
 IMP.I21.01 

PROJETO CURRICULAR DE GRUPO – SALA 2 
ANO LETIVO: 2022/2023  

 

 

 

 

 

Projeto Curricular de Grupo 

Pré-Escolar 
 

 

Sala 2 
 

 

 

 

Educadora de Infância: 

Joana Reis 

 

 

 

 

 



 IMP.I21.01 

PROJETO CURRICULAR DE GRUPO – SALA 2 
ANO LETIVO: 2022/2023  

 

 
Índice 

 
1. Diagnóstico inicial                                                                                                                                
1.1. Caraterização do grupo de crianças a que se destina o Projeto Curricular de Grupo 
1.2. Caraterísticas específicas do grupo 
1.3. Identificação de interesses e necessidades do grupo 
1.4. Metas e objetivos a atingir 
1.5. Levantamento de recursos 
 
2. Fundamentação e Princípios das Opções Educativas 
 
3. Intenções Pedagógicas 
3.1. As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 
3.2. Prioridades de aprendizagem 
3.3. Conjunto de Estratégias e métodos 
 
4. Metodologia de trabalho 
 
5. Organização do Ambiente Educativo 
5.1. A organização do grupo 
5.2. A organização do espaço 
5.3. A organização do tempo 
5.4. A organização da equipa 
5.5. A organização do estabelecimento 
 
6. Procedimentos de Avaliação 
6.1. Dos processos e dos efeitos – podia estar melhor 
6.2. Avaliação com as crianças 
6.3. Avaliação com a equipa 
6.4. Avaliação com as famílias 
6.5. Avaliação com a comunidade educativa 
 
7. Trabalho com pais e comunidade 
 
8. Comunicação de resultados e divulgação da informação  
 
9. Planificação das atividades 
 
10. Observações finais 
 
11. Outras informações 
 
12. Referências bibliográficas 



 IMP.I21.01 

PROJETO CURRICULAR DE GRUPO – SALA 2 
ANO LETIVO: 2022/2023  

 
O presente Projeto Curricular de Grupo (PCG) consiste numa proposta de orientação 

da ação educativa elaborada pela educadora que, tendo em conta as suas intenções 

pedagógicas, o grupo de crianças e o seu contexto familiar e social, prevê as estratégias mais 

adequadas para apoiar o desenvolvimento e promover as aprendizagens das crianças a realizar 

ao longo do ano (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE), 2016). 

 

1. Diagnóstico Inicial  

 

1.1. Caraterização do grupo de crianças a que se destina o Projeto Curricular de 

Grupo  

O presente PCG destina-se às crianças da sala 2 da resposta social pré-escolar do 

Centro Social Santa Joana Princesa (CSSJP). O grupo da sala 2 é constituído, atualmente, por 22 

crianças, sendo que destas 10 são do sexo feminino e 12 são do sexo masculino.  

As crianças têm, no momento, idades compreendidas entre os 2 e os 6 anos, deste 

modo: 

▪ Crianças com 3 anos (completos até 31/12/2022): 6 

▪ Crianças com 4 anos (completos até 31/12/2022): 8 

▪ Crianças com 5 anos (completos até 31/12/2022): 7 

▪ Crianças com 6 anos (completos até 31/12/2022): 1 

 

Este consiste, portanto, num grupo heterogéneo também no que diz respeito às 

idades, uma vez que as crianças que o constituem nasceram ao longo de quatro anos distintos: 

2016, 2017, 2018 e 2019.  

As 22 crianças que integram o grupo já frequentavam o CSSJP no ano letivo anterior, 

no entanto 16 crianças frequentavam a sala 2 e 6 crianças são provenientes da resposta social 

creche (1 criança é proveniente da sala dos 12/36 meses e 5 crianças são provenientes da sala 

dos 24/36 meses). 

Importa ainda referir que no início do ano letivo o grupo era composto por 23 crianças, 

no entanto uma criança do sexo masculino apenas frequentou a instituição no mês de 

setembro, dado que posteriormente mudou de cidade. 
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1.2. Caraterísticas específicas do grupo  

O grupo da sala 2 é heterogéneo em idades e em níveis de desenvolvimento (mesmo 

crianças da mesma faixa etária têm, por vezes, níveis de desenvolvimento bastante distintos), 

sendo que esta diferença se reflete no quotidiano, tanto pelo ritmo com que acompanham as 

atividades desenvolvidas, como pelo tempo de atenção e concentração. Por esta razão, trata-

se de um grupo relativamente exigente, que requer um maior nível de 

acompanhamento/apoio direto na realização das atividades, uma maior necessidade de 

atenção do adulto educador no desenvolvimento das suas aprendizagens, assim como na 

adequação das atividades desenvolvidas às diferentes necessidades e capacidades das 

crianças.  

Com base na observação do grupo nos diversos momentos do quotidiano pode-se 

constatar que este é composto por crianças bem-dispostas, dóceis, afetuosas, interessadas e 

sempre motivadas para realizar atividades, motivo pelo qual aderem e colaboram com muito 

entusiasmo nas atividades propostas, sendo bastante participativas.  

O grande grupo já interiorizou a rotina diária e já se adaptou aos diferentes espaços 

(sala, salão, ludoteca, casa de banho, refeitório e parques) não demonstrando angústia ou 

dificuldade nos momentos de transição.  

Relativamente às relações entre as crianças e os adultos pode-se afirmar que 

praticamente todas as crianças interagem positivamente com os adultos de referência, tendo 

uma boa relação com estes. Há, no entanto, uma criança do grupo que ainda revela dificuldade 

na sua comunicação com os adultos cuidadores, pelo que necessita que a sua capacidade de 

socialização com estes continue a ser promovida (é necessário continuar a desenvolver uma 

relação próxima de afeto, empatia, cuidado e segurança para que esta criança continue a 

ganhar confiança nos adultos até se sentir à-vontade).   

Já no que diz respeito às relações entre as crianças, pode-se afirmar que, regra geral, 

estas também interagem de forma positiva entre si, sendo notória uma grande capacidade de 

cooperação e entreajuda entre as crianças, sobretudo das crianças mais velhas para com as 

mais novas do grupo. No entanto, é ainda evidente um certo egocentrismo por parte de 

algumas crianças, sobretudo de algumas das crianças mais novas do grupo, o que dá, por 

vezes, origem a pequenos conflitos, sendo que nestes momentos é comum recorrerem à 

agressão física como forma de resolução dos mesmos (ex.: bater e morder). Algumas das 

crianças mais velhas do grupo também ainda necessitam da mediação do adulto para a 
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resolução dos conflitos, sendo necessário continuar a estimular a sua autonomia na resolução 

dos mesmos.  

Ainda assim, trata-se de um grupo bastante unido onde é evidente o respeito por 

todos, independentemente das diferenças (de capacidades, de cultura, entre outras). 

No que respeita à independência e autonomia, a maioria das crianças já se encontra 

familiarizada com os espaços da sala e é capaz de escolher as áreas onde pretende brincar/as 

atividades que pretende realizar, no entanto ainda há um pequeno grupo de crianças que 

necessita da orientação do adulto para o fazer. Já ao nível da higiene, praticamente todas as 

crianças são autónomas na utilização da casa de banho, sendo que apenas duas precisam de 

mais orientação na sua utilização e uma outra ainda não controla os esfíncteres durante o dia, 

pelo que usa fralda/cueca-fralda (no entanto vai regularmente à sanita e é cada vez mais 

frequente fazer as suas necessidades fisiológicas na mesma). Já no que diz respeito à 

autonomia ao nível das refeições, este consiste num grupo onde há um número ainda 

considerável de crianças que, de forma geral, são pouco autónomas na ingestão das refeições, 

sendo que embora as crianças sejam capazes de comer sozinhas necessitam, frequentemente, 

de apoio e/ou de incentivo por parte do adulto para comer, sobretudo a sopa. Esta 

necessidade de apoio e/ou incentivo durante a refeição prende-se com vários fatores, 

nomeadamente crianças que não apreciam os legumes inteiros na sopa e, por isso, não a 

ingerem sozinhas; crianças que têm uma grande seletividade alimentar (ex.: não apreciam 

legumes, peixe e/ou fruta); crianças que têm pouco apetite; crianças que têm um ritmo lento 

na ingestão das refeições; crianças que querem que seja o adulto a dar-lhes a comida à boca; 

e, também, crianças que são bastante conversadoras e tendem a dispersar-se acabando por 

não conseguir comer dentro do tempo estipulado para a hora de almoço. Ainda ao nível das 

refeições é notória uma certa dificuldade por parte de algumas crianças em permanecerem 

sentadas à mesa e em utilizar corretamente os talheres, sendo ainda recorrente algumas 

mexerem na comida com a mão.  

Algumas crianças, sobretudo as mais novas, ainda pedem ajuda para apertar os 

botões, fechar os fechos ou apoio com alguma peça de vestuário mais complicada. Todas as 

crianças ainda necessitam de ajuda para atar os sapatos.  

No que diz respeito ao domínio da linguagem oral, a maioria das crianças apresenta 

um discurso compreensível e coerente. Trata-se, regra geral, de um grupo de crianças que 

gosta bastante de conversar, de partilhar as suas ideias, vivências e novidades, ainda que se 

verifique que existem algumas crianças que acabam por se dispersar nas conversas. Também 
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se verifica que há um número significativo de crianças com dificuldade em elaborar frases com 

a estrutura frásica correta, a utilizar no seu discurso termos brasileiros e/ou a omitirem os 

verbos nas questões (ex.: dizem “posso água?” em vez de “posso ir beber água?”). Há ainda no 

grupo duas crianças que comunicam praticamente só através de comunicação não-verbal. 

Embora a “hora do conto” consista num dos momentos preferidos das crianças, algumas 

revelam dificuldade na interpretação das histórias. Nem todas as crianças são ainda capazes de 

respeitar as regras de comunicação (colocar o dedo no ar para falar, aguardar a sua vez…). 

Relativamente ao domínio da matemática têm sido dinamizadas diversas atividades no 

âmbito dos números e operações (reconhecimento e escrita de números, contagens…), da 

organização e tratamento de dados (exploração de cores, tabela de dupla entrada…) e  da 

geometria e medida (conceitos matemáticos…), denotando-se dificuldade na escrita/desenho 

de números por parte das crianças mais velhas do grupo e no reconhecimento destes por 

parte das crianças mais novas, assim como ao nível das contagens (progressivas, mas 

sobretudo das regressivas) e do preenchimento de uma tabela de dupla entrada como o mapa 

das presenças (por parte das crianças mais novas). 

Ao nível do conhecimento do mundo, pode-se afirmar que se trata de um grupo de 

crianças curiosas e interessadas pelo mundo que as rodeia, sendo que gostam de explorar 

tudo através dos sentidos. Apreciam bastante o contacto com a natureza (ex.: os passeios 

semanais) e o brincar no exterior, revelando um elevado ímpeto exploratório.  

No domínio da educação artística, as artes visuais consistem numa área de grande 

interesse do grupo (gostam de desenhar, pintar, colar, recortar…), no entanto verifica-se que a 

maioria ainda revela dificuldade em pintar de forma adequada, sendo que também necessitam 

de continuar a desenvolver a sua capacidade de pegar corretamente na tesoura, de recortar e 

de colar com precisão. 

No que concerne ao jogo dramático, revelam um gosto enorme por atividades que 

envolvam o jogo simbólico conseguindo, na generalidade, desempenhar papéis diversificados.  

As atividades que envolvem a música e a dança são do agrado da maioria das crianças, 

sendo que apreciam cantar e acompanhar as canções com os respetivos gestos.  

A educação física consiste numa das áreas favoritas da maioria das crianças do grupo, 

sendo que estas apreciam a realização de circuitos motores e de jogos. No entanto, regra 

geral, verifica-se uma grande dificuldade ao nível das perícias e manipulações, sobretudo na 

manipulação de bolas e cordas. A motricidade fina apesar de estar a ser bastante trabalhada 

necessita de continuar a ser desenvolvida pelo grupo. Há ainda uma quantidade significativa 
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de crianças que tem dificuldade em colocar em prática a “pega em pinça” (ex.: com canetas ou 

lápis). 

Importa ainda referir que, à data da elaboração do presente projeto, há uma criança 

acompanhada pela Equipa da Intervenção Precoce/sinalizada com Necessidades Educativas 

Específicas (NEE), uma criança que é acompanhada na consulta de desenvolvimento/pela 

terapeuta da psicomotricidade, assim como algumas crianças com perturbações/dificuldades 

ao nível da fala (sendo que 3 já estão a ser acompanhadas pela terapeuta da fala desde o ano 

letivo anterior e 2 foram sinalizadas este ano necessitando também de começar a ser 

acompanhadas). Há ainda um pequeno grupo de crianças que revela dificuldades a nível 

emocional (ex.: baixa autoestima, dificuldade em lidar com a frustração, entre outras) e duas 

crianças que são “bilingues” (uma que também fala brasileiro e outra que também fala 

espanhol). Trata-se, portanto, de um grupo de crianças com caraterísticas e necessidades 

particulares inerentes à sua personalidade, o que torna o seu acompanhamento diário pela 

equipa educativa mais desafiante.  

 

1.3. Identificação de interesses e necessidades do grupo  

De maneira a identificar os interesses e as necessidades do grupo, o educador deve 

observar (o que a criança faz/o seu brincar e situações da sua iniciativa), envolver-se no brincar 

das crianças sem interferir nas suas iniciativas, estar atento e escutar/ouvir o que as crianças 

dizem (ao longo dos vários momentos do dia) (OCEPE, 2016).  

Neste sentido, os interesses das crianças revelam-se, essencialmente, através das suas 

preferências por certas áreas e/ou atividades, assim como pelos assuntos das suas conversas, 

pelas questões que colocam ou por aquilo que respondem, por exemplo, quando lhes são 

colocadas questões como “o que gostavam de aprender?”/”O que já sabem sobre esse 

assunto?”/”O que gostavam de saber sobre o assunto?”.  

Cabe, portanto, ao educador, observar e escutar atentamente as crianças e registar 

esses dados, essenciais para a planificação das propostas de atividades, as quais devem colocar 

desafios às suas explorações e descobertas. 

No grupo da sala 2, a maioria das crianças revela mais interesse pelas seguintes áreas 

da sala: legos pequenos, jogos de manta/construções e pista (onde predominam legos, blocos 

de madeira, veículos e pistas), jogo simbólico/faz-de-conta/casinha (na qual já foram 

introduzidas variações consoante os interesses das crianças, nomeadamente a implementação 

de uma frutaria), artes (sendo que apreciam pintar, desenhar, recortar e colar) e ciências. 
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As áreas dos jogos de mesa (onde predominam puzzles, dominós, jogos de memória, 

lotos, encaixes, entre outros), do quadro de giz, do castelo e da biblioteca são procuradas por 

um grupo mais restrito de crianças. 

A área da escrita e da matemática, assim como a das ferramentas são as menos 

procuradas pelas crianças, pelo que terão de ser introduzidos novos elementos que despertem 

a curiosidade do grupo ou substituídas por outras.  

Para além das áreas da sala, o grupo de crianças da sala 2 revela, na sua maioria, 

interesse pelas seguintes atividades: hora do conto (na qual conseguem estar cada vez mais 

tempo atentos), conversa/partilha de vivências, música/canções, educação física, passeio 

semanal/exploração e contacto com a natureza/com o meio que as rodeia e modelagem de 

plasticina.  

Também revelam muito interesse pela generalidade das atividades propostas, sendo 

que pedem frequentemente para fazer “os trabalhos”. 

Quanto às necessidades, as mais iminentes no grupo são:  

- Aumentar a capacidade de atenção/concentração de algumas crianças e do tempo de 

permanência nas atividades;  

- Continuar a desenvolver a capacidade de esperar a sua vez para falar, assim como 

continuar a incentivar o respeito pelas regras de comunicação (ex.: colocar o dedo no ar para 

falar); 

- Promover a autonomia e independência em relação à alimentação e à higiene 

(desfralde);  

- Incentivar as crianças a colaborarem na arrumação do espaço após as suas 

brincadeiras; 

- Adotar uma postura correta no momento da refeição (permanecer sentado 

corretamente à mesa até ao fim da refeição e comer utilizando adequadamente os talheres);  

- Cumprimento das regras da sala definidas em grupo (ex.: não bater, morder ou correr 

na sala, pedir ao adulto quando pretendem mudar de área, entre outras);  

- Aumentar a capacidade de gestão/regulação das emoções de algumas das crianças 

do grupo (ex.: lidar com a frustração, aumento da autoestima, entre outras); 

- Reduzir os conflitos entre as crianças e torná-las mais capacitadas para a resolução 

autónoma dos mesmos (isto é, sem que seja necessária a mediação do adulto). 
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1.4. Metas e objetivos a atingir  

Os objetivos a atingir são os definidos para a Educação Pré-Escolar em geral, os quais 

estão enunciados na Lei-Quadro da educação pré-escolar (Lei nº 5/97 de 10 de fevereiro). 

 

Objetivos da educação pré-escolar 

“a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de 

vida democrática numa perspectiva de educação para a cidadania;  

b) 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;  

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem;  

d) Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diversificadas;  

e) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do 

mundo;  

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;  

g) Proporcionar a cada criança condições de bem- -estar e de segurança, designadamente no 

âmbito da saúde individual e colectiva;  

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a 

melhor orientação e encaminhamento da criança;  

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efectiva colaboração com a comunidade” 

 

(Lei-Quadro da Educação Pré-escolar – Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro) 

 

1.5 Levantamento de recursos 

 Para o desenvolvimento do projeto serão necessários recursos humanos e recursos 

materiais.  

Os recursos humanos serão mencionados no ponto 5.4 do presente projeto, o qual 

corresponde à organização da equipa.  
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Já os recursos materiais consistem no conjunto de todos os materiais que nos 

permitem concretizar as nossas atividades. Neste sentido, têm-se os materiais existentes na 

sala, os quais possibilitam trabalhar com as crianças e realizar atividades como, por exemplo, 

jogos e brinquedos. Estes serão, na sua generalidade, mencionados no ponto 5.2 do presente 

projeto, o qual corresponde à organização do espaço. Para além destes, o CSSJP dispõe, ainda, 

de recursos multimédia (rádio com leitor de CD e colunas), 1 televisão, leitor de DVD, leitor de 

vídeo, aparelhagem e data show. A instituição também dispõe de equipamentos de 

motricidade, material didático diverso e triciclos/bicicletas/trotinetas. 

Ao longo do ano, necessitaremos, ainda, de todo o tipo de material de “desgaste”, 

elementos da natureza, recursos materiais reutilizáveis, entre outros. Estes serão recolhidos 

por nós, mas também pediremos a colaboração dos pais/E.E. na sua recolha, envolvendo-os, 

deste modo, no processo educativo. 

 

2. Fundamentação e Princípios das Opções Educativas  

A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar, aprovada pela Lei nº 5/97, de 10 de fevereiro, 

estabelece como princípio fundamental que “a educação pré-escolar é a primeira etapa da 

educação básica no processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da ação 

educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o 

desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade 

como ser autónomo, livre e solidário”. 

Neste sentido, a educação pré-escolar não se deve centrar numa preparação para o 1º 

Ciclo do Ensino Básico (CEB), mas antes num “(…) desenvolvimento de saberes e disposições, 

que permitam a cada criança ter sucesso, não só na etapa seguinte, mas também na 

aprendizagem ao longo da vida” (OCEPE, 2016, p. 31). 

Assim sendo, o trabalho profissional com as crianças será orientado por diversos 

princípios educativos, os quais estão relacionados com uma determinada perspetiva de como 

as crianças se desenvolvem e aprendem, sendo de destacar neste processo a qualidade das 

relações, salientando que cuidar e educar estão intimamente interligados. Deste modo, no 

presente projeto, têm-se os seguintes princípios educativos: 

1. O desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis no processo de 

evolução da criança: a aprendizagem influencia e é influenciada pelo processo de 

desenvolvimento físico e psicológico da criança; 
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2. Reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo: a criança é 

detentora de uma curiosidade natural para compreender o mundo que a rodeia, sendo 

competente nas relações e interações que estabelece, deste modo, deve-se partir das 

experiências da criança e valorizar os seus saberes como fundamento de novas 

aprendizagens, para além de que a criança deve ser escutada e as suas opiniões devem 

ser tidas em conta; 

3. Exigência de resposta a todas as crianças: todas as crianças têm direito a uma 

educação de qualidade em que as suas necessidades, interesses e capacidades são 

atendidos e valorizados, ou seja, deve-se aceitar e valorizar cada criança, 

reconhecendo os seus progressos; tirar partido da diversidade para enriquecer as 

experiências e oportunidades de aprendizagem de todas as crianças; e adotar práticas 

pedagógicas diferenciadas, que respondam às características individuais de cada 

criança e atendam às suas diferenças; 

4. Construção articulada do saber: o desenvolvimento e a aprendizagem processam-se de 

forma holística/global e não como compartimentos estanques/isolados, neste sentido 

as diferentes áreas devem ser abordadas de forma globalizante e integrada (OCEPE, 

2016). 

 

3. Intenções Pedagógicas 

 
3.1. As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

O PCG representa a orientação da ação educativa a desenvolver ao longo do 

ano letivo. Esta ação tem como base três grandes áreas de conteúdo, definidas pelas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE): a Área da Formação 

Pessoal e Social, a Área da Expressão e Comunicação e a Área do Conhecimento do 

Mundo. 

 

Imagem 1: Área de Conteúdo definidas pelas OCEPE 
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De seguida serão apresentadas as diversas áreas de conteúdo nas quais, 

remetendo para os fundamentos e princípios das opções educativas, se explicitam as 

implicações para uma abordagem integrada e globalizante das mesmas:  

“Área de Formação Pessoal e Social – considerada como área transversal, pois 

tendo conteúdos e intencionalidade próprios, está presente em todo o trabalho 

educativo realizado no jardim de infância. Esta área incide no desenvolvimento de 

atitudes, disposições e valores, que permitam às crianças continuar a aprender com 

sucesso e a tornarem-se cidadãos autónomos, conscientes e solidários.  

Área de Expressão e Comunicação – entendida como área básica, uma vez que 

engloba diferentes formas de linguagem que são indispensáveis para a criança 

interagir com os outros, dar sentido e representar o mundo que a rodeia. Sendo a 

única área que comporta diferentes domínios, é precedida de uma introdução que 

fundamenta a inclusão e articulação desses domínios.  

- Domínio da Educação Física – constitui uma abordagem específica de 

desenvolvimento de capacidades motoras, em que as crianças terão oportunidade de 

tomar consciência do seu corpo, na relação com os outros e com diversos espaços e 

materiais.  

- Domínio da Educação Artística – engloba as possibilidades de a criança utilizar 

diferentes manifestações artísticas para se exprimir, comunicar, representar e 

compreender o mundo. A especificidade de diferentes linguagens artísticas 

corresponde à introdução de subdomínios que incluem artes visuais, jogo 

dramático/teatro, música e dança.  

- Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita – o desenvolvimento da 

linguagem oral é fundamental na educação pré-escolar, como instrumento de 

expressão e comunicação que a criança vai progressivamente ampliando e dominando, 

nesta etapa do seu processo educativo. Importa ainda facilitar, nesta etapa, a 

emergência da linguagem escrita, através do contacto e uso da leitura e da escrita em 

situações reais e funcionais associadas ao quotidiano da criança.  

- Domínio da Matemática – tendo a matemática um papel essencial na 

estruturação do pensamento, e dada a sua importância para a vida do dia a dia e para 

as aprendizagens futuras, o acesso a esta linguagem e a construção de conceitos 
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matemáticos e relações entre eles são fundamentais para a criança dar sentido, 

conhecer e representar o mundo.  

Área do Conhecimento do Mundo – é uma área em que a sensibilização às 

diversas ciências é abordada de modo articulado, num processo de questionamento e 

de procura organizada do saber, que permite à criança uma melhor compreensão do 

mundo que a rodeia” (OCEPE, 2016, p. 6). 

 
3.2. Prioridades de aprendizagem 

As áreas de conteúdo especificam as aprendizagens a desenvolver com as 

crianças em idade pré-escolar. 

Estas diferentes áreas devem ser tidas em linha de conta como referência para 

o planeamento e avaliação de experiências e oportunidades educativas sempre com 

ligação entre si. Neste sentido, e de acordo com as OCEPE, prevê-se a exploração das 

seguintes aprendizagens em cada área de conteúdo: 

 
Área de Formação Pessoal e Social 

 - Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua identidade social e 

cultural, situando-as em relação às de outros;  

- Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural;  

- Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem-estar;  

- Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e assumir 

responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar e o dos outros;  

- Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as dificuldades e problemas 

que se lhe colocam;  

- Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de aprendizagem; 

- Cooperar com outros no processo de aprendizagem;  

- Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa atitude de partilha e 

de responsabilidade social;  

- Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros.  

 

Área de Expressão e Comunicação  

Domínio da Educação Física  

- Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras;  
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- Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios como: trepar, correr, 

saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos, 

baloiçar, rastejar e rolar;  

- Controlar movimentos de perícia e manipulação.  

 

Domínio da Educação Artística  

- Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de experimentações e 

produções plásticas;  

- Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual tanto na produção e 

apreciação das suas produções como em imagens que observa;  

- Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos em 

atividades de jogo dramático, situações imaginárias e de recriação de experiências do 

quotidiano, individualmente e com outros; 

- Inventar e representar personagens e situações, por iniciativa própria e/ou a partir de 

diferentes propostas, diversificando as formas de concretização;  

- Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas de diferentes estilos e 

características verbalizando a sua opinião e leitura crítica;  

- Interpretar com intencionalidade expressiva-musical: cantos rítmicos (com ou sem 

palavras), jogos prosódicos (trava-línguas, provérbios, lengalengas, adivinhas, etc.) e 

canções (de diferentes tonalidades, modos, métricas, formas, géneros e estilos); 

- Identificar e descrever os sons que ouve (fenómenos sonoros/música) quanto às suas 

características rítmicas, melódicas, dinâmicas, tímbricas e formais; 

- Interpretar com intencionalidade expressiva-musical: cantos rítmicos (com ou sem 

palavras), jogos prosódicos (trava-línguas, provérbios, lengalengas, adivinhas, etc.) e 

canções (de diferentes tonalidades, modos, métricas, formas, géneros e estilos); 

 - Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço e com os outros;  

- Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em diferentes situações;  

- Refletir sobre os movimentos rítmicos e as coreografias que experimenta e/ou 

observa. 

 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita  

- Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação; 
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- Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar eficazmente de modo 

adequado à situação (produção e funcionalidade);  

- Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que constituem as 

palavras (Consciência Fonológica);  

- Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da Palavra);  

- Identificar se uma frase está correta ou incorreta e eventualmente corrigi-la, 

explicitando as razões dessa correção (Consciência Sintática);  

- Identificar funções no uso da leitura e da escrita; 

 - Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas atividades, rotinas e 

interações com outros;  

- Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em palavras; 

 - Aperceber-se do sentido direcional da escrita;  

- Estabelecer relação entre a escrita e a mensagem oral;  

- Compreender que a leitura e a escrita são atividades que proporcionam prazer e 

satisfação.  

 

Domínio da Matemática  

- Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância 

e utilidade;  

- Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e resolver problemas; 

- Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens, 

desenhos, símbolos, escrita de números, estimativa, etc.);  

- Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação recolhida e interpretá-

los de modo a dar resposta às questões colocadas;  

- Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras, descobrindo e referindo 

propriedades e identificando padrões, simetrias e projeções;  

- Compreender que os objetos têm atributos mensuráveis que permitem compará-los 

e ordená-los; 

 - Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e resolver problemas.  

 

Área do conhecimento do Mundo  

- Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas 

diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar respostas, 
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experimentar e recolher informação, organizar e analisar a informação para chegar a 

conclusões e comunicá-las;  

- Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos do meio social 

próximo (ex. família, jardim de infância, amigos, vizinhança); 

- Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual, compreendendo a 

influência que têm na sua vida;  

- Compreender e identificar características distintivas dos seres vivos e identificar 

diferenças e semelhanças entre: animais e plantas;  

- Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos materiais (metais, 

plásticos, papéis, madeira, etc.), relacionando as suas propriedades com os objetos 

feitos a partir deles; 

 - Identificar, descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que 

observa no meio físico e natural;  

- Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança; 

 - Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e 

respeito pelo ambiente; 

 - Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar as suas funções e 

vantagens (OCEPE, 2016). 

 
3.3. Conjunto de Estratégias e métodos 

O conjunto de estratégias e métodos para a operacionalização das aprendizagens 

anteriormente descritas são:  

▪ Atividades dirigidas planificadas;  

▪ Atividades dirigidas não planificadas;  

▪ Atividades espontâneas;  

▪ Saídas ao exterior;  

▪ Projeto Educativo (PE) do CSSJP;  

▪ Plano Anual de Atividades (PAA), onde constam atividades comuns a toda a 

instituição;  

▪ Atividades propostas pelo Programa Eco-Escolas (ABAE); 

▪  Atividades/rotinas que promovam e assegurem o bem-estar e os cuidados 

básicos de cada criança;  

▪ Registos escritos e fotográficos do educador, diário de turma e portfólio digital 

individual (ClassDojo).  
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5. Organização do Ambiente Educativo  

A educação pré-escolar consiste num contexto de socialização, um contexto que 

promove e proporciona novas vivências e experiências, as quais constituem oportunidades de 

aprendizagem que vão contribuir para o desenvolvimento das crianças. Este processo 

educativo implica a integração da criança num grupo em que ela interage com outras crianças 

e adultos, situa-se num determinado espaço que contempla recursos materiais diversos e 

desenvolve-se num determinado tempo, constituindo-se estas (organização do grupo, espaço 

e tempo) nas dimensões interligadas da organização do ambiente educativo. Esta organização 

constituiu a base do desenvolvimento curricular (OCEPE, 2016). 

 

5.1. A organização do grupo  

A organização do grupo em contexto de sala possibilita vários tipos de interações e 

dinâmicas importantes e significativas para o seu desenvolvimento.  

De facto, “na educação pré-escolar, o grupo proporciona o contexto imediato de 

interação social e de socialização através da relação entre crianças, crianças e adultos e entre 

adultos. Esta dimensão relacional constitui a base do processo educativo” (OCEPE, 2016, p. 

24). 

Deste modo, no grupo de crianças da sala 2 têm-se: 

 - Atividades individuais: o educador realiza atividades com cada criança 

individualmente de forma a ser mais fácil aperceber-se das suas potencialidades e 

dificuldades/necessidades (identificação de áreas fortes e áreas a desenvolver na criança);  

- Atividades a pares ou em pequenos grupos: o educador realiza atividades a pares ou 

em pequenos grupos de crianças da mesma idade ou com idades distintas, promovendo as 

interações entre estas;  

- Atividades em grande grupo: o educador realiza atividades para partilha de 

conhecimentos e de experiências promovendo a ajuda mútua entre os membros do grupo.  

 

5.2. A organização do espaço  

A organização do espaço é deveras importante, sendo que esta pode provocar a 

curiosidade, criar desafios, potenciar o desenvolvimento da independência e da autonomia da 

criança e do grupo e facilitar o desenvolvimento das aprendizagens. 
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É por isso que a oferta de materiais e de atividades estimulantes devem ser o mais 

diversificadas possível “no sentido de incrementar a exploração ativa do contexto e de 

satisfazer interesses e necessidades desenvolvimentais diversos (…)” (Laevers & Portugal, 

2010, p. 16).  

A disposição do espaço é expressão das intenções do educador e da dinâmica do grupo 

e deve proporcionar um ambiente que possibilite o desenvolvimento integral da criança. Deste 

modo, é crucial que o educador reflita permanentemente sobre a sua organização. 

O edifício do CSSJP encontra-se organizado, a nível de recursos físicos, da seguinte 

maneira:  

No piso superior funciona a resposta social de creche, na qual existe 1 berçário, 1 sala 

dos 12/24 meses, 1 sala dos 24/36 meses e 1 sala dos 12/36 meses. Este possuí, ainda, 3 casas 

de banho, 1 copa, 1 dormitório/salão polivalente e 2 refeitórios (1 para as crianças da sala dos 

12/24 meses e outro para as restantes salas da creche e do pré-escolar). Neste piso encontra-

se, também, a secretaria, o gabinete da coordenadora pedagógica/diretora técnica, a sala do 

corpo docente da creche, o espaço das ajudantes de ação educativa, a cozinha, a sala de 

isolamento, a sala polivalente para AEC’s, a despensa e as instalações sanitárias das 

funcionárias. 

No piso inferior funciona a resposta social de pré-escolar, na qual existem 3 salas (sala 

1, sala 2 e sala 3), 3 casas de banho para as crianças, 1 salão polivalente (onde funciona o 

dormitório do pré-escolar e o “ginásio” em dias de chuva), bastidores/arrumos, a sala das 

ajudantes de ação educativa e do corpo docente do pré-escolar, 1 ludoteca (na qual também 

decorrem algumas AEC’s) e as instalações sanitárias das funcionárias. Neste funciona, ainda, o 

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS). 

No exterior existe, no piso superior, 1 garagem e a casa das máquinas, o parque 

infantil e a horta da instituição. Já no piso inferior existe 1 recreio. 

A sala 2 situa-se, como já foi referido, no piso inferior. Nesta existe iluminação, tanto 

artificial como natural. A luz natural é proveniente de janelas existentes numa das paredes da 

sala. Estas janelas possuem estores ajustáveis que permitem regular a luz natural e, ainda, o 

arejamento do espaço, sendo que são frequentemente abertas, existindo circulação do ar. A 

sala possui aquecimento e armários que servem para a arrumação tanto de recursos materiais 

diversos que dizem respeito ao educador, como para a arrumação de brinquedos e jogos das 

crianças.  
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Segundo Hohmann e Weikart, os adultos devem organizar e dividir o espaço de 

brincadeiras em áreas de interesse específicas de forma a apoiar o constante e comum 

interesse das crianças, sendo que “um ambiente de aprendizagem ativa dá às crianças 

oportunidades permanentes para realizar escolhas e tomar decisões” (Sarmento et al., 2016, 

p. 63).  

Neste sentido, a sala encontra-se organizada por áreas, as quais se encontram 

devidamente identificadas de forma a facilitar o seu reconhecimento por parte das crianças, 

para que as mesmas façam escolhas de acordo com as suas necessidades e interesses e, ainda, 

de forma a ajudá-las a tornarem-se autónomas quer nos momentos de arrumação do espaço e 

dos materiais quer na deslocação entre cada uma delas. Estas áreas foram organizadas em 

conjunto com o grupo.  

Deste modo, a sala 2 encontra-se organizada segundo as seguintes áreas:   

- Área da manta/construções/garagem: local onde são dinamizadas atividades em 

grande grupo como, por exemplo, o cantar dos bons dias, a hora do conto, as 

conversas/partilhas de experiências e situações vividas, o planeamento do dia, entre outros. É 

nesta área que se encontram, ainda, diversos instrumentos de pilotagem. Uma vez que as 

atividades referidas são realizadas em grande grupo, por norma, no início e/ou no final do dia, 

no decorrer do dia esta consiste na área das construções/garagem, onde as crianças podem 

brincar com blocos de madeira, legos, veículos, pistas, entre outros.  

- Área da biblioteca: área onde as crianças podem utilizar os livros sozinhas ou na 

companhia de outras crianças e de adultos, sendo que os podem observar, inventar histórias, 

entre outros. Esta consiste numa área mais tranquila e confortável que possui dois “sofás” de 

esponja e uma caixa com folhetos, livros diversos, entre outros.  

- Área dos jogos de mesa: local onde se realizam jogos de forma individual, a pares ou 

em pequeno grupo. Esta é composta por uma mesa, cadeiras e diversos jogos como puzzles, 

dominós, jogos da memória, lotos, jogos de encaixe, jogos de enfiamentos, entre outros. 

- Área das artes: local onde são desenvolvidas as atividades como desenho, pintura, 

modelagem, recorte, colagem, entre outras. Esta é composta por mesas, cadeiras e recursos 

como tintas, pincéis, lápis de cor, lápis de cera, canetas de feltro, papéis, colas, tesouras, 

plasticina, entre outros. 

- Área da casinha/do faz-de-conta e da casinha de bonecas: local que possibilita o jogo 

social através da imitação e da recriação de cenas da vida das crianças. Esta área dispõe de 

uma casinha de bonecas e de recursos materiais reais ou de faz-de-conta presentes no 
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quotidiano familiar (mobília de casa, bonecos, cadeirinhas de bonecos, alimentos, talheres e 

demais objetos de cozinha, objetos de limpeza e de higiene) ou de outros quotidianos 

próximos das crianças (objetos pertencentes ao consultório médico, cabeleireiro e 

supermercado).  

-Área das ferramentas: local onde as crianças podem manipular ferramentas e fazer 

construções. Esta é composta por uma bancada, ferramentas diversas (parafusos, chave de 

fendas, serrote, entre outras), cadeira e capacete. 

- Área dos legos pequenos: local onde as crianças podem dar asas à criatividade e 

elaborar diversas construções com legos pequenos. Esta é composta por uma mesa, cadeiras e 

caixas com legos pequenos. 

- Quadro de giz: local onde as crianças podem desenhar ou escrever com giz. Esta é 

composta por um quadro elaborado com tinta de ardósia, giz de várias cores e apagador. 

- Área da escrita e da matemática: local onde se encontram diversos jogos 

relacionados com estas áreas, nomeadamente jogos com números, jogos do alfabeto, letras e 

números de madeira, letras e números de lixa, ábaco, cadernos, folhas, lápis, canetas, 

borrachas, afiadeiras, cartões com os nomes das crianças, cartões de imagens com palavras 

para serem escritas/copiadas, entre outros. Nesta alguns elementos vão sendo alterados de 

acordo com o projeto que estiver a ser dinamizado no momento. 

- Área das ciências: local onde as crianças podem realizar diversas explorações relativas 

ao mundo que as rodeia. Esta é composta por diversos instrumentos científicos (pipetas, lupas, 

óculos de cientista, pinças…), elementos naturais (ex.: folhas, pinhas, rodelas de troncos, paus, 

pedras, conchas…), animais, jogos de animais, profissões, entre outros. Nesta alguns 

elementos vão sendo alterados de acordo com o projeto que estiver a ser dinamizado no 

momento.  

 

Para cada uma destas áreas foi definido um número limite de crianças (através da 

observação atenta dos espaços e dos materiais existentes) de forma a que os recursos 

materiais à disposição em cada espaço sejam suficientes para os elementos que os utilizam.  

Embora a sala se encontre organizada segundo as áreas descritas, estas são abertas e 

flexíveis, permitindo às crianças a sua livre mobilidade e diferentes utilizações, para além de 

que são adaptáveis/mutáveis consoante as diferentes necessidades e interesses das crianças 

do grupo, o seu nível de desenvolvimento, a evolução do grupo e em função das necessidades 

de cada momento e das diferentes atividades diárias, de forma a responder adequadamente 
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às crianças que o habitam. Estas áreas poderão, ainda, ser enriquecidas com novos recursos 

materiais, sempre que for necessário/pertinente.   

Cabe, portanto, ao educador, pela sua experiência, conhecimento e sensibilidade, 

alterar, sempre que necessário, a organização e os recursos materiais da sala, de forma a 

tornar o espaço desafiante para as crianças e a introduzir o fascínio e entusiasmo na mesma.  

Importa ainda referir que, tal como o espeço interior, o espaço exterior é igualmente 

educativo, dado que tem caraterísticas e potencialidades que permitem um enriquecimento e 

diversificação de oportunidades educativas (OCEPE, 2016). De facto, o espaço exterior 

proporciona a vivência de experiências que não são possíveis dentro das salas apresentando 

um universo muito mais vasto para as crianças mexerem, ouvirem, cheirarem e sentirem. No 

CSSJP no espaço exterior existem áreas relvadas, áreas de cimento, parques e uma horta, 

consistindo estes num lugar privilegiado para brincar, aprender e socializar. 

  

5.3. A organização do tempo   

No CSSJP, os dias da semana estão estruturados sob a forma de rotinas. A rotina diária 

no contexto pré-escolar é pedagógica porque é intencionalmente planeada e é conhecida 

pelas crianças. Esta rotina tem momentos que se repetem com uma certa periodicidade o que 

dá segurança, tranquilidade, autonomia e responsabilidade à criança na medida em que lhe 

permite saber o que pode fazer nos vários momentos e prever a sua sucessão (o quotidiano 

passa a ser algo previsível). É a rotina diária que dá às crianças um sentimento de controlo e 

que possibilita que estas tenham a noção de tempo, na medida em que através dela as 

crianças conseguem antecipar o que vai acontecer em seguida. Assim, as crianças têm menos 

momentos de angústia, de dúvida e de inquietação. Esta rotina deve contemplar de forma 

equilibrada diversos ritmos e tipos de atividades, em diferentes situações, de caráter individual 

ou com outra criança, em pequeno grupo ou em grande grupo permitindo, acima de tudo, 

oportunidades de aprendizagem diversificadas, tendo em consideração as diferentes áreas de 

conteúdo (OCEPE, 2016).   

 

Foi neste sentido que se concebeu, centrada nas necessidades e interesses das 

crianças, a seguinte rotina/organização do tempo da sala 2 (tabela 1): 
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Horário Rotinas Diárias 

7h30 - 9h Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) 

9h - 9h20 Acolhimento e higiene pessoal 

9h20 - 10h Momento de grande grupo 

10h - 11h30 Atividades pedagógicas/Brincar Social Espontâneo (BSE)/Tempo de exterior* 

11h30 - 11h45 Arrumar 

11h45 - 12h Higiene pessoal 

12h - 12h45 Almoço 

12h45 - 13h Higiene pessoal 

13h - 14h Período de Descanso/AAAF 

14h - 15h30 Atividades pedagógicas/BSE/Tempo de exterior* 

15h30 - 15h45 Arrumar/Balanço do dia 

15h45 - 16h Higiene pessoal 

16h - 16h30/40 Lanche/Higiene pessoal 

16h30/40 - 19h AAAF 

*Atividades que estão presentes na planificação semanal. 

Tabela 1: Rotina Diária/Organização do Tempo da Sala 2 

 
É ainda importante salientar o facto de que, apesar existir uma rotina/organização do 

tempo concebida e estipulada, esta é flexível, existindo liberdade para propor modificações à 

mesma por parte do educador ou das crianças. Só deste modo se conseguirá responder aos 

interesses e às necessidades individuais e de grupo e ir ao encontro de ritmos e 

temperamentos individuais de forma a existir uma aprendizagem ativa. 

 

Deste modo tem-se: 

▪ Horário de componente letiva: 9h - 13h e das 14h – 16h 

▪ Horário das AAAF: 7h30 - 9h, das 13h - 14h e das 16h – 19h30 

▪ Horário de prolongamento: 7h30 - 8h00 e das 18h30 - 19h30 

 

Para além da rotina diária, existe a rotina semanal da sala, que está organizada da 

seguinte maneira:  

▪ “Dia das atividades de expressão motora”: todas as 5ª feiras serão realizadas 

atividades de motricidade.  

▪ “Dia do passeio semanal”: 5ª feira de manhã. Sempre que possível e de acordo 

com o interesse revelado, o grupo irá passear a pé pelas ruas da freguesia.  

 

Também esta rotina semanal poderá estar sujeita a alteração de acordo com as 

necessidades e/ou interesses das crianças e do momento, sendo que se poderá realizar o 

passeio semanal em qualquer dia da semana, por exemplo.  
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5.4. A organização da equipa  

A equipa educativa da sala 2 é constituída por 22 crianças, 1 educadora de infância 

(Joana Reis) e 1 ajudante de ação educativa (Lília Ricarte). Há ainda 1 ajudante de ação 

educativa polivalente (Maria José, de momento), que quando é possível apoia o grupo da sala 

2, no entanto esta também apoia as restantes salas. 

 

Para além da equipa educativa tem-se, também, os seguintes parceiros intervenientes;  

▪ Famílias das crianças;  

▪ Restante comunidade educativa do CSSJP; 

▪ Professores das atividades extracurriculares (inglês, ballet/dança criativa, 

música e artyoga);  

▪ Comunidade envolvente;  

▪ GPS (Grupo de Pais Solidários do CSSJP);  

▪ Junta de Freguesia Santa Joana Princesa;  

▪ Câmara Municipal de Aveiro;  

▪ Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE): Programa Eco-Escolas. 

Ao longo do ano e com o desenvolvimento das atividades poder-se-á ainda contar com 

outros elementos que colaborarão no desenvolvimento do projeto. 

 

5.5. A organização do estabelecimento  

A organização do estabelecimento poderá ser consultada com maior pormenor e rigor 

no Regulamento Interno (R.I.) do CSSJP. 

 

6. Procedimentos de avaliação  

 

6.1. Dos processos e dos efeitos 

A integração da avaliação na prática educativa implica o envolvimento ativo dos 

diferentes participantes: crianças, pais/famílias e outros elementos (OCEPE, 2016). 

Na educação pré-escolar, a avaliação consiste numa avaliação para a aprendizagem e 

não da aprendizagem, ou seja, trata-se de uma avaliação formativa por vezes também 

designada como “formadora”, “avaliação autêntica” ou “avaliação alternativa”, isto é, uma 

“(…) avaliação contextualizada (baseada em registos de observação e recolha de documentos 
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situados no contexto), significativa e realizada ao longo do tempo, em situações reais” (OCEPE, 

2016, p. 16), o que significa que “(…) a educação pré-escolar não envolve nem a classificação 

da aprendizagem da criança, nem o juízo de valor sobre a sua maneira de ser, centrando-se na 

documentação do processo e na descrição da sua aprendizagem, de modo a valorizar as suas 

formas de aprender e os seus progressos” (OCEPE, 2016, p. 15). 

Segundo o documento “Procedimentos e práticas organizativas e pedagógicas na 

avaliação na educação pré-escolar”, da Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento 

Curricular, Ministério da Educação, a avaliação em educação pré-escolar “trata-se, 

essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais pelos 

processos do que pelos resultados e procura tornar a criança protagonista da sua 

aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu e das dificuldades 

que vai tendo e como as vai ultrapassando”. Acrescenta que compete ao educador “comunicar 

aos pais e encarregados de educação, bem como aos educadores/professores o que as 

crianças sabem e são capazes de fazer, através uma informação global escrita das 

aprendizagens mais significativas de cada criança, realçando o seu percurso, evolução e 

progressos”. 

 

6.2. Avaliação das e com as crianças  

Segundo as OCEPE (2016), “avaliar os progressos das crianças consiste em comparar 

cada uma consigo própria para situar a evolução da sua aprendizagem ao longo do tempo” 

(OCEPE, 2016, p. 15). 

Neste sentido, de maneira a avaliar as crianças durante o desenvolvimento do projeto 

recorreremos aos seguintes elementos de avaliação: 

▪ Observação direta e atenta de cada criança; 

▪ Realização de registos escritos; 

▪ Elaboração da capa de trabalhos individual onde constarão trabalhos 

exemplificativos e outros elementos que se mostrem pertinentes para a 

avaliação qualitativa das crianças; 

▪ Elaboração do portfólio digital na aplicação ClassDojo (o qual contempla 

fotografias ilustrativas do quotidiano e de atividades realizadas 

individualmente);  
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▪ Avaliação em conjunto com a crianças: registo diário de “o que fizemos" e "o 

que gostámos de fazer" e semanal de “o que queremos fazer". Esta reflexão 

conjunta vai permitir melhorar o planeamento e a intervenção educativa; 

▪  Registo de avaliação das aprendizagens semestral (que os pais/E.E. tomam 

conhecimento). 

 

6.3. Avaliação com a equipa educativa  

Segundo as OCEPE (2016), a participação dos vários elementos da equipa da sala na 

reflexão sobre o processo pedagógico e as aprendizagens das crianças, permite que haja 

articulação e coerência entre práticas no processo educativo. Também a partilha e reflexão 

conjunta entre os elementos da equipa de educadoras do estabelecimento educativo, sobre o 

desenvolvimento do trabalho pedagógico e dos instrumentos de planeamento e avaliação em 

que se apoiam, constitui um meio privilegiado de desenvolvimento profissional e de melhoria 

das práticas. 

Neste sentido, no CSSJP, prevêem-se, de acordo com as necessidades detetadas, 

momentos de avaliação/reflexão entre as educadoras, assim como com as ajudantes de ação 

educativa/elementos da equipa da sala. 

 

6.4. Avaliação com as famílias  

“A partilha da avaliação de cada criança com os pais/famílias, tornando visível o 

processo pedagógico e os progressos do seu/sua filho/filha, permite-lhes compreender as 

aprendizagens que realizaram, mas também contribuir para essa avaliação, através do que 

conhecem da criança e observam em casa, facilitando a articulação entre a educação familiar e 

o processo educativo no jardim de infância” (OCEPE, 2016, p. 19). 

Neste sentido, esta partilha escola-família é de extrema importância no que diz 

respeito a todo o processo educativo da criança, uma vez que auxilia no desenvolvimento e na 

aprendizagem de cada criança. 

A avaliação com as famílias será feita através dos contactos diários e informais, através 

dos contactos individuais (horário de atendimento presencialmente ou via telefónica, email, 

ClassDojo) e através de todos os recados, mensagens e informações necessárias e que servem 

de ponte entre a escola e a família. 

No final de cada semestre será entregue/enviado aos pais/E.E. o relatório de avaliação 

das aprendizagens de cada criança.  
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 Através da plataforma ClassDojo, os pais/E.E. podem acompanhar o trabalho que está 

a ser desenvolvido em contexto escolar. Deste modo, esta assume-se como um portfólio 

virtual. 

 

6.5. Avaliação com a comunidade educativa 

Sempre que for necessário reunir-se-á com os membros em questão para em conjunto 

planear/avaliar o processo educativo. 

 

7. Trabalho com pais e comunidade 

Os pais/famílias, como primeiros e “(…) principais responsáveis pela educação dos 

filhos/as, têm também o direito de participar no desenvolvimento do seu percurso 

pedagógico, não só sendo informados do que se passa no jardim de infância, como tendo 

também oportunidade de dar contributos que enriqueçam o planeamento e a avaliação da 

prática educativa” (OCEPE, 2016, p.16). 

De facto, a participação das famílias no contexto escolar consiste numa mais-valia, 

dado que é uma forma de alargar as interações e de enriquecer o processo educativo (OCEPE, 

2016).  

Neste sentido, os pais/famílias e o estabelecimento de educação pré-escolar são dois 

contextos sociais que contribuem para a educação da mesma criança (estes são coeducadores 

da mesma criança); importa, por isso, que haja uma relação entre estes dois sistemas (OCEPE, 

2016), ou seja, que exista uma relação próxima escola-família, uma vez que esta é facilitadora 

do processo de aprendizagem da criança.  

Deste modo, no CSSJP, ao longo do ano a educadora vai dando conta do 

desenvolvimento do processo educativo (por exemplo, através da plataforma ClassDojo) e do 

progresso das aprendizagens das crianças. Também vai comunicando com as famílias através 

de contactos/trocas informais (orais ou escritas) ou em momentos planeados (reuniões com 

cada família) sobre os saberes, interesses, motivações das crianças, entre outros. As famílias 

também são com alguma frequência convidadas a participar em atividades, festas, encontros, 

entre outras e a dar ao longo de todo o ano o seu contributo. 

Também no trabalho com a comunidade, “(…) o contributo dos seus saberes e 

competências para o trabalho educativo a desenvolver com as crianças é um meio de alargar e 

enriquecer as situações de aprendizagem” (OCEPE, 2016, p. 30), ou seja, o trabalho 

desenvolvido em parceria com esta contribui para a aprendizagem das crianças. Neste sentido, 
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no CSSJP as crianças participam em diversas atividades com a comunidade como, por exemplo, 

a realização do passeio semanal (no qual aprendem em contexto real/na comunidade), a 

participação no projeto Heróis da Fruta, a participação nas atividades promovidas pela Junta 

de Freguesia de Santa Joana (PAEC), a participação no projeto Eco-Escolas e a realização de 

visitas de estudo. 

Além disto, tentaremos, também, estabelecer momentos de trabalho em equipa com 

as restantes salas da instituição.  

 

8. Comunicação de resultados e divulgação da informação  

As estratégias de divulgação de informação adotadas pelo CSSJP são:  

▪ Presencialmente: através de recados diários transmitidos às famílias ou de 

documentos entregues a estas. 

▪ ClassDojo: onde consta o diário de turma, os portfólios digitais individuais das 

crianças e onde é possível enviar mensagens a cada família/E.E.. Esta pode ser 

consultada por todos os pais/E.E. que a educadora tenha adicionado à 

plataforma. Através desta a educadora vai dando a conhecer às famílias o 

processo educativo que a criança vai desenvolvendo. Este permite um maior 

acompanhamento das atividades por parte das famílias e promove a 

colaboração e a participação das mesmas. 

▪ Email: outro meio de comunicação com a família, sendo que esta o deve 

consultar com regularidade. É através deste que serão enviados os Relatórios 

de Avaliação das Aprendizagens das Crianças relativos ao 1º e ao 2º semestre. 

▪ Horário de atendimento aos pais e E.E.: 

       Educadora da sala 2: 3ª feira, das 18h às 19h (presencialmente requer 

marcação prévia). 

▪ Reuniões de pais: a 1ª reunião de pais realiza-se em setembro.   

▪ Site do CSSJP (http://www.cssjp.pt/) 

▪ Facebook do CSSJP  

▪ O PCG da sala 2 que poderá ser consultado no site do CSSJP. 

 

 Quanto à articulação com o 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB) ao nível da divulgação de 

informação útil para a transição das crianças, no final do ano será facultada pela educadora ao 

http://www.cssjp.pt/
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docente responsável pelas crianças no 1º ano (no ano letivo seguinte), o documento "Processo 

Individual de Transição para o 1º Ciclo do Ensino Básico". 

 

9. Planificação das atividades  

Para além de tudo o que ficou definido no PCG, a planificação com intencionalidade 

pedagógica será uma planificação semanal na qual diariamente é registado o que foi realizado 

com o grupo. Neste sentido, todos os dias a educadora regista o que foi realizado, as crianças 

do grupo mencionam as atividades realizadas/”o que fizemos” e a educadora pode, ainda, 

escrever algumas observações, se assim o entender. No decorrer da semana a educadora vai 

também registando a opinião das crianças relativamente ao “o que queremos fazer”. 

Importa, deste modo, reforçar que esta planificação é realizada tendo como base os 

interesses e as necessidades do grupo de crianças da sala 2. 

 

10. Observações finais  

Seguem-se algumas informações de caráter geral que poderão ser úteis aos pais e a 

todos os agentes educativos envolvidos neste projeto. 

▪ Período a que se reporta o PCG: o período de vigência deste projeto é de 1 de 

outubro de 2022 a agosto de 2023, sendo que o mês de setembro será destinado à 

adaptação do grupo aos novos espaços e rotinas, à equipa educativa e à primeira 

observação do grupo.  

▪ A componente letiva e as Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF): a 

Lei-Quadro (Lei nº 5/97 de 10 de fevereiro) consigna os objetivos da educação pré-

escolar e prevê que, para além dos períodos específicos para o desenvolvimento de 

atividades pedagógicas, curriculares ou letivas (25 horas semanais), existam 

atividades de animação e apoio às famílias. A grande diferença entre a componente 

letiva e a componente de apoio à família reside na intencionalidade de cada 

período. Assim, durante o tempo de atividades letivas pretende-se proporcionar à 

criança a estimulação e desafio para que possa progredir, atingindo níveis de 

desenvolvimento e aprendizagem a que não chegaria por si só. Isto é, são 

planificadas e estruturadas atividades cujo objetivo é o desenvolvimento integral e 

harmonioso de cada criança. No que respeita à componente de apoio à família, esta 

será marcada por um processo educativo informal, onde o principal objetivo é o 
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fruir, ou seja, trata-se de um tempo onde a criança deve ter liberdade para escolher 

o que deseja fazer. 

 

11. Outras Informações 

▪ Horário de Entrada  

O horário de entrada no pré-escolar é até às 9h30, salvo aviso prévio por parte da 

família/E.E.. É importante o seu cumprimento, uma vez que as atividades de sala iniciam a essa 

hora.  

 

▪ Atividades Extracurriculares (AEC’s) 

As AEC’s decorrem no horário das Atividades de Animação e de Apoio à Família (AAAF) 

e é necessário a realização da inscrição diretamente com os professores responsáveis pelas 

mesmas. 

Todas as AEC’s são da responsabilidade dos técnicos especializados para o efeito. 

No presente ano letivo, as AEC’s disponíveis para as crianças que frequentam o pré-

escolar são: inglês (2ª feira), ballet/dança criativa (4ª feira), música (5ª feira) e arteyoga (6ª 

feira). 
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