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1. Diagnóstico inicial  

 

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

Grupo  

 

Este projeto curricular de grupo destina-se às crianças da Sala 1 da resposta social de 

pré escolar do Centro Social Santa Joana Princesa (CSSJP). 

O grupo de crianças que frequenta esta sala é composto por 25 elementos, sendo 09 do sexo  

feminino e 16 do sexo masculino. 

- Crianças com 3 anos (completos até 31/12/2021): 09 

- Crianças com 4 anos (completos até 31/12/2021): 08 

- Crianças com 5 anos (completos até 31/12/2021): 07 

- Crianças com 6 anos (completos até 31/12/2021): 01 

Este é um grupo heterogéneo no que diz respeito às idades, uma vez que as crianças 

que constituem o grupo nasceram ao longo de quatro anos distintos: 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Das 25 crianças que integram o grupo, 16 crianças já frequentavam a sala 1, tendo 09 crianças  

sido provenientes de outra sala da mesma instituição, a sala 12/36 meses.  

A caracterização do grupo baseou-se na observação e escuta de cada criança, no 

conhecimento do contexto social e familiar das crianças, bem como no processo educativo 

anteriormente realizado tendo como referência as Áreas de Conteúdos definidas nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2006).  

 

1.2. Caraterísticas específicas do grupo 

 

À data de elaboração deste projeto, há uma criança sinalizada a ser acompanhada pela 

Equipa de Intervenção precoce do Hospital de Aveiro. Foram sinalizadas pela educadora, do 

ano letivo anterior, 4 crianças com dificuldades ao nível da linguagem e comunicação que 

frequentam a terapia da fala e mais duas crianças referenciadas já no início deste ano letivo.  

De uma maneira geral o grupo da sala 1 é bastante autónomo nas suas rotinas diárias 

e na utilização dos materiais e equipamentos existentes na sala. No decorrer das atividades, 

espontâneas ou planificadas, as crianças são bastante participativas, ativas, interativas, 

curiosas, atentas e envolvem-se com bastante entusiasmo, alegria e boa disposição e são 

bastante curiosas, estando sempre a fazer perguntas. Na sua maioria são bastante 
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observadoras. Apesar de o grupo ter uma parte considerável de meninos que são finalistas 

(5/6 anos), o ouvir o outro ou o esperar a sua vez para falar, constituem uma grande 

dificuldade, uma vez que, cada uma tem sempre algo para partilhar com o grupo, mostrando 

uma grande necessidade de se evidenciar.  

Segundo as Orientações Curriculares para a Educação de Infância “a interação entre 

crianças em momentos diferentes de desenvolvimento e com saberes diversos, é facilitadora 

do desenvolvimento e da aprendizagem”, o que significa que para dar resposta a um grupo 

heterogéneo é essencial ter em conta a individualidade de cada criança e respeitar as etapas 

de desenvolvimento em que elas se encontram. 

De um modo geral um grupo heterogéneo vai permitir criar nas crianças mais velhas 

um sentido de responsabilidade por ajudarem as mais novas nas diferentes tarefas, 

aumentando a sua autoestima e as crianças mais novas vão ter as mais velhas como modelo o 

que facilita e potencia o desenvolvimento individual de todo o grupo e de todo o processo 

ensino/aprendizagem. 

 

1.3. Identificação de interesses e necessidades do grupo 

 

Com a entrada na idade pré-escolar, a criança adquire e aperfeiçoa as suas 

capacidades (cognitivas, morais, sociais, emocionais, comportamentais) que lhe vão permitir 

ter muito mais autonomia durante a realização das suas tarefas diárias, nomeadamente na 

altura das refeições, da higiene ou o controle dos esfíncteres. Nesta fase, a criança torna-se 

cada vez mais independente e começa a fazer cada vez mais perguntas para perceber e 

descobrir tudo o que existe à sua volta. Quer brincar, jogar, aprender, mexer, perguntar, 

explorar e voltar a brincar. “Aquele que brinca, criança ou adulto, só quando brinca é que é 

livre de se mostrar criativo e utilizar a sua personalidade por inteiro” (Donald Winnicott). 

Brincar torna-se assim uma atividade bastante importante do seu dia, uma vez que, 

representa um mundo de possibilidades infinitas. É nesta fase que as crianças começam a 

trabalhar em grupo, a partilhar, a cooperar, a resolverem os seus problemas, a serem 

responsáveis e autónomos. Segundo Piaget as crianças entre os 3 e os 6 anos encontram-se no 

Estádio Pré-Operatório, estádio este que se define pela transição da inteligência 

sensoriomotora, para a inteligência representativa. Ao atingir o pensamento representativo a 

criança precisa de reconstruir o objeto, o tempo, o espaço, as categorias lógicas de classes e 

relações nesse novo plano de representação. Este plano de representação denomina-se por 
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função simbólica, ou seja, a criança já não depende unicamente das suas sensações, 

conseguindo distinguir um significador (imagem, palavra ou símbolo) do que ele significa 

(objeto ausente). A criança neste estádio é egocêntrica e muito centrada em si mesma, não se 

conseguindo colocar no lugar do outro, porque acha que os outros pensam e sentem da 

mesma maneira que ela, não aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação. Para 

Piaget a passagem da inteligência sensoriomotora para a inteligência representativa realiza-se 

pela imitação. Imitar nesta fase pressupõe que a criança reproduza um modelo, ou seja, que 

desenvolva o seu imaginário e a brincadeira do faz-de-conta. A criança tem acesso, desta 

forma, à linguagem e ao pensamento e consegue elaborar imagens que lhe permitem 

transportar o mundo para a sua cabeça. 

O grupo da sala 1 tem revelado grande interesse pela área da casinha (sobretudo as 

meninas independentemente da sua idade) e pela área da Plástica onde modelam, desenham, 

pintam e constroem.  

Quanto às necessidades do grupo, fonte de maior preocupação:  

- Aumento da capacidade de atenção/concentração de algumas crianças e do tempo 

de permanência nas atividades;  

- Adoção de uma postura correta (manta, atividades de mesa e refeitório);  

- Cumprimento das normas de funcionamento da sala definidas em grupo;  

- Má utilização dos brinquedos existentes;  

- Planeamento individual mais responsável durante o tempo de trabalho nas áreas, 

evitando que as crianças saltitem de área em área com demasiada frequência e sem arrumar;  

- Resolução autónoma e pacífica de pequenos conflitos do dia-a-dia entre as crianças;  

- Diminuição do nível de ruído da sala, no decorrer das atividades; 

- Capacidade de tolerância para com a criança que está a ser acompanhada pela 

Equipa de Intervenção Precoce.  

 

1.4. Metas e objetivos a atingir  

 

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

rigorosamente, o que as crianças devem aprender. A progressão e a diferenciação das 

aprendizagens supõem que todas e cada uma das crianças tenham ocasião de progredir a 

partir do nível em que se encontra, de acordo com a sua história pessoal, competências inatas, 

disponibilidade e projeto pessoal. A educação Pré-escolar situa-se na continuidade de um 
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processo que se iniciou com a família e/ou numa instituição educativa, logo, com diferentes 

percursos, características, origens, as crianças (e famílias) apresentam informação pertinente 

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

família e com a criança) mas também com a comunidade. A transição de crianças entre 

diversos ciclos provoca também alterações a hábitos que deve ser prevenida através de um 

espaço de trabalho colaborativo.  

É objetivo deste projeto curricular, valorizar o que consideramos de extrema 

importância, numa perspetiva de educação para a cidadania e para os valores, constituindo um 

referencial orientador a formação pessoal e social, como fundamentado e apresentado em 

sede legislativa – Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar (Despacho nº 5220/97 

de 4 de agosto). De seguida apresenta-se por tópicos, e com base no texto da Lei-Quadro, as 

principais afirmações e conceitos, que sustentam os objetivos da Educação Pré-Escolar, 

fundamentos e organização: 

 

Objetivos, fundamentos e organização Principais conceitos 

“A Educação Pré-Escolar é a primeira etapa 

da Educação Básica no Processo de educação 

ao Longo da Vida” 

Educação ao Longo da Vida  

Aprender a aprender 

“Contribuir para a igualdade de 

oportunidades no acesso à escola e para o 

sucesso das aprendizagens” 

Igualdade de Oportunidades  

Sucesso escolar  

Pedagogia Estruturada  

Carácter Lúdico  

Sucesso da Aprendizagem 

“Favorecer a Formação e o desenvolvimento 

equilibrado da Criança” 

 

Formação e Desenvolvimento 

“Estimular o desenvolvimento Global da 

criança, no respeito pelas suas características 

individuais, desenvolvimento que implica 

favorecer aprendizagens significativas e 

diferenciadas” 

Interligação desenvolvimento/aprendizagem 

Criança como sujeito do processo educativo 

Partir do que a criança sabe  

Educação para todos  

Escola Inclusiva  

Planeamento para o grupo  
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“Tendo em vista a sua plena inserção na 

sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário”  

“Promover o desenvolvimento pessoal e 

social da criança com base em experiências 

de vida democrática numa 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” 

“Proporcionar ocasiões de bem-estar e de 

segurança, nomeadamente no âmbito da 

saúde individual e coletiva” 

 

 

Desenvolvimento Pessoal e Social  

 

 

Organização do ambiente educativo  

 

 

 

Formação Pessoal e Social Bem-estar e 

segurança 

“Desenvolver a expressão e a comunicação 

através de linguagens múltiplas como meios 

de relação, de informação, de sensibilização 

estética e de compreensão do mundo” 

“Despertar a curiosidade e o espírito crítico” 

 

Expressão e Comunicação 

Conhecimento do Mundo  

Articulação de Conteúdos  

Curiosidade e espírito crítico 

“Incentivar a participação das famílias no 

processo educativo e estabelecer relações de 

efetiva colaboração com a comunidade” 

Participação da Família  

Participação da Comunidade  

Projeto Educativo 

 

 

 

1.5 Levantamento de recursos 

 

No que concerne a recursos relacionados com o espaço físico da sala, estes serão 

mencionados no item correspondente à organização do espaço. A mesma situação se aplica no 

caso no item dos recursos humanos correspondente à organização da equipa. No que se refere 

a recursos multimédia, a sala dispõe de um rádio com leitor de CD e um computador. Para 
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além disso, a instituição dispõe de televisões, leitor de DVD, leitor de vídeo, aparelhagem, 

máquina fotográfica, e Data Show. A instituição também dispõe de material de motricidade, 

material didático diverso e triciclos/bicicletas/trotinetas. 

 

2. Fundamentação das Opções Educativas  

 

É à luz das preocupações anteriormente expostas que se compreendem as tendências 

no sentido de centrar as finalidades curriculares no desenvolvimento de competências que 

tornem utilizáveis, reconvertíveis e operativos os saberes, as técnicas e as práticas que forem 

integradas no currículo – quer o enunciado quer o implementado. É fundamental que um PCG 

contribua para a consolidação de competências indispensáveis à vida pessoal e social, quer 

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

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

capacidade/competência de entender e fruir bens como a música ou a arte. Passará, por aí, o 

papel do currículo, na promoção do nível cívico de uma sociedade, na subida de nível 

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

todos, e não só àqueles que por razões circunstanciais nasçam e vivam com confortável acesso 

a uma boa qualidade de vida social e cultural. Partindo do pressuposto que a Educação é um 

conjunto de premissas sociais, culturais, individuais e coletivas. 

Porque não há Educação efetiva sem a colaboração, cooperação e partilha de diversos 

agentes, pretende‐se também, neste mesmo projeto curricular, potenciar o envolvimento dos 

parceiros educativos (pais, famílias e comunidade em geral) divulgando e generalizando os 

conteúdos, as estratégias, as atividades e os desígnios sobre os quais recairão o planeamento 

para o presente ano letivo, mas também levá‐los a participar ativamente no desenvolvimento 

dos alunos, numa perspetiva de formação e envolvimento da Escola e dos seus atores. 

Independentemente das áreas transversais sobre as quais se fundamente a prática 

letiva, bem como as rotinas diárias, far‐se‐á uma integração de conteúdos e temáticas 

específicas, das quais se apresentam, de seguida, as principais, e que terão respetiva 

delimitação na planificação semanal de atividades:  

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

e de educação física, devidamente calendarizadas e rotinadas, permitem que a criança 

adquira, progressivamente um conhecimento mais adequado e composto de utilização do seu 

corpo e também o reconhecimento de fronteiras físicas, sociais e culturais. A tomada de 
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consciência do corpo enquanto veículo de comunicação é também um dos objetivos das 

atividades de educação e formação motora, servindo estas ainda para a compreensão e 

aceitação de regras e alargamento da linguagem. A expressão motora é um meio de 

descoberta de si e dos outros e das interações e inter-relações sociais. Ao possibilitar a 

interação com diferentes conteúdos relativos ao ser e estar sociais, bem como aos 

comportamentos e atitudes pessoais e coletivos, a criança toma consciência de si e dos outros 

e do seu papel no contexto em que vive.  

‐ O domínio das expressões, nomeadamente das expressões plástica e dramática, 

potencia o desenvolvimento de espaços de interação e de comunicação que servem para 

promover o domínio da linguagem e das suas formas.  

‐ O espaço multimédia, como estratégia de diversificação de formas de compreensão 

do real, permite a aprendizagem das diversas formas e funções, de forma motivadora e atual, 

logo, permitindo uma sensibilização específica ao código informático, cuja envolvência social é 

cada vez mais notória. Com a utilização de instrumentos "tecnológicos" que servem, 

fundamentalmente para brincar, desenvolvem‐se competências linguísticas, motoras e de 

expressão, mas também se abre caminho a um conjunto de atividades e estratégias de 

desenvolvimento cognitivo e matemático. Através da exploração do caráter lúdico e do jogo 

simbólico, com recurso a "meios informáticos", aliada à exploração de conteúdos identitários, 

de independência e autonomia, as atividades de caráter “tecnológico”, mas não diretamente 

instrumental servem os propósitos de potenciar a área de Formação Pessoal e Social nos seus 

múltiplos aspetos.  

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

acompanhamento específico, de caráter afetivo e de prestação de cuidado, de forma a 

construir um espaço securitário que permita um acompanhamento presente e contínuo, que 

passará, na maior parte das vezes, por encontrar soluções equilibradas e atentas, para as 

dinâmicas que, pela “novidade” com que surgem às crianças, poderão causar situações de 

menor adaptação. Neste particular, a adequação do registo alimentar (refeições, hábitos, tipo 

de alimentos, etc.) ou dos registos de envolvimento e calma, serão sempre primordiais na 

construção de uma resposta educativa de qualidade. 
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3. Intenções Pedagógicas 

 

A Educação Pré-Escolar tem vindo a adquirir progressivamente uma relevância 

significativa enquanto primeira etapa da educação básica. Desta forma, torna-se indispensável 

desenvolver uma Educação pré-escolar de qualidade, 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, toda a intervenção do educador deve ser 

realizada numa perspetiva de articulação dos conteúdos das várias áreas de desenvolvimento. 

Assim, as áreas de conteúdo especificam as aprendizagens a desenvolver com as crianças em 

idade pré-escolar. Convém referir que as diferentes áreas de conteúdo devem ser 

consideradas como referências a ter em conta na planificação e avaliação das experiências 

educativas, o que não deixa de apelar para uma perspetiva globalizante e uma abordagem 

transdisciplinar no processo ensino/aprendizagem. 

Tendo em conta o Projeto Curricular e o Plano Anual de Atividades, o objetivo é criar 

experiências educativas que possibilitem aprendizagens significativas para o grupo de crianças 

em geral e para cada uma delas em particular.  

Assim, e tendo em conta as Orientações Curriculares e as Metas de Aprendizagem para 

a Educação de Infância pretende-se desenvolver as várias Áreas de Conteúdo:  

 

Área de Formação Pessoal e Social:  

 

• Construir a identidade e da autoestima - 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. 

• Promover a independência e autonomia - 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 bem-estar dos outros.   

• Tomar consciência de si como aprendente - 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. 
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• Convivência democrática e cidadania - 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 – Desenvolver uma atitude crítica e 

interventiva relativamente ao que se passa no mundo que a rodeia – Conhecer e 

valorizar manifestações do património natural e cultural, reconhecendo a necessidade 

da sua preservação. 

 

Área de Expressão e Comunicação:  

 

Domínio da Educação Motora:  

• Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras;  

• 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 como: lançar, receber, pontapear, 

lançar em precisão, transportar, driblar e agarrar. 

 

Domínio da Educação Artística: 

• Apropriar-se progressivamente de diferentes técnicas e conhecimentos, através da 

exploração, experimentação e observação, utilizando-as de modo intencional nas suas 

produções; 

• Ensaiar formas de expressividade e soluções próprias, integrando e relacionando 

técnicas, materiais e meios de expressão para criar, recriar ou reinventar; 

• Contatar com obras de outros (colegas, artistas), de modo a desenvolver a capacidade 

de observação, interpretação e reflexão, comunicando os seus sentimentos pessoais e 

visão crítica, de modo a compreender a possibilidade de múltiplas leituras. 

 

Subdomínio das Artes Visuais: 

• Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de explorações e produções 

plásticas; 

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

apreciação das suas produções como em imagens que observa; 
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• Apreciar diferentes manifestações de artes visuais a partir da observação de várias 

modalidades expressivas (pintura, desenho, escultura, fotografia, arquitetura, vídeo, 

etc.), expressando a sua opinião e leitura crítica. 

 

Subdomínio da Dramatização: 

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

atividades de faz-de-conta, situações imaginárias e de recriação de experiências do 

quotidiano, individualmente e com outros; 

• Inventar e experimentar personagens e situações de dramatização, por iniciativa 

própria e/ou a partir de diferentes situações e propostas, diversificando as formas de 

concretização;  

• Apreciar diferentes manifestações de arte dramática, a partir da observação de várias 

modalidades teatrais, ao vivo ou em suporte digital, verbalizando a sua opinião e 

leitura crítica. 

 

Subdomínio da Música: 

• 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);  

• Valorizar a música como fator de identidade social e cultural. 

 

Subdomínio da Dança: 

• 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; 

• Apreciar diferentes manifestações coreográficas usando linguagem específica e 

adequada. 
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Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita:  

 

Linguagem oral: 

Comunicação oral - Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação. – 

Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar eficazmente de modo adequado à 

situação (produção e funcionalidade). 

 

Consciência linguística - 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). 

 

Abordagem à escrita: 

Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto - 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. 

 

Identificação de convenções da escrita - Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização 

em palavras. – Aperceber-se do sentido direcional da escrita. – Estabelecer relações entre a 

escrita e a mensagem oral. 

 

Prazer e motivação para ler e escrever - Compreender que a leitura e a escrita são atividades 

que proporcionam prazer e satisfação. – Estabelecer razões pessoais para se envolver com a 

leitura e a escrita, associadas ao seu valor e importância. – Sentir-se competente e capaz de 

usar a leitura e a escrita, mesmo que em formas muito iniciais e não convencionais. 

 

Domínio da Matemática:  

Números e Operações - Identificar quantidades através de diferentes formas de representação 

(contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, estimativa, etc.). – Resolver problemas 

do quotidiano que envolvam pequenas quantidades, com recurso à adição e subtração. 

 

Organização e Tratamento de Dados - Recolher informação pertinente para dar resposta a 

questões colocadas, recorrendo a metodologias adequadas (listagens, desenhos, etc.). – 



 IMP.I21.01 

PROJETO CURRICULAR DE GRUPO – SALA 1 
ANO LETIVO: 2022/2023 

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

modo a dar resposta às questões colocadas. 

 

Geometria e Medida – Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando conceitos de 

orientação. – Identificar pontos de reconhecimento de locais e usar mapas simples. – Tomar o 

ponto de vista de outros, sendo capaz de dizer o que pode e não pode ser visto de uma 

determinada posição. – 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. – Escolher e usar 

unidades de medida para responder a necessidades e questões do quotidiano 

 

Interesse e Curiosidade pela matemática - Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, 

compreendendo a sua importância e utilidade. – Sentir-se competente para lidar com noções 

matemáticas e resolver problemas. 

 

Área de Conhecimento do Mundo:  

 

Introdução à metodologia científica – Apropriar-se do processo de desenvolvimento da 

metodologia científica nas suas diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, prever como 

encontrar respostas, experimentar e recolher informação, organizar e analisar a informação 

para chegar a conclusões e comunicá-las. 

 

Abordagem às Ciências: 

Conhecimento do mundo social: 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. – Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando aspetos 

físicos, sociais e culturais e identificando algumas semelhanças e diferenças com outras 

comunidades. – Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família e 

comunidade, associando-as a objetos, situações de vida e práticas culturais. – Conhecer e 

respeitar a diversidade cultural. 

Conhecimento do mundo físico e natural: Compreender e identificar as características 

distintivas dos seres vivos e reconhecer diferenças e semelhanças entre animais e plantas. – 
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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. – Descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que 

observa no meio físico e natural. – Demonstrar cuidados com o seu corpo e com a sua 

segurança. – Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e 

respeito pelo ambiente. 

Mundo tecnológico e utilização das tecnologias - Reconhecer os recursos tecnológicos do seu 

ambiente e explicar as suas funções e vantagens. – Utilizar diferentes suportes tecnológicos 

nas atividades do seu quotidiano, com cuidado e segurança. – Desenvolver uma atitude crítica 

perante as tecnologias que conhece e utiliza. 

 

 

4. Metodologia de trabalho 

 

O recurso a metodologias ativas é fundamental para permitir a cada criança a 

aquisição de competências básicas de que necessitará ao longo de toda a sua vida. No 

planeamento das atividades educativas, criam-se condições para a participação ativa de todas 

as crianças, proporcionando a partilha dos saberes que já possuem sobre determinado 

assunto. As crianças desenvolvem competências que lhes permitam aprender a manusear 

instrumentos científicos, de observação, de recolha de dados, de análise e de resolução de 

problemas.  

Assim, e como defendo que os vários modelos construtivistas são fundamentais para 

uma aprendizagem mais efetiva e enriquecedora, ao longo do ano letivo, vamos trabalhar 

tendo por base os vários modelos a seguir apresentados:  

Metodologia de Projeto:  o desenvolvimento do projeto baseia-se numa conversa 

entre as sugestões do educador e as das crianças. Esta metodologia, assente no construtivismo 

social, baseia-se num percurso em que as fases, embora interligadas, podem realizar-se de 

acordo com uma certa ordem, gerida pelo educador. A metodologia de trabalho de projeto no 

currículo, promove “o desenvolvimento intelectual das crianças ao envolver as suas mentes 

em tarefas de observação e investigação de factos retirados da sua experiência do quotidiano 

e do seu meio ambiente, aqueles aspetos que idealmente mais suscitam a sua atenção e 

energia.” (Katz e Chard,2009:3). Na metodologia de projeto, proporciona-se às crianças 

oportunidades de aplicarem as suas competências, em que o interesse e o envolvimento 
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fomentem o esforço e a motivação. As crianças e o adulto partilham responsabilidades na 

aprendizagem e nas conquistas. 

Movimento de Escola Moderna (MEM): o modelo assume o trabalho por projetos 

como a metodologia e a forma de orientar o processo de ensino-aprendizagem. Os projetos 

são estudos que partem de um tema que tem interesse específico num dado momento e com 

um determinado grupo de crianças. Os projetos surgem, assim, do interesse das crianças ou 

das necessidades do grupo.  

Nas salas de jardim-de infância, o dia começa à volta de uma mesa, onde se 

desenrolam conversas, se partilham ideias e pontos de vista, bem como se organiza o dia. 

Juntos, educadora e crianças, reúnem-se em conselho para planificar as atividades que vão 

acontecer ao longo do dia.  

Reggio Emilia: este modelo curricular assenta sobre a construção da imagem da 

criança, que aqui é encarada como sendo um sujeito com direitos, competente, um aprendiz 

ativo que está continuamente a construir e testar teorias sobre si próprio e o mundo que o 

rodeia. No entanto, esta mesma imagem está constantemente a ser reconstruída, assim como 

as implicações desta para as práticas educacionais, pois serve de orientação às pesquisas e as 

investigações teóricas e práticas que a equipa educacional tem desenvolvido desde a fundação 

deste modelo até à atualidade.  

As salas e as rotinas desenvolvem-se em função do que interessa/motiva as crianças. A 

escola é considerada um organismo vivo, um ligar que tanto as crianças como os educadores 

aprendem uns com os outros, colaboram nas tomadas de decisão e onde o conhecimento de 

adquire pela experimentação. 

Quando uma criança pergunta algo, o educador, ao vez de dar a resposta correta, 

motiva as crianças a investigar e a encontrar a resposta, iniciando-se assim um projeto com 

uma mais crianças.    

High/Scope: este modelo assume a crença de que a aprendizagem pela ação é 

fundamental ao completo desenvolvimento do potencial humano, e de que a aprendizagem 

ativa, ocorre de forma mais eficaz em contextos que providenciam oportunidades de 

aprendizagem adequadas do ponto de vista do desenvolvimento.  

De modo a promover o desenvolvimento das potencialidades da criança, é crucial 

possibilitar-lhe o contacto com ambientes de aprendizagem promotores da iniciativa própria, 

da exploração direta dos objetos e das situações, pois tudo isto permite a construção e o 

desenvolvimento do conhecimento.  



 IMP.I21.01 

PROJETO CURRICULAR DE GRUPO – SALA 1 
ANO LETIVO: 2022/2023 

 
Este modelo é eficaz dado que dá poder à criança para perseguir os seus próprios 

interesses de forma intencional e criativa.  

 

 

5. Organização do Ambiente Educativo  

 

5.1. A organização do grupo  

 

As crianças, como indivíduos únicos, apresentam diferenças de desenvolvimento, o 

que se traduz na necessidade de um acompanhamento individualizado. Tendo em conta as 

caraterísticas do grupo e da própria criança, podemos observar diferenças a nível de 

desenvolvimento, a nível das aprendizagens e das relações. 

Assim, teremos diferentes experiências de aprendizagem: 

- Individuais; 

- Em pequenos grupos/pares; 

- Grande grupo.  

 

5.2. A organização do espaço  

 

Na organização do espaço educativo da sala, as áreas de interesse e os materiais 

possibilitam às crianças a realização de atividades diversificadas de acordo com as suas opções. 

As diferentes áreas encontram-se identificadas. Na sala existem ainda instrumentos de 

pilotagem tais como: mapa das presenças, mapa do tempo, ou outros que irão surgindo 

conforme as necessidades do grupo.  

O espaço da sala é dividido pelas seguintes áreas:  

- A área da leitura proporciona contacto com as imagens e com a escrita, facilitando a 

emergência da leitura e da escrita, assim como o prazer da leitura.  

Objetivos:  

❖ Estimular a capacidade de atenção, observação e compreensão;  

❖ Compreender e memorizar vocábulos e mensagens;  

❖ Facilitar e estimular a familiarização com o código escrito.  

- A área da casinha das bonecas permite à criança vivenciar experiências da vida 

quotidiana, situações imaginárias, atribuindo aos objetos significados múltiplos. 

Objetivos:  
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❖ Expressar-se espontaneamente através do jogo simbólico;  

❖ Utilizar a expressão corporal para evocar situações, ações, desejos e sentimentos; 

❖ Desenvolver a criatividade;  

❖ Conseguir participar numa dramatização.  

- A área dos jogos de mesa proporciona o desenvolvimento do pensamento lógico-

matemático, embora a construção de noções matemáticas esteja implícita em todas as 

atividades espontâneas e lúdicas.  

Objetivos:  

❖ Incentivar a socialização;  

❖ Resolver problemas práticos;  

❖ Estimular a atenção;  

❖ Respeitar as regras de socialização.  

- A área do tapete proporciona uma articulação de conteúdos, pois é nesta área que se 

faz o desenvolvimento de algumas atividades, tais como: acolhimento, registo, preenchimento 

dos instrumentos de pilotagem, conversas, leitura de histórias, canções, momento de partilha 

em grande grupo, atividades dirigidas pela educadora.  

 

 

5.3. A organização do tempo  

 

O tempo educativo é um tempo flexível, pois existem momentos que se repetem todos 

os dias, rotinas estruturadas que transmitem às crianças segurança e servem de fundamento 

para a compreensão do tempo: presente, passado e futuro, rotina diária, semanal, mensal e 

anual e, que, ao mesmo tempo, as torna autónomas e responsáveis, ao permitir-lhes a 

previsão da sua sucessão e o que podem fazer nos vários momentos do dia.  

Apesar da organização do tempo implicar uma estrutura, esta pode alterar-se através 

de propostas da educadora ou das crianças. “Um tempo que contemple de forma equilibrada 

diversos ritmos e tipos de atividade, em diferentes situações – individual, com outra criança, 

com um pequeno grupo, com todo o grupo – e permita oportunidades de aprendizagem 

diversificadas.” (Orientações Curriculares,2016:27) 

O tempo letivo está estruturado de forma a permitir atividades diferenciadas, 

encontrando-se dividido da seguinte forma:  
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07h30m/9h00m: Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)  

9h00m: Acolhimento na sala de atividades (bons-dias, quem veio à escola, histórias, 

canções, conversas em grande grupo...)  

9h30m: Atividades dirigidas pelo educador/ brincar social espontâneo (BSE)  

11h45m: Higiene  

12h00m: Almoço  

12h45m: Higiene  

13h00m: AAAF/ Repouso  

14h00m: Atividades dirigidas pelo educador/ BSE/ Avaliação do dia  

15h45m: Higiene  

16h00m: Lanche  

16h30m: Higiene  

16h45m /19h30m: AAAF 

 

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

seguinte forma:  

“Dia das Atividades de Expressão Motora” – todas as terças-feiras no período da tarde, 

serão realizadas atividades de expressão motora.  

“Passeio Semanal” – todas as sextas-feiras de manhã, sempre que possível e de acordo 

com o interesse revelado, o grupo passeia 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. 

 

5.4. A organização da equipa  

 

 

O trabalho em equipa torna-se fundamental para melhorar a organização do tempo e 

dos recursos humanos com vista a responder às necessidades das crianças e dos 

pais/encarregados de educação. Neste sentido a equipa pedagógica é constituída por uma 

Educadora de Infância (Tânia Gonçalves) e uma Ajudante Ação Educativa (Fátima Dinis).  

Podemos contar ainda, com os seguintes parceiros/intervenientes: Famílias das 

crianças; Restante comunidade educativa do CSSJP; Professores das atividades 

extracurriculares (Ballet/Dança Criativa, Música, Artyoga, Inglês); Comunidade envolvente; GPS 

(Grupo de Pais Solidários do Centro Social Santa Joana Princesa); Junta de Freguesia Santa 
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Joana Princesa; Câmara Municipal de Aveiro; Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE): 

Programa Eco-Escolas. 

 

 

5.5. A organização do estabelecimento  

 

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

no “Regulamento Interno do Pré-Escolar do CSSJP”. 

 

 

6. Procedimentos de avaliação  

 

6.1. Dos processos e dos efeitos 

 

Na educação pré-escolar, a avaliação é feita numa perspetiva formativa e num 

contexto em que se privilegia mais o processo que o resultado. O ato de avaliar é um ato 

pedagógico, assim como planear ou dinamizar qualquer projeto. Ao avaliar, o educador não 

tem somente como objetivo avaliar o desenvolvimento da criança, mas também analisar a 

evolução dos objetivos para a ação educativa, assim como modificar atitudes e relações 

pedagógicas e apoiar, de forma rigorosa, o processo de desenvolvimento de cada criança e do 

grupo de crianças. Desta forma, o educador tem a oportunidade de se questionar e refletir 

sobre a ação e atitudes pedagógicas, assim como sobre o trabalho desenvolvido com as 

crianças.  

A Avaliação é contínua;  

 

Avaliação Informal:  

- Observação direta da criança;  

- Conversas /perguntas orais.  

 

Avaliação Formal:  

- Trabalhos realizados pelas crianças (produto final) 

 

Intervenientes:  
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- Educadora de Infância;  

- Crianças (autoavaliação).  

 

Finalidade:  

- Conhecer melhor a criança;  

- Adequar as estratégias aos objetivos;  

- Melhorar as estratégias e adequar as atividades ao grupo;  

- Cumprir os objetivos previstos. 

 

6.2. Avaliação com as crianças  

 

Durante o desenvolvimento do projeto recorreremos aos seguintes elementos de 

avaliação:  

- Observação direta e atenta de cada criança/ registos;  

- Elaboração dossier individual, onde constarão registo, trabalhos exemplificativos e 

outros elementos que se mostrem pertinentes para a avaliação qualitativa das crianças;  

- Elaboração do portfólio digital na aplicação ClassDojo (fotos ilustrativas do dia-a-dia e 

de atividades realizadas individualmente);  

- Reflexão conjunta ou individualmente da atividade realizada, vai permitir melhorar o 

planeamento e a intervenção educativa;  

- Registo de Avaliação das Aprendizagens periódica (que os pais/EE tomam 

conhecimento). 

 

6.3. Avaliação com a equipa educativa  

 

No decorrer do ano letivo e sempre que necessário, realizam-se reuniões com a Equipa 

Educativa, com a finalidade de avaliar as atividades realizadas. No dia a dia, há sempre troca 

de informações e por vezes altera-se a planificação neste ou naquele ponto, de forma a 

adequar uma melhor adaptação da criança e também permitir um melhor funcionamento da 

instituição.  

A Equipa Educativa também mantem junto das Ajudantes de Ação Educativa uma 

relação muito próxima solicitando a sua opinião para a realização de diversas atividades.  
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6.4. Avaliação com as famílias  

 

Esta colaboração é de extrema importância no que toca a todo o processo educativo 

da criança, na medida em que ajuda permanentemente no desenvolvimento e na 

aprendizagem de cada criança. Na primeira reunião de pais, é solicitada a colaboração através 

de uma construção partilhada que passa pelo diálogo e pela comunicação de processos e 

resultados. 

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

dos contactos individuais (horário de atendimento via telefone, email, ClassDojo) e através de 

todos os recados, mensagens e informações necessárias e que servem de ponte entre a escola 

e a família. 

Diariamente é publicado na ClassDojo o trabalho desenvolvido em sala bem como, a 

construção de um portefólio individual para o conhecimento das famílias. 

No fim de cada semestre é entregue por escrito aos pais/Encarregados de Educação as 

informações das aprendizagens mais visíveis e significativas.   

 

6.5. Avaliação com a comunidade educativa 

 

Sempre que necessário far-se-á reunião com membros em questão para em conjunto 

planear/ avaliar o processo educativo.  

 

 

7. Trabalho com pais e comunidade 

 

O envolvimento dos pais na vida ativa do Jardim-de-infância é sempre muito 

importante para um bom desenvolvimento da criança. A colaboração enriquece as 

aprendizagens e quando são convidados a participar nos convívios, a realizar alguma atividade 

e /ou mesmo a tomar alguma decisão, os Encarregados de Educação sentem que contribuem 

mais ativamente na vivência do seu dia-a-dia. Os pais sentem-se mais presentes e os filhos 

agradecem a colaboração, contribuindo assim o Jardim-de-Infância para uma relação mais 

estreita entre pais e filhos.  
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Neste ano letivo e a exemplo dos anos anteriores, pretende-se que os pais continuem 

a participar nas atividades, contribuindo fortemente para um enriquecimento e incentivo nas 

atividades, através de uma continuidade das mesmas no meio familiar. 

 

 

8. Comunicação de resultados e divulgação da informação  

 

As estratégias de divulgação de informação adotadas pelo CSSJP são:  

 

- ClassDojo: onde consta o diário de turma/ portfólio digital que pode ser consultado 

por todos os pais/Encarregados de educação e através do qual a educadora vai dando a 

conhecer às famílias o processo educativo que a criança vai desenvolvendo. Este permite um 

maior acompanhamento das famílias e promove a colaboração e a participação das mesmas. 

 

 - Horário de atendimento aos pais e Encarregados de Educação:  

               Educadora da Sala 1: 6ªf (18h – 19h) – presencialmente requer marcação 

prévia.  

 

- Reuniões de pais: à semelhança dos anos anteriores existirão três momentos de 

reuniões com os pais - setembro, janeiro ou fevereiro e julho.  

 

Nas reuniões serão comunicadas as informações retiradas de momentos chave de 

observação avaliação e será entregue o Relatório de Avaliação das Aprendizagens;  

 

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

 

- Facebook do CSSJP  

 

- O Projeto Curricular da sala 1 poderá ser solicitado, em suporte de papel, na 

secretaria do CSSJP. 

 

 

 

http://www.cssjp.pt/


 IMP.I21.01 

PROJETO CURRICULAR DE GRUPO – SALA 1 
ANO LETIVO: 2022/2023 

 

9. Planificação das atividades  

 

Para além de tudo o que ficou definido no Plano Curricular de Grupo, a planificação 

com intencionalidade pedagógica será realizada e afixada semanalmente e, partilhada com os 

Encarregados de Educação.  

 

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 Projeto Curricular de Grupo  

O período de vigência deste projeto é de 1 de outubro de 2022 a 31 de agosto de 

2023, sendo que o mês de Setembro será destinado à adaptação do grupo aos novos espaços e 

rotina, à equipa educativa e à primeira observação do grupo.  

 

✓ A Componente letiva e a Componente de Apoio à Família  

A Lei-Quadro (Lei nº5/97 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 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 9h30m, salvo aviso prévio por parte do 

Encarregado de Educação.  
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- Atividades Extracurriculares  

As atividades extracurriculares 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 atividades extracurriculares são da responsabilidade dos técnicos 

especializados para o efeito e serão dinamizadas no horário de componente não letiva do 

Educador de Infância.  

Este ano letivo, as atividades extracurriculares disponíveis para as crianças que 

frequentam o pré-escolar são: ballet / dança criativa, música, inglês e ArteYoga. 
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