
 

CASA DO POVO DA MADALENA        

PROJETO PEDAGÓGICO 
PRÉ-ESCOLAR 
2020 / 2021 

 

  



 
 
IMP03.PC04                                                                                                                                                1 

 
Elaborado por: 

 

 

 

Ana Amaral 

Ana Catarina Coutinho 

Juliana Silva 

Maria do Céu Oliveira 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovado pela Direção 
 

 
 

(Presidente) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
outubro 2020 

 

 

 



 
 
IMP03.PC04                                                                                                                                                2 

 

 

 

Índice    

                             

1 Contextualização  3 

2 Enquadramento teórico do projeto: “Vamos cuidar do Meio Ambiente”  4 

3 Modelos pedagógicos   5 

4 Organização das equipas de sala no Pré-escolar 10 

5 Importância do Envolvimento parental  11 

6 Objetivos gerais do projeto 13 

7  Plano Anual de Atividades  14 

           7.1 Objetivo segundo as OCEPE (2016) 14 

           7.2 Propostas de atividades 16 

8 Calendário escolar 17 

9 Organização do tempo educativo 18 

10 As parcerias institucionalizadas 19 

          10.1 Projetos de intervenção social, pedagógica e cultural 19 

          10.2 Equipa multidisciplinar 19 

11 Avaliação reguladora do projeto 20 

12 Disposições finais 21 

          12.1 Período de vigência 21 

Referências bibliográficas 

 

 

 

 

 



 
 
IMP03.PC04                                                                                                                                                3 

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. 

Educar é preparar o futuro de uma sociedade com o objetivo de criar valores a nível social, 

económico, cultural, de saúde e cidadania no sentido de promover o espírito crítico e interiorização 

de valores através da aquisição de conhecimentos e atitudes responsáveis. 

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 

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

A sustentabilidade é hoje claramente considerada, em todas as sociedades, uma prioridade 

fundamental. Daí que a educação dos mais novos continue a ser, e agora com maior certeza da sua 

grande importância, um fator de mudança, através da promoção, sensibilização e implementação 

de hábitos e valores considerados adequados e necessários. 

A Educação Ambiental que não deverá ser tomada como algo distante do quotidiano das crianças, 

mas como parte integrante das suas vidas. É de extrema importância que desde cedo exista “(…) 

uma compreensão do espaço como “mundo à nossa volta” (Fisher,1994,p.16) e uma promoção de 

uma consciencialização da manutenção e da preservação do meio ambiente para a nossa vida e de 

todos os seres vivos, isto porque vivemos sobre o meio ambiente e necessitamos que os seus 

recursos sejam sempre puros e o mais duradouros possível.  

 É necessário entender que a natureza e o meio ambiente em que estamos inseridos são dois 

elementos que estarão sempre presentes nas nossas vidas, sendo por isso que é de extrema 

importância conhecê-los, observá-los, usufruir e cuidar dos mesmos, preservando-os e respeitando-

os ao máximo, pois só desta forma é que as nossas crianças alcançarão o verdadeiro significado de 

sustentabilidade e poderão no futuro usufruir em plenitude de um mundo melhor.  

Ribeiro Telles (2011) afirma mesmo que “Cada geração tem uma parcela relativamente pequena na 

construção duma paisagem, podendo, no entanto, ter um papel profundo na distribuição do 

equilíbrio geral” (n.p.).  

 

2. Enquadramento teórico do Projeto  

“As orientações curriculares constituem um conjunto de princípios gerais pedagógicos e 

organizativos para o educador de infância na tomada de decisões sobre a prática, ou seja, para 

conduzir o processo educativo e desenvolver com as crianças. 

As orientações poderão contribuir para que a educação pré-escolar de qualidade se torne motor de 

cidadania, alicerce de uma vida social, emocional e intelectual” (Vasconcelos, 1990). 

De acordo com os princípios gerais da Lei Quadro da Educação Pré-Escolar “A educação pré-escolar 

é a primeira etapa da educação básica no processo de formação ao longo da vida, sendo 
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complementar da ação educativa da família, com a qual se deve estabelecer uma estreita relação, 

favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena 

inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário.” 

Trabalhar no Jardim de Infância implica definir formas de pensar e organizar a intervenção do 

educador, o que cria uma profunda reflexão sobre a importância das atividades, experiências e 

vivências a proporcionar às crianças. Deste modo, o educador deve conceber e desenvolver um 

projeto com vista à construção de aprendizagens integradas, através da planificação, organização e 

avaliação do ambiente educativo. 

Toda a criança possui potencialidades inatas que devem ser estimuladas e desenvolvidas. É 

necessário investir numa escola inovadora, aberta para a arte e para o mundo, consciente e 

interativa, onde se desenvolvam competências que permitam às crianças ter a capacidade 

necessária para a resolução de problemas, para “perceberem” a mudança. O desenvolvimento de 

cada um é resultado das vivências e relações com os outros e com o meio envolvente. 

Com este projeto pretendemos desenvolver ações que proporcionem às crianças o 

desenvolvimento nos diferentes domínios através da proteção e respeito pelo meio ambiente, pois, 

tendo em vista que a Educação Ambiental está sendo proposta como uma ferramenta para a 

formação de sociedades ambientalmente responsáveis, Kloetzel (1998) define Meio Ambiente 

como sendo o "conjunto de soluções, leis, influências e infraestruturas de ordem física, química, 

biológica e psíquica, que permite, abriga e rege a vida (e ainda, a qualidade de vida e o bem-estar 

do cidadão) em todas as suas formas". 

Deste modo, torna-se notório a necessidade de abordarmos as questões que tangem a educação 

ambiental, pois não podemos fechar os olhos para uma Natureza que diariamente se revela cada 

vez mais prejudicada pelas ações inconsequentes dos seres humanos, por isso temos como objetivo 

sensibilizar as crianças, os pais e a comunidade educativa para a consciencialização e estima do meio 

ambiente. Como tal, para a Equipa Pedagógica faz todo o sentido dar continuidade ao tema: “Vamos 

Cuidar do Meio Ambiente”, dado que no ano letivo 2019/2020 foi encurtado inesperadamente pela 

pandemia covid 19. 

Como educadores, devemos contribuir para a formação de uma geração consciente em relação ao 

seu papel como cidadão voltado para uma valoração ética, social, económica e ambiental, e 

devemos pensar numa escola que promova essa aprendizagem, a fim de se ensinar a importância 

de atitudes de preservação, para que as gerações futuras não sofram com a destruição ambiental. 
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Assim, por percebermos a necessidade de um trabalho que aborde discussões relativas à 

preservação do meio ambiente, este projeto procurará desenvolver nas crianças uma cultura de 

sustentabilidade. 

“Vamos Cuidar do Meio Ambiente” é um tema imprescindível a ser trabalhado nas escolas, pois visa 

desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante de problemas ambientais, 

sensibilizando desde cedo para os cuidados a ter para a preservação do nosso planeta. 

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

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

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

3. Modelos Pedagógicos para a educação de infância 

Relativamente à educação de infância, existem alguns modelos curriculares que assentam em 

diferentes conceções de educação, e de desenvolvimento, tendo como base algumas teorias 

explicativas e estudadas em contextos de educação de infância. Para tal caraterização decidimos 

basear-nos nas publicações dos Modelos Curriculares e Pedagógicos para a Educação de Infância de 

Júlia Oliveira-Formosinho (2013) e Sara Barros Araújo (2018) focando-nos nos princípios que são 

comuns a toda a equipa e que se apresentam neste ponto. 

Um dos princípios que a equipa pedagógica desta instituição implementa segue o paradigma socio 

construtivista ou seja, assume que as crianças têm um papel ativo nas suas aprendizagens, sendo 

que o educador serve de mediador dessas aprendizagens. Acreditamos que o acompanhamento 

pedagógico é fundamentado por modelos curriculares que assentam numa educação socio 

construtivista apresentando uma conceção de infância e de desenvolvimento cooperativo e 

participativo que reconhece a criança como um “ser pensante”, ativo e co-construtor da sua 

aprendizagem (Paulo Freire, 1996). Construindo uma praxis de participação que se orienta 

essencialmente numa abordagem de trabalho de projeto, contemplada essencialmente pelo 

modelo curricular HighScope. 

Um dos eixos estruturadores da ação pedagógica assenta na metodologia de projeto que como 

define Lilian Katz e Charde trata-se de um desenvolvimento global e intelectual da criança, de modo 

a englobar não apenas os conhecimentos e capacidades, mas também “a sensibilidade emocional, 

moral e estética das crianças” (1997, p.4). As crianças colocam questões, resolvem problemas e 
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procuram um sentido para o mundo que as rodeia, desenvolvendo a capacidade de continuar a 

aprender. Katz (1997) afirma que, as experiências de carácter “intelectual”, tomadas na ação acima 

indicada, fortalecem as disposições inatas da criança para: fazer sentido da sua própria experiência: 

colocar hipóteses, analisar, elaborar conjeturas, ser curiosa, fazer previsões e verificá-las, ser 

empírica, persistir na resolução de problemas, tomar iniciativas e ser responsável pelo que 

conseguiu fazer, antecipar os desejos dos outros, as suas reações. 

O desenvolvimento intelectual é fortalecido quando as crianças têm oportunidades frequentes para 

conversar sobre coisas que causam disposições sociais ou seja, são importantes para elas. Neste 

sentido insiste-se na necessidade /de metodologias de trabalho ativas, construtivistas, que 

impliquem a criança em processos de investigação, de que é exemplo o trabalho de projeto. 

Também se torna um recurso e orienta as crianças no sentido de encontrarem outros recursos de 

que necessitam para a prossecução dos seus projetos. 

O trabalho em projeto passa pelas seguintes fases: Fase I - Definição do problema; Fase II - 

Planificação e desenvolvimento do trabalho; Fase III – Execução; Fase IV - Divulgação / avaliação. 

Também iremos fundamentar algumas atitudes da nossa ação com base no modelo curricular 

High/Scope de forma a dar sentido e fundamento ao trabalho realizado em cada sala de atividades 

e a cada objetivo e estratégia traçados para o desenvolvimento favorável das crianças que a Casa 

do Povo da Madalena recebe. Segundo este modelo, a criança é um sujeito ativo nas suas 

aprendizagens, ou seja, a criança participa intensamente no seu próprio processo educativo. 

Orientamo-nos por este modelo pelo facto de a criança estar ativamente envolvida nas suas 

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

na reflexão sobre o que foi feito, ou seja, por ser concedida à criança liberdade de escolha das 

atividades que vai realizar, responsabilizando-se pelas suas opções e refletindo sobre a ação. 

Importa referir que a avaliação será feita através destas evidências com base em registos de 

observação, 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 que se baseia em 

quatro pilares críticos: a ação direta sobre os objetos, a reflexão sobre as ações, a motivação 
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intrínseca e o espírito de experimentação. Todos estes aspetos são tidos em linha de conta nos 

diversos momentos e nas diferentes atividades que surgem e são realizadas na sala. E, assim sendo, 

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. 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 (Post & Holmann, 2002). 

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. 

É fundamental que a criança faça aprendizagens ativas, assim “a organização do espaço em áreas 

com os seus respetivos materiais (que as crianças comparam, trouxeram de casa, fizeram ou 

encontraram na sala) porque estão visíveis, acessíveis e etiquetados (também para facilitar a 

autonomia na arrumação) é uma forma poderosíssima de passar mensagens implícitas à criança. 

Com esta organização fala-se menos de ordem e antes se propicia um ambiente ordenado” 

(Formosinho, 1998, p. 69). Neste sentido, os espaços das salas de atividade encontram-se 

organizados por áreas de interesse bem definidas, com materiais e com atividades variadas em cada 

uma delas (Oliveira-Formosinho, 2013). 

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. Assim, a intenção pedagógica, seguindo a linha da 

pedagogia de projeto parte das experiências, motivações, interesses e conhecimentos prévios das 

crianças para a concretização de  um projeto que engloba a sua curiosidade, o desejo de saber, de 

conhecer, a vontade de se envolver na aprendizagem, a participação ativa, a reflexão crítica 

individual e partilhada e as aprendizagens evidenciadas pelo conhecimento adquirido ao longo do 

processo de ensino aprendizagem. 
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Na organização do ambiente educativo, cabe, também, ao adulto delinear “uma rotina diária 

consistente que apoie a aprendizagem ativa “(Hohmann &Weikart, 2007, p.8). As partes 

constituintes de uma rotina diária são comparadas por Hohmann e Weikart (2007) a pegadas num 

trilho, pois, “Ao seguirem o caminho as crianças envolvem-se em variadas aventuras e experiências 

que lhes interessam” (Hohmann & weikart, 2007, p.224).  

A posição do adulto, nesta perspetiva curricular, deve ser de observador, atento e criativo, 

propondo e lançando desafios constantes às crianças, de forma a rentabilizar ao máximo toda a 

organização da sala de atividades. Só assim o educador proporcionará à criança experiências 

variadas, questionará a criança e suscitará a sua reflexão acerca das experiências vividas, ajudando-

a a pensar e a construir o seu pensamento. 

A organização do tempo na educação de infância é um importante fator de ponderação para o 

educador pois é da competência deste profissional a organização temporal tendo em vista um 

melhor aproveitamento e desenvolvimento do seu grupo de crianças. 

A organização temporal é também bastante privilegiada na abordagem High/Scope, e o objetivo do 

estabelecimento de uma rotina diária tem como objetivo principal “fazer com que o tempo seja um 

tempo de experiências educacionais ricas em interações positivas”. (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 e momentos de saídas para a comunidade e, em caso de necessidade, poder-

se-á ainda dedicar algum tempo aos momentos de alimentação e descanso. A organização temporal, 

em articulação com a organização espacial, quando adequadas às características do grupo, favorece 

o desenvolvimento das crianças. 

Os tempos de recreio devem também ser respeitados e orientados. Neste espaço de tempo, as 

crianças têm liberdade para desenvolver atividades mais livres, movimentando-se 

espontaneamente, explorando caraterísticas suas que não alcançam quando limitadas a quatro 

paredes. Contudo, os adultos deverão orientar estes momentos interagindo com as crianças, e não 

se limitando a vigiar as suas brincadeiras.  

Efetivamente, as salas de educação de infância da CPM respeitam estes modelos pedagógicos 

principais: a Pedagogia em participação, de uma criança ativa e valorizada enquanto “Ser Pensante” 

e o Currículo HighScope que valoriza os processos-chave – Interações, Rotinas, Espaço e Tempo. Os 
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princípios destes modelos em parceria com uma práxis de abordagem de projeto na educação de 

infância são a base da ação pedagógica na CPM.  

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. Os princípios aqui desenvolvidos que fundamentam os modelos pedagógicos da ação 

educativa da CPM têm por base a afirmação do respeito e diálogo por todos os indivíduos e grupos 

envolvidos no processo educativo “num contexto de respeito pelos direitos humanos, incluindo o 

respeito pelos direitos da criança, entre os quais se conta o direito a aprender” (Oliveira-

Formosinho, Gambôa, 2011). 

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, 

organização e avaliação do ambiente educativo. Estes modelos preconizados pela equipa 

pedagógica são de extrema importância na regulação e fundamentação das práticas individuais em 

sala, sendo que cada educadora segue e elabora o seu projeto curricular de sala tendo em conta as 

especificidades do grupo que acolhe e das suas ideologias na prática da profissão de Educadores.  

4. Organização das equipas de Sala do Pré-Escolar  

Sala Número de crianças Educadoras Auxiliar Sala 

Sala dos Astronautas 24 1 1 

Sala dos Aventureiros  25 1 1 

Sala dos Amigos 25 1 1 

Total 74 3 3 

 

 

5. Importância do Envolvimento Parental 
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Pretende-se que a educação no Pré-escolar proporcione às crianças a aquisição de experiências 

positivas para o seu desenvolvimento, respeitando sempre todas as suas necessidades e 

caraterísticas. As famílias devem ter, também, um papel ativo neste processo proporcionando assim 

às crianças, oportunidades de aprendizagem e cooperação com os outros. 

A relação estabelecida entre todos os profissionais que participam na educação da criança e os 

encarregados de educação, assume diversas caraterísticas, na medida em que existe a troca de 

informações centrada em cada criança sobre o que lhe diz respeito, por exemplo, qual o seu 

progresso, o que realizou, como passou o dia, e entre muitas outras informações.  

Os educadores têm como função dar continuidade à educação que a criança recebe no seu seio 

familiar, mas, para isso, é necessário que o educador conheça o contexto familiar de cada criança 

para que possa agir conforme as necessidades de cada uma.  

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 

para que estes participem na vida do Pré-Escolar. 

“...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).  

A família surge como o principal ponto de inserção da criança, ou seja, é vista como primeiro lugar 

no qual a criança aprende a viver e um meio para o desenvolvimento de caraterísticas específicas 

que ajudam na construção do seu próprio eu. Sendo um dos principais intervenientes na educação 

da criança, a família, deverá ter um papel ativo na vida da criança e a sua presença deverá ser 

constante e adequada para que seja benéfica para o pleno desenvolvimento da criança em 

colaboração com outros agentes educativos.  

Nos dias de hoje, as crianças passam muito tempo na Instituição, 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 
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qualidade educativa, o que significa que os educadores são conscientes da importância da relação 

do Pré-escolar 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/jardim de infância 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.  

 

 

 

 

6. Objetivos Gerais do Projeto 
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 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 critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Plano Anual de atividades 

             7.1 Objetivos segundo as OCEPE (2016) 
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Áreas de conteúdo Objetivos Estratégias 

 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 escrita  

 Incentivar o conhecimento e o respeito pela língua 

portuguesa.  

 Dinamização e visita a eventos culturais 

que promovam a comunicação e partilha 
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 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. 

de 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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7.2 Propostas de Atividades 

 
 

Mês Propostas atividades/ Temas 

Setembro Receção das crianças 

Início do Outono 

Outubro Reuniões de pais  

Dia da Alimentação 

Visita aos parques: Parque da Lavandeira/Parque Biológico/Serralves 

Halloween (dia das Bruxas) 

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

Visita aos parques: Parque da Lavandeira/Parque Biológico/Serralves 

Dia Nacional do Pijama  

Ação de Parentalidade – Tema a definir 

Fotógrafo 

Dezembro Visita aos parques: Parque da Lavandeira/Parque Biológico/Serralves 

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

Visita do Pai Natal 

Saída 

Janeiro 

 

Dia dos Reis 

Inverno 

Fevereiro 

 

Dia do amigo  

Carnaval 

Março 

 

Visita à Biblioteca Municipal 

Semana do Ambiente 

Visita às instalações da Suldouro 

Abril 

 

Páscoa/ Caça ao ovo 

Ação de Parentalidade – tema a definir 

Dia Mundial da Terra 

Visita ao Pavilhão da Água 

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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8. 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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9. 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 na sala após higienizar as 

mãos e os espaços, este momento é um complemento do pequeno-almoço. 

10h/11h15 

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

crianças realizam a higiene antes do almoço. 

11.45h/13h 

Almoço – no 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 - Com a exceção das crianças finalistas todos os grupos realizam a sesta. A sala 

dos 3 anos faz a sesta na sua sala e na sala dos 4 anos a sesta é feita no ginásio 

permitindo o distanciamento entre os catres possível e aconselhado pelas normas da 

DGS. 

15h 
Atividade orientada ou atividade de jogo espontâneo na sala ou no exterior - 

Atividade orientada com carácter mais lúdico no interior ou exterior da sala.  

15h45/16.30h 

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 18h15 é dado pelo infantário tostas e fruta. 

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

 10.1 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, através da plataforma Zoom 

Depois de definidos os objetivos para este ano no projeto pedagógico, pretendemos se possível 

manter algumas parcerias tal como no ano transato: 

• Grupo Folclórico da Madalena; 

 

10.2 Equipa multidisciplinar 

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

semanalmente as Atividades Curricular:  

 Xeque-Mate responsável por lecionar Xadrez  

 

Estas atividades realizam-se em horário letivo de outubro a julho, são lecionadas por docentes 

especializados e decorrem nas nossas instalações.  
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11. 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. 

Segundo as OCEPE “A avaliação na educação pré-escolar é reinvestida na ação educativa, (…), uma 

avaliação formativa por vezes também designada como “formadora” (…) é, simultaneamente uma 

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

educativo.” (2016) 

Tal, como referido anteriormente a avaliação na Educação Pré-escolar assume uma dimensão 

formativa, sendo um processo continuo e do quotidiano, o educador deve procurar respostas sobre 

o quê, como e quando avaliar de modo a que as práticas educativas sejam coerentes e eficazes, 

trazendo assim resultados positivos a todo o processo. 

A educação Pré-escolar é perspetivada no sentido da educação ao longo da vida, a avaliação desse 

processo contribuiu para as condições com sucesso da etapa seguinte. 

 A avaliação possibilita ao educador tomar consciência da sua ação, adequando o processo 

educativo às necessidades das crianças e do grupo, e à sua evolução, assim sendo é um ato 

pedagógico. 

Avaliar ajuda a obter informações que tem de se compreender e ser interpretadas pelo educador 

de modo a que possam ser usadas para ajudar as crianças a melhorar o seu desempenho e a facilitar 

a aquisição de novas aprendizagens e conhecimentos. Este processo está presente em todas as fases 

do programa educativo. 

Ao longo do ano letivo este projeto será analisado em reuniões pedagógicas, semanalmente. Serão 

elaborados também relatórios de avaliação semestralmente. 
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12. Disposições finais 

 12.1 Período de vigência 

O presente projeto pedagógico tem um período de vigência de um ano letivo 2020/ 2021 (entra em 

vigor a 01 de outubro de 2020 e termina a 31 de julho de 2021). O tema “Vamos cuidar do meio 

ambiente” 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. 

Referências bibliográficas 

 Katz, L. Chard, S. (1997). A abordagem de projecto na educação de infância. Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian 

 Oliveira-Formosinho, J., Araújo, S. (2013). Educação em Creche: participação e 

diversidade. Porto: Porto Editora.  

 Oliveira-Formosinho, J.(org.), Spodek, B. Brown, A.C., Lino, D., Niza, S. (1998). 

Modelos curriculares para a educação de infância. 2ª edição. Coleção Infância. Porto: 

Porto editora. 

 Oliveira-Formosinho, J. Gambôa, R. (2011) O Trabalho de Projeto na Pedagogia-em-

Participação. Coleção Infância: 17. Porto: Porto Editora 

 Oliveira, Formosinho, J.(org.). (2013). Modelos curriculares para a Educação de 

Infância, construindo uma práxis de participação. 4ª edição. Coleção Infância. Porto: 

Porto editora 

 Portugal. G. (1992) Ecologia e Desenvolvimento Humano em Brofenbrenner. Porto: 

coleção Cidine. 

 Silva, I, (coord) et,al. (2016) Orientações Curriculares para a Educação Pré escolar: 

Ministério da Educação/Direção – Geral da Educação (DGE) - OCEPE 

 Vasconcelos (1990) Modelos Pedagógicos na Educação Pré-escolar: Que pensam os 

Educadores? Aprender. (pp. 11-44) 

 Fisher,GN. (1994).Psicologia Social do Ambiente. Lisboa: Instituto Piaget;  


