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Introdução

Um novo ano letivo foi iniciado, é tempo de iniciar um novo momento de
reflexão e construção, dando lugar a um novo projeto curricular definido para o Jardim
de Infância NHC de S. João da Talha indo de encontro aos interesses e necessidades
destas crianças. Desta forma, a sua concretização, à semelhança de todos os projetos,
requer atitudes de colaboração, cooperação e compromisso como alicerces de "uma
cultura de responsabilidade partilhada por toda a comunidade educativa", contando
com a estreita colaboração de pais, família, comunidade, junta de freguesia,
agrupamento de escolas, câmara municipal, centro de saúde e, polícia de segurança
pública.
Este Projeto Curricular intitula-se « Construindo... a Esperança de
Conhecer! », devido a considerarmos que este equipamento social deve suprir as
dificuldades de integração e adaptação na escola pública das crianças desta
comunidade. Pretendemos assim educar estas crianças como indivíduos completos e
informados, despertos para a convivência em sociedade, dotados de espirito crítico e
que tenham prazer em ir à escola, combatendo assim o absentismo e o insucesso
escolar. No final da educação pré-escolar e tendo em conta a continuidade educativa,
existem algumas condições favoráveis para que cada criança possa iniciar o 1.º ciclo
com possibilidade de sucesso pois, já adquiriram determinadas aquisições
indispensáveis para a aprendizagem formal da leitura, escrita e matemática e as que se
relacionam com atitudes e comportamentos: as regras de convivência em sociedade, a
relação com os outros e a aquisição das regras básicas de higiene e cuidados básicos.
Novamente houveram alterações na equipa educativa, mantendo-se a presença
da auxiliar de ação educativa Cecília Cachorreiro e o regresso da educadora de infância,
Liliana Casteleiro.

Caraterização do Contexto
O Jardim de Infância NHC de São João da Talha insere-se num Bairro de
Realojamento Social, ao abrigo do PER, concluído em 2009, tendo o Jardim de Infância
iniciado a sua atividade no ano letivo de 2009/2010, estando assim em funcionamento
há cerca de 6 anos letivos. O Jardim de Infância conta com o apoio da Segurança Social
e do M.E., estando diretamente dependente da verba para viabilização económica
deste ambicioso projeto. O Jardim de Infância situa-se no interior da comunidade
cigana, no rés-do-chão de um dos edifícios habitacionais e estando identificado através
de desenhos alusivos, facilmente identificável a quem passa na estrada ou no passeio.
Os pais das crianças que frequentam o jardim de infância são muito jovens,
maioritariamente na faixa etária dos 20-25 anos, sendo que os avós situam-se na casa
dos 35 - 40 anos.
As famílias e os pais têm pouca instrução e fracos conhecimentos acerca da
educação das crianças e suas necessidades, embora já denotemos alguma diferença na
atitude perante a escola, no comportamento e atitudes perante a equipa educativa,
confiando-nos o seu bem mais precioso. Demonstram já respeito pelo nosso trabalho,
conversam abertamente connosco e, na sua maioria, acorrem prontamente aos nossos
pedidos de material ou outros (dentro das suas possibilidades).

Caracterização do Grupo
• Crianças
Atualmente, o grupo da sala «Amor» é constituído por 21 crianças, sendo que
quatorze são do género feminino e sete do género masculino. Em É um grupo
heterogéneo com idades compreendidas entre os 2 e os 5 anos de idade sendo que,
doze são de cinco anos, dois de quatro anos, cinco de três anos e duas de dois anos, tal
como podemos verificar no seguinte quadro:

Existem este ano 6 novas crianças: 5 de 3 anos e 1 de 2 anos, sendo que nenhuma
tinha frequentado equipamento escolar anteriormente, toda uma série de regras,
rotinas e hábitos irão ser trabalhados e interiorizados aos poucos por estas 6 novas
crianças, ainda muito imaturas e egocêntricas.
À semelhança de grupos anteriores, este é um grupo que difere muito quanto às
suas capacidades de atenção/concentração, linguagem, socialização e autonomia.
Somente o desenvolvimento motor se encontra dentro do esperado para as faixas

etárias, todo o resto deve ser contínua e intrinsecamente trabalhado com os vários
elementos do grupo. Quanto à motricidade fina, é necessário desenvolver atividades
como o desenho, recorte, colagem, rasgagem, pintura, dobragem, modelagem e
enfiamentos, de forma a adquirir competências para facilitar mais tarde a linguagem
escrita.
Ainda no domínio da linguagem, apresentam na sua grande maioria, atraso de
desenvolvimento da Linguagem, ao nível da expressão como da compreensão, atraso
este, que se traduz por uma dicção e construção frásica deficiente. Usam fonemas
simples, têm muita dificuldade em articular, trocam e omitem fonemas e, infantilizam
fonemas.
Quanto à autonomia, todo o grupo consegue assegurar as suas necessidades
básicas ao nível da higiene e, na rotina diária, as crianças conseguem realizar quase
todas as tarefas de forma autónoma. Gostam de ajudar os colegas mais novos e os
adultos na realização de algumas tarefas e as crianças que já frequentaram o jardim de
infância anteriormente conseguem facilmente escolher e realizar tarefas e diferentes
atividades nas várias áreas de trabalho.
Relativamente a crianças com apoio individualizado direto temos o João Lima (que já
no ano letivo anterior tinha sido acompanhado por uma docente de ensino regular
pertencente à Equipa Local de Intervenção colocada pela Intervenção Precoce); temos
ainda já referenciadas no final do ano letivo duas outras crianças: Patrícia Miranda
Gomes e Cristiano Silva. Foi realizada avaliação inicial no dia 17 de Setembro somente à
criança de género feminino devido à não comparência da segunda criança nas nossas
instalações de Jardim de Infância, tendo sido realizada reunião com os pais e recolha da
respetiva autorização, elaboração do PIIP correspondente e no dia 25 a avaliação inicial
do Cristiano. Os vários casos referenciados serão acompanhados bissemanalmente pela
docente da IP e, serão reavaliados trimestralmente. Somente a criança João Carmo Lima
continua em vigilância e não beneficia de apoio direto da docente da IP destacada para
o jardim de infância.

• Adultos

A equipa educativa é composta por 2 adultos, diariamente, no horário das 9h às 16h. Os
momentos de atividade orientada são realizados pela educadora de infância e apoiados pela
ajudante de ação educativa. Apesar de extrema importância, não existem definidos momentos de
reunião formal entre equipa da sala. No entanto, as informações são partilhadas e trocam-se
sugestões, comentários (...) de forma informal.
Em contexto institucional, dispomos ainda de uma reunião anual com toda a direção
institucional, reuniões efetivas de equipa educativa e de docentes, ambas com a periocidade mensal
com a diretora técnica e sessões de formação com temas interessantes e proveitosos para a nossa
área laboral.
Em jeito de conclusão, ressalvo que seria importante e benéfico para as crianças que
frequentam o nosso jardim de infância, a contratação parcial de uma terapeuta da fala e de um
elemento a tempo completo para conseguirmos colmatar as necessidades educativas das crianças e
para melhor conseguirmos atingir as metas curriculares e a iniciação à leitura e à escrita, de forma a
obterem melhores resultados quando ingressam no sistema de ensino público.

• Espaços e Recursos Materiais da Sala
A sala de atividades tem 35m2, duas grandes janelas que permitem boa iluminação
natural e quatro pequenas janelas que permitem a circulação e renovação do ar. A casa
de banho das crianças situa-se no interior da sala, bem como a sala de isolamento. Em
espaço contíguo dispomos de casa de banho para adultos e de uma despensa para
arrumação dos materiais.
A organização do espaço sala, por áreas de atividade, ocorre fazendo uso do
mobiliário disponível (em madeira, e outro de cor branca). As cores dominantes, nas
paredes, são branco, rosa, vermelho e azul.
Existem à disposição das crianças uma TV; Leitor de DVD e uma grande variedade de
DVD e DVD-rom´s de múltiplos e variados temas; computador que podem utilizar com a
ajuda de um adulto e vários CD-ROM; uma grande variedade de jogos de mesa; puzzles

de construção; blocos lógicos e legos. Também dispõe de uma caixa de fantoches e
vários objetos que permitem reproduzir o jogo simbólico; material de apoio à
psicomotricidade: balizas, arcos, colchão e fitas de rítmica; rádio e vários cds de música.
Dispomos ainda de material de desgaste da instituição; material reciclável; material da
própria equipa educativa e vário material lúdico-pedagógico.
Área do Acolhimento/Tapete

Área dos Jogos de Mesa

Área das Construções e Garagem

Área da Iniciação às Tecnologias de
Informação

Área de Jogos de Encaixe e Enfiamentos

Área do Faz de Conta «Casinha das Bonecas»

Área de Pesquisa e Trabalho
em Pequeno Grupo

Levantamento das Necessidades
Específicas
• Equipa
A equipa pedagógica estabelece a ponte com a sociedade civilizacional,
tornámo-nos alvo de confiança, educadoras e assistentes sociais, aceitam-nos pelo
trabalho que fazemos com prazer. Reunimo-nos informalmente com os pais e família,
trocamos impressões acerca do estado de desenvolvimento da criança e denotam
diferenças nas suas atitudes, comportamentos e integração na escola.
Enquanto profissional, sinto necessidade de dar resposta às necessidades
específicas e individuais de cada criança pois, quase todas as crianças necessitam de
diferentes estratégias para a aquisição das competências necessárias no final da
educação pré-escolar; é minha convicção que era benéfico o apoio bissemanal de um

técnico de terapia da fala para três crianças referenciadas e, um psicólogo para suprir a
baixa autoestima que alguns elementos do grupo demonstram.
Desta forma, explicitarei através de um quadro exemplificativo das necessidades
que identifiquei neste grupo de crianças específico e, os métodos e estratégias que
delineei para colmatar essas.

Necessidades das Crianças
•

•

Resolução de Conflitos

Dentes Cariados

Necessidades das Crianças

Métodos e Estratégias para Atingir
•
•
•

Promoção do Diálogo;
estratégias de negociação;
em última análise, afastamento;

•

promoção da correta escovagem dos
dentes;
adoção de alimentação equilibrada;
ações de sensibilização para higiene
bucal;

•
•

Métodos e Estratégias para Atingir
•
•
•

•

Educação para a Saúde

•
•
•

•

•

Abordagem à Leitura Oral e Escrita

Falta de Atenção/Concentração

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Desenvolvimento da Linguagem Oral
•
•
•

reforçar a importância da higiene diária;
informar e aconselhar acerca da
importância do banho diário;
aconselhar pais a não faltarem às
consultas;
informar acerca da existência do chequedentista;
informar acerca da existência do chequegrávida;
aconselhamento e informação acerca da
importância de tratamentos de
prevenção de pediculose;
mimação de canções e lenga-lengas;
material ludo-pedagógico atrativo;
adoção de ficha individual de presenças
do mês;
construção de portfolio de cada criança;
Domínios de Fröebel;
Cuisinaire;
adoção de livros com maior formato;
adoção de meios interativos;
realização de vários placards;
adoção da estratégia «Planear-FazerRever»;
expressar o motivo das suas escolhas de
áreas, cores, etc.;
ter iniciativa e ser assertivo/a;
fomentar o gosto pelo livro;
promoção da aprendizagem de várias e
novas canções;

•
•
•
•
•
•


Desenvolvimento do Espírito Crítico

•
•
•
•

promoção da aprendizagem de poemas;
promoção da aprendizagem de lengalengas;
exploração dos espaços e
potencialidades dos materiais e objetos;
criar interesse por explorar o mundo;
promoção de visitas de estudo atrativas;
desenvolver estratégias de pesquisa em
livros; enciclopédias e net;
promoção de ações de sensibilização
para as tecnologias de informação;
ouvir e refletir acerca do que o adulto e
os outros dizem;
promoção de ações de sensibilização
para o inglês (adaptado);
promoção da semana das ciências.

No desenvolvimento das várias estratégias iremos tentar articular novamente
com o Centro de Saúde de São João da Talha para a promoção de um ou vários dias em
que ocorram diversos rastreios: auditivo, oftalmológico e inadequações. Continuaremos
também este ano a trabalhar com os pais a importância do plano nacional de vacinação
e a promoção das consultas de desenvolvimento dos seus filhos.

Princípios, Objetivos e Efeitos
(esperados) da Ação Educativa
A ação educativa é um ato intencional e reflexivo, baseando-se num conjunto de princípios
educativos que fundamentam essa mesma ação e, de modo a torná-los explícitos, de acordo com
orientações curriculares, cabe ao educador, selecionar aqueles que melhor traduzem a sua
intencionalidade, tendo em conta o contexto físico e humano onde se encontra.
Após análise e reflexão acerca do grupo específico a que se destina a prática educativa
devem definir-se objetivos consistentes que atinjam as metas curriculares a que se propõe atingir.

Assim, a base de todo este projeto curricular tem como principal objetivo desenvolver o
espírito democrático, desenvolver a Brincadeira Social Espontânea, saber respeitar-se a
si e aos outros na comunidade envolvente, numa perspetiva global. Regemo-nos pela
Lei-Quadro para a Educação Pré-Escolar e Orientações Curriculares (Lei n.º5/97 de 10 de Fevereiro):
•

"Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida
democrática numa perspetiva de educação para a cidadania;

•

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

•

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

•

Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características
individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e
diferenciadas;

•

Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meio de
relação, de informação, de sensibilidade estética e de compreensão do mundo;

•

Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;

•

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

•

Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a
melhor orientação e encaminhamento da criança"(ME, 1997:15).

Metodologia e Estratégias
Adequadas
•

Metodologia e Instrumentos Utilizados

Enquanto profissional e pessoa não sigo nenhum modelo curricular específico, dos que
encontram expressão ao nível do jardim-de-infância. Porém, vou “sorver um pouco” a alguns que
me influenciam na minha prática educativa e que se coadunam com a minha visão e perspetiva
socio construtivista, no que diz respeito:
•

Com a valorização das vivências democráticas, do trabalho cooperativo, dos instrumentos
de regulação e da progressiva abordagem à metodologia de trabalho projeto, percecionado
pelo

educador

ou proposto pelas crianças,

implicando as

fases de

formulação,

diagnóstico, planeamento, concretização e avaliação. Também através das conversas diárias
no tapete surgem algumas atividades que através do diálogo/ questionamento são
postas em prática. Os quadros/tabelas facilitam a organização da sala, a planificação e
avaliação das crianças/atividades. Estas são as premissas-chave que utilizo do Movimento
da Escola Moderna (MEM);
•

À valorização da educação estética e das “100 linguagens da criança” e na arrumação
próxima da criança com caixas transparentes e material apelativo fácil de manusear, utilizar
e arrumar, fundamentais em Reggio Emília;

•

Com a valorização da aprendizagem pela ação e no apoio à resolução de conflitos; com a
organização de um espaço acolhedor, dividido por áreas bem definidas e com
interesse, tudo é pensado e planificado intencionalmente para que a utilização seja fácil
e prática. Através de uma

rotina diária constante, estável e previsível as crianças

desenvolvem a capacidade de planear, tomar decisões e executar projetos, de trabalhar em
diferentes ambientes e criar hábitos de colaboração/partilha e ser autónomos, aspetos
fundamentais no High/Scope.
Quanto aos instrumentos utilizados, as crianças contactam diariamente com o mapa dos
aniversários e com o quadro das áreas de atividade “cantinhos”, quadro em que cada elemento
expressa a sua escolha (é trabalhado simultaneamente o livre arbítrio, a expressão oral e uma forma
de informar os outros que é a sua vez de estar a brincar naquela área, dando lugar à negociação),
sendo evitados assim possíveis conflitos.

Este ano letivo vamos introduzir como instrumentos de trabalho:
•

Folha mensal de Presenças, individual, em que cada um dos elementos marca a sua
presença, coloca o mês e faz um desenho (ficando assim registados vários elementos:
evolução do desenho, da autonomia, abordagem à leitura e escrita);

•

Ficha de auto-avaliação a ser introduzida no 2.º período, quando as regras de
convivência estiverem mais interiorizadas e as crianças um pouco mais maturas, como
forma de avaliação da sua ação e da ação do educador nos diversos temas a serem
trabalhados e tratados;

•

Mapa das idades, em que registaremos o número de elementos de 5 anos, o número
de elementos de 4 anos, o número de elementos de 3 anos e, o número de elementos
de 2 anos de idade;

•

Mapa do ajudante do dia, em que colocaremos a fotografia do ajudante da equipa
educativa que ajuda naquele dia a realizar tarefas, a distribuir os vários e diferentes
materiais para a realização das atividades pedagógicas;

•

a reintrodução dos ficheiros de canções e lengalengas, ilustrados por elementos do
grupo de forma a serem “sorteados” diariamente para que não sejam repetidas vezes
sem conta as canções que mais gostam, contribuindo assim para o alargamento do
vocabulário, articulação, dição bem como a capacidade de concentração / atenção e
memória auditiva;

•

O recurso sempre que possível à pesquisa na internet dos assuntos e temáticas que
estão a ser abordados, de modo a promover a curiosidade pelo mundo exterior à
comunidade, pretendendo-se que se vão tornando progressivamente seres mais
assertivos, dotados de consciência, de informação e de livre arbítrio.

•

Organização do Ambiente
Educativo

A sala é o espaço educativo por excelência em que e onde as crianças passam o tempo
deve-se ter o cuidado de organizá-lo em função da idade do grupo para permitir-lhe a escolha
de diferentes tipos de atividades. O ambiente da sala pretende ser um ambiente acolhedor e é

propositadamente arrumado para aguçar a curiosidade das

crianças. A arrumação da

sala

pode sofrer mudanças segundo a planificação da educadora, os interesses das crianças e
novos materiais que se possam adquirir. As crianças ao chegarem à sala devem encontrar os
móveis e os materiais arrumados de forma agradável , bem organizados e convidativos para
que as crianças se sintam motivadas, saibam escolher o que desejam e colaborem com a
organização da sala. Intencionalmente, a organização do espaço físico e dos materiais formaliza um
contexto onde se faz uma orientação para a aprendizagem de planear-fazer-arrumar e está
organizada da seguinte forma:
- Área do Tapete/Biblioteca, que servem duplamente as conversas de grande grupo, e a
área da abordagem à leitura e à escrita;
- Área do Faz-de-Conta (“casinha”);
- Área do Desenho;
- Área das Construções e Enfiamentos (Blocos Lógicos, enfiamentos finos, megablocks, legos
e carrinhos);
- Área da Modelagem de Plasticina;
- Área dos Jogos de Mesa (jogos de tabuleiro, puzzles e outros; jogos de encaixe…);
- Área do Computador, onde podem realizar um desenho no programa paint ou introduzir
um CD-ROM de contagem e seriação, do corpo humano ou soletração.
Desta forma, "o modo como o espaço está organizado reflete as ideias, valores, atitudes e
património cultural de todos os que nele trabalham".
(Modelos Curriculares para a Educação de Infância)

•

Organização do Tempo
“Trata-se de prever e organizar um tempo simultaneamente estruturado e flexível em que

os diferentes momentos tenham sentido para as crianças”. (OCPE:
Desta forma, os vários momentos da rotina diária foram pensados de forma a que as
crianças se sintam seguras e acolhidas e desempenha um papel facilitador na captação do tempo e
dos processos temporais: a criança aprende a existência de fases do dia distintas e o seu
encadeamento sequencial. Esta, funciona como suporte para o educador, permitindo-lhe uma
melhor gestão do tempo, de modo flexível e intencional.

Horário

Atividade

9h – 10h

Momento do Acolhimento e Pequeno-Almoço

10h – 11h45

Momento de Atividade
Orientada

11h45m – 12h15m
12h 15 – 13h00
14h - 15h45
15h 45 –

16h

Momento de Atividade Livre/Orientada e
Tempo de Arrumar
Momento da Refeição e Higiene/ Saída
Momento de Atividade Orientada/ Livre
Tempo de Arrumar / Momento Reflexivo e
Saída

Devido à tendência que a maioria dos educadores/formadores têm para a realização de
atividades no domínio que têm mais apetência e em que se sentem mais à vontade, introduzimos
um quadro semanal, que tentaremos cumprir, de modo a que certos domínios não sejam
esquecidos e no qual se encontram subjacentes intenções educativas promotoras do
desenvolvimento global de cada criança (físico, social, linguístico, emocional e cognitivo).

2ªFeira

3ªFeira

4ªFeira

5ªFeira

6ªfeira

Abordagem à
Leitura e à
Escrita

Expressão
Plástica

Expressão
Musical

Iniciação à
Matemática

Expressão
Dramática

Iniciação ao
Inglês *

Expressão
Motora

Abordagem à
Leitura e à
Escrita

Iniciação à
Informática

* 2.º período

Plano de Atividades
Após estas semanas de reflexão e análise, apresentamos a possível calendarização
anual das atividades, comemorações e datas importantes que pretendemos trabalhar e
assinalar na valência de Jardim de Infância e adaptáveis às faixas etárias das três aos
seis anos, vejamos:

Calendarização de Datas Comemorativas
Mês
Setembro

Dia
15

Designação da Atividade
Início do ano Letivo

22

Dia Europeu sem Carros

Estratégias / Atividades
Adaptação/Integração;
Conhecimento e exploração de espaços
e materiais da sala; Brincadeira Social
Espontânea (BSE)
Promover a Política dos 3 R´s;
Alertar para as consequências dos
fumos e gases prejudiciais;
Visionamento de imagens;
Conhecimento e construção de
Identidade;
Conhecimento do Outro e o seu Redor,
Construção de placard de sala: rotina,
fotos para dar a conhecer os vários

momentos do dia aos pais;Construção
dos mapas da Sala: presenças, tempo,
atividades;

Outubro

23

Outono

1

Dia Mundial da Música
Semana da Música

9

Dia Mundial dos Correios

16

Dia Mundial da Alimentação
Semana da Alimentação

Semana da Higiene

Novembro

26

Dia da Biblioteca Escolar

11

Dia de São Martinho

Comemoração da chegada do Outono;
Observação dos sinais desta estação do
ano;
Recolha de folhas de diversas cores no
exterior; Realização de móbile coletivo
do Outono;
Envolvimento dos pais/famílias;
Realização de Pintura das folhas e
Árvore da Sala.
Sensibilização para a importância da
música na nossa vida;
Promoção do conhecimento dos vários
instrumentos musicais.
Sensibilização para a importância da
comunicação;
Como se processa a comunicação nos
dias de hoje;
Promoção do conceito de carta e de
encomenda;
Implementação de projeto de
correspondência com a sala dos 2 anos
da creche.
Trabalho por Projeto: Alimentação;
Pesquisa em diferentes suportes;
Exploração da Roda dos Alimentos;
Realização de placard com plano de
trabalho delineado;
Realização de trabalhos recorrendo a
diversas técnicas: construção de
mobile;
Momento Reflexivo e registo escrito
das conclusões
Promover bons hábitos de higiene;
incutir os cuidados básicos a ter com o
corpo; desenvolver a noção e
conhecimento do corpo
Identificar o espaço da biblioteca;
Identificar as várias partes do livro;
Promover o gosto pela leitura;
Manuseamento de vários livros,
formatos diferentes e diversas texturas.
Trabalho por projeto: Lenda de S.
Martinho; Pesquisa em diferentes
suportes;
Realização de placard com plano de
trabalho delineado;
Realização de trabalhos recorrendo a
diversas técnicas;
Momento Reflexivo e registo escrito
das conclusões;
Magusto comemorativo;

Realização de placard de sala e de
corredor;
Canções, poemas, adivinhas e Lengalengas alusivas à temática.
20

Dezembro

Dia Internacional dos Direitos
da Criança

24

Dia Mundial da Ciência

Abordagem da temática da Ciência;
promover e executar 2 diferentes
experiências;
Registo de imagens e construção de
placard alusivo.

19

Festa de Natal

Trabalho por projeto: Natal; Pesquisa
em diferentes suportes;
Realização de placard com plano de
trabalho delineado;
Leitura de histórias alusivas à temática;
Dar a conhecer as várias tradições
natalícias nas várias regiões do mundo;
Experienciar a época natalícia;
Fazer o presépio de Natal;
Realização de prenda e placards de sala
e de corredor;
Digitinta / Colagem / Puzzle;
Canções alusivas à temática;
Preparação para a festa de Natal e sua
comemoração; Momento Reflexivo e
registo escrito das conclusões.
Trabalho por projecto:Inverno; Pesquisa
em diferentes suportes;
Realização de placard com plano de
trabalho delineado;
Identificar a roupa de Inverno;
Nomear de que são feitas as roupas e
com que matérias-primas;
Passeios ao exterior;
O tempo e suas características;
Experiências de ciências várias;
Registo Escrito de conclusões no final
do Projeto.

Janeiro

Inverno

6
Dia de Reis

11
Dia Internacional do Obrigado

Fevereiro

Identificar os vários direitos das
Crianças;
Leitura e Reconto da História.

13

Dia Internacional do Riso

9

Baile de Máscaras e Convívio
com Pais/Comunidade

Realização de coroa com diversos
materiais;
Canção / Poema;
História dos Reis Magos;
Retirar o presépio.
Compreender o sentido e o porquê da
palavra "obrigado".
Realização de Jogo Dramático;
Fazer jogos de promoção do riso.
Trabalho por projeto: Carnaval;
Pesquisa em diferentes suportes;
Realização de placard com plano de

trabalho delineado;
Canções / Pintura / Colagem;
Baile de Máscaras;
Concurso de Máscaras; Registo Escrito
de conclusões no final do Projeto.
14 - Semana dos afetos
14
As expressões

Março

Abril

Maio

19

Exprimir afetos e sentimentos;
estabelecer laços de confiança e
amizade; reconhecer a importância das
relações afetivas.
Trabalho por Projeto: Dia do Pai;
Pesquisa em diferentes suportes;
Realização de placard com plano de
trabalho delineado;
Leitura de histórias alusivas à temática;
Realização de prenda e placards de sala
e de corredor;
Realização de Prenda: colagem,
digitinta; Exposição dos trabalhos
aberta à Comunidade; M omento
Reflexivo e registo das conclusões do
Projeto.

23

25 - Páscoa

24

Dia da Água

1

Dia das Mentiras

6

Dia Internacional da Atividade
Física

7

Dia Mundial da Saúde

26

1 - Dia da Mãe

Jogo de Descoberta dos Ovos;
Realização de Prenda;
Pintura / Desenho / Colagem;
Histórias e Canções alusivos.
Trabalho por projeto: Dia da Água;
Pesquisa em diferentes suportes;
Realização de placard com plano de
trabalho delineado;
Leitura de histórias alusivas à temática;
reconhecer a importância/valor da água
e da política dos 3 R´S;
Realização de Trabalhos: pintura,
recorte e colagem, digitinta; Realização
de placard alusivo à temática;
Registo de conclusões.
Identificar a tradição do Dia das
Mentiras; Leitura e Reconto de história
alusiva.
Trabalho por projeto: Saúde; Pesquisa
em diferentes suportes;
Realização de placard com bons
hábitos; identificação de maus
consumos/vícios prejudiciais;
Exposição dos trabalhos aberta à
Comunidade; Momento Reflexivo e
registo das conclusões do Projecto.
Trabalho por projeto: Dia da Mãe;
Realização de placard com plano de
trabalho delineado;
Leitura de histórias alusivas à temática;

Junho

Julho

3

Dia do Sol

9

Dia da Europa

1

Dia Mundial da Criança

22

Verão

24
4

Dia de S. João Batista
Festa de Final de Ano

Treino de Iniciação à Leitura e
Escrita – só para os finalistas

Realização de prenda e placards de sala;
Realização de Prenda: colagem,
digitinta; Exposição dos trabalhos
aberta à Comunidade; Momento
Reflexivo e registo das conclusões do
Projecto.
Comemoração do Dia do Sol; pintura de
t-shirt; Identificação das energias
renováveis; Construção de placard
alusivo.
Comemoração do Dia do Sol;
visionamento de pequeno filme da
Europa; manuseamento e contas com
dinheiro europeu; construção de
placard alusivo.
Semana da Família – 9 a 13 de Maio;
Construção de árvore genealógica;
Exposição e visionamento de vários
tipos de família; tipos de
casa/habitação;
Registo de Conclusões após reflexão.
Realização de vários ateliers temáticos;
Visita ao Espaço Criança.
Trabalho por projeto: Verão; Pesquisa
em diferentes suportes;
Realização de placard com plano de
trabalho delineado;
Rimas, poesias, lenga-lengas, canções
alusivas à temática;
Realização de placard de sala;
proporcionar uma ida à praia;
Momento reflexivo e registo escrito de
conclusões.
Comemoração do Dia do Cigano
Entrega de diplomas e grelhas de
observação/avaliação;
Festa comemorativa com lanche

Cartilha maternal
Letras e Números - caligrafia
Cores
Figuras Geométricas
Opostos
Quantidades e Relações

Transversalmente iremos abordar entre as várias temáticas as cores, as formas
geométricas, os conceitos e noções matemáticas: alto/baixo; grande/pequeno; em baixo/em
cima; dentro/fora; entre outras...

Será dada especial importância à dinâmica de grupos (sentido de partilha e entreajuda, respeito
pelo outro e pela diferença), ao cumprimento de regras estabelecidas em conjunto na sala e nas
atividades individuais que permitam desenvolver competências nos vários domínios das OCEPE
(Orientações Curriculares para a Educação Pré- Escolar) e nas MAEPE (Metas de Aprendizagem
para a Educação Pré-Escolar), que nos propomos atingir:

Área da Formação Pessoal e Social
1. Desenvolvimento da Autoestima e Identidade;
2. Desenvolvimento da Independência e Autonomia;
3. Desenvolvimento da Cooperação;
4. Desenvolvimento da Convivência Democrática/Cidadania;
5. Desenvolvimento da Solidariedade e Respeito pela Diferença.

Área da Expressão e Comunicação
Domínio da Expressão Motora:
1. Desenvolvimento de Competências de Equilíbrio e Deslocamento no Espaço;
2. Desenvolvimento de Competências de Perícia e Manipulações;
3. Desenvolvimento de Jogos com Regras e Respeito pelas mesmas.
Domínio da Expressão Dramática:
1.Desenvolvimento da Criatividade e Imaginação;
2.Desenvolvimento da Expressão e Comunicação Corporais.
Domínio da Expressão Plástica:
1. Desenvolvimento de vários meios de expressão (pintura, desenho, colagem,
modelagem, entre outros meios expressivos);
2. Desenvolvimento da Capacidade de criar objetos, cenas reais ou imaginadas, em
formato tridimensional, utilizando materiais de diferentes texturas, formas e volume;
3. Desenvolvimento da Capacidade de se apropriar da linguagem elementar das Artes.
Domínio da Expressão Musical:
1. Desenvolvimento da Capacidade de Interpretação e Comunicação;
2. Desenvolvimento da Criatividade;
3. Desenvolvimento da Perceção Sonora e Musical.
Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita:
1. Desenvolvimento da Consciência Fonológica;
2. Desenvolvimento do Reconhecimento e Escrita das Palavras;
3. Desenvolvimento da Compreensão de Discursos Orais e Interações verbais.
Domínio da Matemática:
1. Desenvolvimento do Conceito de Números e Operações Simples;
2. Desenvolvimento de Conceitos Simples de Geometria e Medida;
3. Desenvolvimento da Compreensão e Interpretação de Gráficos Simples.

Área de Conhecimento do Mundo
1. Desenvolvimento de Conceitos de Localização no Espaço e no Tempo;
2. Desenvolvimento do Conhecimento do Ambiente Natural e Social;
3. Desenvolvimento da Compreensão do Dinamismo das Relações Sociais;
4. Desenvolvimento da Capacidade de Refletir, da Tomada de Consciência e de Espírito
Crítico;
5. Promoção do Desejo de Saber, Interpretar, Compreender.

Definidos as Necessidades e os Objetivos a que nos propomos a atingir,
passaremos então a especificar as temáticas tratadas mensalmente bem como os
conteúdos, os métodos e procedimentos, as capacidades e destrezas e, por fim, os
valores e atitudes inerentes e subjacentes em cada tema abordado e trabalhado, como
iremos verificar nas grelhas mensais seguintes.

Plano Mensal de Atividades 2015/2016
Setembro
Conteúdos
•

•

•

•
•

Formação Pessoal e Social
• Construção de Identidade
• Auto-Conhecimento de Si próprio e
consciência do seu corpo
Conhecimento do Mundo
• Escola: pessoas, espaços, regras
• Fim do Verão, início do Outono
Expressão Plástica
• Desenho
• Pintura
• Modelagem
Expressão Corporal e Dramática
• Jogos de exploração com objetos
Expressão Oral e Abordagem à Escrita

Procedimentos/Métodos
•

•

•

Sentar o grupo
• Marcar presenças
• Ler história
• cantar canções
Organização da Sala
• Introdução de regras
• elaborar cartaz das regras
• construção de símbolos para cabides e
cadeiras
• cartaz de presenças
• organizar rotinas, comboios, rodas, sentar
nas cadeiras, sentar no tapete,...
Melhorar a dicção e vocabulário das crianças
através:

•

• Lenga-lengas
• Destrava-Línguas
• Canções
• Rimas
Matemática
• Cores
• Figuras Geométricas
• Números
• Puzzles

•

•

•

•

•

•

•

Capacidades e Destrezas
Orientação Espacial
• Situar
• Indicar
Socialização
• Escutar
• Cooperar
• Jogar
Conhecimento e Compreensão
• Entender
• Identificar
• Recordar
Coordenação Óculo-Manual
• Recortar
• Colar
• Manusear
• Encaixar
• Pintar
• Desenhar
• Jogar

•

•

•
•

•

• rimas
• lenga-lengas/destrava-Línguas
• canções
Realizar jogos que favoreçam a
relação/comunicação criança-pares e criançaadulto
Representação e Auto-Conhecimento
• Desenho
• Pintura
• Modelagem
Exploração Domínio da Matemática
• Figuras Geométricas, Números, Cores
• Desenho, Colagem, Recorte
Valores e Atitudes
Autonomia
• Controlo dos Esfíncteres
• Tomada de decisões
• Cuidados de Higiene Básicos
• Saber onde estão os materiais
Cidadania
• Esperar a vez
• Saber ouvir os pares e adultos
Altruísmo
• Aceitar o outro e suas diferenças
Partilha
• Ajudar o outro a realizar tarefas
• Dar apoio aos mais pequenos
Responsabilidade
• Realizar tarefas
• Utilizar corretamente os materiais
• Arrumar os materiais

Outubro
•

•

•
•

Conteúdos
Formação Pessoal e Social
• Identificar alimentos benéficos
• Identificar os cuidados necessários para
manter Corpo Saudável
Conhecimento do Mundo
• Explorar a Roda dos Alimentos
• Cuidados com o Corpo
• Identificar os vários tipos de Música
• Distinguir vários instrumentos
• Identificar o espaço Biblioteca
• Comunicação com o Outro: carta,
telemóvel, net
Expressão Corporal e Dramática
• Jogos de exploração com objetos
Expressão Oral e Abordagem à Escrita
• Lenga-lengas
• Destrava-Línguas
• Canções

•

•

•

•
•
•

Procedimentos/Métodos
Organização da Sala
• Sentar o grupo
• Marcar presenças
• Marcar a sua área de atividade
• Escrever carta para a Educadora Rute e
grupo de crianças
• Cantar canções e destrava-línguas
Matemática
• Figuras Geométricas
• Números
• Cores
• Opostos
Realizar jogos que favoreçam a
relação/comunicação criança-pares e
criança-adulto
Manusear Diferentes Livros e Suportes
Identificar partes do Livro
Representação e Auto-Conhecimento

•

•

•

•

• Rimas
Matemática
• Tempo
• Duração
• Intensidade
• Altura
• Números

•

Capacidades e Destrezas
Compreensão da Realidade Social
• Identificar
• Cooperar
• Debater
• Tirar conclusões
Conhecimento e Compreensão
• Entender
• Identificar
• Recordar
Coordenação Óculo-Manual
• Recortar
• Colar
• Manusear
• Encaixar
• Pintar
• Desenhar
• Jogar

•

•

•

•

• Desenho
• Pintura
• Modelagem
• Carimbagem
Expressão Musical
• Manusear instrumentos
• Tocar instrumentos
• Explorar Ritmo
• Timbre
Valores e Atitudes
Cidadania
• Esperar a vez
• Tolerar
• Aceitar
• Saber ouvir os pares e adultos
Criatividade
• Imaginar
• Representar
• Inventar
Partilha
• Ajudar o outro a realizar tarefas
• Dar apoio aos mais pequenos
Responsabilidade
• Realizar tarefas
• Utilizar corretamente os materiais
• Arrumar os materiais

Novembro
•

•

•

•

Conteúdos
Conhecimento do Mundo
• Lenda de S.Martinho
• História da Maria Castanha
• Semana da Ciência
Formação Pessoal e Social
• Organização de Magusto
• Direitos da Criança
Expressão Oral e Abordagem à Escrita
• Lenga-lengas
• Destrava-Línguas
• Canções
• Rimas
Matemática
• Figuras Geométricas
• Números
• Contagem

•

•

•

Procedimentos/Métodos
Sentar o grupo
• Ler história
• cantar canções
• lengas-lengas
• destrava-línguas
• rimas
Organização da Sala
• elaborar cartaz direitos da Criança
• construção de figura gigante S.Martinho
• pesquisa por grupos: enciclopédias, livros,
net
• visionamento de filmes
• elaborar quadro alusivo às experiências
• experimentar método científico
• conhecer/identificar método científico
Realizar jogos que favoreçam a
relação/comunicação criança-pares e criança-

adulto
•

•

Capacidades e Destrezas
Conhecimento e Compreensão
• Memorizar
• Identificar
• Recordar
Coordenação Óculo-Manual
• Encaixar
• Desenhar
• Recortar
• Colar
• Manusear
• Enfiar
• Encaixar
• Pintar

Valores e Atitudes
•

Socialização
• Escutar
• Cooperar
• Brincar
• Partilhar
Autonomia
• Tomada de decisões
• Trabalho autónomo
• Cuidados de Higiene
Cidadania
• Esperar a vez
• Ouvir adultos e pares
• Aceitar o outro
• Ajudar os mais novos
Responsabilidade
• Realizar tarefas
• Utilizar corretamente o material
• Arrumar o material
• Trabalho por grupos

•

•

•

Dezembro

•

•

Conteúdos
Conhecimento do Mundo
• Identificar diferentes tradições
natalícias no mundo
• Conhecer canções tradicionais do
mundo
• Reconhecer Conto Tradicional
Formação Pessoal e Social
• Identificar o natal tradicional
cigano
• Presentes
• Ceia
• Decorações
• Enfeites

Procedimentos/Métodos
•

•

•

Sentar o grupo
• Ler história
• cantar canções
Organização da Sala
• decoração da sala
• elaborar cartaz do Natal
Tradições
• recolha de informação
• técnicas de pesquisa
• visionamento e observação de
filmes
• manuseamento de livros

•

•

•

Capacidades e Destrezas
Compreensão da Realidade Social
• Identificar
• Representar
• Debater
• Tirar conclusões
Inserção no Meio/Comunidade
• Reconhecer
• Perceber
• Relacionar
• Procurar Referências
Coordenação Óculo-Manual
• Recortar
• Colar
• Rasgar
• Manusear
• Encaixar
• Pintar
• Desenhar
• Jogar

•

•

•

Valores e Atitudes
Criatividade
• Inventar
• Imaginar
• Representar
Partilha
• Capacidade de ajudar o Outro
• Dar apoio
Solidariedade
• ajudar
• ser amigo
• colaborar

Janeiro
•

•

•

Conteúdos
Conhecimento do Mundo
• Dia de Reis
• Inverno
• Multiculturalidade
Formação pessoal e Social
• Caraterísticas da estação: Inverno
• Vestuário
• Gastronomia
• Alterações climáticas
• Morfologia das árvores e plantas: caducas
e coníferas
Expressão Corporal e Dramática
• Realizar Baile dos Reis
• Executar Jogos de movimentados
• Realizar jogos corporativos

Procedimentos/Métodos
•

•

•
•
•
•
•

Sentar o grupo
• Ler história
• cantar canções
• lenga-lengas
• destrava-línguas
• rimas
Organização do Trabalho
• Grande Grupo
• Pequeno Grupo
Realizar puzzles
Realizar jogos de mesa
Pesquisa na Net
Elaborar Placard de Inverno
Alteração da Árvore da Sala

•

•

•

Matemática
• Cores
• Figuras Geométricas
• Números
• Puzzles
Capacidades e Destrezas
Compreensão
• Inventariar as principais caraterísticas do
Inverno
• Identificar tradição popular do Dia de Reis
• Conhecer o mapa mundo
Coordenação Óculo-Manual
• Colorir
• Recortar
• Colar
• Enfiar
• Manusear
• Encaixar
• Jogar

•

•

•

•

Valores e Atitudes
Responsabilidade
• Realizar tarefas
• Utilizar e arrumar o material
• Trabalho por grupos
Autonomia
• Cuidados de Higiene
• Tomada de Decisões
• Trabalho Autónomo
Socialização
• Escutar
• Cooperar
• Partilhar
Cidadania
• Esperar a vez
• Ouvir o Outro
• Ajudar o Outro

Fevereiro
Conteúdos
•
•

•

Expressão e Comunicação
• Semana dos Afetos
• Reconhecer importância das relações
afetivas
• Exprimir afetos e sentimentos
• Explorar histórias alusivas
Conhecimento do Mundo
• Exploração de histórias alusivas
• Dia de S. Valentim

•

•
•
•
•
•

Procedimentos/Métodos
Sentar o grupo
• ler história
• canções
• lenga-lengas
• rimas
Organização da Sala
• trabalho por grupos
• pesquisa livros/enciclopédias/net
Intercâmbio com sala dos 2 anos - creche
Elaborar cartaz dos Afetos
Realizar jogos utilizando diferentes
expressões
Debater ideias
Registo de Conclusões

•
•

•

•

Capacidades e Destrezas
Conhecimento e Compreensão
• Identificar sentimento a que cada
expressão facial está associada
• Saber interpretar movimentos
corporais associados a gestos
• Conhecer a história de S. Valentim
Criatividade
• Imaginar
• Inventar
• Pintar
• Representar
Motricidade Fina
• Desenhar
• Recortar
• Colar
• Enfiamentos
• Manusear

Registo fotográfico
Valores e Atitudes
Cidadania
• Esperar pela vez
• Conviver com o Outro
• Ouvir o Outro
Autonomia
• Trabalho Autónomo
• Tomada de decisões
• Utilizar método de trabalho
Responsabilidade
• Realizar corretamente as tarefas
• Utilizar material
• Arrumar material

•

•

•

Março
•

•

•

Conteúdos
Formação Pessoal e Social
• Comemoração Dia Internacional da
Mulher
• Realização da prenda do Pai (Dia de S.
José)
• Dia Mundial da Árvore
• Dia Mundial da Água
Conhecimento do Mundo
• Caraterísticas da estação: Primavera
• Vestuário
• Alterações climatéricas
• Exploração do ciclo de crescimento das
plantas
• Exploração do ciclo da água: experiência
Expressão Corporal e Dramática

•

•

•
•

Procedimentos/Métodos
Sentar o grupo
• ler história
• cantar canções
• destrava-línguas
• rimas
• poemas
Organização Trabalho
• Plantar bolbos nos vasos
• elaborar cartaz projeto do pai
• elaborar cartaz projeto da primavera
• registo de conclusões das sementeiras
• elaborar cartaz da experiência de
reprodução do ciclo da água
Jogos corporativos e ritmados
Pintura do vaso

•
•

•

•

•

•

Jogos de exploração com recursos a fitas
rítmica
Expressão Oral e Abordagem à Escrita
• Poema ao Pai
• Lenga-lengas/Destrava-Línguas
• Canções
• Rimas
Matemática
• Opostos
• Números
• Puzzles
Capacidades e Destrezas
Socialização
• Escutar
• Cooperar
• Jogar
Conhecimento e Compreensão
• Entender
• Identificar
• Recordar
Coordenação Óculo-Manual
• Recortar
• Colar
• Manusear
• Encaixar
• Pintar
• Desenhar

•

•

•
•

•

Realização da prenda do pai
• Pintura
• Modelagem
• Recorte
• Colagem
• Desenho

Valores e Atitudes
Cidadania
• Esperar a vez
• Saber ouvir os pares e adultos
Altruísmo
• Aceitar o outro e suas diferenças
Partilha
• Ajudar o outro a realizar tarefas
• Dar apoio aos mais pequenos
Responsabilidade
• Realizar tarefas
• Utilizar corretamente os materiais
• Arrumar os materiais

Abril
Conteúdos
•

•

•

Formação Pessoal e Social
• Comemoração do Dia da Atividade física
• Saúde: cuidados com o corpo; consumos
e hábitos;
• Corpo Humano: principais partes do
corpo; órgãos; sensações e sentidos
Conhecimento do Mundo
• Ser humano e sociedade
• Profissões
• Habitação
• Diversidade Animal e Habitat
Expressão Corporal e Dramática
• Jogos de exploração com objetos
• Jogos sensoriais

•
•
•
•
•

•
•

Procedimentos/Métodos
Ler histórias alusivas
Canções
Rimas
Lenga-lengas
Organização da Sala
• elaborar cartaz Corpo Humano
• cartaz: sentidos e sensações
• Projeto: Eu e a Sociedade
• Projeto: Animal e habitat
Desenho da Silhueta Corporal com recurso
a Luzes e velas
Representação e Auto-Conhecimento
• Desenho
• Modelagem
• Jogos sensoriais

•

•

•

•

•

Capacidades e Destrezas
Orientação Espacial
• Situar
• Indicar
Socialização
• Escutar
• Cooperar
• Jogar
Conhecimento e Compreensão
• Entender
• Identificar
• Recordar
Coordenação Óculo-Manual
• Recortar,
• Colar
• Manusear
• Enfiar
• Desenhar

•

•

•
•

• Jogos corporativos
• Jogos ritmados
Expressão Plástica:
• Recorte e Colagem
• Desenho
• Pintura
Valores e Atitudes
Autonomia
• Tomada de decisões
• Cuidados de Higiene Básicos
Cidadania
• Esperar a vez
• Saber ouvir os pares e adultos
Altruísmo
• Aceitar o outro e suas diferenças
Partilha
• Ajudar o outro a realizar tarefas
• Dar apoio aos mais pequenos

Maio
•

•

•

•

Conteúdos
Conhecimento do Mundo
• Comemoração do Dia do Sol
• Comemoração do Dia da Europa
• Tipos de Habitação
Formação Pessoal e Social
• Comemoração do Dia da Mãe
• Poema da Mãe
• Realização da prenda da Mãe
• Dia da Família
Expressão Plástica
• Pintura
• Recorte e colagem
• Desenho
Matemática
• Somas
• Subtrações

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Procedimentos/Métodos
Sentar o grupo
• Ler história
• Canções
• Destrava-línguas
Organização do trabalho
• Grande grupo
• Pequenos grupos
elaborar cartaz: Europa
Pesquisa na net/livros
Conhecimento das energias limpas: o que
são?
Visionamento de filme da Europa
Manuseamento de dinheiro europeu
Matemática: somas e subtrações de
dinheiro
Construção de árvore genealógica

•

•

•

•

Problemas

Capacidades e Destrezas
Socialização
• Escutar
• Cooperar
• Jogar
Conhecimento e Compreensão
• Entender
• Identificar
• Recordar
Coordenação Óculo-Manual
• Recortar
• Colar
• Manusear
• Rasgagem
• Pintar
• Dobragem
• Jogar

•

•

•

•

•
•

Visionamento de diapositivos de tipos de
famílias
Valores e Atitudes
Responsabilidade
• Realizar tarefas
• Utilizar corretamente os materiais
Autonomia
• Tomada de decisões
• Cuidados de Higiene Básicos
• Saber onde estão os materiais
Cidadania
• Esperar a vez
• Ouvir o Outro
Altruísmo
• Aceitar o outro e suas diferenças
Partilha
• Ajudar o outro a realizar tarefas
• Dar apoio aos mais pequenos

Junho
Conteúdos
•
•

•

•
•

Formação Pessoal e Social
• Comemoração do Dia da Criança
• Verão: alterações climáticas, vestuário,
observação direta da natureza
• Comemoração do Dia de S. João Batista,
Dia do Cigano
Conhecimento do Mundo
• Prevenção Rodoviária
• Sinais de trânsito
• Modelagem
Expressão Corporal e Dramática
• Jogos de exploração com objetos
Expressão Plástica

•

•
•
•
•
•

Procedimentos/Métodos
Sentar o grupo
• Visionamento de Diapositivos
• Ler história
• Canções
• Rimas
• Destrava-línguas
Organização de vários ateliers temáticos:
jogos com água, jogos de areia, cozinha,
pintura coletiva
Visita ao Espaço Criança
Projeto: Verão, cartaz alusivo
Pesquisa em livros/enciclopédias/net
Ação de sensibilização e Articulação com a
PSP
Realizar jogos de mesa: Prevenção
Rodoviária

•

•

•

•

Capacidades e Destrezas
Orientação Espacial
• Situar
• Indicar
Socialização
• Escutar
• Cooperar
• Jogar
Conhecimento e Compreensão
• Entender
• Identificar
• Recordar
Coordenação Óculo-Manual
• Recortar
• Manusear
• Pintar
• Jogar

Valores e Atitudes
•

•

•

•

Cidadania
• Esperar a vez
• Saber ouvir os pares e adultos
Altruísmo
• Aceitar o outro
• Reconhecer a Diferença
• Aceitar a Diferença
Partilha
• Ajudar o outro a realizar tarefas
• Dar apoio aos mais pequenos
Responsabilidade
• Realizar tarefas
• Utilizar corretamente os materiais
• Arrumar os materiais

Julho
•
•
•

•

•

Conteúdos
Conhecimento do Mundo
• Escola: pessoas, espaços, regras
Formação Pessoal e Social
• Revisão de conhecimentos
Expressão Plástica
• Desenho
• Pintura
• Modelagem
Iniciação às Tecnologias de Informação
• Utilizar o rato
• DVD-Rom
Matemática
• Cores
• Figuras Geométricas
• Números

Procedimentos/Métodos

•

•

•
•
•
•
•

Sentar o grupo
• ler história
• canções
Organização da Sala
• Trabalho em pequenos grupos
• Realização de fichas
• Conjuntos
Jogos de expressão corporal
Jogos de mesa
Puzzles de encaixe
Exploração de DVD-Rom´s
Manuseamento do computador

•

•

•

Capacidades e Destrezas
Socialização
• Escutar
• Cooperar
• Jogar
Conhecimento e Compreensão
• Entender
• Identificar
• Recordar
Coordenação Óculo-Manual
• Recortar
• Colar
• Manusear
• Encaixar
• Pintar
• Desenhar
• Jogar

•

•

•

Valores e Atitudes
Autonomia
• Tomada de decisões
• Cuidados de Higiene Básicos
• Saber onde estão os materiais
Cidadania
• Esperar a vez
• Saber ouvir os pares e adultos
Responsabilidade
• Realizar tarefas
• Utilizar e arrumar o material
• Arrumar os materiais

As temáticas tratadas serão reajustadas consoante as necessidades e interesses do
grupo de crianças e novos projetos que surjam. As visitas de Estudo serão definidas
posteriormente por uma questão de organização e gestão escolar pois, estamos dependentes
da organização logística da Câmara Municipal de Loures, no que diz respeito ao transporte
escolar. É nossa convicção que as visitas de estudo são primordiais para a formação pessoal e
social das crianças desta comunidade, comunidade esta muito fechada em si mesma e em que
as crianças têm pouco acesso a informação e ao Mundo exterior; vivem sob o receio de se
perderem, frágeis, "que os senhores lhes farão mal, que os roubam" e, consequentemente,
detêm baixa autoestima e pouca confiança/segurança em si mesmos.

Avaliação e sua Previsão
A avaliação na Educação Pré-Escolar, enquanto processo contínuo de registo dos progressos
realizados pelos elementos do grupo, de cada criança, ao longo do tempo, utiliza procedimentos de
natureza descritiva e narrativa, centrados sobre o modo como a criança aprende, como processa a
informação, como constrói conhecimento ou resolve problemas, em articulação com as áreas de
Conteúdo das O.C. e as Metas de Aprendizagem para a Educação Pré-Escolar.
O processo de avaliação pode ser realizado de 3 formas distintas: a diagnóstica, a formativa
e a realizada com as crianças. Na avaliação diagnóstica pretende-se conhecer o que cada criança e o
próprio grupo já são capazes de fazer, as suas necessidades/interesses, o seu contexto familiar,
servindo de base para a tomada de decisões da ação educativa, no âmbito do projeto curricular de

grupo; a avaliação formativa, realizada através dos documentos oficiais das grelhas de observação,
permitem a adoção de estratégias de diferenciação pedagógica, contribuindo para a elaboração,
adequação e reformulação do projeto curricular; por último, a avaliação realizada com as crianças
pode ocorrer em qualquer momento do ano letivo e promove o seu envolvimento na construção do
processo educativo, constituindo também uma base da avaliação para o educador.
Estes três processos de avaliação serão utilizados no vários momentos do ano letivo e a
avaliação formativa é essencial, estando ao dispor do encarregado de educação e/ou de outros
técnicos autorizados, e sendo primordial para o conhecimento do processo individual de
aprendizagem do aluno aquando o seu ingresso no 1.º ciclo.
Ressalvamos ainda que a implementação deste projeto e das atividades nele incluídas
deverão ser avaliadas de forma contínua por todos os atores da comunidade educativa. Do Projeto
Curricular de Turma será feita uma reflexão no final do ano letivo, bem como do Plano Anual de
Atividades.

Previsão

de

Comunicação

Procedimentos
dos

Resultados

de
e

da

Divulgação da Informação Produzida
As grelhas de observação e autoavaliações dos próprios alunos serão registadas em
documento próprio que servirá como registo das atividades, dos progressos e do processo de
desenvolvimento da criança. No entanto, para que se atinjam alguns dos objetivos da avaliação essa
deverá ser divulgada. Assim, estão previstas:
- Afixação das produções e registos das crianças nas paredes da sala;
- Cedência, aos pais ou outros técnicos que justifiquem a necessidade, das grelhas e relatórios de
avaliação elaborados;

- Divulgação de fotos de atividades realizadas e respetivos comentários no site www.nhc.pt e
página oficial do Jardim de Infância no Facebook;
- Consulta e Entrega da pasta pessoal e portfólio da criança à família, no final do ano letivo;
- Colaboração e Articulação com o Centro de Saúde de S. João da Talha, dando lugar nas nossas
instalações a ações de sensibilização para as crianças e ações de formação para os pais;
- Articulação com a PSP para realização de ação de sensibilização acerca da Prevenção Rodoviária;
- Partilha das aprendizagens e particularidades de cada indivíduo e do grupo, realizadas estas em
contexto profissional e dentro dos limites éticos e deontológicos, em reuniões em sede de
agrupamento, escolas e ações de formação.
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Anexos


Registo de Presenças Individual

