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1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 

Um Projeto Pedagógico (PP) 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 Casa do Povo da Madalena (CPM) define 

objetivos e estratégias para as atividades a que se propõe desenvolver ao longo de um ano letivo. 

Partindo do PP cada educadora define o Projeto Curricular de Grupo (PCG) para o grupo de crianças 

que acolhe no ano letivo vigente. O PP é, deste modo, um documento orientador onde encontramos 

a contextualização de toda a ação pedagógica para um ano letivo.   

A implementação do PP 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 imagem e conceito de criança. Por se tratar de um instrumento 

dinâmico, funciona como um documento orientador de práticas comuns a diferentes salas de 

atividades que tem como objetivo comum a educação de infância. 

A palavra educação define-se como um processo que envolve o desenvolvimento holístico de um 

indivíduo, sendo norteado por outrem no que concerne à aquisição de competências. Segundo Delors 

et al. (1996), “Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação surge como um trunfo indispensável 

à humanidade na sua construção dos ideais da paz, da liberdade e da justiça social” (p. 11). Educar é, 

de facto, 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. O ano 2020 trouxe, talvez, um dos maiores desafios sociais à 

humanidade com o aparecimento da Pandemia de COVID-19 e, neste sentido, toda forma de viver o 

quotidiano, as relações sociais, o pensar, o bem-estar físico e emocional, a educação e a saúde 

ficaram, impreterivelmente, interligadas. Uns dos maiores desafios nas instituições educativas conduz 

à seguinte questão: “Como viver com o vírus e continuar a promover ambientes educativos ricos e 

estimulantes sem perturbar a vida das crianças em todas as suas vertentes?” 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO E LEGAL DOS PRINCÍPIOS 
EDUCATIVOS DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

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

escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de formação ao longo da vida, sendo 

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” (p. 670).  

Por conseguinte, importa refletir sobre a ação pedagógica dos educadores de infância, uma vez que 

se distingue dos restantes docente já que a infância é associada aos afetos que, forçosamente, 

persuadem o processo de desenvolvimento da criança (Dotta, Marta, Soares, & Matiz, 2014). Tendo 

em conta a questão afetiva relacionada com esta profissão, importa que as relações estabelecidas 

entre educador-criança sejam pautadas pela “afetividade, porque o Jardim de Infância, para além de 

ser um espaço lúdico e de aprendizagem, é também um lugar de alegria, de laços de afetos, de 

emoções, de diálogo, de partilha” (Marta, 2015, pp. 146-147) onde todos os envolvidos convivem 

num clima salutar e feliz. 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.  

Neste sentido, o papel do educador é fulcral, uma vez que este tem a liberdade de construir, gerir e 

desenvolver o currículo, organizando espaço e materiais, para que, às crianças, sejam oferecidas 

experiências educativas de forma integrada (Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de Agosto), em 

colaboração com toda a equipa educativa. Deste modo, a criança é assumida como uma “instância 

reguladora de todo o processo, o referente central em torno da qual [o educador de infância] terá de 

organizar toda a sua acção como [gestor] do currículo” (Roldão, 1999, p. 56). É de extrema 

importância a intencionalidade educativa que um educador assume na sua intervenção profissional, 

permitindo, desta forma, atribuir sentido “à sua ação, ter um propósito, saber o porquê do que faz e 

o que pretende alcançar” (Lopes da Silva, Marques, Mata & Rosa, 2016, p. 13). Assim sendo e em 

consonância com os referidos autores, as crianças realizam aprendizagens com sentido, sendo 

capazes de mobilizar saberes em diferentes situações do quotidiano “desenvolvendo atitudes 

positivas face às aprendizagens e criando disposições favoráveis para continuar a aprender” (p. 31).  
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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.  

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. De 

acordo com Oliveira-Formosinho e Barros (2019) em relação à participação ativa da família “cria 

oportunidades importantes para a aprendizagem das crianças e para a aprendizagem dos pais. De 

facto, estes constroem uma visão mais rica e complexa acerca das aprendizagens das crianças” (p. 

21). De ressalvar que toda a criança possui potencialidades inatas que devem ser estimuladas e 

desenvolvidas. Portanto, torna-se fundamental o investimento 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 e para a compreensão do 

dinamismo a que estão expostas diariamente. O desenvolvimento de cada um é resultado das 

vivências e relações com os outros e com o meio envolvente. O esquema a seguir representa 

consagra em si uma síntese clara daquilo que foi referido sobre toda a intencionalidade educativa da 

EPE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lopes da Silva et al., 2016, p. 7 
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3. ENQUADRAMENTO PRAXEOLÓGICO DA TEMÁTICA DO 
PROJETO: “EMOCION’ARTE”  

 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) funcionam como um documento 

regulador da vida no jardim de infância. Assim, as OCEPE “destinam-se a apoiar a construção e gestão 

do currículo no jardim de infância [sendo] da responsabilidade de cada educador/a, em colaboração 

com a equipa educativa do estabelecimento educativo/agrupamento de escolas (Lopes da Silva et al., 

2016, p. 5) desenvolver este trabalho. De sublinhar que as OCEPE não funcionam como uma receita 

que deve ser seguida escrupulosamente, “mas sim uma referência para construir e gerir o currículo, 

que deverá ser adaptado ao contexto social, às características das crianças e das famílias e à evolução 

das aprendizagens de cada criança e do grupo” (p. 13).  

O ano letivo de 2021/2022 é iniciado com uma crescente vontade em melhorar as práticas 

profissionais e dinamizar um ambiente educativo que assegure o bem-estar físico e emocional das 

crianças e promova a interação global com o mundo envolvente. Prestar um serviço de creche e 

Educação Pré-Escolar de qualidade às crianças valorizando a diferenciação pedagógica e o caráter 

holístico da educação são os objetivos pelos quais se rege a ação pedagógica de toda a equipa 

educativa. É nossa missão proporcionar situações diversificadas de aprendizagem, contribuindo para 

o desenvolvimento equilibrado da criança. As orientações poderão contribuir para que a frequência 

da criança num estabelecimento educativo “se torne motor de cidadania, alicerce de uma vida social, 

emocional e intelectual” (Vasconcelos, 1990). Em conformidade com as OCEPE,  

A relação que o/a educador/a estabelece com as crianças assume diversas formas, que têm de ser 
intencionalmente pensadas e adaptadas às situações. Estar atento/a e escutar as crianças, ao longo dos vários 
momentos do dia, permite ao/à educador/a perceber os seus interesses e ter em conta as suas propostas para 
negociar com elas o que será possível fazer, ou para se decidir em conjunto o que é de continuar ou o que está 
terminado, para se passar a uma nova proposta. Neste processo relacional, o/a educador/a: apoia as atividades 
escolhidas pelas crianças e a realização das que propõe; valoriza de forma empática os trabalhos apresentados 
pelas crianças, as suas descobertas e as soluções que encontram para resolver problemas e dificuldades; estimula 
quem tem mais dificuldade em partilhar o que pensa; modera debates e negociações; propõe ainda ideias que 
levem as crianças a terem vontade de melhorar o seu trabalho. (Lopes da Silva et al., 2016, pp. 24-25) 

Portanto, tendo em conta aquilo que foi referido e após diversos momentos de reflexão em equipa 

educativa, foi possível chegar-se à conclusão de que o PP teria como tema central as emoções e a 

arte, numa simbiose que deu lugar ao nome “Emocion’arte”. Conforme o próprio nome indica, 

pretende-se promover uma abordagem à educação estabelecendo ligação entre as emoções e a 

diferentes formas de acesso à arte, num clima de fruição e autoconhecimento.  

De forma a organizar a intencionalidade pedagógica, a equipa de educadoras da CPM definiu as 
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finalidades educativas gerais para que este projeto seja comum a todas as salas de atividade, havendo 

ao longo do ano comemorações conjuntas. Não menos importante será de referir que cada equipa 

de sala traçará os objetivos para o grupo de crianças que recebe tendo em conta os interesses e 

necessidades de aprendizagem de cada criança e do grupo em geral. 

Note-se que, é importante ter como referência o núcleo de aprendizagem abaixo representado. 
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4. 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 por base algumas teorias 

explicativas e estudadas no referido contexto. Para tal caraterização decidimos basear-nos nas 

publicações dos Modelos Curriculares e Pedagógicos para a educação de infância de Oliveira-

Formosinho e Araújo focando-nos nos princípios que são comuns a toda a equipa e que se 

apresentam neste ponto. 

Um modelo curricular é definido por Spodek e Brown (2002) como uma “representação ideal de 

premissas teóricas, políticas, administrativas e componentes pedagógicas de um contexto que visa 

obter um determinado resultado educativo” (p. 195). Também Oliveira-Formosinho (2007 a,b, citada 

por Formosinho, 2013) diz que um “modelo pedagógico refere-se a um sistema educacional 

compreensivo que se caracteriza por culminar num quadro de valores, numa teoria e numa prática 

fundamentada” (p. 16). A pedagogia, por sua vez, encontra-se organizada em torno de saberes que 

são construídos “na ação situada em articulação com as concepções teóricas e com as crenças e 

valores” (Oliveira-Formosinho, 2007, p. 14). Formosinho (2013) refere que a práxis pedagógica, além 

de ser sustentada na triangulação praxiológica, adicionam-se, identicamente, “teorias e modelos (…) 

princípios éticos, morais e deontológicos (p. 15). 

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

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

sendo que o educador serve de mediador das mesmas. Acreditamos que o acompanhamento 

pedagógico é fundamentado por modelos curriculares que assentam numa educação 

socioconstrutivista, 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 práxis de participação que se orienta 

essencialmente numa abordagem de trabalho de projeto, contemplada, essencialmente, pelo 

modelo curricular High/Scope. Vasconcelos (1997) elucida que a abordagem socioconstrutivista 

atenta que o saber é concebido “a partir da prática social e é cultural e historicamente enquadrado 

(p. 37), sendo que tal conhecimento é produzido através de um processo que envolve negociação e 

anuência. Desta forma, e tendo presente a opinião de Mondin e Dias (2013), a interação estabelecida 

entre educador-criança assume “um caráter marcadamente dialógico; todas as funções no 
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desenvolvimento da criança surgem duplamente: primeiramente, no nível social, ou seja, 

interpessoal; e, posteriormente, no nível individual (intrapessoal)” (p. 489). Oliveira-Formosinho 

(2007, citada por Araújo, 2014) expõe que ao ser adotada a perspetiva socioconstrutivista é, pois, 

favorecida “a criação de oportunidades para a participação da criança através de um exercício 

quotidiano em que este seu direito fundamental sai de uma existência burocrática (…) para uma 

presença real na esfera praxeológica” (p. 103). Ainda na ótica de Mondin e Dias (2013) e à luz dos 

pressupostos defendidos nesta teoria sociocultural é fulcral que o educador estimule e desenvolva 

este tipo de aspetos com as crianças, garantindo “que cada novo ser humano precisa se apropriar das 

qualidades e aptidões humanas já criadas pelos homens no decorrer de suas vidas, garantidas pela 

transmissão da cultura” (p. 490). 

Um dos eixos estruturantes da ação pedagógica assenta na Metodologia de Trabalho de Projeto 

(MTP) que, como definem Katz e Chard (1997), 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” (p.4). As crianças colocam questões, resolvem 

problemas e 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.  A MTP tem em si características 

de natureza participativa que se direcionam para os modelos curriculares do Movimento da Escola 

Moderna (MEM), Reggio Emilia e Pedagogia-em-Participação.  

Assim sendo, um projeto é definido, segundo Katz e Chard (1997), como um estudo que é realizado 

em profundidade tendo por base um determinado assunto que uma ou mais crianças refletiram e, 

por conseguinte, demonstraram ter curiosidade em explorar e desenvolver o mesmo. Um trabalho 

de projeto não tem tempo de duração definido, uma vez que poderá durar semanas, meses ou até 

mesmo um ano, elementos que se encontram subordinados aos interesses e idades das crianças 

(Lino, 2013). Neste sentido, o educador ao assumir um papel ativo no desenvolvimento desta 

metodologia assume “a responsabilidade de apoiar as dinâmicas cognitivas e sociais e providenciar 

os recursos para a aprendizagem das crianças” (Hoyuelos, 2004, citado por Lino, 2013: p. 131). 
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Malaguzzi (2001, citado por Lino, 2013), coloca a tónica na discussão, na sugestão e apresentação de 

ideias, sendo elementos que acabam por dar “sentido de pertença a uma cultura, [dar] valor à 

solidariedade interpessoal e [reforçar] a autonomia necessária para elaborar bons projetos” (p. 129). 

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

e desenvolvimento do trabalho; Fase III – Execução; Fase IV – Divulgação/Avaliação. Estas fases, 

apesar de terem uma sequência lógica não são estanques nem limitadoras do rumo que a exploração 

de determinado tema tome. Acrescentou-se, pois, que a MTP é uma forma de as crianças cooperarem 

entre si e ainda um meio, por excelência, impulsionador ao desenvolvimento das cem linguagens da 

criança (Katz & Chard, 1997; Lino, 2013). Seguindo esta linha de pensamento, importa acrescentar 

que o educador é um elemento fulcral na mediação de todo o desenvolvimento do projeto, desde a 

sua reflexão sobre a viabilidade cabal e ética do mesmo até à avaliação em simultaneidade com as 

crianças. Assim, é importante criar oportunidades para que as crianças estejam predispostas a 

aprender a aprender (Folque, 2012), adquirindo capacidades de prever, explicar e pesquisar, 

adicionado o facto de que se tornarão persistentes, reflexivas e abertas a novas ideias. Ora, se se 

pretende que as crianças sejam participativas e se desenvolvam civicamente é essencial que lhes 

sejam providenciadas experiências que incitem a isto mesmo (Oliveira-Formosinho & Lino, 2008). 

Portanto, a referida metodologia “é uma janela sobre o mundo, um mundo com múltiplas janelas” 

(Gambôa, 2011, p. 73) e um meio auspicioso para despertar conhecimentos que, certamente, ficarão 

no decorrer da vida da criança (Katz & Chard, 1997). 

Ora, 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 e construtivistas que 

impliquem a criança em processos de investigação, de que é exemplo a MTP. Além disso, torna-se 

num recurso que orienta as crianças a encontrarem outros recursos de que necessitam para a 

prossecução dos seus projetos. 

Continuamente, fundamentaremos algumas atitudes da nossa ação pedagógica com base no modelo 

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

cada objetivo e estratégia traçados para o desenvolvimento favorável das crianças. Segundo este 

modelo, a criança é um sujeito ativo nas suas aprendizagens, participando intensamente no seu 

próprio processo educativo. Orientamo-nos por este modelo pelo facto de a criança estar ativamente 
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envolvida nas suas aprendizagens e por poder intervir nas planificações, na execução de atividades 

e, posteriormente, na reflexão sobre o que foi feito. À criança é concebida 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 profissional considerar pertinente para o processo de ensino-aprendizagem do seu grupo. Da 

mesma forma, destacam-se os 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, destacando-se quatro 

pilares críticos: a ação direta sobre os objetos; a reflexão sobre as ações; a motivação 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. Assim sendo, a criação do espaço de 

aprendizagem, denominado de sala de atividades, torna-se a primeira e uma das mais importantes 

etapas de execução do Currículo High/Scope. Como tal, é fundamental que o espaço apresente 

materiais de aprendizagem que sejam: interessantes, estimulantes, variados, mutáveis, organizados 

e guardados de forma visível e acessível, para que as crianças os possam manipular livremente (Post 

& Holmann, 2002).  A organização da sala, de acordo com Lopes da Silva et al. (2016) “é expressão 

das intenções da educadora e da dinâmica do grupo, sendo indispensável que esta se interrogue 

sobre a sua função, finalidades e utilização” (p. 26). Como tal, neste local realizam-se atividades com 

cariz educativo, de forma individual e/ou em grupo (Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de Agosto). 

Neste sentido, a organização espacial e material das salas tem em vista a criação de um ambiente 

seguro, acolhedor de aprendizagens significativas e interativas para cada criança. Portanto, para 

todas as crianças urge a importância de garantir 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 
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bem definidas, com materiais e com atividades variadas em cada uma delas (Oliveira-Formosinho, 

2013). Efetivamente, as salas de educação de infância da CPM encontram-se organizadas tendo em 

conta os pressupostos defendidos pelas pedagogias de natureza participativa, onde a criança assume 

uma postura diligente e valorizada enquanto ser pensante, com vontades próprias e com uma voz a 

ser escutada.  

A equipa educativa considera essencial a questão das interações entre os adultos e as crianças e a 

valorização das opiniões e interesses das mesmas. Assim sendo, procuramos no nosso quotidiano 

escutar as ideias das crianças, sendo este o ponto de partida para todas as atividades, motivando-as 

para a realização das atividades e envolvendo-as nesta jornada de aprendizagem. Assim, a intenção 

pedagógica, seguindo a linha da MTP, parte das experiências, motivações, interesses e 

conhecimentos prévios das crianças para a concretização de um projeto. Este consagra em si a 

curiosidade, o desejo de saber e 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. A posição que o adulto 

assume, neste contexto, é de mediador de toda a situação e de observador atento e criativo daquilo 

que se está a vivenciar com o seu grupo de crianças. Só assim o profissional proporcionará 

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

ajudando-a a pensar e a construir o seu pensamento.  

Na organização do ambiente educativo, cabe, também, ao adulto delinear “uma rotina diária 

consistente que apoie a aprendizagem activa” (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 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, de igual forma, 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 interacções positivas” 

(Formosinho, 1998, p. 71). Importa referenciar, igualmente, que o tempo de recreio deverá ser um 

segmento temporal totalmente respeitado e valorizado. Durante este momento, as crianças têm 

liberdade para desenvolver atividades livres, movimentando-se espontaneamente, explorando 
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caraterísticas suas que não alcançam quando limitadas a quatro paredes. Não obstante, os adultos 

deverão orientar estes momentos interagindo com as crianças, não se limitando apenas a observar 

as suas brincadeiras. Corroborando com Lopes da Silva et al. (2016), o profissional ao assumir uma 

postura de observador e ao imiscuir-se nas brincadeiras das crianças sem qualquer interferência 

possibilita um conhecimento mais pormenorizado sobre  

os seus interesses, encorajar e colocar desafios às suas explorações e descobertas. Esta observação possibilita-lhe 
ainda planear propostas que partindo dos interesses das crianças, os alarguem e aprofundem. Deste modo, a 
curiosidade e desejo de aprender da criança vão dando lugar a processos intencionais de exploração e 
compreensão da realidade, em que várias atividades se interligam com uma finalidade comum, através de projetos 
de aprendizagem progressivamente mais complexos. Estes, ao integrarem diferentes áreas de desenvolvimento e 
de aprendizagem e ao mobilizarem diversas formas de saber, promovem a construção de alicerces para uma 
aprendizagem ao longo da vida. (p. 11). 

Por seu turno, 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 interagir sobre e com o mundo. Os princípios aqui patenteados servem como linha orientadora 

para as práticas desenvolvidas na instituição, cuja ação se baseia num ambiente de pleno respeito 

pelo que vem preconizado nos direitos da criança: direito à aprendizagem e à igualdade de 

oportunidades (Oliveira-Formosinho & Gambôa, 2011).  

Dando continuidade ao que foi exposto, importa acrescentar que o vínculo estabelecido com a família 

deve ser valorizado partindo da identidade da criança e é nela que se vai espelhar o seu crescimento 

ao longo da vida. As interações adulto-criança-família colocam a criança no epicentro da ação, uma 

vez que reclama o papel do adulto como facilitador de aprendizagens e promotor de autonomia e 

confiança da criança. Por tudo isto, o educador de infância deve conceber e desenvolver uma ação 

pedagógica de qualidade, com vista à construção de aprendizagens integradas, através da 

observação atenta e constante, planificação, organização e avaliação do ambiente educativo. Estes 

modelos alvitrados pela equipa pedagógica são de extrema importância na regulação e 

fundamentação das práticas individuais em sala, sendo que cada profissional segue e elabora o seu 

PCG tendo em conta as especificidades do grupo que acolhe e das suas ideologias de trabalho com e 

para as crianças.  
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5. ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPAS DE SALA DA VALÊNCIA DE EPE  
 

De forma a ter uma noção mais clara e abrangente da composição da valência de EPE elaborou-

se a seguinte tabela: 

SALA NÚMERO DE CRIANÇAS EDUCADORAS AUXILIAR DE SALA 

Sala dos Ursinhos 25 1 1 

Sala dos Corajosos 25 1 1 

Sala das Estrelas 25 1 1 

Total 75 3 3 

 

Desta forma, é possível inferir que o número total de crianças a frequentar a valência da EPE é 

de 75, assim como o número de profissionais – docentes e não docentes – reporta ao número seis.  
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6. IMPORTÂNCIA DO ENVOLVIMENTO PARENTAL 
 

Pretende-se que a educação em contexto de creche e EPE proporcione às crianças a aquisição de 

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

e características. As famílias devem ter, também, um papel ativo neste processo proporcionando às 

crianças oportunidades de aprendizagem e cooperação com os outros. 

Oliveira Formosinho e Formosinho (2013) espelham a máxima de que a democracia se encontra “no 

coração das crenças, valores e princípios [do modelo referido, promovendo a] igualdade para todos e 

a inclusão de todas as diversidades” (pp. 29-30). Este princípio encontra-se refletido nos eixos 

pedagógicos ser/estar e pertencimento e participação, onde a criança deverá sentir que pertence ao 

contexto onde se encontra inserida, sendo respeitada (Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2013). 

Efetivamente, a conexão que é estabelecida entre o centro educativo e as famílias facilita “o 

desenvolvimento de sentimentos de pertença ao centro – pedagogia dos laços” (Oliveira-Formosinho 

& Formosinho, 2013, p. 35). A Pedagogia-em-Participação arroga um papel bastante preponderante 

à família, uma vez que a presença da mesma nos contextos educativos proporciona um momento de 

criação de laços, um dos eixos preconizados nesta pedagogia (Oliveira-Formosinho & Araújo, 2013), 

que conduzirá a um clima de confiança e abertura. Também a Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, confere 

uma grande importância não só à “participação das famílias no processo educativo [mas também à 

comunidade envolvente cujo objetivo será a criação de] relações de efectiva colaboração” (p. 672) e 

ainda Lopes da Silva et al. (2016) referem que a coadjuvação entre estes atores sociais é um meio 

auspicioso para as crianças ampliarem e enriquecerem as suas aprendizagens. 

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

encarregados de educação é essencial, dado que a troca de informações é extremamente relevante 

para ser feito um trabalho em plena articulação. Em consonância com Lopes da Silva et al. (2016) e 

estabelecendo a dialética com tudo aquilo que vem a ser explanado ao longo deste documento, 

processos como 

Observar, registar, documentar, planear e avaliar constituem etapas interligadas que se desenvolvem em ciclos 
sucessivos e interativos, integrados num ciclo anual. O conhecimento que vai sendo elaborado ao longo destes 
ciclos envolve um processo de análise e construção conjunta com a participação de todos os intervenientes 
(crianças, outros profissionais e pais/famílias), cabendo ao/à educador/a encontrar formas de comunicação e 
estratégias que promovam esse envolvimento e facilitem a articulação entre os diversos contextos de vida da 
criança. (p. 13). 

Por este mesmo motivo, os educadores têm como função dar continuidade à educação que a criança 
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recebe no seu seio familiar, mas, para isso, é essencial que o profissional conheça o contexto familiar 

de cada uma das crianças para que possa agir conforme as necessidades de cada uma.  Esta 

articulação é construída ao longo do tempo, mas é necessário encontrar diferentes meios para que a 

participação seja promovida, o que implica, efetivamente, uma reflexão contínua do trabalho de 

envolvimento com os pais, de maneira a promover atividades apelativas e motivadoras para que estes 

participem na vida educativa. 

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.  (Lopes da Silva et al., 2016, p. 9)  

A família surge como o principal ponto de inserção da criança, ou seja, é tida em conta como primeiro 

lugar onde a criança aprende a viver e um meio para o desenvolvimento de caraterísticas específicas 

que ajudam na sua autoconstrução. Sendo a família um dos principais intervenientes na educação da 

criança, deverá assumir um papel ativo e a sua presença deverá ser constante e adequada para que 

seja benéfica para o pleno desenvolvimento do(a) respetivo(a) educando(a) em colaboração com 

outros agentes educativos.  

Atualmente, as crianças passam muito tempo no jardim de infância, sobretudo por motivos laborais 

dos seus pais. Esta longa permanência no espaço educativo deve ser acompanhada de uma maior 

relação entre as duas valências e a família. A participação desta na vida educativa é cada vez mais 

vista como um indicador de qualidade, o que significa que os educadores são conscientes da 

importância desta relação. A participação e o envolvimento da família nas atividades são vantajosos 

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

Urge a importância de colocar a seguinte questão: Envolvimento parental na creche e EPE: Que 

estratégias para a sua promoção? Assim, 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. O contexto 

educativo deve manter sempre uma comunicação ativa com a família de modo que ambas as partes 

estejam ao corrente do desenvolvimento da criança. O educador deve conhecer as famílias e 

aproximar-se de cada contexto familiar, conseguindo aproximar-se da criança tendo em conta os seus 

interesses, num clima de compreensão e de relação próxima. Neste contexto de pandemia as relações 
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sociais são, sem dúvida, o maior desafio, contudo, em conjunto construir-se-ão estratégias para a 

aproximação em segurança, mantendo o respeito e a cumplicidade tão importantes para o 

desenvolvimento harmonioso da criança. A CPM valoriza a comunicação diária com as famílias 

havendo uma ferramenta tecnológica que funciona como uma janela para o dia-a-dia da criança – a 

plataforma EDUCABIZ – onde as educadoras registam tudo aquilo que observam e acontece com as 

crianças.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
IMP03.PC04                                                                                                                                                18 

7. OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO 
 

O PP da CPM incidirá o seu foco nas emoções ligadas à arte: Emocion’arte. Dado o cenário pelo qual 

passamos em virtude da pandemia e outras situações do quotidiano, tornou-se pertinente exercer 

uma reflexão sobre uma área tão pouco explorada junto das crianças: as emoções.  

Para além disto, a arte surge como uma forte aliada das emoções no sentido de libertar as inibições 

de cada uma das crianças e ainda de as fazer imergir numa rede de criatividade, imaginação e sentido 

crítico. Portanto, tendo em conta que vivemos num mundo cada vez mais multicultural e global, 

importa que o contacto com a arte e as emoções seja uma constante para que o ser humano cresça 

de forma ajustada, completa e com sentido. Apresentam-se, de seguida, os objetivos gerais do PP 

definidos em consonância com a equipa educativa da instituição. Assim, pretende-se: 

• Desenvolver a capacidade de questionar, compreender, criticar e respeitar as diferentes visões 

de um determinado ponto de vista. 

• Explorar competências socioemocionais. 

• Promover a observação e apreciação de algumas obras artísticas e literárias. 

• Reconhecer as diferentes linguagens corporais. 

• Identificar as suas próprias emoções e dos outros. 

• Propor à criança expressar a sensibilidade e desenvolver o seu imaginário. 
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8. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

8.1. 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. 

❖ Respeitar o desenvolvimento individual de cada criança e a 

cultura familiar que a define. 

❖ Promover o conhecimento de si próprio na interação com o 

meio físico e social. 

❖ Enriquecer a capacidade de interação social e domínio 

sobre as próprias emoções de si e do outro. 

❖ Valorizar o diálogo e vida democrática. 

❖ Sensibilizar para a necessidade de 

preservar o meio ambiente de forma a 

garantir a continuidade do planeta. 

❖ Envolver as famílias na construção de 

independência e autonomia e na dinâmica 

da instituição.  

❖ Proporcionar oportunidades em que as 

crianças se autoconheçam através de 

diferentes interações (locais, pessoas, 

etc.). 

 

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. 

❖ Criar oportunidades para as crianças se 

envolverem em jogos com regras pré-

estabelecidas. 

❖ Utilizar padrões diferentes adequando à 

atividade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Domínio da 
Educação 
Artística 

❖ Incentivar à curiosidade pelo acesso à arte e à cultura. 

❖ Estimular a inteligência emocional através da arte. 

❖ 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. 

❖ Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o 

espaço e com os outros. 

❖ Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em 

diferentes situações. 

❖ Promover o interesse pela música e por participar em 

projetos com intencionalidade expressiva e musical. 

❖ Promover o desenvolvimento da acuidade auditiva e 

❖ 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 
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conhecimento de diferentes géneros musicais. 

❖ Desenvolver o sentido de ritmo e de relação do corpo com 

os outros e com espaço. 

❖ Promover o interesse por participar e se desafiar em 

atividades de descoberta do real e do imaginário. 

❖ Permitir o desenvolvimento expressivo através da dança 

utilizando diferentes manifestações coreográficas e a 

linguagem corporal. 

convencionais e não convencionais 

❖ Interpretar sons da natureza através da 

expressão corporal livre. 

 
 
 
 
 

Domínio da 
Linguagem 

Oral e 
abordagem à 

escrita  

❖ Incentivar o conhecimento e o respeito pela língua 

portuguesa. 

❖ 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 as 

emoções e sentimentos. 

❖ Dinamização e visita a eventos culturais 

que promovam a comunicação e partilha 

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 as emoções e 

arte. 

 
 
 

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 
conheciment
o do Mundo  

❖ Despertar a curiosidade pelo meio envolvente. 

❖ Promover o interesse por construir e fazer parte de um 

ambiente mais sustentável e sustentado em práticas 

ecológicas e saudáveis. 

❖ Promover a educação para os valores, atitudes e 

comportamentos que conduzem ao exercício de uma 

cidadania consciente e interventiva na sustentabilidade.  

❖ 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. 
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8.2. PROPOSTAS DE ATIVIDADES 
 

As propostas de atividade apresentadas foram planeadas no início do ano letivo podendo sofrer 

alterações que serão comunicadas atempadamente.  

Importa salvaguardar que serão assinaladas algumas datas que vão ao encontro do PP e que 

funcionam como momentos de verdadeiras aprendizagens. A possibilidade de realizar atividades que 

integrem um número elevado de participantes encontra-se subordinada à atual evolução pandémica, 

pelo que será avaliado oportunamente a comemoração das datas delineadas.  

 

MÊS PROPOSTAS ATIVIDADES/ TEMAS 

 
setembro 

Receção das crianças 
Reunião de apresentação das equipas de sala 
Início do Outono 

 

outubro 
Reuniões de pais  
Halloween (Dia das Bruxas) 

 
 

novembro 
Magusto 
Dia Nacional do Pijama 
Fotógrafo 

 
dezembro 

Festa de Natal  
Visita do Pai Natal 
Início do Inverno  

 
janeiro 

Dia do Obrigado 
Operação Nariz Vermelho 
Dia do Contrário 

 

fevereiro Dia do amigo  
Carnaval 

 

março 
Dia Mundial da Água 
Segunda reunião de Pais/ Enc. de Educação  

 
abril 

Páscoa/ Caça ao ovo 
Dia Mundial da Atividade Física 
Semana da arte 
Dia da Dança 

 
maio 

Dia da Família 
Piquenique 
Dia Internacional do Brincar 
Saída 

 
junho 

Dia Mundial da Criança 
Santos Populares (Cascata e Arraial)  
Saída 

 

julho 
Festa de Final de Ano  
Passeio de Final de Ano 
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8.3. CALENDÁRIO ESCOLAR 
 

As atividades planeadas e seguidamente apresentadas surgem como meras propostas de 

desenvolvimento pedagógico que podem ser alteradas tendo em conta a especificidade da ação 

pedagógica e/ou outros fatores externos que se repercutam em entraves ou mais valias para a 

melhoria do ambiente educativo. As datas assinaladas podem sofrer alterações que são informadas 

com a devida antecedência a toda a comunidade educativa. Durante o ano letivo podem ser realizadas 

outras visitas ao exterior que sejam adequadas ao tema do PP ou do PCG. 

 

ATIVIDADE DATA PREVISTA 

Receção das Crianças 2 de setembro 

Apresentação da equipa de sala setembro 

Halloween (Dia das Bruxas) 29 de outubro 

Fotógrafo novembro 

Magusto Semana de 11 de novembro 

Dia do Nacional do Pijama 22 de novembro 

Visita do Pai Natal / saída 18 de dezembro (a confirmar) 

Dia do Obrigado 11 de janeiro 

Operação do Nariz Vermelho janeiro 

Dia do Contrário 31 de janeiro 

Dia do Amigo 14 de fevereiro 

Carnaval 25 de fevereiro 

Segunda Reunião de Pais Março 

Dia Mundial da Água 22 de março 

Dia Mundial da atividade física 6 de abril 

Páscoa/ caça ao ovo 14 de abril 

Semana da Arte 18 a 28 abril 

Dia da Dança 29 de abril 

Dia da Família - piquenique 15 de maio 

Saída maio 

Dia Internacional do Brincar 28 de maio 

Dia Mundial da Criança 1 de junho 

Santos Populares (cascata e arraial) 22 de junho 

Festa Final de Ano 2 de julho 

Passeio de Final de Ano julho 
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9. ORGANIZAÇÃO DO TEMPO EDUCATIVO 
 

HORÁRIO TEMPO EDUCATIVO 

7h30/9h30 Momento de chegada – A receção das crianças é feita no local designado para tal e após ser medida 
a febre e desinfetadas as mãos e pertences da criança ela é encaminhada à sala pela funcionária 
que faz a receção.  

9h30 Lanches da manhã – As crianças que chegam até às 9h30 comem uma peça de fruta dada pela 
instituição. Este momento serve de complemento do pequeno-almoço, tomado em casa. 

 

10h/11h15 

 

Acolhimento/ Reunião de grupo – momento de grande grupo para acolher cada criança e permitir 
a participação ativa de cada um em contexto de grande grupo. 

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 ou em pequenos grupos nas diferentes áreas da sala 
ou no espaço exterior. 

11h15 Momento de higiene pessoal das crianças – Com auxílio do adulto na casa de banho as crianças 
realizam a higiene antes do almoço. 

11h30 

Almoço – é utilizado o espaço da copa/ 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 todas as famílias.  

2h30/15h Sesta – os catres são dispostos na sala de forma a permitir algum distanciamento entre cada um, 
assim como as crianças dormem desencontradas.  

15h Atividade orientada ou atividade de jogo espontâneo na sala ou no exterior - Atividade de transição 
que poderá ser orientada pela equipa ou de exploração espontânea das crianças.  

16h Lanche - É servido na copa/ no refeitório, de acordo com o plano de contingência, este é servido 
de modo desfasado. 

 

16h /19h 

Durante este período ocorrem diferentes momentos:  
Atividades de jogo espontâneo na sala ou no exterior 
Horário de atendimento da educadora aos pais - É o momento favorável e propício à troca de avisos 
e de informação sobre a criança, que a família ou equipa educativa considerem pertinentes. 
Reforço do lanche – Às 18h15m é dada uma peça de fruta e tostas fornecidas pela instituição. 

Saída das crianças da CPM – A saída das crianças ocorre até às 19h.  
A entrega das crianças é feita pela colaboradora destinada para esta tarefa no local indicado para 
tal e garantindo a higienização e o distanciamento de todas as crianças. 
É também assegurado que todos os pais cumprem os circuitos de deslocação no espaço exterior 
assim como utilizam o gel desinfetante e a máscara nos momentos de chegada  
e entrega das crianças. 
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10. AS PARCERIAS INSTITUCIONALIZADAS 

10.1. PROJETOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL, PEDAGÓGICA E 
SOCIAL 
 
Com o PP preconizado pretende-se sempre dar resposta aos interesses e às necessidades das crianças 

e estimular, através de diferentes atividades lúdicas, o desenvolvimento e aprendizagens significativas 

destas. Para tal, temos todos os anos institucionalizadas algumas parcerias que vêm complementar o 

valor educativo e a transmissão de conhecimentos interdisciplinares.  

A este nível, ao longo do ano letivo 2021/2022, mantemos apenas a parceria com o Projeto 

Felizmente que está responsável junto com a Direção e Direção Técnica da CPM pelo plano de 

contingência institucionalizado, os serviços de Terapias (psicologia, terapia da fala e ocupacional) /e 

possibilidades de intervenção. Instituímos, ainda, vínculo com empresas externas que sustentam as 

atividades (de enriquecimento) curricular: Múltipla Escolha, Xeque-Mate e Solinca. Importa referir 

que a CPM conta o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Junta de Freguesia da Madalena 

e outras associações locais, assim como, com a colaboração das parcerias institucionalizadas, sendo 

exemplo disso a Santa Casa da Misericórdia de Gaia – Lar Tavares Bastos. 

Como prática já comum desta instituição iremos possibilitar a visita do fotógrafo em datas especiais 

e outros agentes da comunidade que irão enriquecer o quotidiano crianças, garantindo sempre, em 

primeiras instâncias, as normas de segurança de toda a comunidade. 
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10.2. ATIVIDADE CURRICULAR/ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
PARA A EPE 
 

A oferta de Atividades de Enriquecimento Curricular será avaliada a cada trimestre tendo em conta a 

evolução da pandemia. Cada sala de EPE frequenta estas atividades uma vez por semana, sendo que 

apenas a natação é num espaço exterior à CPM. 

ATIVIDADE DIA DA SEMANA 

Natação  2ª, 3ª e 6ª feira  

Xadrez 3ª e 6ª feira 

Academia Desportiva 2ª e 6ª feira 

 

 

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. 

A avaliação vem clarificada na Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011, de 11 de Abril, onde o processo 

avaliativo é “contínuo e interpretativo que procura tornar a criança protagonista da sua 

aprendizagem” (p. 1). Também Lopes da Silva et al. (2016) acrescentam que “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).  

Para que seja possível chegar à avaliação, o educador de infância deverá ter passado por processos 

que garantem a intencionalidade educativa, pautada pelo rigor e respeito para com todos os agentes 

envolvidos neste processo (Lopes da Silva et al., 2016). Os processos aqui referidos detém entre si 

uma relação simbiótica, sendo que um não é operacionalizado sem o outro: observação, planificação, 

ação, avaliação e reflexão – que detém entre si uma relação simbiótica, sendo que um não é 

operacionalizado sem o outro. 

A fase de avaliação, apesar de um conceito associado à atribuição de uma classificação da 

aprendizagem realizada, em contexto de EPE não se pressupõe uma avaliação classificada das 
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crianças, mas sim apontar o foco para o “processo e (…) descrição da sua aprendizagem, de modo a 

valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos” (Lopes da Silva et al., 2016, p. 15), sendo 

essencial que pais, familiares e/ou restantes profissionais sejam envolvidos neste processo. Em 

conformidade com a Circular n.º 4/DGIDC/DSDC/2011, de 11 de Abril, a avaliação desenvolve-se 

mediante um processo incessante e esclarecedor, onde a criança é a personagem principal do seu 

processo de aprendizagem, no sentido de a tornar consciente “do que já conseguiu, das dificuldades 

que vai tendo e como as vai ultrapassando” (p. 1). Também no Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de 

Agosto, é possível comprovar que o educador avalia não só o desenvolvimento como as 

aprendizagens que as crianças conseguiram concretizar. Analogamente ao que vem mencionado na 

Circular n.º 17/DSDC/DEPEB/2007, de 10 de Outubro, o processo de avaliação passa por auxiliar o 

processo educativo, ajustando “metodologias e recursos, de acordo com as necessidades e os 

interesses de cada criança e as características do grupo, de forma a melhorar as estratégias de 

ensino/aprendizagem” (p. 4). 

  

Tal como referido anteriormente, a avaliação na assume uma dimensão qualitativa e formativa de 

acompanhamento pedagógico e, sendo um processo contínuo e do quotidiano, o educador deve 

procurar respostas sobre o quê, como e quando avaliar de modo que as práticas educativas sejam 

coerentes e eficazes, trazendo assim resultados positivos a todo o processo. 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, tornando este processo num ato pedagógico. Avaliar ajuda a 

obter informações que devem ser compreendidas e interpretadas tem de se compreender e ser 

interpretadas pelo educador de modo que possam ser usadas para ajudar as crianças a melhorar o 

seu desempenho e a facilitar a aquisição de novas aprendizagens e conhecimentos.  

A educação de infância é a base do sistema educativo em Portugal, estando regulamentada pela Lei 

de Bases do Sistema Educativo, Lei n.º 4/86 de 14 de outubro, patenteando que todos os portugueses 

têm direito à educação e à cultura sendo responsabilidade do estado promover a democratização do 

ensino, garantindo o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

escolares. Considera-se que a educação de infância compreende a educação de crianças em idade de 

creche e EPE, perspetivando o sentido da educação ao longo da vida. 

No decorrer do ano letivo este projeto será analisado em reuniões pedagógicas e sempre que seja 
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considerado necessário. Contudo, está prevista a avaliação descritiva no final de cada trimestre sendo 

um ponto de reflexão do trimestre a terminar e do que se seguirá. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA 
 

O presente projeto pedagógico tem um período de vigência de um ano letivo 2021/2022, entrando 

em vigor a 1 de outubro de 2021 e terminando a 31 de julho de 2022, sendo refletido e avaliado no 

final de cada trimestre.  

O tema “Emocion’arte” fornece diretrizes gerais a cada educadora da CPM que, com base nas 

mesmas, desenvolverão o PCG adequando-o às necessidades e interesses dos diferentes grupos 

etários. 
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