 junho 

Festa Final de Ano 19 junho 

Visita ao parque (a designar) junho 

Passeio de Final de Ano julho 

Praia/Piscina julho 
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10. Organização do Tempo Educativo 

 

Horário Tempo educativo 

7h30m/9h30m 

Momento de chegada – A receção das crianças é feita no local designado para tal e 

após ser medida a febre, desinfetadas as mãos ela é encaminhada à sala pela 

funcionária que faz a receção. As crianças permanecem apenas com a equipa de sala 

ao longo de todo o dia não havendo cruzamento entre as diferentes salas nos 

diferentes espaços. 

9h30m 
Lanches da manhã – as crianças comem uma peça de fruta no refeitório, este 

momento é um complemento do pequeno-almoço. 

10h/11h00 

Acolhimento/ Reunião de grupo – momento de grande grupo para acolher cada 

criança e permitir a participação ativa de cada um.  

Atividade orientada – atividade dinamizada pela equipa de sala tendo em conta os 

interesses e motivações do grupo e os projetos de sala.  

Atividade de jogo espontâneo nas diferentes áreas da sala/exterior - momento em 

que as crianças se envolvem em atividades autonomamente, sozinhas ou em pequenos 

grupos nas diferentes áreas da sala ou no espaço exterior. 

11h 15 m 
Momento de higiene pessoal das crianças – Com auxílio do adulto na casa de banho as 

crianças realizam a higiene antes do almoço. 

11h30/12h15 

Almoço – é utilizado o espaço do refeitório que é previamente higienizado entre a troca 

de cada grupo da CPM e as mesas e disposição de cadeiras estão distanciadas 

permitindo o distanciamento aconselhado pelas normas da DGS. A ementa em vigor é 

disponibilizada na plataforma Educabiz para consulta.  

12h30m/15h 

Sesta – Todas as salas fazem a sesta mantendo o distanciamento entre os catres 

possível e aconselhado pelas normas da DGS. 

15h15 
Momento de higiene pessoal das crianças- Com auxílio do adulto na casa de banho as 

crianças realizam a higiene antes do lanche. 

15h30/16.15h 

Lanche - O lanche é servido no refeitório garantindo o distanciamento necessário entre 

os grupos que poderão partilhar o mesmo horário, mas que ocupam espaços distintos 

e devidamente separados por forma a não haver cruzamento de crianças e/ou equipas 

de sala.  

16h / 19h 

Durante este período ocorrem diferentes momentos:  

Atividades de jogo espontâneo na sala ou no exterior 

Reforço do lanche – Às 18h00 é dado pelo infantário, fruta. 

Saída das crianças da CPM – A saída das crianças ocorre até às 19.00h.  
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11. As Parcerias Institucionalizadas 

11.1 Projetos de intervenção social, pedagógica e cultural  

 Com o nosso projeto pedagógico pretendemos sempre dar resposta aos interesses e às 

necessidades das crianças e estimular através de diferentes atividades lúdicas o desenvolvimento e 

aprendizagens. Para tal, temos todos os anos institucionalizadas algumas parcerias que vêm 

complementar o valor educativo e a transmissão de conhecimentos interdisciplinares. A este nível 

as nossas parcerias são: 

• Projeto Felizmente – equipa de profissionais de Psicologia, acompanhamento de Terapia da 

Fala e de Enfermagem; 

• Lar Tavares Bastos. 

Depois de definidos os objetivos para este ano no projeto pedagógico mantivemos algumas 

parcerias do ano transato: 

• Grupo Folclórico da Madalena; 

• Orfeão da madalena; 

• Clube Atlântico da madalena; 

• Mundos de Vida (dia do pijama) 

E escabelemos novas parcerias: 

• Fundação Serralves; 

• Casa da Música do Porto. 

11.2 Equipa multidisciplinar 

 Por equipa multidisciplinar entendemos os profissionais que ao longo do ano lecionam 

semanalmente as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC´s):  

 Associação Q.I.Eduka responsável pela Dança 

 O Grupo Múltipla Escolha responsável por lecionar Música  

 Professor Bruno Machado responsável por lecionar a Psicomotricidade 

 

Estas atividades realizam-se em horário não letivo de outubro a junho, são lecionadas por 

docentes especializados e decorrem nas nossas instalações. 
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12. Avaliação reguladora do projeto 

 A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa que deve ser 

adequado tendo em conta as especificidades do que é avaliado. Permite a tomada de consciência 

das ações e da adequação do processo educativo às necessidades das crianças, do grupo da sua 

evolução. 

A circular n. º4/DGIDC/DSDC/2011, apresenta a avaliação como elemento regulador da 

prática educativa, devendo ser formativa, processual e imperativa valorizando a criança como 

aprendiz ativo. A avaliação na educação de infância é um elemento regulador e aperfeiçoador da 

intervenção educativa. 

Nas OCEPE (2016) “avaliação na educação pré-escolar é reinvestida na ação educativa (…) 

uma avaliação formativa por vezes designada como formadora (…) é simultaneamente uma 

estratégia de formação de crianças, do/a educador/a e ainda outros intervenientes no processo 

educativo.” (v.p.16) 

A avaliação contribui para a adequação das práticas, para a reflexão sobre os efeitos da ação 

educativa. Faz parte da rotina profissional dos educadores de infância e deve fornecer informações 

importantes para a melhoria das suas práticas pedagógicas. 

Na educação na creche a avaliação assume uma dimensão formativa, sendo um processo 

contínuo e interpretativo, tal como referido anteriormente pertence aos processos de ensino e 

aprendizagem, em que o educador deve procurar respostas sobre o quê, como e quando avaliar. 

Sendo a educação na creche perspetivada no sentido da educação ao longo da vida, a avaliação 

desse processo contribui assim para as condições de sucesso da etapa seguinte. 

Ao longo do ano letivo este projeto será avaliado e reformulado em reuniões pedagógicas, 

semanalmente. Será elaborado também um relatório de supervisão. 

A avaliação global é feita no final do ano letivo pela equipa pedagógica, tendo em conta que 

é reguladora de toda a ação educativa e permite analisar todo o percurso efetuado assim como 

perspetivar o futuro. 

13. disposições finais 

 13.1 Período de vigência 

 O presente projeto pedagógico tem um período de vigência de um ano letivo 2018/ 2019 

(entra em vigor a 01 de outubro de 2018 e termina a 31 de julho de 2019). O tema “Despertar para 

o património Cultural” dá as diretrizes gerais e cada educadora com base nele desenvolve O Projeto 

Curricular de Grupo adequando às necessidades e interesses dos diferentes grupos etários. 
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