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Projeto Pedagógico do Grupo Berçário e dos 12/24 meses 

 

Sala:                                                                               Período de vigência: 

 

1 – Diagnóstico  

Caraterização do grupo do Berçário 

Idade das crianças 

Idade Nº Crianças 

Até 1 ano 10 

 

Sexo das crianças 

Sexo Nº Crianças 

Feminino 5 

Masculino 5 

 

Naturalidade da criança  

Naturalidade Nº Crianças 

Aveiro  

 

Nacionalidade das famílias 

Nacionalidade Mãe Pai 

Portugal 10 09 

Brasil 0 01 

 

Proveniência escolar da criança 

 
Nº 

Crianças 
Qual? 

Família 10 - 

Ama - - 

Creche S… - - 

Creche (outra) - - 

 

Berçário e 12/24 meses Ano letivo 2022/2023 

Pai: 
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Residência das crianças 

 

 

 

Escolaridade das famílias 

Escolaridade Mãe Pai 

Iletrado   

1º Ciclo   

2º Ciclo   

3º Ciclo   

Secundário   

Ensino superior   

Pós-Graduação   

Mestrado   

Doutoramento   

 

Profissão das famílias  

 

 

 

 

A idade das famílias 

Idade Mãe Pai 

- 20 Anos - - 

20 a 24 anos 1 1 

25 a 29 anos 1  

30 a 34 anos 1 2 

35 a 39 anos - - 

40 a 44 anos - - 

45 a 49 anos - - 

50 anos ou + - - 

 

 

 

Residência Nº Crianças 

Santa Joana  

Aveiro  

Esgueira  

Mãe:  

Pai:  
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Agregado familiar 

Tipos de famílias Nº 

Criança, Mãe - 

Criança, Mãe, Irmão - 

Criança, Mãe, Pai  

Criança, Mãe, Pai, Irmão  

Criança, Mãe, Padrasto  

Criança, Mãe, Padrasto, 
Irmão 

 

Criança, Mãe, 3Irmãos  

Criança, mãe, avô e avó  

Criança, mãe, pai, avó  

Criança, mãe, pai, irmãos  
 

* Uma vez que ainda não estão a frequentar a instituição todas as crianças que vão constituir o 

grupo do berçário, existem dados que não podemos referir, pois não constam dos impressos preenchidos 

até à data. 

 

Caraterização do grupo da sala dos 12/ 24 meses 

Idade das crianças 

Idade Nº Crianças 

Até 1 ano 1 

1 ano 13 

2 anos - 

 

Sexo das crianças 

Sexo Nº Crianças 

Feminino 7 

Masculino 7 

 

Naturalidade da criança 

Naturalidade Nº Crianças 

Aveiro 14 

 

 

 

Nacionalidade das famílias 
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Nacionalidade Mãe Pai 

Portugal 14 14 

 

 

Proveniência escolar da criança 

 
Nº 

Crianças 
Qual? 

Família 02 -- 

Ama 0 -- 

Creche 10 CSSJP 

Creche (outra) 02 Fermelã/ Águeda 

 

Residência das crianças  

 

 

Escolaridade das famílias 

Escolaridade Mãe Pai 

Iletrado - - 

1º Ciclo - - 

2º Ciclo - 01 

3º Ciclo 02 07 

Secundário 02 03 

Ensino superior 05 02 

Pós-Graduação 01 - 

Mestrado 02 - 

Doutoramento 01 - 

 

 

 

 

Profissão das famílias 

Residência Nº Crianças 

Santa Joana 07 

Aveiro 11 

Esgueira 02 

Costa Nova 01 

Azurva  02 

Mãe: Operária de Cerâmica, Inspetora Tributária, Analista (x2), Docente do Ensino Superior, Diretora de Recursos 

Humanos e Compras, Administrativa (x3), Administrativa de Contabilidade, Empregada de Mesa, Desempregada, 

Cabeleireira 

Pai: Segurança, Inspetor Tributário, Técnico de Automação Industrial, Técnico de Processos, Gestor de Stocks, 

Gestor de Clientes, Empregado de Balcão, Chefe de Equipa, Operário Fabril, Soldador, Sócio-gerente 
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A idade das famílias 

Idade Mãe Pai 

- 20 Anos - - 

20 a 24 anos - - 

25 a 29 anos 02 03 

30 a 34 anos 04 01 

35 a 39 anos 04 04 

40 a 44 anos 01 02 

45 a 49 anos 02 02 

50 anos ou + - 01 

 

Agregado familiar 

Tipos de famílias Nº 

Criança, Mãe - 

Criança, Mãe, Irmão 01 

Criança, Mãe, Pai 07 

Criança, Mãe, Pai, Irmão  

Criança, Mãe, Padrasto - 

Criança, Mãe, Padrasto, 
Irmão 

- 

Criança, Mãe, 3Irmãos - 

Criança, mãe, avô e avó - 

Criança, mãe, pai, avó 01 

Criança, mãe, pai, irmãos 04 
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2 - Contextualização do Projeto Pedagógico 

 

Este projeto pedagógico destina-se às crianças que frequentam as salas do berçário e 12/24meses 

do Centro Social Santa Joana Princesa (CSSJP) no letivo 2022/2023. Assume-se como um instrumento de 

planeamento e acompanhamento das atividades desenvolvidas nestas duas salas, de acordo com as 

caraterísticas das crianças dos grupos e na satisfação das suas necessidades, ou seja, constitui o documento 

que caracteriza e reflete o enquadramento teórico e metodológico da intervenção pedagógica a 

desenvolver nas salas, sendo este orientador do trabalho a realizar com as crianças ao longo do presente 

ano letivo. 

O projeto pedagógico tem como um dos objetivos, respeitar o desenvolvimento, as necessidades e 

os interesses de cada criança, gerando assim aprendizagens sucessivas que por sua vez provocam um 

aperfeiçoamento progressivo. O projeto do educador consiste na “proposta de orientação da ação 

educativa elaborada cada ano pelo/a educador/a 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” (OCEPE, 2016, p. 

107). 

Este Projeto Pedagógico emerge em consonância com o Projeto Educativo do CSSJP (PE) e com o 

Plano Anual de Atividades do CSSJP (PAA) denominado “Volta ao Mundo em 1461 dias”, assumindo-se 

como um instrumento em constante reflexão, avaliação e revisão. 

 

À luz da educação experiencial e no contexto de creche, os princípios educativos que nos 

influenciam com as suas ideias e valores são os enumerados por Gonzalez e Meyer (1998). Nestes 

princípios, estão presentes os nossos ideais, e têm um contributo fundamental para o desenvolvimento de 

uma prática consciente e coerente. Segundo os autores, um programa educativo na creche deve ter como 

fundamento principal o respeito pela criança, sendo este identificado e explicado nos dez princípios 

educativos na creche. 

 

Princípio 1: Envolver as crianças nas coisas que lhes dizem respeito 

“O valor que a criança se atribui a si própria é variado na interação com a figura adulta através de 

muitos gestos, tons de voz, contactos visuais, etc.” Assim, a criança vai construindo o seu próprio 

conhecimento sobre o mundo que a rodeia, a partir da sua interpretação sobre o que sente e o que vê em 

relação aos acontecimentos que experiência. “A criança que experiência com as principais figuras adultas 

como emocionalmente acessíveis e como fontes de segurança provavelmente construirá uma 
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representação de si positiva. 

 

Princípio 2: Investir em tempos de qualidade procurando-se estar completamente disponível 

para as crianças 

Quando se fala em tempos de qualidade, estamo-nos a referir a 3 tipos de tempo, um em que se 

visa alguma coisa, outro em que não se visa nada em especial e as atividades partilhadas. No primeiro, 

tanto a criança como o educador estão envolvidos numa atividade que foi definida pelo educador. 

No segundo, tempo de qualidade em que não se visa nada em especial, os adultos estão disponíveis, 

mas não dirigem a ação da criança, apenas respondem, mas não iniciam a interação. Por último, temos as 

atividades partilhadas, onde as iniciativas têm lugar tanto pela parte do adulto como pela parte da criança. 

 

Princípio 3: Aprender e não subestimar as formas de comunicação únicas de cada criança e 

ensinar-lhes as suas 

“(…) qualquer programa ao nível da creche deve encorajar a ligação entre a criança e o 

educador(...)”, porque as crianças pequenas estabelecem um sistema de comunicação com as pessoas com 

quem criam ligações afetivas positivas. 

 

Princípio 4: Investir em tempo e energia para construir uma pessoa ''total'' 

O desenvolvimento e aprendizagem da criança pequena verifica-se transversalmente e não de uma 

forma compartimentada em áreas ou conteúdos. 

É importante que se crie um ambiente rico e estimulante que promova o bem-estar e o 

desenvolvimento global da criança, isto é o desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e social. 

 

Princípio 5: Respeitar as crianças enquanto pessoas de valor e ajudá-las a reconhecer e a lidar 

com os seus sentimentos 

Não é só a criança que deve respeitar o adulto, estes devem também respeitar a criança para que 

ela perceba que é uma pessoa de valor. 

Os adultos devem igualmente respeitar o direito que as crianças têm de ter sentimentos e de os 

expressar, sem lhes desviar a atenção do sucedido, mas antes responder com autenticidade à situação. 

 

Princípio 6: Ser verdadeiro nos nossos sentimentos relativamente às crianças 

Relativamente a este princípio Laevers refere que “autenticidade passa por procurarmos estar 

continuamente conscientes dos nossos sentimentos e comunicá-los de uma forma adequada à criança, sem 
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a carregar ou culpabilizar como causa do nosso mal-estar. não se trata de comunicar à criança que é “má”, 

mas de comunicar que certos comportamentos são inaceitáveis.” 

 

Princípio 7: Modelar os comportamentos que se pretende ensinar 

Os adultos ao agirem com modelos de comportamento aceitáveis, isto é, com cooperação, respeito, 

autenticidade e comunicação, transmitem às crianças os comportamentos que se pretende ensinar. 

 

Princípio 8: Reconhecer os problemas como oportunidades de aprendizagem e deixar as crianças 

tentarem resolver as suas próprias dificuldades 

É importante dar tempo e liberdade à criança, promovendo algo que é fundamental ao seu 

desenvolvimento, referimo-nos à autonomia. Segundo Laevers “(…) o educador dá espaço à criança no 

sentido de esta não só poder escolher atividades, expressar sentimentos e ideias, experimentar como 

também lhe confere oportunidade para negociar, resolver problemas e conflitos.” 

 

Princípio 9: Construir segurança ensinado confiança 

Como já foi referido anteriormente, a criança ao desenvolver um sentimento de confiança 

relativamente ao mundo e aos adultos que a rodeiam, e a vontade de explorar e interagir com o mundo 

depende muito das relações afetivas que desenvolve com as figuras adultas significativas, “(…) se estas lhe 

fornecem calor, regularidade, afeição, ela desenvolve um sentimento de confiança no mundo (…)”. 

 

Princípio 10: Procurar promover a qualidade do desenvolvimento em cada fase etária, mas não 

apressar a criança para atingir determinados níveis desenvolvimento 

Educação não é sinónimo de estimulação, e é através deste pressuposto que dizemos que é 

necessário estimular a criança com objetos e pessoas, mas o mais importante é a interação que a criança 

desenvolve com o que a rodeia, sendo capaz de se implicar e de ter a consciência de que podem influenciar 

as pessoas e objetos que a rodeiam. 

Tendo como princípio que o que importa verdadeiramente é a aprendizagem e não o ensino, que é 

mais importante aperfeiçoar competências e não desenvolver competências, estamos a “(…) confiar na 

criança como melhor indicador do que é mais favorável ao seu próprio desenvolvimento, oferecendo à 

criança o máximo de possibilidades e acompanhando-a no seu jogo, estando às suas dificuldades, 

desafiando-a e facilitando a sua autonomia parece ser a melhor forma de promover o desenvolvimento do 

seu bem-estar.” (Laevers, 1997). 
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O currículo em Creche 

 

Segundo a perspetiva de Gabriela Portugal (1998:204), “Se a educação é uma preocupação básica 

na creche, se o educador educa e não é apenas um guardador de crianças, importa que haja um currículo, 

isto é, um plano de desenvolvimento e aprendizagem.”. Para além do cuidar as crianças, educar é também, 

um dos princípios da creche, para o qual se pressupõe fundamentos e princípios de sustentação no 

trabalho do educador. 

 

O currículo em creche é tudo o que acontece quotidianamente e que é organizado, planificado em 

função da satisfação das necessidades das crianças. Atendendo às características das crianças que 

frequentam a creche, o currículo deve organizar-se de forma que sejam dadas respostas às necessidades 

básicas manifestadas pelas crianças: a necessidade de sono, de alimentação, de higiene e também de 

segurança, de relação e comunicação, de movimento e exploração, de jogo, de afeto e de estimulação. 

Entendendo a educação como um processo de resolução de problemas, o currículo abrangerá 

todas as atividades diárias, desde cuidados a prestar à criança até às atividades de jogo livre ou dirigido e, 

na sua base, encontra-se toda a interação da criança com o mundo dos outros e dos objetos. (Portugal, 

1996) 

 

Segundo Gabriela Portugal, a construção de currículos para a creche tem vindo a focar-se em 

aspetos considerados essenciais nesta fase, consistindo estes nas 3 finalidades educativas básicas que 

permitem configurar um modelo pedagógico para a creche: 

 -segurança e autoestima positiva: “relacionado com o sentimento de domínio sobre o próprio 

corpo, comportamento e mundo; sentido de identidade e de pertença; sentimento de que nas diferentes 

atividades as probabilidades de sucesso são maiores que as de insucesso e que os adultos podem ajudar. 

Em suma, sentido de confiança e competência, bases da autonomia” (Carvalho & Portugal, 2017, p. 15);  

- curiosidade e ímpeto exploratório: “envolve o sentimento de que descobrir coisas é positivo e 

gera prazer, o desejo e a capacidade de perceber e ter um efeito nas coisas e de atuar nesse sentido com 

persistência” (Carvalho & Portugal, 2017, p. 15);  

- competência social e comunicacional: “associada ao desenvolvimento de autocontrolo, ao 

estabelecimento de relações positivas, ao sentido de cooperação, e ainda ao desejo e capacidade de 

partilhar experiências, ideias e sentimentos com outros, de formas diversas, com confiança e competências 

crescentes” (Carvalho & Portugal, 2017, p. 15).  



 IMP.I18. 01 

PROJETO PEDAGÓGICO CRECHE 

 
 

Elaborado Verificado/Aprovado 
Página 10 de 33 

Gisela Pinto Data: outubro de 2022  Data: 

 
 

Será com base nestas 3 finalidades educativas que este projeto pedagógico se irá centrar, 

respeitando o desenvolvimento, as necessidades e os interesses de cada criança, gerando assim 

aprendizagens sucessivas que por sua vez provocam um aperfeiçoamento progressivo. Desta forma, a 

organização curricular da creche terá objetivos definidos em função de um desenvolvimento harmonioso e 

equilibrado das crianças e deverá permitir a construção de um conjunto de habilidades e competências no 

âmbito pessoal e social.  

 

Objetivos da creche 

 

- Proporcionar o atendimento individualizado da criança num clima de segurança afetiva e física 

que contribua para o seu desenvolvimento global; 

 

- Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o 

processo evolutivo de cada criança; 

 

- Colaborar no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, encaminhando 

adequadamente as situações detetadas.” 

Gabriela Portugal (1995: 188) 
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3 - Caraterização do grupo de crianças a que se destina o Projeto Pedagógico 

 

Berçário 

Número de crianças e idade (em outubro) 

O grupo de crianças da sala do Berçário do Centro Social Santa Joana Princesa é atualmente 

composto por nove crianças. À data encontram-se no Berçário, duas crianças que ainda irão transitar para 

os 12/24 meses e sete que vão permanecer no Berçário até ao final do ano letivo. Até dezembro irão 

ingressar no Berçário mais três crianças. 

As crianças nascidas no ano de 2022 que já frequentam o Berçário têm idades compreendidas 

entre os 06 e os 09 meses (reportando ao mês de outubro de 2022). 

Principais competências 
(individuais e de grupo) 

Segurança e autoestima positiva 

É, no geral, um grupo de crianças bem-dispostas, dóceis e observadoras. Os bebés realizaram uma 

adaptação gradual previamente combinada com a família, o que contribuiu para a excelente adaptação 

que fizeram à creche (espaço, rotinas, adultos de referência…). 

Ao nível da alimentação cada um dos bebés tem a sua especificidade, variando esta com a idade e 

com as introduções alimentares indicas pelas famílias/médicos assistentes. No que respeita ao momento 

de descanso, todo o grupo faz a sesta principal (após o almoço.). Algumas crianças sentem necessidade de 

fazer uma sesta matinal e, aquelas que frequentam a creche até mais tarde, fazem outra sesta ao final do 

dia. 

Quanto ao desenvolvimento motor, ao nível da motricidade grossa, verifica-se uma grande 

disparidade entre as crianças, o que é perfeitamente normal tendo em contra a diferença de meses entre 

elas. Enquanto algumas crianças já gatinham e já se mantêm de pé agarradas, começando a revelar 

interesse pelo início da aquisição da marcha (deslocar-se utilizando diversos objetos como apoio), outras 

ainda não se sentam sem apoio, nem se deslocam pelo chão. Já ao nível da motricidade fina, na 

generalidade, as crianças revelam-se capazes de manipular os objetos que lhes são dados, segurando-os 

com a junção das duas mãos (apreensão palmar) e levando-os à boca para os explorar. 

 

Curiosidade e ímpeto exploratório  

As crianças desta faixa etária, de forma geral, gostam bastante de observar e explorar todo o meio 

envolvente seguindo tudo e todos com o seu olhar. As suas explorações são feitas com recurso a diversas 

atividades sensoriais que lhes permitem estimular os diferentes sentidos. 
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Competências sociais e comunicacionais  

Quanto ao desenvolvimento social, as crianças desenvolveram uma relação próxima e afetuosa 

com os adultos de referência, gostando de receber atenção, sorrisos, colo e mimos.  Entre os pares, a 

relação também é positiva, visto que que demonstram interesse pelas outras crianças, através de olhares 

ou do toque. 

No que diz respeito ao desenvolvimento linguístico, a sua linguagem recetiva leva-as a ficarem 

atentas quando lhes falam e a reagirem a novos sons, músicas, vozes… ficando mais serenas ou mais 

ativas, enquanto seguem com os olhos objetos e pessoas e/ou se voltam para a fonte sonora. A 

comunicação faz-se, assim, através do olhar e dos gestos, bem como pelo recurso a vocalizações com 

diferentes timbres (ex.: guinchos e gritos). Algumas crianças já interagem comunicando com o adulto, de 

forma intencional, com gestos (ex.: dizer adeus, apontar, bater palmas…). 

 

Resultados desejáveis 
(individuais e de grupo) 

Segurança e autoestima positiva  

- Distinguir o “eu” dos outros; 

- Expressar iniciativa, revelar autonomia e tomar decisões adequadas à sua idade; 

- Fazer uma avaliação das suas capacidades;  

- Aquisição do controlo progressivo do seu corpo;  

- Desenvolver uma progressiva autonomia funcional;  

 

Curiosidade e ímpeto exploratório 

- Evidenciar curiosidade em relação ao que a rodeia;  

- Explorar objetos com diferentes partes do corpo;  

- Identificar figuras e fotografias familiares;  

- Explorar diferentes materiais de construção e expressão;  

- Envolver-se em jogos simbólicos de complexidade crescente;  

- Procurar resolver problemas;  

- Explorar noções relativas às propriedades dos objetos;  

- Explorar noções espaciais e temporais; 

 

Competências sociais e comunicacionais  
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- Estabelecer uma relação de vinculação com um adulto principal no seu contexto educativo;  

- Relacionar-se com outros adultos; 

- Relacionar-se com os pares;  

- Expressar emoções;  

- Comunicar não verbalmente, expressando os seus desejos, interesses, sentimentos;  

- Comunicar verbalmente, expressando os seus desejos, interesses, sentimentos;  

- Perceber aquilo que os outros comunicam, verbal e/ou não verbalmente;  

- Envolver-se na comunicação dar e receber;  

- Manifestar empatia pelos outros, pelas suas necessidades e sentimentos;  

- Desenvolver uma crescente responsabilidade e respeito por regras e limites comuns.  

Observações 

Embora atualmente o grupo da sala do berçário seja constituído por nove crianças, futuramente 

irá ser composto por dez crianças nascidas no ano de 2022 (cinco do sexo feminino e cinco do sexo 

masculino). Das nove crianças que frequentam a sala do Berçário, duas irão transitar, posteriormente, para 

a sala dos 12/24 meses. Deste modo, no berçário ainda irão entrar três crianças que não o frequentam 

devido a não terem idade para o fazer/por opção da família. 
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Sala dos 12/24 meses 

Número de crianças e idade (em outubro) 

O grupo de crianças da sala da sala 12/24 meses do Centro Social Santa Joana Princesa é 

atualmente composto por doze crianças. À data encontram-se no Berçário, duas crianças que ainda irão 

transitar para a sala dos 12/24 meses. 

Assim, o grupo da sala 12/24 meses será composto por quatorze crianças nascidas no ano de 2021 

(sete do sexo feminino e sete do sexo masculino). Têm idades compreendidas entre os 11 e os 21 meses 

(reportando ao mês de outubro de 2022). 

 

Principais competências 
(individuais e de grupo) 

Segurança e autoestima positiva 

As crianças do grupo são, na sua generalidade, interessadas e curiosas, sendo recetivas a 

experiências novas. Por norma, é um grupo calmo e com um nível de autoconfiança bastante elevado. 

O grupo adaptou-se muito bem aos novos espaços (sala, refeitório, dormitório), às rotinas, aos 

pares e aos novos adultos de referência. Ou seja, todo o processo de acolhimento decorreu de forma 

tranquila tendo sido eficazes as medidas aplicadas. As crianças do grupo apresentam, de forma geral, 

elevados níveis de bem-estar emocional e níveis médio-altos de implicação.  São crianças muito dóceis que 

têm vindo a estabelecer relações afetivas fortes com os adultos de referência. 

 

No início do ano letivo o grupo apresentava nove crianças sem a marcha adquirida: Neste 

momento são cinco as crianças sem a marcha adquirida e três que se encontram em processo de 

consolidação de aquisição de marcha. 

Nas rotinas diárias, ao nível das refeições, ainda requerem muito apoio do adulto, sendo apenas 

três crianças autónomas no momento do almoço e lanche. Embora a introdução da colher já tenha sido 

feita ainda se verifica, de um modo geral, a necessidade de exploração dos alimentos com as mãos, 

sobretudo no segundo prato. Aceitam com a facilidade a introdução de alimentos novos, com exceção de 

uma das crianças que apresenta dificuldade na introdução de alimentos sólidos. Existem crianças que 

ainda não fizeram por indicação médica a introdução de alimentos como o pão, o leite de vaca, a 

manteiga, o queijo, a carne de porco e alguns legumes.  

No momento de descanso, o grupo adormece calmamente, precisando algumas crianças de sentir 

a presença do adulto para adormecer. São crianças que dormem bem e que, geralmente, não demoram a 
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adormecer. 

Relativamente à higiene, as crianças não fazem controlo dos esfíncteres, mas começam a 

reconhecer a altura de mudar a fralda e lavar as mãos. 

 

Curiosidade e ímpeto exploratório  

Na sua generalidade são crianças curiosas, colaborantes e que, até à data, têm demonstrado 

vontade em explorar o espaço e em participar quer nas atividades livres, quer nas propostas. É um grupo 

que interage com os adultos, os seus prestadores de cuidados, apreciando a troca de carinho e a 

segurança transmitida. 

Têm revelado ser um grupo que explora as diferentes áreas e materiais existentes na sala de 

atividades, no salão e no parque/jardim, manifestando e comunicando os seus interesses e escolhas (de 

forma verbal e não verbal), relativamente às atividades, jogos e brincadeiras que mais apreciam e gostam 

de fazer. É um grupo bastante curioso, experimental e explorador, que vai empregando os seus 

conhecimentos em diversos momentos da rotina diária. Na sua generalidade, revelam iniciativa nas 

atividades que realizam, querendo fazer as coisas por si próprios. 

A grande maioria gosta de explorar livros e aprecia bastante as horas do conto, denotando, porém, 

alguma falta de concentração, própria da faixa etária. Evidenciam interesse pela “área da casinha” onde 

gostam de representar ações rotineiras dos adultos (por ex.: dar de comer aos bebés, falar ao telemóvel…) 

e, ainda, pela temática “animais”. As crianças também revelam interesse ao nível da expressão motora 

grossa, sendo que 

 

Competências sociais e comunicacionais  

A interação com os adultos processa-se de forma positiva, sendo que todas as crianças distinguem 

os seus familiares e utilizam palavras e gestos para solicitar ajuda aos adultos.  A maioria das crianças auto-

conforta-se com objetos familiares (chupetas, peluches, mantas…). Todo o grupo tende a expressar 

algumas das suas necessidades e desejos, demonstrando alguma autonomia durante as refeições e na 

execução de algumas tarefas simples. 

Ao nível do desenvolvimento linguístico, revelam uma capacidade crescente para estabelecer 

comunicação com os outros, utilizando alguns fonemas de palavras e linguagem não-verbal para 

comunicar, pronunciando três ou mais palavras compreensíveis e acompanhando canções com gestos. 

No geral, as crianças gostam de explorar os livros e de escutar a leitura dos mesmos, tendo vindo a 

melhorar a sua capacidade de atenção e de concentração. Também revelam interesse pela observação, 

leitura e exploração de imagens 
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Resultados desejáveis 
(individuais e de grupo) 

Segurança e autoestima positiva  

- Distinguir o “eu” dos outros; 

- Expressar iniciativa, revelar autonomia e tomar decisões adequadas à sua idade; 

- Fazer uma avaliação das suas capacidades;  

- Aquisição do controlo progressivo do seu corpo;  

- Desenvolver uma progressiva autonomia funcional;  

 

Curiosidade e ímpeto exploratório 

- Evidenciar curiosidade em relação ao que a rodeia;  

- Explorar objetos com diferentes partes do corpo;  

- Identificar figuras e fotografias familiares;  

- Explorar diferentes materiais de construção e expressão;  

- Envolver-se em jogos simbólicos de complexidade crescente;  

- Procurar resolver problemas;  

- Explorar noções relativas às propriedades dos objetos;  

- Explorar noções espaciais e temporais; 

Competências sociais e comunicacionais  

- Estabelecer uma relação de vinculação com um adulto principal no seu contexto educativo;  

- Relacionar-se com outros adultos; 

- Relacionar-se com os pares;  

- Expressar emoções;  

- Comunicar não verbalmente, expressando os seus desejos, interesses, sentimentos;  

- Comunicar verbalmente, expressando os seus desejos, interesses, sentimentos;  

- Perceber aquilo que os outros comunicam, verbal e/ou não verbalmente;  

- Envolver-se na comunicação dar e receber;  

- Manifestar empatia pelos outros, pelas suas necessidades e sentimentos;  

- Desenvolver uma crescente responsabilidade e respeito por regras e limites comuns.  

 

 

Observações 
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Destas 14 crianças que vão constituir à Sala doa 12/24 meses, dez já frequentavam a creche do CSSJP (sala 

do berçário) o ano letivo transato e quatro ingressaram pela primeira vez este ano no CSSJP (duas das crianças 

frequentaram outras instituições e duas crianças são provenientes do contexto familiar). 
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4 - Constituição da equipa 

 

Sala do Berçário 

Número 
de 

elementos 
Identificação Função Observações 

 
3  

Gisela Pinto 
 

Educadora de Infância A sala dos 12/24 meses tem 
apoio da polivalente Nazaré 
Silva. Adelaide Almeida 

Sónia Mendes 
Ajudante de Ação Educativa 

 

Sala dos 12-24 meses 

Número 
de 

elementos 
Identificação Função Observações 

 
2  

Gisela Pinto 
 

Educadora de Infância A sala dos 12/24 meses tem 
apoio da polivalente Nazaré 
Silva. Ana Paula Almeida 

 
Ajudante de Ação Educativa 
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5 - Definição do Projeto Pedagógico 

 

5.1 - Definição dos objetivos operacionais 

 

Foram definidos objetivos principais com a finalidade de assegurar a segurança e a estabilidade 

emocional das crianças, alimentar a curiosidade e o ímpeto exploratório, desenvolver o seu conhecimento 

social e promover a sua autonomia: 

 

- Respeitar a criança enquanto ser único, ajudando-a a reconhecer e a lidar com os seus 

sentimentos e emoções;  

- Valorizar as formas de comunicação únicas expressas por cada criança;  

 - Reconhecer os problemas como oportunidades de aprendizagem, estimulando a criança a 

resolver as suas dificuldades;  

- Respeitar os ritmos próprios de cada criança, promovendo a qualidade do seu desenvolvimento;  

- Respeitar a forma própria de aprendizagem de cada criança, experimentando o ambiente através 

dos sentidos (vendo, ouvindo, saboreando, cheirando, sentindo) e através da interação social;  

- Respeitar a interligação de todas as áreas do desenvolvimento (social, emocional, cognitivo, 

linguístico, motor);  

- Cuidar, suportar e atender plenamente à criança, reconhecendo que esta está totalmente 

dependente dos adultos para satisfazer as suas necessidades;  

- Criar uma atmosfera onde a flexibilidade, o respeito e a aprendizagem alimentem a autonomia e a 

autoestima;  

- Promover a existência de um clima de partilha, de cooperação, de interajuda e de diálogo; 

 - Incentivar a participação das famílias no processo educativo; 

- Ter em consideração que a atuação da equipa pedagógica deverá ser pautada pelo conhecimento 

das características e necessidades de cada criança. 
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- Perfil de desenvolvimento (dos 4 aos 12 meses) 

Indicadores de avaliação  

Competências 

desejáveis 

Áreas Objetivos Operacionais / Pedagógicos 

A criança demonstra 

autoconhecimento e um 

autoconceito positivo 

Autoconhecimento 
Explora o próprio corpo (i.e. observa as mãos, bate palmas, 
explora uma mão com a outra). 
 

Autoconceito Demonstra preferências por objetos ou pessoas. 

 

 

 

A criança demonstra 

competências sociais e 

interpessoais efetivas 

Interação com 

adultos 

Emite sinais a solicitar apoio aos prestadores de cuidados (i.e. 
Chora, grita, sorri, mexe-se para iniciar contacto); 
Mantém contacto ocular com a pessoa que está a prestar-lhe 
cuidados; 
Demonstra preferência por estabelecer interação com 
pessoas familiares (i.e. Olha ou escuta em direção a pessoas 
que lhe são familiares, usualmente acalma perante uma 
pessoa familiar, adormece nos braços de uma pessoa 
familiar); 
Reage a pessoas estranhas. 
 

Interação com pares 
Demonstra interesse por outras crianças. 

 

 

 

 

 

 

A criança demonstra 

uma efetiva 

autorregulação sobre o 

seu comportamento 

 

 

 

 

 

Autorregulação 

 

Quando está cansada ou em situações de stress, promove o 

seu auto conforto através do agitar, chuchar ou abanar (i.e. 

acalma enquanto segura ou abana uma fralda ou brinquedo); 

Antecipa quando estás prestes a ser agarrada ao colo ou a ser 

alimentada e mexe o corpo para participar (i. e. fica quieta 

quando está prestes a ser agarrada ao colo, mexe o corpo 

para se adaptar ao adulto); 

Quando está a ser alimentada dá sinal de quando se sente 

satisfeita (i. e. vira a cabeça para o outro lado, empurra com a 

mão); 

Olha, faz gestos, sorri e/ou faz sons de forma intencional 

quando começa, mantém ou interrompe um contacto social 

(i.e. grita, desvia o olhar ou chora quando está 

desconfortável, empurra o objeto indesejado para longe). 

 

 

 

 

 

 

 

Compreensão da 

linguagem 

Reage à voz humana (i. e. vira a cabeça em direção da 

conversa, parece estar à escuta ou a ver o que se passa à sua 

volta); 

Reconhece e reage ao seu nome; 

Distingue vozes familiares de outros sons (i. e. vira a cabeça 

em direção a sons familiares). 
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A criança demonstra 

uma capacidade 

crescente para 

estabelecer comunicação 

com os outros ou em 

usar a linguagem 

 

 

 

 

 

Expressão da 

linguagem 

 

 Faz uma variedade de sons e gestos repetitivos (i. e. 

balbuciar, arrulhar ou usa as mãos para se expressar); 

Utiliza os gestos ou outros sinais para identificar as suas 

necessidades ou sentimentos ao seu prestador de cuidados (i. 

e. bate com os pés, levanta os braços, demonstra prazer ou 

ansiedade através dos sons ou do riso, ri alto, dá gargalhadas 

e gritos de prazer); 

Vocaliza sons novos e dissilábicos; 

Começa a substituir o choro por vocalizações; 

Expressa-se quando está a interagir com os adultos de 

referência; 

Vocaliza muito, imitando sons ou gestos feitos pelo seu 

prestador de cuidados (i.e. responde “ba” quando lhe dizem 

“ba”, sorri em resposta a um sorriso); 

Expressa-se quando está a interagir com os pares ou 

brinquedos; 

Dirige a sua atenção para a face ou som da voz do prestador 

de cuidados. 

A criança está 

interessada em fazer 

novas aprendizagens 

Interesse em 

aprender 

Mostra agrado ou desagrado ao que a rodeia; 

Reage a novos objetos, vozes, sons … ficando mais quieta ou 

mais ativa. 

A criança demonstra 

competências cognitivas 

e capacidade de 

resolução de problemas 

através das brincadeiras 

e das atividades de vida 

diária 

Competências 

cognitivas 

Procura ou dirige-se em direção a um objeto caído; 

Utiliza mais do que um dos sentidos de cada vez para 

explorar o meio que a rodeia (i. e. usa a visão, o toque, a 

audição para examinar um brinquedo ou abana-o para 

provocar som, agarra nos objetos e leva-os à boca); 

Manipula os objetos para obter sinais, sons ou movimentos 

repetitivos e contínuos e que lhe dão prazer (i. e. dá 

pontapés, bate de forma repetida nos objetos para obter de 

novo um som). 

 

 

A criança demonstra um 

interesse genuíno em 

conceitos matemáticos 

da vida quotidiana 

 

Medida, ordem e 

tempo 

 

Cria padrões próprios de autorregulação para dormir, comer 

e brincar. 
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A criança demonstra 

capacidades de literacia 

emergentes 

Interesse em livros e 

outros materiais 

escritos 

Explora livros (i. e. aponta ou olha para livros e imagens). 

 

A criança demonstra 

uma crescente 

competência nas 

capacidades motoras 

 

 

Motricidade Global 

Levanta a cabeça; 

Segura a cabeça no ar; 

Rola sobre si; 

Bate palmas; 

Bate nas coisas com as mãos 

Dá pontapés nos objetos 

Tem controlo perfeito da cabeça 

Fica sentada sem apoio; 

Fica sentada com apoio por breves instantes; 

Deitada de costas, levanta a cabeça por breves instantes; 

Deitada de costas, brinca com os pés; 

Na posição de barriga para baixo, apoia-se nas mãos com os 

braços em extensão; 

Levanta os braços para que um casaco ou camisola possa ser 

despida. 

Motricidade Fina 

Leva os objetos à boca; 

Faz preensão palmar dos objetos; 

Agarra, solta, volta a agarrar e solta novamente os objetos; 

Demonstra alguma coordenação óculo-manual; 

Segue um movimento suave e lento de um objeto com os 

olhos. 

 

- Perfil de desenvolvimento (dos 13 aos 24 meses) 

Indicadores de avaliação  

Competências 

desejáveis 

Áreas Objetivos Operacionais / Pedagógicos 

A criança é competente 

ao nível pessoal e social 

Autoconhecimento 

Aponta partes do corpo; 
Reconhece e mostra em si ou num boneco: o cabelo, os olhos 
e o nariz; 
Demonstra ter consciência de estar a ser observada pelos 
outros. 

Autoconceito 
Demonstra emoções perante determinada situação ou 
acontecimento. 
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A criança demonstra 

competências sociais e 

interpessoais efetivas 

Interação com 

adultos 

Procura no adulto que este lhe identifique qual o 
comportamento inadequado ou apropriado para cada 
situação, verificando com frequência a presença do seu 
prestador de cuidados quando perante situações que não lhe 
são familiares; 
Usa gestos físicos ou sons para obter ajuda dos adultos que 
lhe são familiares. 

Interação com pares 
Demonstra preferência por determinados parceiros de 
brincadeiras; 
Participa de forma espontânea em interações com pares. 

 

A criança mostra uma 

efetiva autorregulação 

sobre o seu 

comportamento 

 

Autorregulação 

 

Expressa as suas necessidades tais como estar com fome ou 
querer o objeto preferido; 
Antecipa ou participa nas atividades de rotina; 
Para e suspende ações quando ouve um “não”; 
Colabora em pequenas tarefas da sala. 

A criança demonstra 

capacidades empáticas 

Aceitação da 

diferença 

A criança demonstra capacidade de aceitação, compreensão 
e apreço pelas necessidades dos outros, pela estrutura 
familiar, diferenças de género, étnicas, culturais ou 
linguísticas. 

 

 

 

 

 

A criança demonstra 

uma capacidade 

crescente para 

estabelecer comunicação 

Compreensão da 

linguagem 

Compreende pedidos, questões ou ordens simples que 
impliquem uma tarefa ou instrução; 
Participa com o prestador de cuidados em brincadeiras ou 
atividades de mímica ou de conversação. 

Expressão da 

linguagem 

Expressa duas ou três palavras compreensíveis; 
Começa a usar mais as palavras que os gestos para exprimir 
desejos e necessidades; 
Repete/imita palavras ouvidas no meio ambiente; 
Usa o seu nome e o de outras pessoas. 

A criança está 

interessada em fazer 

novas aprendizagens 

Interesse em 

aprender 

Demonstra interesse em explorar com todos os sentidos as 
caraterísticas dos objetos/materiais desconhecidos; 
Investiga os novos acontecimentos ou fenómenos a que 
assiste. 

A criança demonstra 

competências cognitivas 

e capacidade de 

resolução de problemas 

através das brincadeiras 

e das atividades de vida 

diária 

Competências 

cognitivas 

Usa objetos ou uma pessoa como estratégia para conseguir 
algo; 
Demonstra uma consciência básica de causalidade ou de 
efeito imediato; 
Constrói pequenos puzzles. 

A criança demonstra um 

interesse genuíno em 
Conceito do número 

Compreende o conceito de “mais” em relação à comida ou à 
brincadeira. 
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conceitos matemáticos 

da vida quotidiana 
Conceito da 

matemática 

Agrupa alguns objetos pelo tamanho, cor ou forma; 
Usa brinquedos simples de encaixe e empilhamento. 

 

A criança demonstra 

capacidades de literacia 

emergentes 

Competências de 

leitura 

Aponta ou faz sons quando olha para as pinturas de um livro. 

Interesse em livros e 

outros materiais 

escritos 

Leva livros para o seu prestador de cuidados lhe mostrar; 
Demonstra interesse pelos livros, utilizando-os de forma livre 
e espontânea; 
Demonstra prazer quando alguém lê para ela. 
Segura marcadores ou lápis e faz marcas ou riscos no papel. 

A criança demonstra 

uma crescente 

competência nas 

capacidades motoras 

Motricidade Global 

Fica de pé e anda à volta de algo enquanto se agarra aos 
objetos ou mobília; 
Consegue andar sozinha; 
Sobe a pequenas estruturas; 
Agarra e lança pequenos objetos; 
Anda de triciclo ou outros brinquedos de rodas sem pedais; 
Descalça os sapatos; 
Corre. 

Motricidade Fina 

Retira e coloca os objetos de dentro de uma caixa; 
Usa mãos para remexer e agarrar ou manipular objetos, 
areia, comida; 
Consegue comer sozinha; 
Usa o sistema de pinça para agarrar pequenas coisas; 
Manuseia pincéis, canetas e lápis; 

A criança demonstra 

uma crescente 

consciência e 

comportamentos 

saudáveis e em 

segurança. 

Hábitos saudáveis 

Assoa-se com ajuda do adulto; 
Lava e seca as mãos com apoio do prestador de cuidados; 
Controla dos esfíncteres. 

Comportamentos 

de segurança 

Consegue ser distraída de um comportamento que está a ter 
e que seja pouco seguro para si através de instruções verbais, 
de indicações físicas ou de outros sinais por parte do 
prestador de cuidados. 

 

5.2 - Conjunto de estratégias e métodos 

 

Na base da construção deste projeto pedagógico estiveram presentes dois aspetos relevantes. O 

primeiro, diz respeito às características do grupo, das crianças e seus interesses e necessidades pessoais, O 

segundo, o seu enquadramento num projeto de maior escala, ou seja, o Projeto Educativo do CSSJP, “Volta 

ao Mundo em 1461 dias”. 
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Como já foi referido, por força da especificidade própria inerente a uma creche, a construção de 

um projeto pedagógico terá de atender às características particulares de cada grupo, nomeadamente as 

suas idades e diferentes fases de desenvolvimento.  

Para além do que foi acima mencionado, importa realçar que durante o processo é fundamental 

estabelecer com cada uma das crianças ligações fortes, consistentes e responsáveis, onde o afeto deve 

prevalecer como vivência fundamental. 

 

As metodologias e estratégias a utilizar durante o próximo ano letivo deverão proporcionar à 

criança, a oportunidade de realizar experiências e aprendizagens ativas, significativas, diversificadas, 

integradoras e socializadoras, tais como: 

 

- Movimento da Escola Moderna: crianças trabalham em cooperação e aprender a ouvir a serem 

ouvidas enquanto membros ativos de um grupo; 

 

- Modelo Pedagógico de Reggio Emilia, que enquanto ouvinte de crianças ativas e competentes, dá 

voz à criança e escuta-a. Privilegiando a importância do diálogo e a da interação, são tomadas as decisões e 

são construídas as suas próprias escolhas. A Pedagogia de Escuta denota a importância de dar voz à criança, 

de escutá-la para saber o que diz e como pensa; 

 

- Modelo High-Scope: O modelo curricular High/Scope para bebés e crianças jovens baseia-se na 

construção activa da realidade através de uma metodologia de aprendizagem pela descoberta, de 

resolução de problemas e de investigação, permitindo que a criança, mesmo de tenra idade, construa as 

suas aprendizagens, estruture e dê significado às suas experiências, promovendo, desta forma, a sua 

confiança e o seu desenvolvimento. 

O modelo americano High-Scope pressupõe a organização de um espaço acolhedor, dividido por 

áreas bem definidas. Os materiais estão acessíveis às crianças de forma a favorecer a sua autonomia e 

responsabilidade. Este modelo define também uma rotina diária constante e estável. 

Assim, as crianças desenvolvem a capacidade de planear, tomar decisões e executar projetos, de 

trabalhar em diferentes ambientes, criar hábitos de colaboração e partilha e desenvolver a autonomia. 

 

Importa mencionar as experiência-chave do modelo High-Scope. Segundo Post e Hohmann (2000), 

as “experiências chave”, “representam aquilo que os bebés e as crianças mais novas descobrem nas suas 

aventuras diárias de aprendizagem ativa”. 
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Estas serão assim o nosso conjunto de estratégias e métodos para operacionalizar os objetivos 

propostos neste projeto pedagógico: 

- Sentido de si próprio: “expressar iniciativa; distinguir “eu” dos outros; resolver problemas com 

que se depara ao explorar ou brincar; fazer coisas por si próprio”. 

- Relações sociais: “estabelecer vinculação com [os adultos da sala]; estabelecer relações com os 

outros adultos; criar relações com os pares; expressar emoções; mostrar empatia pelos sentimentos e 

necessidades dos outros; desenvolver o jogo social”. 

- Representação criativa: “imitar e brincar ao “faz de conta”; explorar materiais de construção e de 

expressão artística; responder e identificar figuras e fotografias”. 

- Movimento: «movimentar partes do corpo (virar a cabeça, agarrar, dar pontapés, …); 

movimentar o corpo todo (rebolar-se, deslocar-se, andar, correr, [equilibrar-se], …); movimentar objetos; 

sentir e expressar batimentos regulares». 

- Música: «ouvir música; responder à música; explorar e imitar sons; explorar sons e tons vocais». 

- Comunicação e linguagem: «ouvir e responder; comunicar não-verbalmente; participar na 

comunicação dar-e-receber; comunicar verbalmente; explorar livros de imagens e revistas; apreciar 

histórias, lengalengas e canções». 

- Explorar objetos: «explorar objetos com as mãos, pés, boca, olhos, ouvidos e nariz; descobrir a 

permanência do objeto; explorar e reparar em como as coisas podem ser iguais ou diferentes». 

- Noção precoce da quantidade e de número: «experimentar “mais”; experimentar a 

correspondência de “um para um”; explorar o número de coisas». 

- Espaço: «explorar e reparar na localização dos objetos; observar pessoas e coisas sob várias 

perspetivas; encher e esvaziar, pôr dentro e tirar para fora; desmontar coisas e juntá-las de novo». 

- Tempo: «antecipar acontecimentos familiares; reparar no início e no final de um intervalo de 

tempo; experimentar “depressa” e “devagar”; repetir uma ação para fazer com que algo volte a acontecer, 

experimentando a sua causa efeito». 

 

As “experiências-chave” ajudam o educador a identificar e interpretar as aprendizagens realizadas 

pelas crianças e a planear e orientar a sua prática educativa, no sentido de apoiar o desenvolvimento e a 

aprendizagem, visando, sempre, a promoção do bem-estar, físico e emocional. 

 

Estas experiências-chave serão introduzidas nos vários momentos do dia-a-dia na creche: 

- nas atividades dirigidas planificadas e nas atividades dirigidas não planificadas; 

- nas atividades espontâneas;  
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- nas atividades/ rotinas diárias que promovam e assegurem o bem-estar e os cuidados básicos de 

cada criança; 

 - no Plano Anual de Atividades (PAA), onde constam atividades comuns a toda a Instituição; 

- no Projeto Educativo (PE) do Centro Social Santa Joana Princesa; 

- nos registos escritos e fotográficos do educador / diário de turma e portfólio digital (ClassDojo). 

 

Importa referir que em todas as atividades é facilitado e promovido o envolvimento das famílias no 

desenvolvimento do processo educativo.  

 

5.3 - Plano de Atividades Sociopedagógicas/ Atividades temáticas 

 

O plano de atividades sociopedagógicas assim como as temáticas a explorar, será construído ao 

longo do ano letivo. Se a intenção é respeitar a individualidade da criança e do grupo, seria 

contraproducente definir à priori um plano para todo o ano. 

Desta forma, remetem-se as informações relativas a este ponto para os seguintes documentos: 

- Projeto Educativo do CSSJP (PE); 

- Plano Anual de Atividades do CSSJP (PAA); 

- Planificações Mensais; 

 

Para além das atividades sociopedagógicas, serão ainda elaborados os outros documentos: que nos 

ajudam a planificar e definir estratégias de ação, que vão ao encontro das necessidades e interesses do 

grupo. A saber: 

- Programas de acolhimento (setembro/outubro): registar como decorrer a adaptação das crianças 

ao contexto creche; 

- Elaboração dos Planos Individuais (outubro): reconhecer o estado de desenvolvimento do grupo e 

de cada criança; 

-  Relatórios dos Planos Individuais (fevereiro e julho): avaliação das estratégias adotadas e metas 

atingidas. 
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5.4 - Metodologia de divulgação do Projeto Pedagógico 

 

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 das salas Berçário e sala dos 12/24 meses: 

Quinta-feira das 17h às 19h – presencialmente requere marcação prévia 

Segunda, Terça e quarta-feira das 14h às 17h - presencialmente requere marcação prévia 

 

- Reuniões de pais; 

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

- Facebook do CSSJP; 

- Projeto Pedagógico da sala Berçário e 12/24 meses poderá ser solicitado, em suporte de papel, na 

secretaria do CSSJP; 

- Painel Informativo (à porta da sala 12/24 meses) onde será afixada a planificação mensal, entre 

outros. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cssjp.pt/


 IMP.I18. 01 

PROJETO PEDAGÓGICO CRECHE 

 
 

Elaborado Verificado/Aprovado 
Página 1 de 33 

Gisela Pinto Data: outubro de 2022  Data: 

 
 

6. Plano de Formação / Informação  

 

Áreas a Trabalhar 
Atividades 
a realizar 

Recursos Necessários Envolvimento Calendarização Metas a 
Alcançar 

Estratégias de 
Avaliação Humanos Materiais Logísticos Famílias Parceiros S O N D J F M A M J J A 

Saúde 

Placar com 
informação/ 

ClassDojo 

 
Equipa 
Educativa 
 
Famílias Placars/ 

Aplicação 
ClassDojo  

 

 

Troca de 
informação 
para 
dinamização 
dos placars 

   X X X X X X X X   - Manter as 
famílias 
atualizados 
sobre as 
temáticas em 
causa 
- 
Envolvimento 
dos pais na 
procura e 
partilha de 
informação  

 
 

Alimentação    X X X X X X X X   

Propostas de 
atividades 

   
X X X X X X X X 

  

Desenvolvimento 
Infantil 

   

X X X X X X X X 
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7 – Observações 

 

Organização do espaço 

 

No que diz respeito à organização do espaço, foram tidos em consideração conceitos como 

«intencionalidade», «flexibilidade», «funcionalidade» e «segurança», na tentativa de promover um 

ambiente acolhedor, estimulante e desafiador. 

As salas de atividades sugerem um ambiente que responde de modo particular às necessidades das 

crianças segundo a sua maturidade e o seu nível de desenvolvimento. 

 

O espaço, tanto do Berçário como da sala dos 12/24 meses, possui boas condições a todos os níveis, 

desde a iluminação natural até aos materiais utilizados. As salas são ampla e possuem o mínimo de 

obstáculos possível para que as crianças se movimentem livremente e esteja em segurança 

 

A sala do berçário é composta por três divisões principais: sala parque, dormitório e fraldário. A 

sala parque consiste num espaço amplo equipado com diversos brinquedos adequados à faixa etária e os 

quais as crianças podem usar com facilidade de acordo com os seus interesses e necessidades. Possui 

também um espelho para jogos de identificação corporal, uma barra de marcha para exercícios motores, 

uma zona acolchoada. Uma vez que neste espaço também são fornecidas as refeições às crianças este 

contempla, ainda, duas cadeiras de refeição e uma mesa e cadeiras. 

No espaço contiguo à sala parque situa-se o dormitório, o qual está equipado com 10 camas de 

grades consistindo no local onde as crianças realizam os momentos de repouso. Ainda no berçário fica 

situada, também, o fraldário. Esta sala contempla duas bancadas de mudas com colchões laváveis, armários, 

prateleiras e cabides individuais com os pertences das crianças e uma banheira. Ao lado do berçário, num 

outro espaço, existe, ainda, uma copa onde são preparadas as refeições. Esta está esquipada com um 

frigorifico pequeno, armários, uma bancada com lava-louças, uma placa de fogão, um pequeno forno 

elétrico e um micro-ondas. 

 

As salas 12/24 meses está dividida em áreas de atividade distintas e de interesse específico, de 

forma a permitir às crianças deslocarem-se autonomamente para cada uma delas. Relativamente aos 

materiais, estes são diversos e adequados à faixa etária, atendendo a critérios como “variedade”, 

“funcionalidade”, “durabilidade”, “segurança”, existindo ainda a preocupação de utilizar materiais de 
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desperdício diversos. Consideramos que a sala de atividades sugere um ambiente que responde de modo 

particular às necessidades das crianças segundo a sua maturidade e o seu nível de desenvolvimento. 

Outras áreas poderão ser criadas/ reformuladas ao longo do ano de acordo com o decorrer das 

atividades desenvolvidas/ interesses do grupo. 

Na sala ao lado, encontramos o refeitório do grupo 12/24 meses, onde as crianças fazem as suas 

refeições (almoço e lanche). O dormitório da sala 12/24 meses é realizado na sala parque do berçário. Cada 

criança dispõe de um catre (numerado) e de roupa para o mesmo (lençóis e cobertores). Também existe 

uma casa-de-banho adjacente à sala onde são guardados os pertences das crianças. 

 

A organização do espaço facilita a aprendizagem, cria desafios, promove a curiosidade e desenvolve 

a autonomia. Importa que os espaços ofereçam às crianças uma variedade de objetos estimulantes, com 

diferentes texturas e que promova desafios motores diversificados. 

 

Para além do espaço interior, é valorizada a brincadeira e toda a aprendizagem feita nos espaços 

exteriores. OCSSJP possui um parque exterior com vários equipamentos e jardim. É de salientar que, ao ar 

livre, em contato com a natureza, as crianças encontram novos desafios e realizam descobertas únicas e 

ricas, tanto a nível sensorial como a nível emocional. 

 

Organização do tempo 

 

No que diz respeito à organização do tempo, importa ter presente a importância das rotinas no 

contexto de Creche. As rotinas devem assegurar as necessidades vitais da criança como a higiene, a 

refeição, o repouso e a brincadeira, possuindo um ritmo adequado à criança que permita promover um 

ambiente. A grande importância da rotina reside no facto de esta permitir à criança um total 

reconhecimento das sequências, podendo assim prever a sucessão dos acontecimentos, sentindo-se segura. 

No entanto, as atividades que se concretizam na sala têm uma organização temporal flexível que permite 

uma fácil adequação a situações pontuais.  

 

Os dias da semana estão estruturados sob a forma de rotinas. A rotina diária poderá estar sujeita a 

alteração de acordo com as necessidades e/ou interesses do momento.  
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HORÁRIO ROTINAS DIÁRIAS – SALA 12/24 MESES 

7h30-8h00 Abertura da Instituição 

8h00 Componente de Apoio à Família (CAF) 

9h00 Receção das Crianças na Sala 12/24 meses 

9h30 
 

Acolhimento: Canção dos Bons Dias/Hora do Conto 
Atividades Livres e/ou Orientadas  

 

10h45 Arrumação da Sala 

11h00 Higiene 

11h30 Almoço 

12h30 Higiene 

12h45 Descanso 

15h00 Higiene 

15h30 Lanche 

16h00 Higiene 

16h30 Atividades Livres e/ou 0rientadas 

17h30 Acolhimento das Crianças no salão 

18h30 – 19h30 Encerramento da Instituição 

 

Estas rotinas são flexíveis indo ao encontro das necessidades individuais e do grupo, uma vez que 

se acredita que somente desta forma existirá uma aprendizagem ativa e eficaz, favorecendo, assim, ritmos 

e temperamentos individuais (Post & Hohmann, 2004). 

 

Horário de entrada 
 
O horário de entrada para a creche é até às 10h00m, salvo aviso prévio por parte do encarregado 

de educação.  

 

Planificação das atividades 

A Educadora afixará no placar dos pais (entrada da sala) uma planificação mensal, para que os 

Encarregados de Educação possam acompanhar o trabalho que está a ser desenvolvido. 
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Atividades extra-curriculares 

- Música, dinamizada pela MusicAmiga: quinta-feira às 9h30 para o Berçário e às 10h00 para os 

12/24 meses 

- Yoga, dinamizada pela ArtYoga: sexta-feira quinta-feira às 9h30 para o Berçário e às 10h00 para os 

12/24 meses 

 

Plano de Formação/ Informação 

- Placares das salas com textos informativos, procurando manter os pais atualizados sobre várias 

temáticas como educação, saúde, alimentação. 
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