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Eu sou o verde. 

Vim de um arco-íris e escorreguei 

Por dentro de uma gota de chuva. 

O céu era azul e a terra amarela 

e deles nasci. 

Andei á cata de coisas 

e poisei num cacto do deserto. 

De mar em mar 

De lagarto em rã, 

Descobri esmeraldas 

e abri os olhos dos gatos. 

Andei de gatas, rasteirinho, 

Pela terra dos gafanhotos novos, 

da salsa, das nabiças, da alface e da hortelã. 

Fiz-me caldo verde. 

Fui á mesa, escondido no vidro das garrafas, 

Dei-me a cheirar nos manjericos. 

Espreitei pelas persianas e vi os carros 

passarem quando eu mandava. 

Mostrei-me nas bandeiras. 

Subi ás alturas na hera dos muros; 

nos limos, nas algas, desci ás funduras, 

Viajei muito, colecciono tudo: 

Penas de papagaio, berlindes, 

ervilhas, 

trevos de quatro folhas, 

moedas desenterradas. 

Umas vezes sou velho, outras vezes sou novo. 

Tanto posso despontar de uma erva escondida 

como posso secar numa folha caída. 

           (Maria Alberta Menéres) 
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“Tudo o que devo saber mesmo para viver, que fazer e como ser, aprendi-o num Jardim Infantil. A 

sabedoria não estava no cume da mais alta montanha, no último ano de um curso superior, mas no 

recreio da minha escola.  

Cá estão as coisas que aprendi: 

Partilhar tudo com os companheiros. 

Respeitar as regras do Jogo. 

Não bater em ninguém. 

Guardar as coisas no sítio onde estavam. 

Manter sempre tudo limpo. 

Não mexer nas coisas dos outros. 

Pedir desculpa quando se magoa alguém. 

Lavar as mãos antes de comer. 

Puxar o autoclismo. 

Biscoitos quentes e leite frio fazem bem à saúde. 

Viver uma vida equilibrada: estudar, pensar, desenhar, pintar, cantar, dançar, brincar, trabalhar, fazer 

de tudo um pouco todos os dias. 

Dormir a sesta todas as tardes. E ao sair à rua ter cuidado com o trânsito, dar a mão ao companheiro e 

prestar atenção à professora....” 

 

 

Robert Fulghum 

“Tudo o que sei aprendi no Jardim infantil”
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Contextualização 

 

Se tomarmos o Currículo, em sentido lato, como aquilo que se considera que a Escola deve fazer aprender aos 

seus alunos, porque essa aprendizagem lhes será necessária como pessoas e cidadãos, defrontamo-nos com a 

primeira das questões fundadoras do currículo que é a seguinte: O que se julga que deve ser aprendido, e por 

isso, ensinado? 

 

Este o quê? Inicial não constitui, contudo, o primeiro momento na ordem lógica do processo. De facto, ao decidir-

se o quê? Assumem-se, de forma explícita ou implícita, opções de fundo quanto à justificação e finalização 

dessa escolha – as metas e objectivos: o para quê?  

 

A problemática da diversidade cultural e social dos alunos nas sociedades actuais constitui o ponto crítico deste 

debate curricular e o eixo central da mudança que estamos a viver nas relações entre a Escola e a sociedade, 

exactamente porque o currículo constitui a matéria substantiva da acção da Escola e é a sua justificação 

institucional. 

Ou seja, existe Escola porque e enquanto se reconhece necessário garantir a passagem sistemática de um 

currículo – entendido como o corpo das aprendizagens socialmente reconhecidas como necessárias, sejam elas 

de natureza científica, pragmática, humanista, cívica, interpessoal ou outra. 

 

Desta consciência da centralidade do currículo advém a ideia de currículo como sinónimo de “conjunto articulado 

de normativos programáticos”, na qual reside também o entendimento – questionável – de que a escola é (era) o 

meio de acesso aos saberes que, tendencialmente, os programas cobriam. 

Embora a nível do discurso educativo se fale constantemente dos novos papéis da escola e do docente, a 

verdade é que esta concepção de currículo/programa continua bem instalada e muito pouco mudada nas 

práticas e mentalidades. 

Pensar a escola em termos curriculares implica repensar essa lógica e procurar novas respostas, na sociedade 

actual, às questões definidoras do Currículo, ou do Plano Curricular: O que se quer fazer aprender na escola? A 

quem? E para quê? 

 

As sociedades actuais requerem cada vez mais a melhoria do nível de educação dos seus cidadãos por um 

conjunto de razões: porque a competição económica o exige mas também porque a qualidade e melhoria da 

vida social passa cada vez mais pelo domínio de competências, incluindo competências para aprender, 

colaborar e conviver, pelo nível cultural geral dos indivíduos e pela sua capacidade de se integrarem numa 

sociedade construída sobre múltiplas diversidade. 
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É à luz destas preocupações que se compreendem as tendências no sentido de centrar as finalidades 

curriculares no desenvolvimento de competências que tornem utilizáveis, reconvertíveis e operativos os saberes, 

as técnicas e as práticas que forem integradas no currículo – quer o enunciado quer o implementado. 

 

É fundamental que um Plano Curricular contribua para a consolidação de competências indispensáveis à vida 

pessoal e social, quer pela sua eficácia, como por exemplo, competências orientadas para a resolução de 

problemas ou para a tomada de decisões fundamentadas, quer pelo enriquecimento pessoal, como, a 

capacidade/competência de entender e fruir bens como a música ou a arte. 

 

Passará, por aí, o papel do currículo escolar, na promoção do nível cívico de uma sociedade, na subida de nível 

educativo das populações, na garantia de melhor qualidade de vida pessoal e social para todos, e não só 

àqueles que por razões circunstanciais nasçam e vivam com confortável acesso a uma boa qualidade de vida 

social e cultural. 

 

Opções Educativas 

“(...) Contava o orador que, numa das usas viagens, visitou um lugar em que se estava a iniciar uma 

construção. Aproximou-se de um dos operários e perguntou-lhe o que estava a fazer. O operário 

respondeu que estava a picar uma pedra para que ficasse lisa e quadrada. De seguida, aproximando-

se de um outro operário fez-lhe a mesma pergunta, tendo este respondido que estava a preparar uns 

pilares que suportariam uma parede. E questionando operário após operário, estes foram-lhe dizendo 

em que consistia o respectivo trabalho. Quando repetiu a mesma pergunta a um outro operário, este 

disse-lhe que estava fazendo uma catedral. (...) De facto, o último dos operários questionados tinha 

uma “mentalidade” curricular (permita-se a transposição do termo por agora apenas pertencente ao 

campo educativo). Podíamos mesmo dizer, mesmo correndo o risco de simplificar, que os outros 

operários tinham uma mentalidade técnica, muito próxima do sentido rotineiro, pontual e específico.” 

ZABALZA, M. A. (1997) Planificação e Desenvolvimento Curricular na Escola. Edições Asa, Porto. 

 

 

Porquê Projecto? 

A palavra projecto deriva do latim “projectu” que significa lançado, relacionando-se com o verbo latino 

“projectare” que se poderá traduzir por lançar para diante. A partir desta raiz latina, a palavra projecto pode ter 

vários sentidos: ‘plano para a realização de um acto; desígnio, tenção; redacção provisória de uma medida 

qualquer; esboço. (Dicionário da Língua Portuguesa). 

 

Em qualquer circunstância, podemos referir que “projecto” encerra um conceito ligado à previsão de algo a que 

queremos dar forma. No entanto, tal como os vários sentidos do termo, também o seu conteúdo pode ser alvo de 

confusões e indefinições. 
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A elaboração de qualquer projecto pressupõe um processo que tem como referências um ponto de partida 

(situação que se pretende modificar), um ponto de chegada (uma ideia do que se pretende modificar) e a 

previsão do processo de “construção” (o “como” fazer). 

 

A realização de um projecto exige, na escola como na vida pessoal ou social, que este se precise através da 

elaboração de planos que estabelecem quem faz o quê, quando e quais os recursos necessários. O plano de um 

projecto deverá prever a quem são os intervenientes, como se organizam, as estratégias de acção a 

desenvolver, os recursos necessários, bem como as actividades que permitam concretizar o projecto. 

Dado que o projecto se centra no desenvolvimento de um processo, existem três características que o 

distinguem de um plano, a ver: 

Flexibilidade – o projecto vai-se concretizando através de uma evolução que pode não ser inteiramente 

prevista. A sua flexibilidade permite a sua adaptação e adequação constante; 

Contexto específico de desenvolvimento – o sentido de um projecto decorre do contexto específico em 

que se desenvolve. O projecto tem uma dimensão temporal que articula passado, presente e futuro, 

num processo evolutivo que se vai construindo; 

Empenhamento do grupo – porque corresponde a um desejo, intenção ou interesse, o projecto é alvo 

de uma carga emotiva (empenhamento e compromisso do grupo) que o distingue da mera realização 

do plano. 

 
 
Definição de Prioridades Educativas 

 

Considerando que a Educação Pré-escolar é um processo, não é necessário definir, rigorosamente, o que as 

crianças devem aprender. A progressão e a diferenciação das aprendizagens supõem que todas e cada uma 

das crianças tenham ocasião de progredir a partir do nível em que se encontra, de acordo com a sua história 

pessoal, competências inatas, disponibilidade e projeto pessoal. 

 

A educação Pré-escolar situa-se na continuidade de um processo que se iniciou com a família e/ou numa 

instituição educativa, logo, com diferentes percursos, características, origens, as crianças (e famílias) 

apresentam informação pertinente que deve ser gerida no sentido de promover, para o futuro, um bom plano 

relacional (com a família e com a criança) mas também com a comunidade. 

 

A transição de crianças entre diversos ciclos provoca também alterações a hábitos que deve ser prevenida 

através de um espaço de trabalho colaborativo, entre docentes da Escola, que, no caso em apreço, se posiciona 

como fundamental. 

 

Por último, o espaço do meio envolvente (Comunidade), que se caracteriza por ser um espaço constante de 
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colaboração e partilha, potenciará a criação de efetivas redes de parceria que objetivem um desenvolvimento 

sustentado do espaço de implantação da Escola na Comunidade local, de onde se destacam necessidade de 

intensa colaboração a vários níveis, designadamente com instituições e empresas de zona, bem como na 

disponibilização de serviços e produtos por parte de algumas delas, para actividades escolares e lectivas, como 

no caso de cedência gratuita de transportes ou a baixo preço ou na cedência de materiais e equipamentos para 

actividades curriculares e extra-escolares. 

 

Pelo atrás exposto, considerar‐se‐ão prioritárias as vertentes de educação cívica e social, com base no 

reconhecimento e organização de um ambiente educativo potenciador de uma adequação cultural e etnológica 

dos alunos, na qual, paralelamente seja possível atingir uma adequada proficiência na utilização de novos 

instrumentos educativos, bem como na utilização de novas linguagens e códigos, que potenciem uma verdadeira 

integração sócio educativa de todos os alunos. 

 
 

Justificação da temática central e da Abordagem Pedagógica 

 

O desenvolvimento de temas para trabalho no jardim-de-infância relacionados com a “Educação para a Cidadania” 

abrangem um vasto campo de conteúdos e conhecimentos que não podem ser desenvolvidos sob a forma de “lições” 

cuja sucessão e continuidade são estritamente programadas à partida pelo Educador. O trabalho sobre Cidadania 

(onde se incluem os vários vectores) obriga a recorrer a métodos pedagógicos por objectivos que tornem operatórias as 

estratégias educativas. 

 

O educador deve orientar as actividades para a realização de objectivos educativos que possam atribuir significado a 

essas actividades. No fundo, trata‐se de promover a aquisição de comportamentos e atitudes ambientais e ecológicas 

através de uma metodologia em que a aprendizagem efectiva parta do conhecimento emergente que advém da 

experimentação e da organização intelectual, por fases, características das crianças em idade pré-escolar. 

 

Ao longo do ano letivo estruturar-se-á um conjunto de estratégias educativas que promovam um efetivo 

desenvolvimento social, cultural e de articulação pedagógica com temas mais globais de educação para os valores da 

comunidade e da sustentabilidade. 

 

A assunção de competências e comportamentos de valorização da partilha e do respeito pelo mundo, pelas interações 

sociais e humanas de respeito pela diversidade e pela definição de comportamentos são os principais objetivos a 

desenvolver ao longo do ano letivo, tendo como eixo promotor o PAA do estabelecimento. O Projeto Educativo da 

Instituição é também interpretado na lógica da promoção de atendimento individualizado, no qual os espaços de 

disponibilidade para as famílias têm como meta final assegurar as competências básicas ao desenvolvimento das 

crianças, através de atividades e projetos com relevância comunitária. 
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Pelo exposto, o PCT/G orientará a sua ação para a dinamização de atividades congruentes com a especificidade quer 

do nível etário dos alunos quer da estrutura da sala. 

 

Estimular a criança a conhecer‐se melhor, no seu todo, e conhecer o mundo em que vive, aprendendo a respeitá‐lo; 

Despertar na criança a importância do Outro, das relações e das interdependências sociais e culturais; 

 

Promover novas aprendizagens de forma a proporcionar à criança a tomada de consciência de que pertencemos a uma 

comunidade com igualdades e diferenças e com direitos e deveres são parâmetros orientadores para explorar e 

promover novas aprendizagens, encontrando‐se a expressão de interrogação e de tomada de consciência, de 

compreensão e de responsabilização, bem como as de pesquisa e certificação, como necessárias para uma cabal 

compreensão das realidades vividas que fundamentam a pertença a um grupo e às suas regras. 

 

É objetivo deste projeto de trabalho, valorizar o tema que consideramos de extrema importância, numa perspetiva de 

educação para a cidadania e para os valores, constituindo um referencial orientador a formação pessoal e social, como 

fundamentado e apresentado em sede legislativa – Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (Despacho 

nº 5220/97 de 4 de agosto) –. 

 

De seguida apresenta-se por tópicos, e com base no texto da Lei-Quadro, as principais afirmações e conceitos, que 

sustentam os objectivos da Educação Pré-Escolar, fundamentos e organização: 

 
 
 
 

Objectivos, fundamentos e organização Principais conceitos 

 

“A Educação Pré-Escolar é a primeira etapa 

da Educação Básica no Processo de 

educação ao Longo da Vida” 

Educação ao Longo da Vida 

Aprender a aprender 

“Contribuir para a igualdade de 

oportunidades no acesso à escola e para o 

sucesso das aprendizagens” 

 

Igualdade de Oportunidades 

Sucesso escolar 

Pedagogia Estruturada 

Carácter Lúdico 

Sucesso da Aprendizagem 

“Favorecer a Formação e o desenvolvimento 

equilibrado da Criança” 
Formação e Desenvolvimento 
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“Estimular o desenvolvimento Global da 

criança, no respeito pelas suas característica 

individuais, desenvolvimento que implica 

favorecer aprendizagens significativas e 

diferenciadas” 

 

Interligação 

desenvolvimento/aprendizagem 

Criança como sujeito do 

processo educativo 

Partir do que a criança sabe 

Educação para todos 

Escola Inclusiva 

Planeamento para o grupo 

Funcionamento do 

Estabelecimento Educativo 

 

“Tendo em vista a sua plena inserção na 

sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário” 

“Promover o desenvolvimento pessoal e 

social da criança com base em experiências 

de vida democrática numa perspectiva de 

educação para a cidadania” 

“Fomentar a inserção da criança em grupos 

sociais diversos, no respeito pela pluralidade 

das cultura, favorecendo uma progressiva 

consciência como membro da sociedade” 

Proporcionar ocasiões de bem-estar e de 

segurança, nomeadamente no âmbito da 

saúde individual e colectiva” 

 

Desenvolvimento Pessoal e 

Social 

 

Organização do ambiente 

educativo 

 

 

 

 

 

Formação Pessoal e Social 

Bem-estar e segurança 

“Desenvolver a expressão e a comunicação 

através de linguagens múltiplas como meios 

de relação, de informação, de sensibilização 

estética e de compreensão do mundo” 

“Despertar a curiosidade e o espírito crítico” 

Expressão e Comunicação 

Conhecimento do Mundo 

Articulação de Conteúdos 

Curiosidade e espírito crítico 

“Incentivar a participação das famílias no 

processo educativo e estabelecer relações 

de efectiva colaboração com a comunidade” 

Participação da Família 

Participação da Comunidade 

Projecto Educativo de 

estabelecimento 
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Os Profissionais de Educação de Infância 

A intencionalidade do processo educativo que caracteriza a intervenção do educador passa por diferentes 

etapas interligadas que se vão sucedendo e aprofundando: 

 

Observação 

Observar cada criança e o grupo para conhecer as suas 

capacidades, interesses e dificuldades; 

Recolher informação sobre o contexto familiar e cultural 

O conhecimento da criança e da sua evolução constitui o 

fundamento da diferenciação pedagógica que parte do que ela 

sabe e é capaz de fazer; 

Este conhecimento pressupõe produtos das crianças, 

diferentes formas de registo, reconhecimento do meio, da 

família, etc.; 

A observação é a base do Planeamento e da Avaliação, 

constituindo o mais válido suporte da intencionalidade 

educativa. 

Planificação 

Planear o processo educativo, a partir do que o Educador 

conhece é condição para proporcionar um ambiente 

estimulante de desenvolvimento que promova aprendizagens 

significativas e diversificadas; 

Implica a reflexão sobre as suas intenções educativas e as 

formas de as adequar ao grupo; 

Permite a previsão e a organização de recursos; 

Permite a articulação entre as diversas áreas de conteúdo; 

Permite um processo de partilha e interacção do grupo 

facilitador da aprendizagem e do desenvolvimento. 

Acção 
Concretizar na acção as intenções educativas, envolvendo quer o 

grupo quer a comunidade (pais, famílias, técnicos auxiliares, outros 
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docentes, etc.) é uma forma de alargar as interacções das crianças e 

enriquecer o processo educativo. 

Avaliação 

Avaliar o processo é tomar consciência da acção para a adequar e 

estabelecer a progressão das aprendizagens, bem como para 

melhorar os aspectos organizativos e os recursos. 

Comunicação 

O conhecimento que advém do desenvolvimento global da criança é 

enriquecido pela partilha com todos os outros adultos que dividem as 

responsabilidades; 

A troca de opiniões fornece indicações importantes para a educação 

da criança; 

A apresentação do trabalho desenvolvido permite um feedback 

interactivo. 

Articulação 

É fundamental que o Educador assegure e promova a continuidade 

educativa e a transição para a escolaridade obrigatória. 

É também função do Educador proporcionar condições para a 

aprendizagem com sucesso na fase seguinte, nomeadamente 

através da colaboração com as famílias e com os docentes 

consequentes. 

 

 

Considerando a Educação Pré-Escolar como um processo, não é necessário definir o que as crianças devem aprender. 

A progressão e a diferenciação das aprendizagens supõe que todas e cada uma das crianças tenham ocasião de 

progredir a partir do nível em que se encontram, para que não fiquem três anos a realizar actividades com um mesmo 

nível de dificuldade e de exigência. 

 

A educação Pré-Escolar situa-se na continuidade de um processo que se iniciou com a família (ou instituição 

educativa). Com diferentes percursos, características, origens, as crianças (e famílias) apresentam informação 

pertinente que deve ser gerida no sentido de promover, para o futuro, um bom plano relacional (com a família e com a 

criança) mas também com a comunidade. O educador deve encontrar estratégias que passem por um amplo 

conhecimento da história individual de cada criança. 

 

A transição de crianças entre diversos ciclos provoca também alterações a hábitos que deve ser prevenida pelo 

Educador, o que pressupõe uma efectiva relação entre docentes. 
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O papel das famílias (pais, avós, tios, encarregados de educação não familiares, etc.) é também de essencial 

importância, pelo que deverá existir uma real colaboração entre adultos, que não se esgote nas actividades pontuais e 

de carácter extra-escolar, mas que se consubstancie numa intensa actividade de co-responsabilização e de 

coordenação educativa. 

 

Por último, o espaço fundamental do meio (Comunidade) envolvente, que se deverá caracterizar por ser um espaço 

constante de colaboração e partilha. 

 

 

Intencionalidade Educativa/Opções Curriculares 

É à luz das preocupações anteriormente expostas que se compreendem as tendências no sentido de centrar as 

finalidades curriculares no desenvolvimento de competências que tornem utilizáveis, reconvertíveis e operativos os 

saberes, as técnicas e as práticas que forem integradas no currículo – quer o enunciado quer o implementado.  

 

É fundamental que um PCT/G contribua para a consolidação de competências indispensáveis à vida pessoal e social, 

quer pela sua eficácia, como por exemplo, competências orientadas para a resolução de problemas ou para a tomada 

de decisões fundamentadas, quer pelo enriquecimento pessoal, como, a capacidade/competência de entender e fruir 

bens como a música ou a arte.  

 

Passará, por aí, o papel do currículo escolar, na promoção do nível cívico de uma sociedade, na subida de nível 

educativo das populações, na garantia de melhor qualidade de vida pessoal e social para todos, e não só àqueles que 

por razões circunstanciais nasçam e vivam com confortável acesso a uma boa qualidade de vida social e cultural.  

Partindo do pressuposto que a Educação é um conjunto de premissas sociais, culturais, individuais e coletivas, o 

projeto de trabalho a desenvolver no âmbito das atividades curriculares da Sala Amarela do Jardim de Infância da 

Enxara do Bispo corresponde a uma opção pedagógica consciente que objetiva um conjunto de escolhas efetuadas  

entre “muitos futuros possíveis; um conjunto de processos para ultrapassar obstáculos” (Khon, citado por Zabalza,1999: 

p. 121)1. 

 

Porque não há Educação efetiva sem a colaboração, cooperação e partilha de diversos agentes, pretende‐se também, 

neste mesmo projeto de trabalho, potenciar o envolvimento dos parceiros educativos (pais, famílias e comunidade em 

geral) divulgando e generalizando os conteúdos, as estratégias, as atividades e os desígnios sobre os quais recairão o 

planeamento para o ano letivo de 2013/2014, mas também levá‐los a participar ativamente no desenvolvimento 

integrado da Escola e dos alunos, numa perspetiva de formação e envolvimento da Escola e dos seus atores. 
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Independentemente das áreas transversais sobre as quais se fundamente a prática letiva, bem como as rotinas diárias, 

far‐se‐á uma integração de conteúdos e temáticas específicas, das quais se apresentam, de seguida, as principais, e 

que terão respetiva delimitação na planificação semanal de atividades: 

‐ No âmbito do desenvolvimento motor, a execução de atividades motoras organizadas e de educação física, 

devidamente calendarizadas e rotinadas, permitem que a criança adquira, progressivamente um conhecimento mais 

adequado e composto de utilização do seu corpo e também o reconhecimento de fronteiras físicas, sociais e culturais. 

A tomada de consciência do corpo enquanto veículo de comunicação é também um dos objetivos das atividades de 

educação e formação motora, servindo estas ainda para a compreensão e aceitação de regras e alargamento da 

linguagem. A expressão motora é um meio de descoberta de si e dos outros e das interações e inter-relações sociais.  

Ao possibilitar a interação com diferentes conteúdos relativos ao ser e estar sociais, bem como aos comportamentos e 

atitudes pessoais e coletivos, a criança toma consciência de si e dos outros e do seu papel no contexto em que vive.  

‐ Também a parceria pedagógica desenvolvida com a Biblioteca Escolar permite a promoção de um conjunto de 

atividades e estratégias diversas na qual se fomenta a estruturação de conteúdos específicos sobre as funções da 

escrita, sobre o livro e a leitura, sobre a função informativa da escrita e sobre as necessidades literácitas, que serão 

exploradas através de estratégias de leitura partilhada.  

‐ O domínio das expressões, nomeadamente das expressões plástica e dramática, potencia o desenvolvimento 

de espaços de interação e de comunicação que servem para promover o domínio da linguagem e das suas formas.  

‐ O espaço multimédia, como estratégia de diversificação de formas de compreensão do real, permite a 

aprendizagem das diversas formas e funções, de forma motivadora e atual, logo, permitindo uma sensibilização 

específica ao código informático, cuja envolvência social é cada vez mais notória.  

Com a utilização de instrumentos "tecnológicos" que servem, fundamentalmente para brincar, desenvolvem‐se 

competências linguísticas, motoras e de expressão, mas também se abre caminho a um conjunto de atividades e 

estratégias de desenvolvimento cognitivo e matemático. Através da exploração do caráter lúdico e do jogo simbólico, 

com recurso a "meios informáticos", aliada à exploração de conteúdos identitários, de independência e autonomia, as 

atividades de caráter “tecnológico” mas não diretamente instrumental servem os propósitos de potenciar a área de 

Formação Pessoal e Social nos seus múltiplos aspetos.  

 

Por outro lado, o processo de construção/acompanhamento e execução de uma página de internet, onde se destaca o 

espaço de relação/cooperação interdisciplinar e com outros parceiros educativos é também um espaço de trabalho 

cooperativo à distância, nomeadamente através da colaboração/partilha com outros alunos, com outras escolas, com 

outros profissionais e com as famílias. A partir da troca de correspondência eletrónica, motivaram‐se estratégias de 

reflexão científica, de experimentação e análise, ligadas a conteúdos ambientais, de raciocínio lógico‐matemático e de 

aquisição da linguagem.  
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1 Zabalza, M. (1999) Planificação e Desenvolvimento Curricular na Escola. Lisboa. Edições Asa. 

  

- Por último, e tendo em conta a idade precoce do grupo, também será feito um acompanhamento específico, de 

caráter afetivo e de prestação de cuidado, de forma a construir um espaço securitário que permita um 

acompanhamento presente e contínuo, que passará, na maior parte das vezes, por encontrar soluções equilibradas e 

atentas, para as dinâmicas que, pela “novidade” com que surgem às crianças, poderão causar situações de menor 

adaptação. Neste particular, a adequação do registo alimentar (refeições, hábitos, tipo de alimentos, etc.) ou dos 

registos de envolvimento e calma, serão sempre primordiais na construção de respostas educativas de qualidade. 

 

Intervenção educativa, opções metodológicas e planeamento estratégico 

Visando exclusivamente o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, os projetos pedagógicos permitem integrar 

um conjunto diversificado de atividades e a abordagem de diferentes áreas de conteúdo numa finalidade comum que 

liga os diferentes momentos de decisão, planeamento, realização, avaliação e comunicação. 

Apesar do planeamento educativo se desenvolver através de trabalho coletivo, na escola, com as famílias e com os 

parceiros, o trabalho de organização metodológica depende de uma decisão isolada do professor e da procura dos 

alunos. 

O objetivo de orientar a prática pedagógica para processos educativos mais centrados na aprendizagem dos alunos e 

nos seus interesses, permitindo uma articulação entre diferentes áreas e domínios do saber permite, do ponto de vista 

didático, a utilização de um modelo de Abordagem de Projeto como “um estudo em profundidade de um determinado 

tópico que as crianças levam a cabo” (Katz, 1997, p.3). 

A abordagem de projeto e com “projetos” favorece o aprofundamento e a compreensão do conhecimento do mundo em 

que a criança vive e das suas próprias experiências, pois, ao centrar‐se nos objetivos intelectuais faz com que o 

conhecimento se torne mais significativo, podendo ser realizado com qualquer tema desde que parta dos interesses 

das crianças. 

Nesse sentido, também o docente passa a ser um incentivador da interação entre as crianças e o mundo que as cerca, 

enfatizando a participação ativa delas. 

 

Este tipo de abordagem não é, necessariamente, a totalidade do projeto curricular, mas pode ser parte dele, podendo 

contudo assumir uma posição privilegiada de modo a estimular as capacidades emergentes das crianças e ajudá‐las no 

seu desenvolvimento. 

Na abordagem de projeto por haver interesse e motivação da criança há, também, um maior envolvimento. A criança 

pode escolher entre uma variedade de atividades que o docente oferece, que deseja realizar, e de acordo com suas 
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possibilidades de enfrentar desafios. Nesse sentido, é importante que o professor e os alunos compreendam que a 

escola é vida e que as experiências escolares devem ser naturais e compartilhadas, de modo que todas as crianças 

delas possam participar e contribuir ativamente. 

Na maior parte das vezes, a origem das experiências é inesperada, pois depende de um acontecimento ocorrido num 

determinado espaço e tempo, no entanto, o seu prolongar obriga a um planeamento, nomeadamente que organize as 

atividades que as crianças podem realizar, a aplicação das suas capacidades, a disponibilidade de recursos, o 

interesse do professor e o momento do ano letivo que o projeto apareceu. 

É importante notar que nem todas as crianças desenvolvem os mesmos tópicos com o mesmo grau de interesse, mas 

pode ser muito importante a maneira como o educador apresenta a temática/projeto atraindo a atenção delas, 

relacionando a novidade com algo já conhecido.  

Esta não é a única forma de desenvolver os projetos de aula, mas certamente será uma dos mais promissoras porque 

atrai o interesse das crianças de modo a envolvê‐las em atividades desafiantes e motivadoras.  

É nesse sentido que o PCT/G da Sala  Verde pretende disponibilizar um conjunto de pressupostos facilitadores do 

processo educativo com base numa perspetiva de Abordagem de Projeto e é nesta perspetiva que toda a opção 

estratégica do educador será construída.  

De seguida apresentam‐se as linhas gerais do planeamento estratégico, tentando, sempre que possível, direcioná‐lo 

para a apresentação das atividades realizadas, e refletindo a sua pertinência e intencionalidade educativa. 

Também neste particular, a utilização de estratégias novas e inovadoras de divulgação e de dinamização da informação 

se constituem como estratégias distintivas da abordagem holística da educação. 

 

Projecto Curricular de Educação Pré-escolar 

Eu, Os Outros e a Natureza 

 

Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento de temas para trabalho no Jardim-de-infância relacionados com a 

Educação e Cidadania,, tema central do Projecto Educativo, “Amar a Natureza” desenvolvidos sob a forma de “lições” 

cuja sucessão e continuidade são estritamente programadas à partida pelo Educador e considerando que os problemas 

reais postos pela acção imediata, como por exemplo, o papel que “cai” no chão ou a pedra que se atira ao colega, são 

as que estão directamente relacionados com as idades e o nível de compreensão das crianças no Jardim-de-infância, o 

projecto apresentado apenas obedece a uma planificação semi-estruturada, mas que tem sempre presentes os 

objectivos gerais da Educação Pré-Escolar. 

O trabalho sobre Educação e Saúde obriga a recorrer a métodos pedagógicos por objectivos que tornem operatórias as 

estratégias educativas. O educador deve orientar as actividades para a realização de objectivos educativos que possam 

atribuir significado a essas actividades. No fundo, trata-se de promover a aquisição de comportamentos e atitudes 

ambientais e ecológicas através de uma metodologia de Projecto, em que a aprendizagem efectiva parta do 
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conhecimento emergente que advém da experimentação e da organização intelectual, por fases, características das 

crianças em idade pré-escolar. 

Nestas atitudes, quer do Educador, quer do grupo, cujo objectivo é o de explorar e promover novas aprendizagens, 

encontra-se a expressão de interrogação e de tomada de consciência, de compreensão e de responsabilização, bem 

como as de pesquisa e certificação, necessárias para uma cabal compreensão das realidades vividas que 

fundamentam a pertença a um grupo e às suas regras. 

Educação e Cidadania é, por tudo o exposto, a tomada de consciência de que pertencemos e somos parte responsável 

de uma comunidade e dos seus valores. 

 

Breve caracterização das crianças da sala laranja 

 

Esta breve caracterização baseia-se nos dados recolhidos na Ficha Biográfica distribuída aos Encarregados de 

Educação no Inicio das Actividades do Ano Lectivo. O grupo é constituído por 23 crianças com idades compreendidas 

entre os 3 e 5 anos. 

Distribuição por idades 

 

Idade/Criança 3 anos 4 anos 5 anos 

Meninas 3 8 2 

Meninos 1 2 7 

Total 3 10 9 

 

 

Distribuição das Crianças  por tipo de Família 

 

Tipos de Família N.º de casos 

Famílias Clássicas 21 

2º casamento / famílias reestruturadas 1 

Família Monoparental (solteiro) 0 

Família Monoparental (divorciados) 1 

Total 23 

 

 

De seguida apresentar-se-ão os objectivos gerais segundo as áreas de conteúdo, ou seja, as grandes linhas 

orientadoras da actividade a desenvolver no ano lectivo de 2020/2021 (Plano Curricular da Educação Pré-Escolar). 

Com base nas Orientações Curriculares para a Educação pré-escolar, do Ministério da Educação, estas dividem-se em 

três grandes eixos, a Formação Pessoal e Social, área da Expressão Comunicação e o Conhecimento do Mundo. 
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A Formação Pessoal e Social integra todas as áreas, pois tem a ver com a forma como a criança se relaciona consigo 

própria, com os outros e com o mundo. A Educação Pré-escolar deve favorecer a formação da criança, tendo em vista 

sua inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário. A tradição da educação pré-escolar em Portugal, é 

marcada pelas finalidades formativas da socialização. Assim, a educação pré-escolar constitui um conteúdo favorável 

para que a criança vá aprendendo a tomar consciência de si e dos outros. Deste modo, a educação pré-escolar tem um 

papel importante na educação para os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos. É importante realçar que os 

valores não se “ensinam”, mas que se vivem na acção conjunta e nas relações com os outros. Desta forma, o 

desenvolvimento pessoal e social deverá assentar na constituição de um ambiente relacional securizante. Um outro 

princípio orientador a não ignorar é a construção da autonomia, indispensável à autonomia da criança. 

No que concerne à  Área da Expressão e Comunicação, esta engloba todas as aprendizagens relacionadas com o 

desenvolvimento psicomotor e simbólico que determinam a compreensão e o progressivo domínio de diferentes formas 

de linguagem. Esta é a única área em que se distinguem vários domínios, que se consideram estar intimamente 

relacionados, porque todos eles se referem à aquisição e aprendizagens de códigos que são meios de relação com os 

outros, de recolha de informação e de sensibilização estética, indispensáveis para a criança representar o seu mundo 

interior e o mundo que o rodeia. 

Os domínios da expressão motora, dramática, plástica e musical implica diversificar as situações e experiências de 

aprendizagem, de modo a que a criança vá dominado e utilizando o seu corpo e contactando com diferentes materiais 

que poderá explorar, manipular e transformar de forma a tomar consciência de si próprio na relação com os objectos. 

Um outro domínio não menos importante dentro da área das Expressões e Comunicação é o domínio da linguagem 

oral é objectivo fundamental da educação pré-escolar, cabendo ao educador criar as condições para que as crianças 

aprendam. É actualmente indiscutível que também abordagem à escrita faz parte da educação pré-escolar. 

O domínio da abordagem à escrita situa-se numa perspectiva de literacia enquanto competência global para a leitura 

no sentido da interpretação e tratamento da informação que implica a “leitura” da realidade, das “imagens” e de saber 

para que serve a escrita, mesmo sem saber ler formalmente. 

De igual modo, a matemática entra no dia a dia do Jardim de infância, nomeadamente na estruturação do pensamento, 

as suas funções na vida corrente e a sua importância para aprendizagens futuras, determina a atenção que lhe deve 

ser dada na educação pré-escolar, cujo quotidiano oferece múltiplas possibilidades de aprendizagens matemáticas. 

Por último , a  área de Conhecimento do Mundo enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber 

e compreender o porquê. Não visa promover um saber enciclopédico, mas proporcionar aprendizagens pertinentes. 

Dada a multiplicidade de aspecto englobados nesta área, o que parece essencial, quaisquer que sejam os assuntos 

abordados e o seu desenvolvimento, são os aspectos que se relacionam com os processos de aprender: capacidade de 

observar, o desejo de experimentar, a curiosidade de saber e a atitude crítica.” 
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Formação Pessoal e Social 
 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Adquirir uma adequada coordenação e 

controlo dinâmico geral. 

Identificar e expressar correctamente 

os próprios estados emocionais. 

Adquirir hábitos e atitudes relacionadas 

com o bem - estar e a saúde. 

Adquirir hábitos de participação activa 

e responsabilidade na vida em 

sociedade. 

Reconhecer as suas necessidades 

físicas e tentar satisfazê-las. 

Formar uma imagem correcta e 

positiva de si mesmo, valorizando 

adequadamente as próprias 

características e as qualidades 

pessoais. 

Utilizar as suas possibilidades motoras, 

sensitivas e expressivas para 

desenvolver actividades diferentes da 

vida quotidiana. 

Exprimir os seus próprios gostos e 

estados de espíritos 

Adquirir e dominar a vestir-se; despir-

se; lavar-se; 

Adquirir hábitos de utilizar os trabalhos 

adequadamente; 

Desenvolver a utilização dos vários 

materiais à disposição; 

Desenvolver as interacções entre as 

crianças; 

Adquirir e construir referencias sobre o 

que está certo e errado; 

Desenvolver o espírito critico; 

 

Autonomia; 

Independência; 

Educação para os valores; 

Educação estética; 

Educação para a cidadania; 

Regras; 

Partilha; 

Auto-estima. 

 

Adequação da própria conduta ao 

desenvolvimento das actividades da 

sala. 

Identificação visual dos espaços, dos 

elementos e dos objectos do meio 

envolvente. 

Utilização adequada e progressiva dos 

utensílios necessários para a 

resolução das necessidades básicas. 

Percepção das suas mudanças físicas 

e intelectuais, bem como das dos 

colegas. 

Identificação de acções responsáveis. 

Realização colectiva de cartazes 

referentes ao comportamento na sala. 

Identificação de imagens que 

representam situações semelhantes. 

Identificação de pessoas que mostram 

um comportamento adequado e 

inadequado. 

Realização de diálogos colectivos 

sobre vários temas; 

Realização de situações de 

pares(jogos, construções…); 

Utilização adequada dos materiais 

existentes na sala; 

Realização de “eleições” para tomar 

decisões; 

Realização de pinturas/desenhos com 

materiais diversos; 

Observação da natureza como 

contexto de beleza diferenciada; 

Aceitação de regras dos jogos; 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 

Adquirir conceitos; 

Reconhecer e aceitar as diferenças 

entre as pessoas; 

Aceitar e valorizar as normas que 

regem o comportamento na sala; 

Aprender a tomar consciência de si e 

do outro; 

Desenvolver a inter-ajuda; 

Desenvolver a auto-estima; 

Desenvolver a educação estética; 

Desenvolver e adquirir maior 

independência nas tarefas; 

Respeitar o uso da palavra(esperar 

pela sua vez); 

Realizar autonomamente hábitos de 

ordem de higiene e de alimentação; 

Incutir nas crianças o respeito e 

cuidados pelos espaços do jardim-de-

infância. 

 

 



Projecto Curricular de Turma/Grupo 

Novembro de 2020 

 

 

 
20 

 

Área de Expressão e Comunicação 

Expressão Motora 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Descobrir as possibilidades rítmicas do 

corpo; 

Conhecer e exercitar as possibilidades 

expressivas do corpo; 

Realizar jogos com regras bem 

definidas; 

Atirar e apanhar bolas utilizando as 

mãos e os pés; 

Explorar as expressões do corpo; 

Participar em actividades de expressão 

corporal; 

Valorizar os usos expressivos e 

comunicativos do corpo; 

Desenvolver as capacidades de iniciar 

e parar; 

Manipular objectos variados; 

Desenvolver e aperfeiçoar a 

motricidade fina; 

Seguir instruções referentes a 

movimentos; 

Desenvolver a criatividade no 

movimento; 

Começar e acabar uma acção a uma 

ordem. 

 

Motricidade global; 

Motricidade fina; 

Jogos de movimento; 

Jogos tradicionais; 

Construções. 

 

Participação em movimentos propostos 

ao grupo; 

Execução de trabalhos de costura, 

tecelagem e picotagem; 

Realização de várias locomoções 

(trepar, deslizar, rodopiar…) 

Realização de jogos 

tradicionais(corrida de sacos, jogo das 

cadeiras…); 

Participação em construções de 

grande dimensão ; 

Realização de trabalhos gráficos de 

precisão. 
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Expressão Dramática 

 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Conhecer e valorizar as possibilidades 

expressivas; 

Adquirir a capacidade de planificar 

uma acção perante a realização de 

jogos dramáticos, 

Participar em danças simples com 

precisão de movimentos; 

Criar e encenar pequenas histórias; 

Realizar teatros de fantoches; 

Tirar o melhor proveito da utilização de 

novos técnicos de representação; 

Desenvolver o gosto de participar nas 

representações, nas danças e nas 

canções colectivas; 

Confiar nas possibilidades de 

realização e de execução artísticas; 

Valorizar as produções dos outros; 

Realizar produções artísticas de modo 

progressivo e autónomo. 

 

Jogo dramático; 

Jogo simbólico; 

Mímica; 

Imitação; 

Dança; 

Fantoches; 

Teatro de sombras; 

Dramatização. 

 

Dramatização de situações, 

acontecimentos e estados anímicos, 

Imitação e controle de gestos para 

expressar sentimentos e vivências; 

Utilização de objectos musicais como 

acompanhamento de jogos corporais e 

dramáticos; 

Associação de danças a determinadas 

músicas; 

Participação em cantos, danças e em 

dramatizações propostas ao grupo; 

Dramatizar situações, acontecimentos 

e estados de espírito; 

Imitação do quotidiano nas várias 

áreas de trabalhos; 

Realização de danças em grupo, com 

regras pré-definidas; 

Dramatização mímicas de histórias 

tradicionais; 

Participação em teatro de sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecto Curricular de Turma/Grupo 

Novembro de 2020 

 

 

 
22 

 

 

Expressão Plástica 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 
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Conhecer e utilizar materiais e técnicas 

diversas para realizar as suas “obras 

de arte”; 

Conhecer e valorizar as possibilidades 

de distintos códigos artísticos como 

meio de expressão; 

Realizar composições plásticas 

pessoais, utilizando técnicas e 

materiais diferentes; 

Empregar correctamente os utensílios 

plásticos básicos; 

Desenvolver os movimentos 

necessários para conseguir precisão 

na realização de “obras de arte”; 

Utilizar as suas próprias capacidades 

expressivas para realizar pequenas 

actividades plásticas; 

Aperfeiçoar habilidades manipulativos 

conhecidos; 

Descobrir novos meios de expressão 

com materiais vários ; 

Utilizar com correcção a tesoura e 

cola; 

Recriar momentos de uma actividade 

em desenho; 

Desenhar em diferentes espaço: terra, 

areia; 

Realizar com facilidade a mistura de 

cores básicas para formar outros; 

Realizar “obras de arte” tridimensionais 

como a modelagem com barro, areia 

molhada, pasta de papel, pasta de 

farinha. 

 

Desenho; 

Pintura; 

Colagem; 

Modelagem; 

Recorte; 

Representação; 

Registos; 

A arte e a cultura; 

Materiais; 

Tecelagem/costura. 

 

Realização de colagens, partindo da 

observação de uma obra de arte; 

Realização de recorte e colagem de 

papel, para confeccionar objectos, 

Decoração com papel para 

confeccionar elementos; 

Realização de construções e jogos 

simples com diversos materiais, 

Realização de desenho de um 

acontecimento, segundo o argumento 

de um poema; 

Exploração e manipulação de técnicas, 

de materiais e de utensílios de 

expressão plástica; 

Realização de registos com divisão da 

folha; 

Realização de bandas desenhadas de 

histórias conhecidas; 

Preparação das tintas para usar nas 

suas pinturas; 

Realização de trabalhos colectivos 

com materiais diversos (lã, aparos de 

madeira, algodão, elementos da 

natureza…) 

Exploração de materiais de 

desperdício/caixas, frascos, rolhas, 

tampas); 

Realização de trabalhos em 

tecelagem; 
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Expressão Musical 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Distinguir ruído de silêncio; 

Identificar algumas qualidades do som: 

sons compridos e sons curtos; 

Conhecer as propriedades sonoras de 

alguns instrumentos e objectos de uso 

diário; 

Identificar contrastes básicos do som: 

conhecer grave e agudo; 

Conhecer e experimentar a sonoridade 

de alguns instrumentos musicais; 

Explorar as possibilidades rítmicas do 

som; 

Descobrir as propriedades rítmicas do 

som; 

Participar em jogos colectivos de 

improvisação melódica; 

Explorar a sua voz; 

 

Canções; 

Danças; 

Sons e ritmos; 

Instrumentos musicais; 

Escutar, 

 

Criação de canções; 

Identificação e representação se sons 

compridos e curtos; 

Identificar os instrumentos musicais da 

sala; 

Identificação de objectos atendendo ao 

som grave e agudo que produzem; 

Identificação de objectos que 

produzem sons rítmicos; 

Identificação e associação de 

personagens e os instrumentos que 

aparecem numa história musical 

contada; 

Identificação e imitação de timbres e 

intensidade sonoras distintos, partindo 

de sons ambientais; 

Reprodução de pequenas melodias; 

Participação em danças de roda; 

Elaboração de instrumentos musicais 

com materiais diversos; 

Realização de jogos para a descoberta 

de sons(palmas, estalinhos, passos…); 

Identificação de sons comuns e 

diferentes em rimas, lengalengas, 

trava-línguas; 

Identificação auditiva de sensações 

sonoras através de jogos. 
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Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

Linguagem Oral 

 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Participar em situações variadas de 

diálogos e de comunicação na sala; 

Adquirir um vocabulário adequado à 

idade; 

Conhecer e reproduzir alguns textos 

orais de tradição cultural; 

Apropriar-se e utilizar a linguagem oral 

em distintas situações da vida 

quotidiana; 

Expressar sentimentos, desejos e 

ideias, utilizando correctamente a 

linguagem oral; 

Identificar as sílabas iniciais e finais de 

palavras; 

Conhecer as possibilidades da 

linguagem escrita para comunicar 

ideias e sentimentos; 

Conhecer algumas propriedades 

semânticas das palavras – os 

antónimos; 

Conhecer e valorizar as propriedades 

lúdicas e rítmicas da linguagem; 

Interpretar autonomamente as imagens 

ou ilustrações de contos, histórias, etc.; 

Identificar os livros como fonte de 

informação e de consulta; 

Escutar e respeitar as comunicações 

dos outros; 

Melhorar as suas capacidades 

expressivas e comunicativas; 

 

Diálogo; 

Comunicação oral; 

Frases; 

Rimas; 

Lengas-lengas; 

Histórias; 

Poesias; 

Textos. 

 

Identificar o som inicial das palavras; 

Confeccionar cartazes para actividades 

quotidianas; 

Resolver adivinhas; 

Recriar poemas apoiados em 

desenhos; 

Identificar o número de sílabas de 

palavras; 

Interpretação de imagens, ideogramas 

e sequências oralmente; 

Formação de frases utilizando o 

vocabulário, a estrutura linguística e a 

entoação adequadas; 

Realização de actividades atendendo 

ao argumento de uma narrativa; 

Identificação de imagens que 

correspondem a soluções de 

adivinhas; 

Associação de imagens a situações 

opostas; 

Utilização adequada de frases simples, 

de diferentes tipos, atendendo às 

variações morfológicas: género, 

número, lugar, tempo e pessoa; 

Descrição de imagens contadas numa 

história; 

Identificação do número de sílabas que 

compõem palavras conhecidas; 
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Linguagem Escrita 

 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Conhecer e utilizar distintos 

instrumentos da linguagem escrita para 

obter informação; 

Adquirir coordenação e capacidade na 

realização de traços propostos; 

Adquirir coordenação e capacidade 

nos traços prévios ao processo da 

escrita de números, de formas 

geométricas e de letras; 

Valorizar a importância da imprensa 

escrita na vida diária; 

Facilitar a emergência da linguagem 

escrita como meio de armazenar e 

transmitir informação; 

Exercitar algumas destrezas próprias 

da comunicação escrita. 

 

Símbolos e ícones; 

Representação escrita; 

Registos; 

Textos; 

Funções de escrita; 

Função informativa; 

Grafismos. 

 

Participação na elaboração de um 

jornal colectivo. 

Escrever espontaneamente o seu 

próprio nome; 

Identificar as letras do seu nome; 

Realizar traços diferentes, atendendo à 

direcção e à paragem correctas. 

 

 

 

 

 

Domínio da matemática 
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Identificar figuras geométricas planas: 

círculo, quadrado, triângulo, rectângulo 

e losango; 

Identificar  cores primárias e 

secundárias; 

Fazer mistura de cores para encontrar 

outras ; 

Conhecer e utilizar correctamente os 

quantificadores: nenhuns / uns / 

poucos / muitos; mais do que / menos 

do que; 

Conhecer, utilizar e traçar a série 

numérica de 0 a 10 e associar os 

números com a quantidade que 

representam; 

Utilizar correctamente os termos 

comprido/ curto para comparar 

comprimentos; 

Identificar posições de objectos com 

um ou vários elementos de referência; 

Conhecer e utilizar os ordinais 1º, 2º e 

3º; 

Utilizar as possibilidades da 

representação matemática em 

pequenas operações da vida 

quotidiana; 

Realizar operações simples de juntar e 

de tirar elementos; 

Identificar posições de objectos, tendo 

vários elementos de referência; 

Utilizar correctamente os termos: 

cheio/ vazio, grosso/ delgado para 

comparar grandezas; 

Adquirir destrezas básicas de previsão 

e de medidas do tempo; 

Realizar operações de comparar 

quantidades, 

 Comparar número e quantidade. 

 

Número; 

Cores; 

Tamanhos; 

Espaço/Tempo; 

Conjunto; 

Seriação; 

Classificação; 

Ordenação; 

Comparação; 

Medida; 

Peso; 

Figuras Geométricas. 

Identificação de círculos, quadrados e 

triângulos, rectângulos e losangos; 

Realizar mistura de cores para obter 

outras ; 

Identificação de figuras 

complementares; 

Utilização da série numérica de 0 a 10 

para contar elementos e objectos; 

Aplicação dos ordinais 1º, 2º e 3º em 

pequenas colecções ordenadas; 

Realização de puzzles para reconstruir 

situações; 

Exploração do tamanho dos objectos 

utilizando unidades de medidas 

diferentes; 

Comparação de elementos e objectos 

para determinar grandezas; 

Utilização de noções espaciais para 

determinar posições com um ou vários 

objectos de referência; 

Ordenação de sequências atendendo a 

diferentes variáveis; 

Realização de tabelas de dupla 

entrada; 

Classificação dos objectos em função 

das suas características ou uso; 

Realizar operações de somar, subtrair 

ou de decompor quantidades para 

obter outras; 

Realização de somas com apoio 

gráfico; 

Realização de jogos de elementos 

segundo  a sua ordem; 

Identificação de sequências de 

imagens, atendendo á ordem temporal; 

Utilização de instrumentos de medida 

de tempo. 
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Conhecimento do Mundo 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Identificar as principais relações de 

parentesco entre os membros da 

família; 

Identificar diferentes tipos de casa; 

Reconhecer diferentes tipos de casa; 

Reconhecer espaços e elementos 

significativos do jardim-de-infância; 

Identificar diferentes profissões e 

ofícios do meio do meio ambiente; 

Identificar as alterações climatéricas do 

meio ambiente e as mudanças de 

hábitos que se produzem como 

consequências delas; 

Reconhecer e reflectir sobre as 

tradições natalícias do meio em que 

vivem; 

Aceitar as regras de convivência 

existentes no jardim-de-infância; 

Expressar os próprios gostos e 

preferências. 

Identificar algumas qualidades e 

funções dos objectos do quotidiano; 

Observar e reconhecer as mudanças e 

as trocas dos elementos do meio 

ambiente ligados ao passar do tempo; 

Identificar algumas características 

gerais dos seres vivos; 

Conhecer e valorizar as relações de 

utilidade, de interdependência e de 

equilíbrio que se estabelecem entre os 

animais, as plantas e os seres 

humanos; 

Manifestar, perante o meio ambiente, 

 

A família; 

A escola; 

A sociedade; 

As profissões; 

Educação Ambiental; 

Educação para a saúde; 

As estações do ano; 

Meteorologia; 

Os meios de transporte; 

Física/Química; 

Geografia/Geologia/História; 

Biologia (corpo humano, animais, e 

plantas); 

Observação/Curiosidades. 

 

Participação nas tarefas da sala e de 

casa; 

Identificação de objectos e divisões da 

casa; 

Identificação dos animais que podem 

ser mascotes; 

Identificação dos alimentos de origem 

animal e vegetal; 

Observação e descrição de profissões 

e instrumentos utilizados para o seu 

desempenho; 

Descrição de acções que ocorrem em 

diferentes momentos do dia; 

Exploração e experimentação de 

objectos para estabelecer as suas 

características mais importantes; 

Formulação de hipóteses a partir da 

observação de fotografias e de 

imagens; verificação das mesmas ao 

resolver as actividades; 

Identificação e utilização 

correctamente os diferentes 

contentores de reciclagem; 

Realização de jogos com sequência de 

imagens, atendendo às 

transformações físicas, ligadas ao 

passar do tempo, em animais e em 

plantas; 

Identificação de animais ovíparos e 

vivíparos; 

Identificação de algumas regras de 

segurança rodoviária para prevenção 

de acidentes; 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 

atitudes de respeito, de conservação e 

de cuidado; 

Conhecer algumas ocupações e 

serviços, necessários para a vida em 

sociedade; 

Distinguir o vestuário adequado ao 

clima. 

Estabelecer relações entre as 

características do meio ambiente e as 

formas de vida social que nele se 

desenvolvem; 

Identificar diversas paisagens e 

diferentes habitats; 

Estabelecer relações entre a variação 

do clima e as actividades  e ocupações 

humanas; 

Identificar as características das casas 

segundo as peculiaridades da 

paisagem e do clima; 

Identificação meios de transporte 

segundo o tipo de paisagem pela qual 

se têm de deslocar; 

Identificação os animais e as plantas 

de diferentes paisagens; 

Observação sistemática das 

características mais relevantes dos 

animais; 

Identificação de alguns serviços 

públicos conhecidos; 

Descrever as mudanças que se 

produzem na paisagem, como 

consequência dos fenómenos 

atmosféricos; 

Exploração de alguns objectos 

utilizados para o tempo de lazer; 

Participação activa e interessada nas 

festas familiares e do jardim-de-

infância; 

Elaboração de um cartaz da roda dos 

alimentos, 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Observar e recolher dados de 

experiências simples realizadas na 

sala; 

Reconhecer os elementos mais 

comuns das ruas, tanto no meio rural 

como no urbano. 

Desenvolver o prazer em realizar 

actividades ao ar livre e na natureza; 

Conhecer diferentes profissões e 

ofícios, necessários ao funcionamento 

da sociedade; 

Conhecer os diferentes meios físicos 

em que se desenvolve a vida humana; 

a fauna característica e as 

consequências mais visíveis sobre a 

vida em sociedade; 

Valorizar a existência de culturas 

diferentes como um elemento positivo 

e enriquecedor; 

Valorizar positivamente a variedade 

das paisagens, mostrando hábitos de 

respeito e de cuidado; 

Respeitar os costumes e as tradições 

diferentes das suas. 

Adquirir as actividades quotidianas ao 

longo do dia: manhã, tarde e noite; 

Conhecer e identificar as estações do 

ano: o Outono; 

O Natal. 

Aprofundar o conhecimento das 

características dos objectos; 

Conhecer as características e as 

funções dos serviços públicos; 

Valorizar a importância de uma dieta 

  

Elaboração de cartazes sobre 

cuidados a ter com objectos e produtos 

perigosos de uso doméstico; 

Observação e identificação dos 

principais órgãos vitais (coração, 

pulmões, rins, cérebro); 

Discussão e pesquisa sobre os vários 

temas tratados; 

Realização de um ecoponto na sala de 

aula; 

Exploração de materiais recuperáveis; 

Realização de entrevistas a pessoas 

de profissões diferentes; 

Exploração do meio circundante em 

relação à paisagem; 

Identificação das paisagens e animais 

polares em livros e revistas; 

Realização de jogos. 

Identificação  das características e das 

qualidades segmentarias do corpo; 

Identificação da sua própria imagem 

corporal, as suas semelhanças e as 

diferenças com os outros; 

Realização de jogos corporais no 

exterior; 

Elaboração de ementas. 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS CONTEÚDOS OPERACIONALIZAÇÃO 

sã e equilibrada para manter a saúde; 

Valorizar a necessidade de reduzir os 

desperdícios, manifestando hábitos de 

reciclagem e de reutilização de lixos; 

Conhecer e participar nas tradições 

natalícias da comunidade. 

Desenvolver a curiosidade pelas 

diferentes profissões existentes no 

meio em que vivem; 

Desenvolver interesse por conhecer a 

influência dos elementos da natureza 

das pessoas, nos animais e na 

paisagem; 

Contribuir para a manutenção da 

limpeza do meio ambiente, assim 

como no cuidado de ambientes 

saudáveis e não poluídos; 

 

 

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO 

 

O GRUPO 

O grupo é heterogéneo, constituído como já foi referido, por 23 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 5 

anos, inclusive.  

A opção de trabalho realizado por pequenos grupos é importante no processo educativo na medida em que favorece 

melhores resultados e desenvolve melhor a criança, pois a atenção para cada uma, é maior. 

O respeito por todos e por cada um é importante realçar desde o início do ano lectivo. Desde a primeira semana se 

estabelece, regras de comportamento a cumprir. Esperar pela sua vez para falar, não falar alto, respeitar os objectos 

pessoais de cada um, etc, são aspectos referenciados sempre e por vezes lembrados ao longo do ano. Quadros como 

o das presenças, o das tarefas, o do tempo, sinais identificativos para cada criança, são factores que beneficiam um 

bom comportamento e uma consciência de pertença a um grupo. 
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DO ESPAÇO 

Uma sala no Jardim de Infância precisa de espaço, espaço esse que a criança utilizará para realizar as suas 

actividades, no qual estará inserido também, todo o material que aquela necessitará para a concretização das mesmas. 

O espaço da sala funciona melhor dividido em áreas, sendo estas opções possíveis de escolha e de trabalho, que 

ajudam as crianças na aprendizagem e desenvolvimento de um todo.  

Os materiais, esses serão de acordo com as áreas e à medida das mesmas, nem demais, nem de menos, o essencial, 

podendo durante o ano por vezes trocar-se. Os materiais devem estar ao alcance de todos para que a criança os possa 

utilizar quando o desejar. Os materiais à disposição poderão ter várias utilizações e servirem por vezes áreas 

diferentes, de forma que a criança os possa explorar convenientemente.  

O espaço do recreio será por vezes utilizado para aulas de movimento, pintura de grupo, exposições de trabalhos, etc. 

 

DO TEMPO  

A rotina utilizada tem a sua base no Currículo de Orientação Cognitivista, embora esteja adaptada à realidade  da  

Instituição,  bem  como  às necessidades do próprio grupo. Assim procuro que seja uma rotina flexível que respeite 

os ritmos diferentes, até porque o grupo é vertical.  
 

Horas Actividades 

7h30-9h00 Componente de apoio à família 

9h – 9h30 Acolhimento das crianças na sala de actividades; 

9h30 – 11h00 Actividades Educativas planificadas pela educadora;  

11h00 – 11h45 Actividades Livres; 

11h45 – 12h00 Momento de Higiene; 

12h00 – 12h45 Almoço 

12h45 – 13h00 Momento de Higiene; 

13h00 – 15h30 Actividades Dirigidas/livres 

15h30 – 16h00 Momento de Higiene 
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16h00-16h30 Lanche 

16h30 – 17h00 Actividades Livres/Dirigidas.  

17h00 – 19h00 
Componente de apoio à família 

 
Por vezes haverá alteração desta rotina – nos dias das actividades extracurriculares e nos dias das saídas 

programadas. 

As actividades da Componente de apoio à família, chamadas de prolongamento serão de carácter diferente. Este é um 

processo educativo informal sem uma aprendizagem estruturada onde a criança escolhe o que deseja fazer. Toda a 

programação é elaborada em reuniões com os dinamizadores/auxiliares e dada a conhecer aos Encarregados de 

Educação no início do ano lectivo.  

 

O PAPEL DO ADULTO  
 
O adulto, a meu ver, é acima de tudo um gestor e um impulsionador de toda a Dinâmica Educativa. Deve desenvolver 

a capacidade de visualizar o grupo enquanto um todo; mas e ao mesmo tempo, conhecer ao máximo e dentro  da  

medida  do  possível,  cada  criança  individualmente.  Só este conhecimento, lhe permitirá agir da forma mais 

Correcta, permitindo-lhe respeitar a individualidade de cada criança.  

Em relação ao seu papel de gestor, cabe ao adulto, pensar e reflectir sobre a sua  prática,  de  forma  a  melhorá-la;  

estabelecer  objectivos;  planear estratégias  de  acção; avaliar. organizar  da  melhor  forma  o  Ambiente Educativo, 

quer ao nível do tempo, quer ao nível do espaço, quer ao nível das aprendizagens.  

Deve  ser, ainda,  um  “orientador”  da  família,  nos  problemas  que  possam surgir ao nível da educação da criança. 

Deve identificar, alertar e encaminhar as crianças e os pais, sempre que surjam comportamentos que o justifiquem. Deve 

procurar ser um Educador Optimista, e transmiti-lo ao grupo. (”Ler,”Educar para o Optimismo, de Helena Águeda 

Marujo”). Mas, e talvez neste ano para mim, o mais importante, deve ajudar as crianças e famílias a tomarem 

consciência do grave problema ecológico que o Planeta atravessa, e começarem a tomar medidas no sentido de o 

minimizar e a descobrirem que todos fazemos parte deste projecto.  

 

DA EQUIPA 

A sala é constituída por uma Educadora de Infância e Um ajudante de Acção Educativa 

 

Calendarização 

Decorre durante o ano lectivo 2020/2021 

 

Recursos Humanos 
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Educador/auxiliar 

Outros docentes da Instituição 

Outras valências 

Famílias 

Comunidade envolvente e alargada 

 

Recursos Materiais 

Material Escolar próprio 

Material lúdico e pedagógico 

Material desportivo 

Material Informático 

Material de desperdício 

Transportes 

Equipamentos diversos 

Outro Material necessário 

 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS E ORGANIZATIVAS PREVISTAS DA COMPONENTE DE APOIO 

À FAMÍLIA 

 

Da componente de apoio à família fazem parte, o prolongamento da manhã, das 07h30m às 09h, a hora do almoço, das 

12h às 13h30m e o prolongamento da tarde, das 15h30m às 19h00m. As decisões de natureza organizacional relativas 

a esta componente de apoio à família são da responsabilidade da Instituição envolvendo obrigatoriamente o educador 

responsável pelo grupo de crianças. As decisões implicam não só o grupo de uma sala, como também todo o 

estabelecimento. A supervisão pedagógica e acompanhamento da execução das actividades desta componente são da 

competência dos educadores. Na componente de apoio à família, pretende-se dar à criança momentos de libertação de 

energias, criatividade, imaginação, momentos de relaxe, experiências de carácter facultativo que proporcionem prazer. 

No início do ano escolar e em reunião de Encarregados de Educação, dá-se a conhecer toda a planificação das 

actividades da componente educativa e também a da componente de apoio à família.  

 

DA PLANIFICAÇÃO E DOS OBJECTIVOS/EFEITOS 

 

A avaliação na Educação Pré-Escolar é de carácter formativo, utiliza técnicas de observação e registos próprios, 

valorizando sempre o progresso da criança. 

No final de cada período será feita uma avaliação por escrito, do grupo e das actividades realizadas na componente 

lectiva e no final do ano será preenchida uma ficha de avaliação de cada criança que transitará para o 1º Ciclo. Ainda 

no final do ano, é realizado um relatório das actividades, que resume e destaca as principais actividades deste Projecto 
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Curricular, revela quais os recursos utilizados e em que ambiente tudo se desenrolou, referenciando ao mesmo tempo 

os efeitos atingidos.  

 

 

COM AS CRIANÇAS 

 

A observação, os registos das actividades, os trabalhos e opinião das crianças serão instrumentos utilizados na 

avaliação. Ao longo do ano a valorização dos progressos da criança, é também factor fundamental para uma boa 

avaliação. 

 

COM A EQUIPA 

 

No decurso do ano lectivo e sempre que necessário, realizam-se reuniões com as Auxiliares de Acção Educativa, com a 

finalidade de avaliar as actividades realizadas na componente de apoio à família. No dia a dia, há sempre troca de 

informações e por vezes altera-se a planificação neste ou naquele ponto, de forma a adequar uma melhor adaptação da 

criança e também permitir um melhor funcionamento da instituição. 

 

COM A FAMÍLIA  

 

As informações relativas ao desenvolvimento e aprendizagens das crianças são fornecidas aos Encarregados de 

Educação sempre que solicitadas. Porém no final do ano lectivo, será entregue por escrito a todos os pais das crianças 

que vão transitar para o 1º Ciclo, uma ficha de avaliação. Esta ficha, assinada pelos pais. A avaliação do restante grupo 

de crianças permanecerá no Jardim de Infância e poderá ser consultada sempre que necessário. 

  

      

RELAÇÃO COM A FAMÍLIA E OUTROS PARCEIROS EDUCATIVOS 

 

O envolvimento dos pais na vida activa do Jardim-de-infância é sempre muito importante para um bom 

desenvolvimento da criança. A colaboração enriquece as aprendizagens e quando são convidados a participar nos 

convívios, a realizar alguma actividade e / ou mesmo a tomar alguma decisão, os Encarregados de Educação sentem 

que contribuem mais activamente na vivência do Jardim-de-Infância. Os pais sentem-se mais presentes e os filhos 

agradecem a colaboração, contribuindo assim o Jardim-de-Infância para uma relação mais estreita entre pais e filhos. 

Neste ano lectivo e a exemplo dos anos anteriores, pretende-se que os pais continuem a participar nas actividades, 

contribuindo fortemente para um enriquecimento e incentivo para a leitura, através de uma continuidade das actividades 

no meio familiar.  
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AVALIAÇÃO 

 

Considerando que a educação Pré-Escolar é um processo que parte das experiências das crianças, e das suas 

aquisições anteriores, a avaliação do seu desempenho está presente diariamente na sua própria evolução e na 

capacidade de adquirir, com maior ou menos capacidade, novos conceitos e dinâmicas de compreensão da sua 

realidade. 

Nesse sentido, é fundamental que o ambiente educativo seja organizado para que as características de cada criança 

sejam valorizadas e possam ser objecto de estimulação específica. A progressão e a diferenciação de situações de 

aprendizagem supõem que as crianças sejam capazes de transitar mais facilmente para novos desafios e novas 

propostas institucionais. 

A educação Pré-Escolar situa-se na continuidade de um processo educativo que começou desde que a criança nasceu, 

mas deve fornecer-lhe bases para progredir de uma forma continuada e aio longo da vida. Assim, o espaço de 

avaliação no Jardim de Infância é constante e continuo, e cabe ao Educador e às famílias desenvolverem as 

competências específicas a adquirir, pela criança, em cada momento. 

Desta forma, o processo de avaliação deve ser entendido como um processo participado e colaborativo, entre crianças, 

educador e famílias, e que devolva à prática, as melhores dinâmicas e actividades de desenvolvimento pessoal de cada 

criança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Partindo do pressuposto que a Educação é um conjunto de premissas sociais, culturais, individuais e coletivas, este 

Projeto Curricular corresponde ao projeto de intenções da Sala Laranja do CSPC. 

Não existe Educação efetiva sem a colaboração, cooperação e partilha dos diversos agentes implicados e envolvidos 

na educação da criança, pelo que este documento pretende divulgar os objetivos e conteúdos sobre os quais recairão 

as estratégias e atividades a ser desenvolvidos no ano letivo de 2020/2021 

A necessidade do envolvimento de todos os agentes educativos (professores, famílias, comunidade em geral) não deve 

apenas permanecer no espaço das intenções, mas ser concretizado no dia-a-dia. É, assim, importante que “todas as 

vozes se façam ouvir” através de uma colaboração efetiva. 

O Educador, as crianças, os pais, as famílias e demais envolvidos no processo educativo devem ser capazes de 

coordenar as suas opções e rentabilizar os seus objetivos, através da discussão e reflexão das suas ideias, opiniões e 

necessidades. 

Ao longo deste documento apresentaram‐se variadas estratégias e sugestões de atividades, mas, mais pertinente e 

fundamental, é que ele se possa transformar num meio potenciador de uma efetiva parceria educativa, organizando e 

orientando os envolvidos para um objetivo comum e para uma realização possível. 

É objetivo valorizar um tema que consideramos de extrema importância – Eu, Os Outros e o Mundo em que vivemos – 

como um tema mobilizador e envolvente para todos os que têm a seu cargo crianças e jovens e são, paralelamente, 
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responsáveis por educar uma geração de cidadãos. 

Este projeto corresponde às necessidades das crianças e das respetivas famílias e foi delineado acreditando que 

contribui para aumentar a qualidade de vida da comunidade, ao mesmo tempo que define níveis de 

corresponsabilização educativa, pedagógica e didática. 

E porque a Educação é um conceito lato e alargado, serve também este documento para potenciar a participação, 

porque o direito ao envolvimento, à participação e à opinião existe e deve ser aproveitado. 

Esse é também o espaço da avaliação. 
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