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1. Introdução                                    
  

O presente projeto intitula-se De Mãos dadas com a ESCOLA… Juntos por um 

PLANETA melhor. 

Um Projeto Pedagógico de Sala é fundamental para o desenvolvimento equilibrado e 

harmonioso da crianças, assim, é de extrema importância que, o profissional que se encontra 

na sala do Pré Escolar esteja atento às necessidades e interesses das crianças, quer a nível 

colectivo, quer a nível individual.  

O Planeta Terra é o lugar de habitação da humanidade, a sua casa. Por isso, tudo que 

destrói, envenena, polui os solos, a água e o ar é também atentado contra a vida humana. 

A verdadeira preocupação baseada no AMOR ao Planeta, faz parte das vasta “cultura da 

vida” promover a “ecologia da mente” ai está com toda a certeza a primeira grande 

tarefa para salvar o Planeta e com ela uma vida humana mais saudável e feliz. 

Com este projeto prendendo encontrar formas lucidas de ensinar às crianças atividades 

ecológicas saídas tais como algumas experiências e atitudes relacionadas com a 

preservação do Meio Ambiente. 

O Jardim de Infância é a fase mais ativa do despertar da criança para o Mundo que a 

rodeia. 

É fundamental elaborar um projecto pedagógico centrado exclusivamente na criança, 

visando o seu desenvolvimento global e harmonioso. 

 

“Se amas a criança que em ti existe, então podes amar as crianças”. (João Santos) 
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2. FUNDAMENTAÇÃO DO PROJETO DE SALA 
 
 

2.1. Fundamentação teórica 

 

 

“O projeto do educador é um projeto educativo/pedagógico que diz respeito ao grupo e 

contempla as opções e intenções educativas do educador e as formas como prevê orientar as 

oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem de um grupo. Este projeto adapta-se às 

caraterísticas de cada grupo, enquadra as iniciativas das crianças, os seus projetos individuais, 

de pequeno grupo ou de todo o grupo” 

(Ministério da Educação, 1997: p.44). 

 

 

2.2. Do Próprio 

 

Ao elaborar o presente projecto Pedagógico de sala relativo à sala dos 5 anos, tive em conta a 

idade das crianças, nível de desenvolvimento e as necessidades e interesses do grupo.  

Atendendo à faixa etária do grupo, procurei estabelecer um conjunto de objetivos e um plano 

anual de atividades que contemplam o tempo de concentração, a necessidade de estabelecer 

uma relação de afecto, de movimento, de experimentação e a realização de atividades simples 

e lúdicas.  

O tema deste Projeto é De MÃOS dadas com a ESCOLA…JUNTOS por um PLANETA melhor., 

tema que surgiu do fato de as crianças se encontrarem numa fase de descobertas, sendo estas 

fundamentais para a sua experimentação, indispensáveis ao seu desenvolvimento enquanto 

pessoa.  

Segundo Oliveira (2003), “A criança desde muito pequena brinca. Inicia brincando com o seu 

corpo, com objectos, brinca com o adulto que lhe cuida. 

 Logo brinca, também, com outras crianças estabelecendo relações com ela, (...) e fazendo de 

conta.”  

A criança nos seus primeiros anos de vida, utiliza o brincar como uma forma de linguagem que 

permite compreender, expressar-se, desenvolver os seus interesses, as suas aptidões e as 

suas possibilidades de bom relacionamento com os outros.  

É através do brincar que a criança descobre, pensa, compartilha, comunica, estabelece as 

bases do seu crescimento e evolução, etc.  
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Por outro lado, são os sentidos que lhe transmitem a percepção que tem na realidade. Deste 

modo, quer o brincar, quer os sentidos contribuem cada um à sua maneira para a criança 

construir a sua identidade, conhecer-se a si, aos outros e ao meio em que está inserida.  

Sendo assim o Projeto a desenvolver no ano lectivo de 2022/2023, tem como tema De MÃOS 

dadas com a ESCOLA...JUNTOS por um PLANETA melhor.. O tema surgiu da necessidade de 

valorizar o trabalho realizado na sala de 5 anos, sensibilizando as famílias para a importância 

do mesmo, favorecendo o desenvolvimento da criança.  

Tendo consciência de que o projeto terá que se elaborar a partir do levantamento de um 

problema, resolvemos abordar um tema que tanto se fala e tanto nos preocupa, não só a nós 

como Instituição, não só a nós como comunidade mas a todos nós como Planeta, como 

humanidade uma vez que as crianças irão perceber ao longo do ano o mal que os homens 

estão a fazer á Terra, irão também descobrir novas formas de combater a poluição e de 

reaproveitar matérias-primas que já pensavam sem uso. 

A Poluição no nosso Planeta está a afectar seriamente o nosso modo de viver e de estar. No 

entanto embora saibamos e tenhamos consciência de tão grave que é a situação, há quem 

ainda continue a poluir e não lhe dê o verdadeiro valor. 

Pretendemos, então com este projeto sensibilizar as crianças para a poluição que há no nosso 

Planeta e pôr em curso algumas tarefas que possam ajudar a não poluir.  

Deste modo é meu objetivo criar situações lúdicas e adequar estratégias que favoreçam o seu 

desenvolvimento e aprendizagem num ambiente de segurança e afectividade. 

É essencial à vida e ao desenvolvimento da personalidade da criança BRINCAR… 

 

 

2. 3. Organização e gestão do Espaço e Materiais 

                                                     
A reflexão permanente sobre a funcionalidade e adequação do espaço e potencialidades 

educativas dos materiais permite que a sua organização vá sendo modificada de acordo com 

as necessidades e evolução do grupo.” In Orientações Curriculares, p.38  

 

O Educador tem de olhar para a criança como um todo, em todas as suas dimensões: 

emotivo – expressiva, socio-relacional e sensório-psicomotor, não subestimando qualquer uma 

delas. Aqui reside, pois, a multidimensionalidade da educação na infância.  

É nesta dimensão que pretendo esboçar o desenho curricular, a fim de garantir um correto 

desenvolvimento da criança como um todo, ser uno e ao mesmo tempo capaz de um 

relacionamento efetivo com os outros.  

A boa organização do Espaço depende de um bom funcionamento das atividades que são 

realizados na sala. 
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É muito importante que as crianças se sintam confortáveis no ambiente em que se 

encontram, por este motivo a educadora deve ter em conta a distribuição e organização das 

áreas dentro da sala. 

     Se o grupo se sentir num clima harmonioso irá sentir-se muito mais motivado e deste modo 

irá realizar as suas atividades quer livres, quer orientadas, com mais gosto e claro está com 

melhores resultados. 

Às vezes, a falta de organização do espaço e dos materiais pode levar as crianças a 

desinteressarem-se pelas atividades, podendo até dificultar o desenvolvimento das crianças. 

  

Se os materiais estiverem ao alcance das crianças possibilita-lhes ter a noção do que existe 

na sala, podendo desta forma, ter a iniciativa de os ir buscar para explorá-los. 

Neste sentido, essa possível escolha dos materiais faz com que a criança tenha 

oportunidade de pôr em prática as duas ideias, mostrando desse modo as suas emoções, 

sentimentos e a forma como interpreta a sua realidade. 

O Educador ao fomentar a exploração dos espaços e dos materiais está a promover a 

autonomia, a independência, a competência e sucesso do grupo. Se a organização do espaço 

e dos materiais contribuir para a independência e autonomia do grupo o Educador estará mais 

liberto das suas funções diretivas, podendo assim acompanhar, apoiar e concentrar-se mais 

nas brincadeiras das crianças, logo as crianças irão ficar menos dependentes do adulto. 

A sala dos 5 anos encontra-se organizada por áreas: 
 
Área da Cabeleireira: 
Esta área é composta por um toucador, um banco e vários acessórios de cabeleireira, escovas, 
ganchos, secador, frascos de verniz, perfume e algumas bijuterias. 
 
Área da Biblioteca: 
Esta área é composta por um modulo e no seu interior encontram-se os livros (plastificados e 
não plastificados, com janelas, com relevos, etc.) 
 
Área das construções e jogos:  
Esta área é composta por diversos jogos (Domino, loto, puzzles, enfiamentos; cubos, etc.) e 
legos variados. 
 
Área da garagem: 
Esta área possui vários carros uns diferentes dos outros, motas, camiões entre outros. 
 
Área de Trabalho: 
É nesta área que as crianças desenvolvem a motricidade fina, realizam trabalhos que 
representam experiências vividas e reproduzem através das fichas os conhecimentos 
adquiridos. Desenvolvem formação pessoal e social, uma vez que a criança tem de saber 
partilhar materiais, respeitar o trabalho dos colegas, desenvolve a auto-estima, autonomia, 
cooperação e relações interpessoais. Desenvolvem ainda o seu raciocínio lógico matemático. 

 

A criança não é, vai-se tornando. 
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4. Organização do ambiente Educativo 

 
A sala dos 5 anos é constituída na sua totalidade por 25 crianças, destas crianças, 

Doze são do sexo feminino e treze do sexo masculino.  

Considerando-se que o contexto institucional de educação pré-escolar se deve 

organizar como um ambiente que facilite o desenvolvimento e a aprendizagem das 

crianças (Silva et al., 1997), tentei proporcionar ao grupo um ambiente atraente, 

promovendo relações agradáveis, fomentando descobertas e atividades diversificadas, 

de forma a motivar as crianças para a aprendizagem. Tal como refere Gandini (2008), 

se “o ambiente é visto como algo que educa a criança”, ele deverá ser flexível, 

adaptando-se às necessidades e aos interesses de cada criança. 

Tive em consideração que a criança é um ser individual que se vai formando nos 

contextos em que se insere, respeitando as suas caraterísticas individuais e saberes já 

adquiridos. Deve estar aberto às mudanças de modo a dar resposta às necessidades e 

aos interesses das crianças, permitindo-lhe ser protagonista do seu conhecimento. 

Orientando-nos por uma perspectiva mais construtivista, em que o factor essencial é 

valorizar as crianças (Oliveira-Formosinho, 1996),o ambiente educativo está  de forma 

a proporcionar às crianças uma aprendizagem ativa, é através de uma boa organização 

do ambiente que são proporcionadas experiências positivas e enriquecedoras para o 

desenvolvimento das crianças, (Hohmann & Weikart, 2009).  

Considerando-se a organização do ambiente educativo “o suporte do trabalho 

curricular do Educador” (Silva et al., 1997, p.31). 
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5. Organização do tempo e das atividades 

 

5.1. Rotina Diária (Sala dos 5 ANOS) 

A nossa rotina está bem organizada.  

A rotina promove a autonomia da criança.  

Os hábitos, normas, horários e rituais que se impõem às crianças fazem com que sejam mais 
confiantes. 
 
Manhã 
 
9:30- Acolhimento  
 
10:00- Atividade orientada 
 
11: 10: Atividades escolhidas pelo grupo 
 
11:30: Arrumar a sala de atividade 
 
11:40: Higiene 
 
12:00: Almoço 
 
Tarde 
 
14:00: Cantar as boas tardes 
 
14:30: Hora do conto 
 
14:40 Atividade orientada 
 
15:30: Higiene 
 
15:50: Está na hora de ir lanchar  
 
16:30: Higiene 
  
17:00: Atividades livres com supervisão 
 
 
Nota: Dentro desta rotina as crianças têm ainda atividades extra curriculares: aulas de 
Inglês, Informática, Expressão Físico Motora. 
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5.2. TIPOS DE ATIVIDADES   

 

5.2.1. Rotina 

 

A distribuição do tempo educativo faz-se de modo flexivel, dando origem a uma rotina 

educativa, sempre com o objetivo de as crianças se sentirem seguras.  

A rotina desempenha também um papel fundamental na captação do tempo e dos processos 

temporais.  

A criança começa a ter maior percepção das fases pelas quais passa e dessa forma consegue 

também um encadeamento de todas as sequências.  

A rotina é, sem dúvida, um suporte para o educador pois, assim torra-se muito mais fácil gerir o 

seu tempo da forma mais apropriada.  

“A sucessão do cada dia ou sessão tem um determinado ritmo existindo, deste modo, uma 

rotina que é educativa porque é intencionalmente planeada pela educadora e porque é 

conhecida pelas crianças que sabem o que podem fazer nos vários momentos e prever a sua 

sucessão, tendo a liberdade de propor modificações. Nem todos os dias são iguais, as 

propostas do Educador ou das crianças podem modificar o quotidiano habitual.”  

«Orientações Curriculares, pp.40.»  
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5.2.2. TIPOS DE ATIVIDADES 

 5.2.3 Plano Anual de atividades 2022/2023  

 
 
Tema 

 
Data 

 
Atividades 

 
Objetivos 

 
Introdução às 
crianças 
  
Introdução ao 
Projeto” De Mãos 
dadas com a 
Escola…Juntos por 
um PLANETA 
melhor. 
 
 
Vindimas 
 
 
Reunião de Pais 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Setembro 

 
- Receção às crianças 
- Apresentação e 
discussão com o grupo 
sobre o tema do nosso 
projeto pedagógico; 
 
- Conversar com o 
grupo sobre a 
importância de não 
poluir o Meio Ambiente 
 
- Organização de todas 
as áreas e espaços da 
sala de atividades; 
 
- Apresentação de uma 
história” A uva 
Gigante”; 
  
- Elaboração de uma 
latada no placard da 
sala dos 5 anos 
 
- Dar as boas vindas 
aos Pais- Encarregados 
de Educação. 
 
- Dialogar sobre o novo 
ano letivo, entre outros 
assuntos… 
 
 

Favorecer a 
integração e 
socialização das 
crianças; 
 
Manifestar gostos 
e preferências 
 
Levar as crianças 
a refletir que a não 
Poluição é 
fundamental à vida 
e que o nosso 
Planeta deve ser 
preservado.  
 
Valorizar e 
respeitar a vida no 
Planeta em que 
vivemos   
 
Sensibilizar os 
Pais para a 
importância do 
Jardim de Infância 
 
 

 
 
Dia do Animal 
 
Dia da Alimentação 
 
Outono 
 
Halloween 

     
 
 
 
 
 
 
 

Outubro 
 

- Pedir as crianças que 
tragam um animal de 
casa para passar o dia 
connosco. Elaboração 
de um animal escolhido 
pela criança. 
 
- Dramatização de uma 
história com a 
participação da família 
sobre o Meio Ambiente; 
 
- Construção da árvore 
do outono com material 
de desperdício; 

Sensibilizar as 
crianças de que os 
animais são 
nossos amigos e 
da 
responsabilidade 
para os cuidados 
necessários a 
cada um. 
 
Envolver as 
famílias no 
contexto 
Educativo; 
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- Elaboração da roda 
dos alimentos em 
grande grupo.  
 
- No dia das Bruxas a 
criança fantasia-se a 
seu gosto.  
 
- Elaboração de 
chapéus de bruxas e 
aboboras em grande 
grupo. 
 
 

Conversar sobre a 
importância de 
uma boa 
Alimentação 
 
Valorizar a 
importância de 
reutilizar materiais; 
 
Mostrar interesse 
pela realização de 
experiencias. 
 
Manter tradições 
 
 

 
 
São Martinho 
 
Dia Internacional 
dos direitos das 
crianças 
 
Experiências 

 
 
 
 
 
 

Novembro 

-Trabalhos plásticos 
com ouriços e 
castanhas 
 
- Elaboração da Maria 
Castanha. 
 
Magusto em conjunto 
com o primeiro ciclo. 
 
Dia dos Direitos das 
Crianças 
(Dia do Pijama). 
 
Experiência (cores 
secundárias). 

Desenvolver a 
destreza manual 
 
Sensibilizar a 
comunidade para 
a necessidade de 
respeitar os 
Direitos da 
Criança; 
 
Expressar 
sentimentos e 
emoções; 
 
 Mostrar interesse 
pela realização de 
experiências. 
 
 

 
 
Estados da água 
 
 
Natal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dezembro 

- Desafio do mês…  
 
- Conversa em grande 
grupo sobre os estados 
da água (liquido, solido 
e gasoso) 
 
- Experiencias sobre os 
estados da água 
 
- Elaboração do 
calendário de advento. 
 
- Confeção de adornos 
Natalícios 
 
- Apresentação da 
história do Nascimento 
de JESUS…. 
 

Envolver as 
famílias no 
contexto 
Educativo; 
Promover o gosto 
de realizar 
experiencia, 
prever e 
interpretar 
resultados; 
 
Promover o 
espírito Natalício. 
 
Educar para os 
valores cristãos e 
espirituais. 
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Inverno 
 
 
Os Tipos de água 
que existem  
 

 
 
 
    Janeiro 

- Elaboração de um 
placard sobre o inverno 
em grande grupo. 
 
- Teatro de fantoches 
sobre a importância de 
não poluir. 
 
Realização de  
Experiências a fim de 
observar os tipos de 
água,  
(doce, salgada, potável, 
não potável) 

Desenvolver a 
expressão plástica 
 
Reconhecer que a 
água é fonte de 
Vida; 
 
Desenvolver a 
criatividade e 
imaginação 
 
Fomentar nas 
crianças uma 
atitude científica e 
experimental 
 
 

 
Carnaval 
 
Poluição 
 
Onde encontramos 
água? 

 
 
 
 

Fevereiro 

- Confeção dos fatos de 
carnaval com a 
colaboração dos 
Pais(Planeta Terra); 
 
Elaboração de um 
careto, salas do Pré 
Escolar. 
 
 
Dialogo em grande 
grupo sobre os lugares 
onde podemos 
encontrar água e a 
importância de não 
poluir (rios, mares, 
lagos, barragens, 
nascentes); 
 
 
 

 

Proporcionar 

Momentos 

divertidos 

 

Valorizar e 

preservar a água 

no seu ambiente 

Natural 

 

Conservar a 

natureza e evitar a 

poluição; 

 
 
 

Dia do Pai 
 
Primavera 
 
A água na 
Natureza (dia 22 
Dia Mundial da 
Água) 
 
Páscoa 
 
Dia Mundial da 
Floresta 
 
 

 
 
 

Março 

Celebração do dia do 
Pai (elaboração da 
prenda.); 
 
Exploração do tema 
“Primavera” 
 
Plantar uma árvore 
 
Confeção do folar com 
a participação da 
Família. 
 
Elaboração de uma 
Maquete sobre o ciclo 
da água em conjunto 
com as famílias 

Contribuir para 
reforçar laços 
afetivos 

 

Fomentar atitudes 
de cuidado para 
com as plantas: 

Sensibilizar as 
crianças para a 
preservação do 
ambiente e 
importância das 
árvores na nossa 
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Elaboração de 
panfletos ( distribuir 
pela comunidade de 
forma a que estas 
tomem consciência o 
quanto é importante 
não Poluir o Meio 
Ambiente) 

vida;  

Vivenciar tradições 

 
 
 
 
Profissões  
 
Planeta Terra 
 
 

 
 
 

Abril 

 
Mencionar profissões. 
 
Colorir as profissões 
relacionadas com a 
Preservação do Meio 
Ambiente. 
 
 
Elaboração do Planeta 
Terra e a importância 
do proteger (cada 
criança irá pintar o seu 
planeta) 
 
Visita às águas frize 
(em vila flor) 
 
Montar um painel com 
rótulos de diversas 
águas… 

 

Educar para os 
valores cristãos e 
Espirituais. 

Relembrar as 
crianças da sua 
responsabilidade 
na protecção do 
planeta. 

Proporcionar às 
crianças 
aprendizagens e 
atividades lúdicas 

. 

 

 
Dia da Mãe 
 
Nossa Senhora de 
Fátima 
 
Dia Internacional 
do Sol 
 
Família 

 

 
Maio 

Celebração do dia da 
Mãe (elaboração da 
prenda.); 
 
Elaboração de um terço 
em grande grupo. 
Colorir a imagem de 
Nossa Senhora. 
 
Conversa em grande 
grupo sobre o Sol( o sol 
é a estrela que mais 
importância tem para 
os seres vivos, pois ele 
é praticamente, a única 
fonte de energia para a 
Terra. 
 
Construção de um sol 
em grande grupo. 
 
Impressão das mãos 
das crianças e seus 
familiares em papel 
cenário 
 

Contribuir para 
reforçar laços 
afetivos 

 
 
Desenvolver a 
linguagem oral 
 
Desenvolver a 
motricidade fina 
 
Proporcionar 
momentos de 
afeto. 
 
Promover o gosto 
na realização de 
experiencias.  
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Mensagem dos pais 
sobre a Família. 
 
Elaboração do presente 
para a mãe 
 
Experiências (flutua, 
não flutua) 

 
Dia Mundial da 
criança 
 
Dia Mundial do 
Ambiente 

 
 
 

 
     
 
 
 
 

Junho 

Pinturas faciais. 
 
Colorir uma imagem 
relacionada com o Dia 
da Criança. 
 
Apresentação e 
exploração da canção 
para a Natureza ajudar 
vamos ter de nos 
juntar… 
 
Propor ao grupo uma 
campanha de limpeza 
em algumas ruas de 
Mirandela. 
 
Desenho gráfico sobre 
o Meio Ambiente. 
 
Mensagem importante 
para o Planeta Terra. 

Promover 
momentos de 
diversão. 
 
Desenvolver a 
motricidade fina 
 
Consciencializar a 
criança para a 
Valorização do 
Meio Ambiente. 
 
Preservar o Meio 
Ambiente. 
 
Contatar com 
diferentes 
elementos da 
Natureza 

Ateliers 
 
Jogos 
 
Danças 
 
Mimica… 
 

 
 

Julho 

Ateliers de expressão 
artística. 
 
Jogo de balões com 
água.  
 
Bolas de sabão. 

 
Danças rítmicas. 
 
Atividades escolhidas 
pela criança e 
Família… 

 

Proporcionar 
momentos de 
diversão e bem-
estar. 
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6. ATIVIDADES A DESENVOLVER  

 

6.1. OBJETIVOS GERAIS 

Através dos objetivos pretendemos facilitar o processo de desenvolvimento orientado 
para atitudes que respeitem a autonomia da criança na acção dos domínios sócio-
afetivos, cognitivo e psicomotor. 

1. Promover o desenvolvimento pessoal da criança, com base em experiências de vida 
democrática numa perspetiva de Educação para a Cidadania;  

2. Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das 
culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da sociedade;  

3. Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 
aprendizagem;  

4. Estimular o desenvolvimento global de cada criança no respeito pelas suas características 
individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 
diversificadas;  

5. Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de 
relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;  
 
6. Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;  

7. Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no âmbito da 
saúde individual e coletiva;  

8. Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidade e promover a melhor 
orientação e encaminhamento da criança;  

9. Preservar o Meio Ambiente; 

10. Fomentar atitudes de cuidado para com o Planeta; 

11. Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 
efetiva colaboração com a comunidade; 
 

12. Respeitar e reconhecer a importância da água, como elemento vital da natureza, 

oportunizando e viabilizando ações reflexivas entre teoria e a pratica para aquisição de 

conhecimentos que favoreçam o pensar e o agir, transformando as atitudes individualistas em 

altruístas, formando alunos com competências técnicas comprometidos com a cidadania e a 

ética, cujos valores são alicerçados pelo compromisso, responsabilidade, respeito à vida e a 

consciência de que suas ações favoreçam o bem viver garantindo dignamente ao mundo a 

sustentabilidade da vida. 
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6.2. Atividades/ Estratégias 

   

O Pré-Escolar organiza atividades adequadas ao bom desenvolvimento da criança 

nesta faixa etária, das quais apresentamos alguns exemplos e as respectivas finalidades:  

 
• Compreender que o fator primordial para a preservação do meio ambiente é a reciclagem,  
 
 • Construir hábitos que favoreçam o bem-estar coletivo e pessoal.  

• Perceber a ligação direta do homem com a natureza;  

• Perceber a importância do homem na transformação do meio em que vivemos. 

• Ter noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental para a sustentação e harmonia da 
vida do nosso planeta. 

 • Conscientizar as pessoas sobre a importância de preservar o nosso Planeta. 

Canções – Memorização, linguagem, ritmo, gosto pela música, disciplina; 
 
 Lengalengas – Exploração dos sons e ritmos, expressão através da linguagem oral, gestual e 
corporal 
  
Pintura – Exploração de diferentes materiais, cores, formas e texturas, controlo da motricidade, 
gosto estético; 
  
Jogos – Compreensão de regras, socialização; 
 
Modelagem – Controlo da motricidade, capacidade de exploração; 
 
 Rasgagem e colagem – Motricidade, autonomia, iniciativa; 
 
Histórias – Descoberta de si e do outro, linguagem verbal e não-verbal, imaginação; 
 
Fantoches – Concentração, visualização; 
 
 Brincadeira livre e orientada – Socialização autonomia, liberdade de escolha. 
 
 
 
 
Exemplos de Atividades 
 
Histórias; 
 
 Lengalengas; 
 
 Colagem; 
 
 Experiências  
 
 Farinha 
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 Desenho livre e com vários tipos de materiais; 
 
 Balões com água; 
 
Bolas; 
Músicas (canções de roda, mímica); 
 
 Fantoches 
 Jogos de sombras; 
 
 Contacto lúdico com alimentos; 
 
 Pintura com diferentes técnicas; 
 
 Vivência das festas escolares; 
 
 Celebração dos aniversários de cada criança; 
 
Entre outras… 
 
Atividades com as Famílias 
 
Plataforma 
 
Placard informativo; 
  
Atendimento aos Pais (Quinta-feira das 17:00 às 18:00) 
  
Dia do Pai; 
 
Dia da Mãe; 
  
Magusto 
 
Piquenique 
Maquetes sobre o Meio Ambiente 
 
Panfletos 
 
Dramatizações 
 
Entre outras…. 
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6.3. Áreas de Conteúdo 
 

Área de formação Pessoal e Social 

 

 

Conteúdos 

Competências 

Gerais Específicas 

 Autonomia/ 

Responsabilidade 

Pessoal  

 Favorecer à criança 

a construção da 

autonomia no que 

respeita à capacidade 

individual e colectiva 

adquirindo de modo 

progressivo as 

responsabilidades  

 Lavar a cara e as mãos 

 Utilizar adequadamente o WC 

Comer sozinha uma refeição completa 

 Escolher sozinho o que vai fazer 

 Começar a trabalhar sozinho 

 Persistir na tarefa até ao fim 

 Arrumar/limpar espontaneamente o 

material/equipamento que utiliza 

 Experimentar diversas formas de utilização 

dos materiais 

 Participar numa conversa com um adulto 

 Participar em actividades de grupo 

 Estabelecer/respeitar as regras de um jogo 

 Esperar a sua vez para falar ou participar 

 Respeitar as diferenças étnicas, culturais e 

sociais 

 Conservar a natureza e evitar a 

poluição; 

 Agir com prudência no meio aquático 

 
 

Área de expressão/comunicação 

 

 

Conteúdos 

Competências 

Gerais Específicas 

Expressão Musical e 

Dramática  

 Dramatizar 

cenas do 

quotidiano, 

situações vividas 

ou imaginadas, 

 

 

 Experimentar a voz como fonte 

sonora 

 Desenvolver o sentido estético e 

artístico 

 Estimular a descoberta e 

reconhecimento de sons ligados a 

acções quotidianas 
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 Proporcionar a 

valorização de 

vivências através 

da Música 

 Repetir sons, ritmos, ruídos ouvidos 

anteriormente 

 Simbolizar pessoas, animais, 

situações 

 Incentivar a criação de fontes sonoras 

utilizando diferentes materiais 

 Trautear/ cantar canções 

relacionadas com a água; 

 Dançar ao som de ritmos diferentes 

 Criar/ recriar um imaginário coletivo 

característico da partilha de experiências 

de um grupo 

 

 

Área de expressão/comunicação 

 

Conteúdos 

Competências 

Gerais Específicas 

 Expressão Motora e 

Plástica (Motricidade Ampla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Motricidade Fina) 

 Proporcionar à 

criança ocasiões 

com vários 

exercícios de 

motricidade ampla 

e fina de modo a 

permitir que todas 

e cada uma 

aprendam a 

utilizar e a 

dominar melhor o 

seu próprio corpo  

 Ter definida a mão dominante 

 Lançar, agarrar, chutar uma bola 

 Fomentar o controle respiratório: 

inspiração e expiração 

 Desenvolver corporalmente o sentido 

rítmico, coordenando a totalidade do 

corpo ou segmentos do mesmo 

 Descobrir/ utilizar o corpo como forma 

de transmitir e receber mensagens 

 Controlar posturas corporais de 

mobilidade e de imobilidade 

 Habituar-se ao manejo do lápis 

 Rasgar, enfiar 

 Construir puzzles 

 Desenhar, pintar e modelar com 

várias técnicas e com materiais diversos 

e de desperdício 

 Representar graficamente uma 

história/ acontecimentos criando as suas 

próprias formas 

 Desenvolver o sentido estético e 

criativo 
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Área de expressão/comunicação 

 

 

Conteúdos 

Competências 

Gerais Específicas 

 Domínio da Linguagem e 

abordagem da escrita 

 

 

 

 

 

 Linguagem compreensiva/ 

linguagem expressiva 

 Comunicar 

oralmente com 

progressiva 

autonomia e 

clareza 

 

 

 Exprimir por 

iniciativa própria 

em momentos 

privilegiados de 

comunicação oral 

(conversas, 

diálogos) em 

pequeno ou em 

grande grupo 

 Compreender uma série de ordens 

relacionadas 

 Compreender” Manhã, Tarde e 

Noite”; “Dia e Noite” 

 Recontar uma história com suporte de 

imagem, utilizando uma sequência 

lógica 

 Imaginar/ criar 

 Saber transmitir um recado 

 Identificar imagens/ símbolos 
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Área de expressão/comunicação 

 

 

Conteúdos 

Competências 

Gerais Específicas 

 Domínio da Matemática 

 

 

 Desenvolvimento e 

aquisição do ajuste 

preceptivo e motor dos 

objectos 

 

 

 Compreensão dos 

conceitos básicos de 

lateralidade, espaço e 

quantidade 

 Desenvolver o 

ajuste preceptivo e 

motor dos 

objectos 

 

 

 Compreender 

conceitos básicos 

de lateralidade, 

espaço e 

quantidade 

 Virar páginas de um livro para 

procurar uma figura designada 

 Construir puzzles de 5 a 10 peças por 

tentativa e erro 

 Apontar ou nomear a parte ausente 

de figuras ou objectos 

 Fazer correspondência com figuras 

 Ter noção de “em cima/em baixo” 

 Ter noção de “ao lado de” 

 Ter noção de “dentro/fora” 

 Ter noção de “aberto/fechado” 

 Ter noção de “mais/menos” 

 Ter noção de” muito/pouco” 

 Ter noção de “fino/grosso” 

 Ter noção de “vazio/cheio” 

 Ter noção de “atrás/à frente” 

 Ter noção de “curto/comprido” 

 Nomear distinguir as cores primárias 

 Classificar objectos tendo em conta 

um critério (cor, tamanho, forma e 

espessura) 

 Ordenar uma série objectos pelo 

tamanho 
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Área do conhecimento do mundo 

 

 

Conteúdos 

Competências 

Gerais Específicas 

 Conhecimento do “eu” dos 

“outros” e do “mundo” 

 Utilizar alguns 

processos simples 

do conhecimento 

da realidade 

envolvente 

(observar, 

formular questões, 

avançar possíveis 

respostas)  

 Saber o seu nome 

 Saber dizer a idade, sexo e perceber 

que está a crescer 

 Identificar as principais partes do 

corpo 

 Reconhecer e nomear sentimentos e 

sensações 

 Identificar plantas e árvores 

 Saber nomear e utilizar diferentes 

equipamentos e utensílios 

 Utilizar objetos para construir novas 

formas 

 Identificar e cumprir regras de 

preservação do meio ambiente 
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7.RECURSOS 

 

Materiais; 
 
Humanos; 
  

Possíveis parcerias com a comunidade e instituições 

 

 

 

 

 

 

 

8. Avaliação 

  
 
 
É necessário avaliar para conhecer, corrigir e projetar. A avaliação é um instrumento 

necessário e primordial para o sucesso do Projeto Pedagógico que vai de encontro ao 

desenvolvimento global e harmonioso da criança. 

A avaliação do Projeto será feita de um modo informal, mas também com alguns registos. 

Sempre que forem realizadas atividades será feita uma avaliação do seu desempenho, 

motivação, e o interesse demonstrado na sua realização. 

A forma como o grupo reagiu ao Projeto também será avaliado. A avaliação dos alunos no 

âmbito deste Projeto será feita numa base informal e englobará os seguintes aspetos: 

 Assiduidade; 

 Participação; 

 Interesse 

 Motivação, 

 Comportamento; 

 Observação directa das atividades. 

 

Ao longo do ano será feita uma avaliação informal ao projeto de forma a procurar eventuais 

lacunas ou falhas. Será facultado aos Pais/Encarregados de Educação no final de cada 

trimestre a avaliação do seu Educando. Todavia acreditamos que este projeto terá repercussão 

futura no comportamento dos que nele estiverem envolvidos. 
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9. Conclusão  

 

A criança surge olhada no seu contexto sociofamiliar, valorizada nas suas emoções, nos seus 

conceitos, nas suas expressões, nas suas questões, na maneira de entender o mundo das 

pessoas, dos acontecimentos, dos valores e das coisas.  

O olhar positivo que a envolve dá-lhe oportunidade para revelar as suas capacidades próprias 

de conhecer, de se responsabilizar, de colaborar, de acreditar em si e nos outros, condições 

fundamentais para se sentir desafiada para novas experiências.  

Os pais aparecem acolhidos na sua dupla função, uma a de ajudarem a conhecer quem são os 

filhos, outra a de colaborarem com quem tem um papel específico na sua educação.  

O educador de infância como profissional de educação, de formação e intervenção específicas, 

é reconhecido o seu trabalho junto da família e da comunidade, projetando-se a sua ação 

educativa no desenvolvimento global e harmonioso da criança.  

O educador de infância deixa transparecer a sua função junto da família, numa abertura ao 

reconhecimento de direitos e deveres recíprocos na acção de educar a criança para a vida em 

sociedade.  
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