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Resultante da preferência e empatia, de todo o corpo docente, pelo método da descoberta e 

da teoria da aprendizagem em espiral, surge a nossa proposta de organização curricular e 

das práticas de ensino, em torno do processo de reconstrução dos saberes científicos 

“através da interiorização dos seus princípios e da tentativa de aplicação dos seus métodos” 

(Roldão, 1994: 64). 

 

Rómulo de Carvalho afirma que: “os primeiros anos da nossa vida são riquíssimos em 

experiências, entrámos num mundo do qual nada conhecemos e, como seres inteligentes, 

temos necessidade de descobrir o que se passa nesse mundo, como se passa e, até, 

porque se passa” (2004, p. 40). 

 

“Trata-se de “aprender a aprender”, ou seja, é mais importante o processo de aquisição do 

saber do que o saber propriamente dito” (Luckesi, 1994:58). 

Observar 

Explorar 

Sentir 

Descobrir 
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Introdução 

 

O presente documento pretende caraterizar a Instituição num todo e constituir-se como 

orientação geral da prática pedagógica para todas as salas pré-escolar do Jardim de infância 

Conde de Sobral. 

Ele foca o desenvolvimento global ambicionado, para todas as crianças, pretendendo ter, 

obviamente, reflexos nas condições de aprendizagem dos alunos. É relativo à sua 

organização expressando a sua identidade como Instituição, as finalidades que a norteiam, 

as metas que escolheu e os meios que se propõe pôr em prática para as atingir. Patenteia a 

base e enquadramento de toda a atividade educativa da Escola e, na sua especificidade, é 

instrumento base de referência permanente ao qual todo o sistema educativo, todas as 

ações educativas planeadas e desenvolvidas na escola e fora dela, se devem reger. 

Este Projeto Educativo pretende traduzir uma intencionalidade (“onde se quer chegar” ?).  

Tomando como referência, uma das finalidades da educação pré-escolar, este projeto 

conceptualiza a organização de um conjunto de experiências a partir das quais as crianças 

aprendem, desenvolvendo competências pessoais e sociais. Este conjunto de experiências 

constitui o currículo, englobando princípios e valores, processos e práticas que se 

desenvolvem numa ação quotidiana e participada. Constitui-se, também, como uma carta de 

orientação, um roteiro vivo, uma base de trabalho em permanente reformulação, que 

procurará dar sentido e coerência a toda a ação.  

Assume-se, também, como um projeto de formação em contexto, tendo a ação quotidiana, 

as interações entre os “atores” e a criança como fonte de saberes relevantes. 

Neste sentido, o documento constitui-se como o reflexo do próprio Jardim de Infância Conde 

de Sobral, que permite à comunidade educativa e aos pais ter acesso à informação sobre as 

suas prioridades, valores e princípios educativos, mostrando um plano de intencionalidades, 

tendo em vista a criança, os seus interesses e ritmos próprios. 

Representa por isso, juntamente com o Regulamento Interno e o Plano Anual de Atividades, 

o documento orientador pelo qual se devem pautar os projetos curriculares de sala e as 

ações educativas, de forma a dar-lhes sentido, unidade, coerência, facultando o 

aperfeiçoamento e estimulação das capacidades de cada criança e propiciando, a partir de 

uma sólida formação geral de base; A preparação para a vida futura. 

 

 

 



 Projeto Educativo de Pré-Escolar 

 Conde de Sobral. Ano letivo 2015/2016 Página 6 
 

 

 

História da Instituição 

 

O Jardim de Infância Conde de Sobral, começou a funcionar no ano de 1989, sobre a 

responsabilidade e direção da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim (SCMA), num edifício 

pertencente à família Lobo de Vasconcellos, que o cedeu, depois de ter sofrido obras 

profundas de restauro, adaptação e equipamento, suportadas pelo Ministério da Segurança 

Social de Santarém.  

Iniciou-se, com uma Creche com capacidade para 35 crianças, e três salas de Pré-Escolar 

com acordo para 75 crianças. 

Atualmente, recebe 40 crianças de Creche e duplicou a sua capacidade para o ensino Pré-

Escolar, tendo sido criadas 6 salas para esse efeito, com capacidade para 140 crianças dos 

3 aos 6 anos de idade. 

 

 

Caraterização da Escola 

 

“O Jardim de Infância Conde de Sobral” tem um Projeto Educativo “ Observar, Explorar, 

Sentir e Descobrir” iniciado no ano letivo 2014/2015, que terá a duração de três anos. O 

nome do projeto deriva da crescente capacidade que a criança tem de questionar o mundo à 

sua volta e da sua curiosidade de saber. Assim, com este projeto, procura dar-se relevância 

aos processos de aprender: A capacidade de observar, o desejo de experimentar, a 

curiosidade de saber, a atitude para criticar e a satisfação por descobrir e partilhar com os 

outros as suas descobertas. Embora possa haver temas transversais, ele é baseado nos 

princípios e valores de sã convivência, respeito e preservação do futuro, criando contextos 

enriquecedores, fomentando a excelência, valorizando cada criança na sua singularidade, 

proporcionando experiências ricas, diversas e profundas ao nível cognitivo, social emocional 

e físico. 

Oferece um ambiente acolhedor e familiar que propicia a relação afetiva. Ao valorizar cada 

criança, adapta o espaço às suas necessidades e ao seu bem-estar, sempre com a 

preocupação da segurança, tanto física como emocional. 

Incentiva a continuidade educativa, valoriza a relação e a comunicação com os pais, 

promove o contato para além das reuniões gerais e particulares disponibilizando-se sempre 

que necessário para dialogar e encontrar soluções conjuntas. 
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Valoriza as Festas como momentos privilegiados de aprendizagens, como acontecimentos 

da vida do colégio facilitadores de vivências com os diferentes parceiros educativos, e 

também como meio promotor de intercâmbios entre salas.  

Por estar consciente que brincar é, para a criança, “a coisa” mais séria do mundo, é 

primordial dar-lhes tempo e espaço para o fazerem, adequando-os a cada fase etária. 

Acredita que “educar é iniciar à vida”. 

Confia que: “As estruturas da inteligência não são inatas”. (Piaget) por isso, na natureza 

última do conhecimento está sempre em permanente construção numa noção constante de 

movimento ascendente. 

Considera importante proporcionar pequenos passeios, visitas ao exterior, vivências, 

experiências e a atitude recetiva ao meio envolvente, de modo a proporcionar o 

conhecimento do mundo físico e social numa perspetiva de Educação para a Cidadania, 

incentivando condutas de respeito pelos valores sociais que nos norteiam. 

Está convicto que o tempo de pausa e o silêncio são condições essenciais à interioridade e 

à profundidade da estruturação do pensamento. Só assim a educação será a “tentativa 

sempre renovada de encontro com o sentido da vida e o estímulo ao crescimento espiritual”. 

Acredita que a finalidade da Educação Pré-Escolar “é dar significado à experiência diária da 

criança significado afetivo e cognitivo – o que se faz, o que se diz, o que se vive, tem um 

sentido pessoal – emocional social (vivencias, que se desfrutam na relação com os outros) e 

cognitivo (experimenta-se, verbaliza-se, compreende-se). 

“O acto de educar é a tentativa sempre renovada de encontro com o sentido da vida” 

(Cabral, Ruben de Freitas). O que pressupõe, não só, saber o que educar, mas também 

saber para e como se educa numa perspetiva de desenvolvimento contínuo.  

“A Escola deve transmitir o gosto e o prazer de aprender, a capacidade de aprender a 

aprender, a curiosidade intelectual” (C. I. E. séc. XXI). 

“As experiências (ocasionais e sistematizadas) integram-se de forma plena no 

desenvolvimento da criança”. (Zabalza) 

 

 

"Ser educador é ser um poeta do amor.  

Educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro.  

Educar é semear com sabedoria e colher com paciência." 

 Augusto Cury 
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Identidade 

 

O “Jardim de Infância Conde de Sobral”, situa-se na Rua Conde de Sobral nº 28 em 

Almeirim. 

É uma entidade sem fins lucrativos e faz parte das valências de infância da Santa Casa da 

Misericórdia de Almeirim com sede na Rua Almirante Reis.  

 Tem capacidade para 140 crianças de pré - escolar e funciona no piso 0 e 2 de um edifício 

cedido pela família Lobo de Vasconcellos. 

 

 

Missão da SCMA 

 

Porque existimos? 

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim existe para prestar apoio à família, mediante a 

prestação de serviços de assistência social de apoio à mesma, abrangendo utentes da mais 

tenra idade até à terceira/quarta idade, sem distinção de credos, classes ou etnias, devendo 

para isso, sempre que possível e de acordo com as necessidades identificadas, investir no 

apoio à infância e à terceira idade. 

 

 

Valores 

 

Quais os nossos princípios? 

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim exerce a sua ação através da prática das catorze 

obras de Misericórdia, tanto espirituais como corporais, e no setor especificamente religioso, 

sob a invocação de Nossa Senhora da Misericórdia. 

 

 

Visão 

 

Como perspetivamos o futuro? 

A Santa Casa da Misericórdia pretende proporcionar um futuro com qualidade, através da 

prestação de um serviço de excelência, valorizando e qualificando os recursos humanos. 
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O Jardim de Infância Conde de Sobral, tendo como referência a Missão, os Valores e a 

Visão da SCMA para todas as suas respostas sociais, assume-se como uma escola 

confessional, católica, que preconiza vivências de inspiração cristã, através da procura de 

valores e da sua prática. 

 Pela sua especificidade propõem-se promover uma educação de Qualidade contribuindo 

para a formação das suas crianças, na sua dimensão académica, humana, social, cultural, 

espiritual e religiosa, onde nessa educação prevaleça o respeito por si próprio, pelo outro e o 

sentido de interajuda. 

 

 

Respostas Sociais de Infância da SCMA 

 

Creche Conde de Sobral, Creche Nossa Senhora de Fátima, Creche do Paço e Jardim de 

Infância/ pré - escolar Conde de Sobral. 

Estas respostas sociais têm acordos com o Centro Distrital de Solidariedade Social de 

Santarém e com o Ministério da Educação, não têm fins lucrativos e pertencem à Santa 

Casa da Misericórdia de Almeirim. 

 

 

Situação Geográfica 

 

Almeirim é uma Cidade que se situa na margem esquerda do Rio Tejo, a 76 km de Lisboa e 

a 7 km de Santarém, Capital de Distrito. 

É sede de um município com 221,80 km² de área, subdivididos em 4 freguesias. 

O município é limitado a Norte pelo município de Alpiarça, a Leste e Nordeste pelo município 

Chamusca, a Sul pelo de Coruche e Salvaterra de Magos, a Oeste pelo do Cartaxo e a 

Noroeste pelo município de Santarém, que é a Capital. 

O concelho de Almeirim tem aproximadamente 32.000 habitantes, tendo esta Cidade cerca 

de metade da população de todo o concelho. 

 

 

Caraterização do Meio 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alpiar%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chamusca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coruche
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salvaterra_de_Magos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartaxo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santar%C3%A9m_(Portugal)
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A principal atividade das suas gentes era a agricultura. Neste momento nota-se que, a 

indústria, o comércio e, principalmente a restauração, tem vindo a ocupar uma posição de 

destaque no desenvolvimento socioeconómico da população. A famosa sopa de pedra, o 

pão (caralhotas), o vinho e os produtos regionais como, os enchidos e o melão, são a aposta 

da Autarquia. 

Talvez por isso continua a ser uma realidade a produção diversos produtos hortícolas que 

ainda representam uma importante fonte de riqueza para este concelho. 

 

 

Serviços de Apoio 

 

Esta cidade está equipada com os seguintes serviços públicos/ privados: 

- Um centro de saúde pública.  

- Três Jardins de Infância de Instituições Particulares de Solidariedade Social (um duplo que 

pertence à Santa Casa de Misericórdia, e outro ao Centro Paroquial) ambos com o apoio do 

Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e Segurança Social.  

- Sete salas de Pré-escolar pertencentes ao Ministério da Educação. 

- Quatro Creches (três pertencentes à Santa Casa da Misericórdia, e outra ao Centro 

Paroquial) também com apoio do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. 

- Clube dos Infantes (Instituição privada) com Creche, Jardim de Infância e ATL. 

- Comissão de Proteçcão de Crianças e Jovens. 

- Projeto de Intervenção Precoce de Almeirim. 

- Um posto da G.N.R. 

- Um corpo de Bombeiros Voluntários 

- Um Centro de Reabilitação e Integração para apoio a crianças com necessidades 

educativas especiais (CRIAL) 

- Centros de Atividades de Tempos Livres (um que pertence ao Centro Paroquial, um ao 

Clube dos Infantes e outros particulares com fins lucrativos.) 

- Três Centros de Estudo privados  

- Uma Escola do 1º ciclo do ensino básico dividida em dois edifícios  

- Uma Escola C+S  

- Um Centro escolar. 

- Uma Escola Secundária  

- Cine – Teatro 
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- Um Jornal quinzenal “O Almeirinense” pertencente à Santa Casa da Misericórdia de 

Almeirim. 

- Escola de equitação “Cavalo Lusitano” 

- Escola de equitação “Dom Pequenote”. 

- Piscinas Municipais 

- Cortes de Ténis. 

- Escola particular de Línguas 

- Biblioteca 

- Parques infantis. 

 

 

Parcerias 

 

- Escola Superior de Educação Maria Ulrich 

- Escola Superior de Educação de Santarém 

- Escola Superior de Enfermagem de Santarém 

- Escola Profissional do Ribatejo 

- Escola Profissional Marquesa de Alorna 

- Comissão de Proteçcão de Crianças e Jovens  

- Escola Técnica Profissional Vale do Tejo (Tremes) 

 - Escola Técnica Profissional do Ribatejo (Santarém) 

- Projeto de Intervenção Precoce de Almeirim 

- M.A. Escola de formação técnica especializada (Alverca) 

 

 

Horário de Funcionamento 

 

A resposta social de Pré-Escolar funciona todos os dias úteis da semana das 7.30h às 

19.30h para os pais que necessitarem por motivos laborais. 

Encerra no Natal, na Páscoa e quinze dias do mês de Agosto.  

Nessa primeira quinzena de Agosto, funciona em regime de A.T.L. somente para os Pais 

que necessitarem. 
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Calendário oficial do Pré-Escolar  

 

O Jardim de Infância Conde de Sobral respeita o calendário escolar estipulado pelo 

Ministério da Educação. No entanto, durante as interrupções letivas do Natal, Carnaval, 

Páscoa, e na primeira quinzena de Agosto, o Jardim de Infância funciona em regime de 

atividades livres e sem a presença das técnicas, não havendo por isso, a componente letiva.  

Esta medida foi implementada como forma de cooperar com os pais ou encarregados de 

educação que necessitem de apoio sócio familiar. 

 

 

Uniforme 

 

O Bibe/uniforme carateriza a Instituição, é um elemento de segurança e uniformiza todas as 

crianças. Por isso ele é obrigatório no nosso Colégio. 

Do uniforme do jardim de Infância (pré escolar) faz parte: 

 Bibe Azul e branco com modelo próprio. 

 Emblema (fornecido na Instituição) 

 Identificação (nome pequeno e símbolo da Instituição) 

 Chapéu (fornecido na Instituição) 

 

 

Caraterização geral dos alunos 

 

As crianças são de um nível sócio - económico e cultural médio, trabalhando uns Pais na 

educação, saúde, agricultura, comércio e restauração. 

 

 

Caracterização dos espaços Físicos do Pré-Escolar 

 

Piso 0 

- Hall de entrada 

- Sala de 3 anos B 

- Sala de 4 anos  
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- Sala de 5 anos 

- Casa de banho de apoio às salas – 3, 4 e 5 anos 

- Casa de banho de adultos (com armário de primeiros socorros) 

- Vestiário das crianças 

- Refeitório de crianças e adultos 

- Cozinha 

- Despensa para géneros alimentares 

-Sala de descanso de pessoal 

- Gabinete da Coordenadora  

- Casa de banho de adultos com deficiência física 

- Arrumo de carrinhos de bebé 

- Arrumo de material de limpeza 

          - Escada 

 

1º Piso 

Zona polivalente de Jardim de Infância e Creche com: 

- Cozinha pedagógica 

- Cantinho do Supermercado 

- Cantinho da piscina de bolas 

- Cantinho das atividades motoras e experienciais. 

- Fantocheiro 

          - Escada para o 2º piso 

          - Sala de descanso e reuniões (com casa de banho privativa) 

          - Sala de Informática com casa de banho para crianças 

          - Biblioteca 

          - Arrumo de materiais de limpeza 

          - Arrumo de material pedagógico (comum a toda a valência) 

 

2º Piso 

          - Sala de 3/4 anos com casa de banho 

          - Corredor com cabides 

          - Sala de 5 anos com casa de banho 

          - Espaço polivalente 

          - Sala de 3 anos B com casa de banho 
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Espaço exterior 

- Zona empedrada 

- Zona de baloiços para bebés  

- Casinha em Alvenaria 

- Caixa de areia com equipamentos.  

- Espaço de terra vedado com baloiços 

- Piscina 

- Galinheiro e coelheira 

- Gaiola com passarinhos 

- Tanque das Tartarugas 

           - Estendal 

- Arrecadação 

- Arrumos de material de jardim 

- Telheiro 

- Lavandaria 

 - Um portão de acesso à Rua Conde de Sobral 

 - Um portão de acesso à Rua da Ermida. 

 

Materiais de Apoio 

 Computadores 

 Impressora  

  Projetor de acetatos  

  Projeto de Slides 

  Ecrã de projeção 

  Projetor 

  Fotocopiadora 

  Scanner 

  Televisão 

  Vídeo 

  Leitor de DVD 

 Leitores de CD´s e Cassetes 

 Máquina fotográfica digital 

 Material de Educação Física 

 Material Didático 
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 Biblioteca 

 Material didático específico como: 

Blocos lógicos, cuisenaire, tangram, calculadores multibásicos, métodos fonológicos 

diretivos, discriminação fonética visual e exercícios de grafo motricidade, materiais 

diversificados de investigação e materiais recicláveis. 

As salas, em termos de material didático, estão bem equipadas e adequados a cada 

faixa etária. 

 

 

Acessibilidades  

 

 As Acessibilidades tendo em conta que foi uma edificação adaptada em 1989, são boas e 

seguras. Além disso todos os anos, a direção, tem feito melhoramentos atendendo às 

possibilidades do edifício. 

 

 

Agentes de Ação Educativa envolvidos no Projeto 

 

 - Os alunos, protagonistas da ação educativa e que contribuem para a concretização do 

nosso projeto, através da sua participação nas diferentes atividades. 

 

- As Educadoras, que com os seus saberes, afetividade, estímulo, ajuda e conselho, 

favorecem o desenvolvimento global das crianças. Para isso, tentam estabelecer uma 

relação de interajuda franca e colaboradora com os colegas, privilegiando a troca de ideias e 

o trabalho em equipa. 

 

 - As Ajudantes de Ação Educativa, que em colaboração estreita com a Educadora, 

ajudam e continuam as linhas orientadoras definidas no projeto de sala. 

 

- Todos os funcionários, que cumprem funções na Instituição. 

 

 - Os Pais, como primeiros responsáveis pela educação dos filhos, que com o seu empenho 

e diálogo construtivo com a escola, podem contribuir para a concretização dos objetivos a 

que nos propomos. Cada vez mais tentamos que os Pais se inteirem dos objetivos que 
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preconizamos para os seus filhos, dialogando sobre os seus comportamentos, 

aprendizagens e evolução. 

 

 

Recursos Humanos  

 

Corpo Docente: 

 

 1 Diretora Pedagógica Licenciada 

  6 Educadoras de Infância Licenciadas               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Ano/Função           Curso/Grau Académico 

Maria do Amparo Cid Diretora Técnica 
Educadora de Infância 

Licenciada em supervisão 

 

Ana Vitória Barros 

 

 

Educadora da Sala dos 

3 Anos A 

Educadora de Infância 

Licenciada 

Eunice Lopes 
Educadora da Sala dos 

3 Anos B 

 

Educadora de Infância 

Licenciada 

 

Ana Catarina Colaço 

 

Educadora da Sala dos 

3/4 Anos A 

 

Educadora de Infância 

Licenciada 

 

Ana Margarida Moura 

 

Educadora da Sala dos 

4 Anos  

Educadora de Infância 

Licenciada 

 

 

Marisa Fialho 

 

Educadora da Sala dos 

4/5 Anos  

Educadora de Infância 

Licenciada 

 

Marta Neves 

 

Educadora da Sala dos 

5 Anos  

Educadora de Infância 

Licenciada 
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O corpo docente desta Valência é suficiente para o número de salas e crianças existentes. 

 

 

Corpo não Docente de apoio direto  

 

Ajudantes de Ação Educativa 

 

 Ana Margarida Costa 

 Ana Paula Martins 

 Cátia Lopes 

 Joana Ferreira 

 Maria Rosário Cláudio 

 Rita Cláudio 

 

Temos ainda: 

 Maria José Amaro - auxiliar em parte-time para receção das crianças e atendimento 

telefónico 

 Maria Conceição Laudácias – Atendimento telefónico, abertura da porta em tempos 

curriculares.   

 

As ajudantes de Ação Educativa, têm a responsabilidade de educar os alunos segundo o 

espírito do Projeto Educativo, em todos os âmbitos que integram a sua área de trabalho: em 

colaboração na sala de aula, como vigilantes no recreio, ao acompanhar a distribuição de 

refeições, em saídas ao exterior, em extensões de horário de apoio à família, em todas as 

transmissões de mensagens ou informações.  

Assim, a formação das ajudantes de ação educativa deve abranger os seguintes aspetos: 

Conhecimento do Projeto Educativo e das suas implicações na forma de lidar diariamente 

com os alunos; formação pessoal e profissional que favoreça uma educação integral e de 

qualidade de forma a poder melhorar o trabalho realizado; formas e regras de 

relacionamento com os pais dos alunos; ética e sigilo profissional; assim como a 

colaboração e empenhamento em todos os Projetos Gerais de Escola. 
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Além das orientações transmitidas pela Diretora, será da responsabilidade das Educadoras 

transmitir todas as informações e objetivos a desenvolver, motivando para uma colaboração 

estreita, disponível que contribuirá seguramente para o sucesso final. 

As ajudantes de Ação Educativa participam anualmente, sempre que possível, em ações de 

formação. 

 

 

Serviços Administrativos 

 

Estes serviços estão atualmente centralizados na sede da SCMA dispõe de um quadro com 

quatro colaboradoras que apoiam todas as valências e serviços. 

 

 

Serviços Gerais 

 

- 1 Responsável de economato em regime de parte-time 

- 4 Auxiliares de Serviços Gerais 

 

 

Outros Serviços 

 

- 1 Cozinheira 

- 3 Ajudante de Cozinha      

- 1 Lavadeira                              Comum a todas as respostas de Infância 

- 1 Costureira 

- 1 Motorista  

- 1 Ajudante de Motorista 

 

 

Enriquecimento Curricular 

 

  Iniciação à língua Inglesa - O Inglês passará a ser obrigatório para os alunos da 

sala dos 5 anos e será no horário curricular. 
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Atividades Extra Curriculares 

 

Atividades opcionais asseguradas por técnicos especializados. 

 

 Iniciação à vida Cristã (gratuita) - Promover valores e experiências com base 

numa espiritualidade cristã  

 Psicomotricidade 

 Ballet 

 Musica 

 Equitação 

 Terapia de fala (quando necessário)  

 

 

Perfil específico de desempenho do educador de infância 

Conceção e desenvolvimento do currículo 

1 - Na educação pré-escolar, o perfil do educador de infância é o perfil geral do educador e 

dos professores do ensino básico e secundário, aprovado em diploma próprio, com as 

especificações constantes do presente diploma, as quais têm por base a dimensão de 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem daquele perfil. 

2 - A formação do educador de infância pode, igualmente, capacitar para o desenvolvimento 

de outras funções educativas, nomeadamente no quadro da educação das crianças com 

idade inferior a 3 anos. 

 

1 - Na educação pré-escolar, o educador de infância concebe e desenvolve o respetivo 

Currículo, através da planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem 

como das atividades e projetos curriculares, com vista à construção de aprendizagens 

integradas. 

2 - No âmbito da organização do ambiente educativo, o educador de infância: 

a) Organiza o espaço e os materiais, concebendo-os como recursos para o desenvolvimento 

curricular, de modo a proporcionar às crianças experiências educativas integradas; 

b) Disponibiliza e utiliza materiais estimulantes e diversificados, incluindo os selecionados a 

partir do contexto e das experiências de cada criança; 
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c) Procede a uma organização do tempo de forma flexível e diversificada, proporcionando a 

apreensão de referências temporais pelas crianças; 

d) Mobiliza e gere os recursos educativos, nomeadamente os ligados às tecnologias da 

informação e da comunicação; 

e) Cria e mantém as necessárias condições de segurança, de acompanhamento e de bem-

estar das crianças. 

3 - No âmbito da observação, da planificação e da avaliação, o educador de infância: 

a) Observa cada criança, bem como os pequenos grupos e o grande grupo, com vista a uma 

planificação de atividades e projetos adequados às necessidades da criança e do grupo e 

aos objetivos de desenvolvimento e da aprendizagem; 

b) Tem em conta, na planificação do desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem, os conhecimentos e as competências de que as crianças são portadoras; 

c) Planifica a intervenção educativa de forma integrada e flexível, tendo em conta os dados 

recolhidos na observação e na avaliação, bem como as propostas explícitas ou implícitas 

das crianças, as temáticas e as situações imprevistas emergentes no processo educativo; 

d) Planifica atividades que sirvam objetivos abrangentes e transversais, proporcionando 

aprendizagens nos vários domínios curriculares; 

e) Avalia, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos 

educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e 

do grupo. 

4 - No âmbito da relação e da ação educativa, o educador de infância: 

a) Relaciona-se com as crianças por forma a favorecer a necessária segurança afetiva e a 

promover a sua autonomia; 

b) Promove o envolvimento da criança em atividades e em projetos da iniciativa desta, do 

grupo, do educador ou de iniciativa conjunta, desenvolvendo-os individualmente, em 

pequenos grupos e no grande grupo, no âmbito da escola e da comunidade; 

c) Fomenta a cooperação entre as crianças, garantindo que todas se sintam valorizadas e 

integradas no grupo; 

d) Envolve as famílias e a comunidade nos projetos a desenvolver; 

e) Apoia e fomenta o desenvolvimento afetivo, emocional e social de cada criança e do 

grupo; 

f) Estimula a curiosidade da criança pelo que a rodeia, promovendo a sua capacidade de 

identificação e resolução de problemas; 

g) Fomenta nas crianças capacidades de realização de tarefas e disposições para aprender; 
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h) Promove o desenvolvimento pessoal, social e cívico numa perspetiva de educação para a 

cidadania. 

 

 

Integração do currículo 

 

1 - Na educação pré-escolar, o educador de infância mobiliza o conhecimento e as 

competências necessárias ao desenvolvimento de um currículo integrado, no âmbito da 

expressão e da comunicação e do conhecimento do mundo. 

2 - No âmbito da expressão e da comunicação, o educador de infância: 

a) Organiza um ambiente de estimulação comunicativa, proporcionando a cada criança 

oportunidades específicas de interação com os adultos e com as outras crianças; 

b) Promove o desenvolvimento da linguagem oral de todas as crianças, atendendo, de modo 

particular, às que pertencem a grupos social e linguisticamente minoritários ou 

desfavorecidos; 

c) Favorece o aparecimento de comportamentos emergentes de leitura e escrita, através de 

atividades de exploração de materiais escritos; 

d) Promove, de forma integrada, diferentes tipos de expressão (plástica, musical, dramática 

e motora) inserindo-os nas várias experiências de aprendizagem curricular; 

e) Desenvolve a expressão plástica utilizando linguagens múltiplas, bidimensionais e 

tridimensionais, enquanto meios de relação, de informação, de fruição estética e de 

compreensão do mundo; 

f) Desenvolve atividades que permitam à criança produzir sons e ritmos com o corpo, a voz e 

instrumentos musicais ou outros e possibilita o desenvolvimento das capacidades de escuta, 

de análise e de apreciação musical; 

g) Organiza atividades e projetos que, nos domínios do jogo simbólico e do jogo dramático, 

permitam a expressão e o desenvolvimento motor, de forma a desenvolver a capacidade 

narrativa e a comunicação verbal e não-verbal; 

h) Promove o recurso a diversas formas de expressão dramática, explorando as 

possibilidades técnicas de cada uma destas; 

i) Organiza jogos, com regras progressivamente mais complexas, proporcionando o controlo 

motor na atividade lúdica, bem como a socialização pelo cumprimento das regras; 

j) Promove o desenvolvimento da motricidade global das crianças, tendo em conta diferentes 

formas de locomoção e possibilidades do corpo, da orientação no espaço, bem como da 

motricidade fina e ampla, permitindo à criança aprender a manipular objetos. 
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3 - No âmbito do conhecimento do mundo, o educador de infância: 

a) Promove atividades exploratórias de observação e descrição de atributos dos materiais, 

das pessoas e dos acontecimentos; 

b) Incentiva a observação, a exploração e a descrição de relações entre objetos, pessoas e 

acontecimentos, com recurso à representação corporal, oral e gráfica; 

c) Cria oportunidades para a exploração das quantidades, com recurso à comparação e 

estimativa e à utilização de sistemas convencionais e de processos não convencionais de 

numeração e medida; 

d) Estimula, nas crianças, a curiosidade e a capacidade de identificar características das 

vertentes natural e social da realidade envolvente; 

e) Promove a capacidade de organização temporal, espacial e lógica de observações, factos 

e acontecimentos; 

f) Desperta o interesse pelas tradições da comunidade, organizando atividades adequadas 

para o efeito; 

g) Proporciona ocasiões de observação de fenómenos da natureza e de acontecimentos 

sociais que favoreçam o confronto de interpretações, a inserção da criança no seu contexto, 

o desenvolvimento de atitudes de rigor e de comportamentos de respeito pelo ambiente e 

pelas identidades culturais.  

 

“O professor promove aprendizagens no âmbito de um currículo, no quadro de uma relação 

pedagógica de qualidade, integrando, com critérios de rigor científico e metodológico, 

conhecimentos das áreas que o fundamentam.” Decreto-Lei Nº 240/2001 de 30 de Agosto. 

Além do disposto na Lei, os Educadores de Infância das respostas sociais da SCMA pela 

sua especificidade enquanto Instituição de Solidariedade Social, adicionam algumas 

incumbências ao seu quadro técnico. 

Deverá por isso o educador: 

- Utilizar a avaliação, nas suas diferentes modalidades e áreas de aplicação, como elemento 

regulador e promotor da qualidade do ensino, da aprendizagem e da sua própria formação, 

adaptando/reformulando as suas estratégias em conformidade com a avaliação do seu 

grupo. 

- Deverá registar diariamente todos os factos ocorridos.  

- É-lhe também requerido o cumprimento das Orientações Curriculares e indicadores das 

Metas de Aprendizagem, assegurando a sua interiorização no final do Pré-Escolar. 
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- Todo o corpo docente deverá reunir periodicamente com a Diretora Pedagógica, dando-lhe 

conhecimento de todos os factos ocorridos no seu grupo, programações ou alterações a 

introduzir. 

-De acordo com as orientações transmitidas pela Diretora Pedagógica, será da 

responsabilidade das Educadoras transmitir todas as informações e objetivos a desenvolver, 

motivando as Ajudantes de Ação Educativa para uma colaboração estreita e disponível, que 

contribuirá, seguramente, para o sucesso final. 

 

 

Prática Pedagógica do corpo Docente 

 

O Corpo Docente, assumindo um compromisso sério com as Orientações Curriculares para 

a Educação Pré-escolar, desenvolve um Currículo Emergente e uma Pedagogia de Projeto 

Contextualizado e constantemente reajustado às necessidades e interesses dos grupos de 

trabalho. 

 

- Currículo Emergente: 

“ O que sabemos realmente é que estar com crianças é trabalhar menos com certezas e 

mais com incertezas e inovações (…)  

Desejamos estudar se a aprendizagem possui o seu próprio fluxo, tempo e lugar; como a 

aprendizagem pode ser preparada, que habilidades e esquemas cognitivos vale a pena 

apoiar, como oferecer palavras, gráficos, pensamento lógico, linguagem simbólica, fantasia, 

narrativa e argumentação”.       Lorris Mallaguzi 

“O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é antes de 

tudo aprender a aprender, é aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se 

desenvolver depois da escola”.  (Jean Piaget) 

A Pedagogia de Projeto é uma metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo 

organizar a construção dos conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de 

forma coletiva, entre alunos e professores. 

O mais importante no trabalho com projetos não é a origem do tema, mas o tratamento 

dispensado a ele, pois é preciso saber estimular o trabalho a fim de que se torne interesse 

do grupo e não de alguns alunos ou do professor. Só assim o estudo envolverá a todos de 

maneira ativa e participativa nas diferentes etapas. 

A primeira delas é a intenção, na qual o professor deve organizar e estabelecer os seus 

objetivos pensando nas necessidades dos seus alunos, para posteriormente se 
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instrumentalizar e problematizar o assunto, direcionando a curiosidade dos alunos para a 

montagem do projeto. 

Em seguida, a preparação e o planeamento; nesta segunda etapa, planeia-se o 

desenvolvimento com as atividades principais, as estratégias, a recolha do material de 

pesquisa, a definição do tempo de duração do projeto, e como vamos terminar/concretizar o 

estudo do mesmo. Ainda nesta fase, o professor deve, elaborar com os alunos a descrição 

do projeto que consiste em registrar os conhecimentos prévios sobre o tema (o que já 

sabemos), as dúvidas, interrogações e curiosidades a respeito do tema (o que queremos 

saber) e onde pesquisar sobre o tema, objetivando encontrar respostas às perguntas 

anteriores (como descobrir). Essas atividades prestam-se a valorizar o esforço infantil, 

contribuindo para a formação do autoconceito positivo de execução ou desenvolvimento; é 

nesta etapa que ocorre a realização das atividades planeadas, sempre com a participação 

ativa dos alunos, pois eles são sujeitos da produção do saber e, afinal, ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua construção. É interessante 

realizar, periodicamente, relatórios/registos fotográficos, orais ou escritos a fim de 

acompanhar o desenvolvimento do tema. 

Por fim, a apreciação final, na qual é necessário avaliar os trabalhos que foram programados 

e desenvolvidos, dando sempre oportunidade ao aluno de verbalizar os seus sentimentos 

sobre o desenrolar do projeto. Desse modo ao retomar o processo, a turma organiza, 

constrói saberes e competências, opina, avalia e tira conclusões coletivamente; o que 

promove crescimento tanto no âmbito cognitivo, quanto no social, afetivo e emocional. 

Conscientes do avanço da ciência em termos do conhecimento evolutivo das crianças, das 

suas capacidades e da importância de todos esses estímulos na sua vida futura, projetamos 

as nossas práticas no sentido de atingir um ensino de excelência. 

Segundo a Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar: 

“Nas últimas décadas, várias pesquisas têm demonstrado que os primeiros seis anos de 

vida de uma criança constituem em período de intensa aprendizagem e desenvolvimento, 

em que se assentam as bases do “aprender a conhecer”, “aprender a viver junto”, “aprender 

a fazer” e “aprender a ser”.  

O atendimento educacional de Qualidade, nessa fase da vida, tem um impacto 

extremamente positivo no curto, médio e longo prazo, gerando benefícios educacionais, 

sociais e económicos mais expressivos do que qualquer outro investimento na área social. 

Melhor desempenho na escolaridade obrigatória, menores taxas de reprovação e abandono 

escolar, bem como maior probabilidade de completar o ensino médio. Estes resultados 

foram obtidos após estudado as capacidades das crianças que tiveram acesso à educação 
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infantil de qualidade, e as que não tiveram essa oportunidade. A frequência de instituições 

de educação infantil afeta positivamente o itinerário de vida das crianças, contribuindo 

significativamente para a sua realização pessoal e profissional.” 

UNESCO (Alessandra Schneider), 

Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho 

 

Assumindo a verdade destas investigações, no desejo sempre crescente de melhorar, 

equacionamos na nossa prática a possibilidade de realizar dois ou três projetos 

concomitantes, uma vez que podem abranger diversas áreas de conhecimento, o que 

proporciona o desenvolvimento da autonomia para solucionar problemas com o espírito de 

iniciativa e de solidariedade, numa perspetiva globalizante de aprendizagem de atitudes, 

saber fazer e saber ser. 

 

 

A Importância do Projeto Educativo 

 

“O Projecto Educativo individualiza cada uma das Escola, materializa o seu retrato – 

singularidade -, pressupõe uma vontade coletiva e um envolvimento comunitário, uma 

segunda administração educativa descentralizada, uma cultura organizacional da Escola”. 

(João Dias da Silva) 

“ A autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um Projecto Educativo próprio” 

(Decreto-Lei 115-A/98). Neste contexto e, tomando a própria lei como princípio orientador, 

verifica-se que o Projeto Educativo de Escola surge como um instrumento útil e necessário à 

promoção da mudança e à otimização da gestão curricular. 

Pretendemos assim, projetarmo-nos para o futuro, construindo de modo refletido um Projeto 

Educativo que espelhe a estrutura orgânica e funcional da Instituição, aponte ou projete as 

possibilidades de resolução das dificuldades sentidas por todos aqueles que procurem 

otimizar as condições de trabalho do nosso estabelecimento de ensino. 

É um documento “que consagra a orientação educativa da escola, no qual se explicitam os 

princípios, os valores, as metas e as estratégias, segundo as quais a escola se propõe 

cumprir a sua função educativa” (art.º 3º Dec. Lei n.º 115- A/98).                     

Este Projeto pretende ser um instrumento de gestão coerente, procurando apontar 

estratégias para atingir os fins a que nos propomos. 
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Diagnosticar precocemente possíveis dificuldades comportamentais e cognitivas, fazer o seu 

encaminhamento, colaborando com parceiros educativos e seguindo as estratégias 

definidas. 

É também da maior importância o sentido de ligação afetiva à escola enquanto comunidade, 

como espaço de convivência social e um tempo estimulador de aprendizagens. 

Acreditamos que aumentando o interesse, a curiosidade, o gosto pela descoberta, tornamos 

as atividades escolares, vivências positivas e enriquecedoras. 

Por todas estas razões, o Projeto Educativo nunca deverá ser encarado como um 

documento acabado, mas antes sujeito a alterações de acordo com a evolução o desejo e a 

necessidade dos que nele estão envolvidos. 

 

 

O Porquê do nome do nosso Projeto? 

 

Pensamos que a nossa “Nota Introdutória” apoiada cientificamente, justifica por si só, a 

opção do nome do nosso Projeto. Acreditamos na investigação teórica que nos comprova 

que as vivências sensoriais são um meio facilitador e dinâmico de aprendizagens.    

 As atividades experimentais ajudam a criança a dar sentido ao que se passa à sua volta e a 

perceber como as coisas funcionam.  

 A perceção de mundo, para os seres humanos, dá-se por meio dos sentidos sensoriais: 

audição, tato, paladar, olfato e visão. A união e o estímulo desses sentidos facilitam o 

processo de aprendizagem da criança, pois o conhecimento do mundo chega por meio 

desses sentidos, sendo captado por células sensoriais e, posteriormente, interpretado pelo 

cérebro. Dessa forma, o corpo é determinante e o principal instrumento de aprendizagem.  

O uso de atividades práticas de carácter lúdico ou científico, estimula o gosto da criança pela 

aprendizagem. A prática explora a maior parte dos sentidos sensoriais ao mesmo tempo, 

tornando maior essa porta de entrada do mundo exterior, facilitando a interpretação do 

cérebro no processo cognitivo. 

Apoia-las no sentido de compreenderem como funciona o mundo que as rodeia, ajuda-as a 

encontrar relações entre os fenómenos. Este parece-nos ser o caminho a seguir pela 

educação pré-escolar. 

Os estímulos sensoriais, os sentimentos relacionados ao espaço e a paisagem ocasionam 

experiências muito diversificadas voltadas para o exterior.  

A perceção do ambiente, as imagens, seus significados, as impressões absorvidas e os 

laços afetivos são unos em cada ser humano. Porém, o cognitivismo, a personalidade, o 
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ambiente social e físico tem uma determinada influência direta no processo de perceção do 

ambiente. As sensações é que nos dão as qualidades, as impressões dos objetos e 

consequentemente os significados e valores atribuídos por nós. Para termos sensações, 

necessitamos dos sentidos que nos permitem formar ideias, imagens e compreender o 

mundo que nos rodeia. 

Dessa forma, a perceção apresenta-se como um processo ativo da mente juntamente com 

os sentidos, ou seja, há uma contribuição da inteligência no processo percetivo, que é 

motivada pelos valores éticos, morais, culturais, julgamento, experiências e expectativas 

daqueles que o percebem.  

Os sentidos, para Montessori (1950), têm um papel fundamental para o crescimento das 

crianças. Assim, os sentidos são órgãos que captam as imagens do mundo exterior 

necessárias à inteligência (p. 144). 

Montessori (1987) afirmava que os sentidos abrem o caminho para o conhecimento. Os 

materiais para a educação dos sentidos são oferecidos como uma espécie de chave para 

abrir uma porta à exploração das coisas. (p. 202-203). 

De acordo com a autora supracitada, a educação dos sentidos ao formar homens 

observadores, não só os adapta para a vida quotidiana no presente, como também os 

prepara para a vida prática futura. Este é um contributo bastante importante para as 

crianças, pois a vida adulta é feita, sobretudo, através de observações seguidas de 

reflexões. 

O papel das atividades práticas e experimentais é envolver as crianças na sua própria 

aprendizagem de uma forma ativa, permitindo-lhe manipular, ver, cheirar e degustar diverso 

material e envolver-se num processo investigativo possibilitando-lhe competências tais 

como:  

- Observar, prever, interpretar, analisar, reinterpretar e reanalisar de forma a reconstruir o 

conhecimento; 

- Desenvolver capacidades de pensamento (criativo, crítico, metacognitivo,…) úteis noutras 

áreas e em diferentes contextos, como, por exemplo, de tomada de decisões e de resolução 

de problemas (Tenreiro-Vieira, 2002; Lankin, 2006);  

- Promover a construção de conhecimento científico útil e com significado social, que permita 

melhorar a qualidade da interação com a realidade natural (Fumagalli, 1998). 

- Como salienta Glauert “na educação de Infância, a ciência procura expandir o 

conhecimento e a compreensão que as crianças possuem acerca do mundo físico e 

biológico e ajudá-las a desenvolver meios mais eficazes e sistemáticos de descoberta” 

(2005, p. 71), desenvolvendo capacidades que permitam a formação de cidadãos que se 
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adaptam às mudanças e sujeitos criadores de mudança. A cidadania responsável requer a 

aquisição de modos de vida, hábitos, valores e costumes que preservem a saúde e 

segurança individuais e coletiva e que respeite o meio ambiente. 

- Rómulo de Carvalho afirma que “o importante não é a descoberta que o aluno faz, mas a 

revelação das qualidades do aluno como experimentador” (2004, p. 41). Significa que os 

conteúdos em ciência não devem ser vistos como fins, mas como meios, pois mais 

importante que os resultados são os processos que a criança utiliza para chegar ao 

conhecimento e as atitudes que revela. 

- Na perspetiva de Hodson (1998) aprender ciência é a aquisição de conhecimentos sobre o 

mundo físico e biológico: os seres vivos e seu ambiente, os materiais e as suas 

propriedades, a luz, as forças, o espaço, a Terra, o som, a eletricidade, o magnetismo. 

Aprender a desenvolver capacidades: aquisitivas (observar, pesquisar, investigar); 

organizacionais (registar, ordenar, agrupar, classificar); criativas (planear, prever, inventar); 

manipulativas (medir, pesar, utilizar instrumentos); comunicacionais (questionar, descrever 

relatar, discutir, escrever, responder, explicar). 

Aprender sobre ciência – compreensão da natureza e dos processos da ciência, a sua 

história e evolução e as interações entre ciência, tecnologia e sociedade. Apesar do grande 

impacto que esta dimensão tem na formação do cidadão, tem sido a menos valorizada nos 

currículos.  

Atitudes científicas e qualidades pessoais que facilitam a aprendizagem e contribuem para o 

desenvolvimento da cidadania. 

 A curiosidade é um ponto de partida fundamental; a flexibilidade que permite mudar de 

ideias e de abordagens; o respeito pela evidência a perseverança, a cooperação, a 

predisposição para fazer perguntas, a reflexão crítica que permite reconhecer os erros e 

aprender com eles. O educador estimula estas atitudes quando elogia a criança que mostra 

perseverança face a dificuldades, quando está recetivo a novas ideias, quando valoriza as 

ideias das crianças, quando mostra interesse e entusiasmo pela ciência, quando se mostra 

disponível para experimentar coisas novas sem medo de errar, quando estimula as crianças 

a colocarem questões. Por último, importa salientar que o estímulo às atividades científicas 

passa pela necessidade de implementar nas salas de jardim-de-infância a “área de 

ciências”.  

Parece-nos oportuno abordar a problemática das atividades experimentais na educação pré-

escolar aproveitando a capacidade extraordinária das crianças nesta faixa etária.  

Alguém disse um dia: 

“Até aos seis anos aprende-se, depois treina-se.” 
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Projeto Educativo da Instituição 

 

 

“Observar, Explorar, Sentir e Descobrir” 

 

Por excelência, a escola é um lugar de formação e educação dos alunos. Acreditamos que a 

função da nossa escola não se esgota unicamente na sala de aula. Defendemos que é 

também nosso dever e ambição, incentivar o entusiasmo de todas as crianças de forma 

articulada com estratégias implícitas. 

 É no nosso Projeto Educativo, que é possível encontrar as nossas aspirações, os nossos 

anseios, as diretrizes e as formas de atuar que preconizamos. 

Daremos, em primeiro lugar, uma atenção especial à formação moral dos nossos alunos 

incutindo-lhes valores, condutas e sentimentos ambicionados para com os outros: Partilha, 

Solidariedade, Amizade, Tolerância, Responsabilidade, Honestidade, Amor, Respeito. 

”Os valores são investimentos afetivos”. (Jean Piaget (1896-1980) 

Isso quer dizer que, apesar de se apoiarem em conceitos, estão ligados a emoções, tanto 

positivas quanto negativas. Educar para os valores é transmitir aos filhos ou alunos ideias 

em que realmente acreditamos. Por exemplo: que vale a pena ouvir enquanto outra pessoa 

estiver a falar, ou que ficar muito tempo no chuveiro pode levar à falta de água para todos, 

ou ainda que cada um é responsável por seus atos. 

É claro que família e escola estão juntas nessa tarefa, mas a influência que elas exercem 

têm pesos diferentes. A escola pode dar um apoio fundamental aos pais, mas está longe de 

substituí-los na tarefa de educar. A família vem em primeiro lugar, pois os laços afetivos 

entre pais e filhos são os mais fortes. 'Hoje, sabe-se que o ambiente moral da casa tem 

grande importância na formação das crianças', diz o psicoterapeuta José Ernesto Bologna. 

Para ele, os filhos acabam assumindo a maioria dos valores da família. 'O papel da escola é 

fundamental, mas não pode ser comparado ao da família', reforça a professora de Educação 

Infantil Andréa Félix Dias, doutoranda em psicologia 
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As novas gerações possuem uma nova visão de mundo, os interesses são outros e a forma 

de aprendizagem e crescimento também é outra. Ocurreram alterações profundas às quais  

a educação deve estar atenta e acompanhar essa evolução, sem, no entanto, deixar de  

mostrar a importância e a necessidade de  conservar "valores base", que em qualquer 

época, independente da evolução do mundo, é necessário que existam  para que haja um 

convívio e um relacionamento saudável entre as pessoas. 

Em relação aos conteúdos da educação para o meio ambiente, eles confundem-se na 

Educação Infantil com os das Ciências: os fenómenos da natureza, as águas, as montanhas, 

o modo de viver dos grupos sociais. Esses assuntos podem ter um enfoque muito grande 

também do ponto de vista da sua importância para a preservação do ecossistema ou para a 

compreensão da diversidade cultural. 

A nossa orientação, trabalhada consensualmente com os educadores de infância, dá ênfase 

à convivência fraterna entre as pessoas e a natureza. Convivência essa que certamente 

contribuirá para a solidariedade e a compreensão do Universo Humano em toda a sua 

complexidade, dando sentido a todas as experiências do cotidiano das nossas crianças. 

Tafner e Fischer (2004, p. 144) afirmam acreditar na simbiose do corpo e do conhecimento, 

porque a ação, mediada pelo corpo, ativa outros canais além do visual e do auditivo. O 

corpo como um todo é um canal de convergência sensorial.  

Por sabermos que o corpo também participa na aprendizagem, também sente e também se 

recorda, precisamos reconhecê-lo, respeitá-lo e utilizá-lo mais nas nossas vidas. E se tem 

esse atributo de rememoração, por que não ser usado como ferramenta cognitiva, no âmbito 

único de experimentar o conhecimento através da melhor linguagem que o corpo conhece? 

A linguagem da ação. 

A observação, a exploração e a possibilidade de desfrutar do meio natural constituem-se 

como experiências imprescindíveis para o desenvolvimento da consciência ambiental. 

O contacto com pequenos animais, como formigas, tartarugas, passarinhos, peixes, coelhos, 

pintainhos, e as tarefas de os cuidar e alimentar, sempre com o acompanhamento da 

educadora, além de sensibilizar as crianças, desenvolve-lhes sentimentos de afeto com os 

animais e proporciona oportunidades excelentes de elevar o nível de conscientização sobre 

o meio ambiente. 

Criar canteiros com folhagem e flores, plantar pequenas hortas, acompanhar o seu 

crescimento e as suas transformações, cuidar, regar, observar a ação dos insetos nos 

vegetais, também são atividades estimuladoras e enriquecedoras para as crianças. Assim, 

elas podem gradativamente desvendar uma perceção integrada delas próprias com a 

natureza, sentindo-se parte dela e agindo sobre ela. 
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A natureza mostra que as grandes árvores nascem de pequenas sementes. Talvez esteja 

depositada nas nossas crianças, assim como nas sementes, a esperança de resolução dos 

problemas ambientais que tanto afetam o nosso dia-a-dia. 

A criança revela fascínio pela descoberta, por descobrir o mundo que a rodeia, como 

funciona… O papel dos educadores é o de facilitador dessa descoberta, de forma 

independente e espontânea, fornecendo-lhe materiais apelativos e adequados à 

organização dos espaços, preparando-lhes assim ambientes de aprendizagem ricos. Nesta 

perspetiva, Spodek e Brown (2002) referem que o papel do educador é o de “proporcionar 

experiências às crianças e ajudá-las a reflectir sobre essas experiências através de 

perguntas que estimulem a reflexão” (p. 207). 

Tendo por objeto de estudo aquilo que é igualmente objeto de uma curiosidade genética, 

que se manifesta na criança desde os seus primeiros anos de vida, é sem dúvida, a que 

mais naturalmente permite uma abordagem curricular centrada na criança. As atividades de 

ciências permitem expandir o conhecimento e a compreensão do mundo físico e biológico. 

Através destas, o educador alarga e contextualiza os conhecimentos da criança, 

estimulando a sua curiosidade natural e o desejo de saber mais, de compreender os 

fenómenos naturais que ocorrem no seu quotidiano e os fatores que influenciam esses 

fenómenos. É nos contextos sociais, nas relações e interações com os outros, que a criança 

vai construindo o conhecimento de si própria, do mundo e dos valores. 

As atividades científicas oferecem às crianças a possibilidade de conhecerem o mundo de 

uma forma mais rigorosa e aprofundada, mediante a utilização de diversos procedimentos e 

capacidades (observar, registar, medir, comparar, contar, descrever, interpretar) que não 

são exclusivos da ciência, existindo por isso, uma forte conexão das ciências com outras 

áreas curriculares, nomeadamente na área da matemática, da comunicação das 

expressões, linguagem oral e iniciação à escrita. 

“Sendo as aprendizagens definidas para cada área de conteúdo, sublinha-se que, na prática 

dos jardins-de-infância/ Pré-Escolar, se deve procurar sempre privilegiar o desenvolvimento 

da criança e a construção articulada do saber, numa abordagem integrada e globalizante 

das diferentes áreas”. (Ministério da Educação, 2010) 

Assim, propomo-nos incentivar o “comprometimento” das crianças no cuidado do espaço 

exterior da escola, regando os canteiros, tratando das tartarugas, dos passarinhos e das 

galinhas em sincronismo com o cuidado das relações humanas que traduzem respeito pelo 

que é de todos, carinho consigo mesmo, com o outro e com o mundo.  
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A reflexão sobre o ambiente que nos cerca, a reutilização de materiais recicláveis, o 

aproveitamento da água dos copos na hora da refeição, o repensar os seus comportamentos 

não desperdiçando nem estragando o que utilizamos. Privilegiamos os comportamentos de 

responsabilidade e as atitudes de cada um de nós, que geram processos educativos ricos, 

contextualizados e significativos para cada um dos grupos envolvidos. 

Neste contexto, o cultivo de uma Horta Escolar pode ser um valioso instrumento educativo. 

O contacto com a terra a preparação dos canteiros e a descoberta de inúmeras formas de 

vida que ali existem e convivem, o encanto com as sementes que brotam como magia, a 

prática diária do cuidado – regar (com a água que aproveitamos no refeitório), transplantar, 

tirar ervas, espantar formigas com o uso da borra de café, o exercício da paciência e 

perseverança até que a natureza nos brinde com a transformação de pequenas sementes 

em verduras e legumes viçosos e coloridos, ervas aromáticas e cereais (que por sua vez vão 

alimentar os seres humanos e os animais).  

O projeto da nossa Horta Escolar já vem sendo trabalhado há vários anos. Este ano, a par 

dos cuidados com os animais, a horta continuará a ser um instrumento que, além do que foi 

referido e dependendo do encaminhamento dado pelo educador, pode abordar diferentes 

conteúdos curriculares de forma significativa e contextualizada promovendo vivências e 

experiências que resgatam valores, e promovem atividades que despertem o interesse do 

aluno no cuidado com o ambiente. 

Pretendemos que esta Horta Escolar seja um verdadeiro laboratório ao ar livre para as aulas 

de Química, Física, Biologia e Matemática. Os alunos aprendem, na prática, temas como: 

nutrientes do solo, luminosidade, temperatura, fotossíntese, desenvolvimento de plantas, a 

vida dos insetos, medidas de áreas…... 

Neste projeto, os educadores poderão/deverão elaborar estratégias que permitam trabalhar 

os conteúdos numa visão interdisciplinar. 

 

 

Público-alvo 

 

Destinado a alunos do Jardim de Infância Conde de Sobral (pré- escolar). 

 

 

Duração 

 



 Projeto Educativo de Pré-Escolar 

 Conde de Sobral. Ano letivo 2015/2016 Página 33 
 

 

O projeto caracteriza-se por ser uma atividade continuada, portanto, não tem hora ou tempo 

de duração que possa ser pré-estabelecido. No entanto preconizamos que tenha uma 

duração de três anos com as alterações necessárias para a sua boa implementação. 

 

 

Objetivo Geral 

 

- Sensibilizar e consciencializar as crianças de que a vida depende do ambiente e o 

ambiente depende de cada cidadão deste planeta. 

- O despontar de novos projetos do interesse das crianças (porque é que??) vamos 

descobrir em conjunto…. 

- Incentivar uma alimentação correta e equilibrada.  

- Fomentar a ligação Escola / Família. 

 

 

Avaliação 

 

A avaliação será feita através de registos e observação direta, do interesse, do 

desenvolvimento de habilidades específicas, dos conhecimentos adquiridos, da pesquisa, da 

partilha de saberes… 

No sentido de favorecer a articulação de conteúdos, as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar (1997) assentam na organização do ambiente educativo, enquanto 

contexto que deverá promover vivências e experiências que deem sentido aos diferentes 

conteúdos, propondo a área de Formação Pessoal e Social como área integradora do 

processo educativo. Advogam uma abordagem integradora das três áreas de conteúdo 

(“Conhecimento do Mundo”, “Expressão e Comunicação” e “Formação Pessoal e 

Social”).  

 

Formação Pessoal e Social – esta área é apenas contemplada na educação pré-escolar 

dada a sua importância neste nível educativo, em que as crianças têm oportunidade de 

participar no grupo e de iniciar a aprendizagem de atitudes e valores que lhes permitam 

tornar-se cidadãos livres, autónomos, solidários e críticos.  

 Domínios: 

 Identidade / Autoestima 
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 Independência / Autonomia 

 Cooperação  

 Convivência democrática / Cidadania  

 Solidariedade / Respeito pela diferença  

 

Expressão e Comunicação – nesta área surgem separadamente diferentes domínios, que 

são diferenciados nas vertentes: Motora, Plástica, Musical, Dramática/Teatro tendo-se 

acrescentado a Dança que tem relação próxima com a expressão Motora e Musical.  

Domínios Comuns: 

 Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação 

 Compreensão das artes no contexto 

 Apropriação da linguagem elementar das artes 

 Desenvolvimento da criatividade. 

 

Com estes domínios cruzam-se três subdomínios, que complementam e especificam: 

 Experimentação e Criação 

 Fruição e análise  

 Pesquisa  

 

Linguagem oral e abordagem à escrita – esta área promove um conjunto de 

conhecimentos linguísticos, onde se salientam a capacidade de interação verbal, a 

consciência fonológica e manifestação de conhecimentos emergentes da leitura e da escrita. 

Domínios: 

 Consciência fonológica 

 Reconhecimento e Escrita de palavras 

 Conhecimento das convenções gráficas 

 Compreensão de discursos orais e interação verbal  

 

Matemática – esta área contempla as aprendizagens fundamentais neste campo de 

conhecimento, tendo um papel crucial no questionamento que promove; no incentivo à 

resolução de problemas e encorajamento à persistência; no proporcionar contacto com 

números e padrões; promover experiências de investigação; na organização de jogos com 

regras e utilizando sempre uma linguagem matemática. 

Domínios: 

 Números e operações 
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 Geometria e medida 

 Organização e Tratamento de dados 

 

Conhecimento do Mundo – esta área abarca o início das aprendizagens nas várias 

ciências naturais e humanas, no sentido do desenvolvimento de competências essenciais 

para a estruturação de um pensamento científico cada vez mais elaborado que permita à 

criança compreender, interpretar, organizar-se e integrar-se num mundo que a rodeia.  

Domínios: 

 Localização no espaço e no tempo; 

 Conhecimento do ambiente natural e social; 

 Dinamismo das inter-relações natural-social. 

 

Tecnologias de Informação e Comunicação – área transversal a toda a educação básica 

e que, dada a sua importância atual, será, com vantagem, iniciada precocemente.  

Domínios: 

 Informação – capacidade de procurar e de tratar a informação de acordo com 

objetivos concretos: investigação, seleção, análise e síntese dos dados. 

 Comunicação – capacidade de comunicar, interagir e colaborar usando ferramentas e 

ambientes de comunicação. 

 Produção – capacidade de sistematizar conhecimento com recurso aos meios digitais 

disponíveis. 

 Segurança - capacidade de utilizar recursos digitais respeitando normas de 

segurança. 

A articulação entre as várias etapas do percurso educativo implica uma sequencialidade 

progressiva, conferindo a cada etapa a função de completar, aprofundar e alargar a etapa 

anterior, numa perspetiva de continuidade e unidade global de educação/ensino. 

 

Prioridades 

 

A Dimensão Humana  

- Criar laços afetivos e de segurança com o seu grupo. 

- Trabalhar a interiorização de regras de comportamento e conceitos de relação. 

- Desenvolver a resiliência e a aceitação das contrariedades. 

- Criar e manter as necessárias condições de segurança, de acompanhamento e de bem-

estar das crianças; 
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- Fomentar atividades de concentração, atenção e memorização. 

- Organizar o espaço e os materiais, concebendo-os como recursos para o bom 

desenvolvimento curricular; 

- Disponibilizar e utilizar materiais estimulantes e diversificados, incluindo os selecionados a 

partir de referências de cada criança; 

- Proceder a uma organização do tempo de forma flexível e diversificada, proporcionando a 

apreensão de referências temporais. 

- Mobilizar e gerir recursos educativos, nomeadamente os ligados às tecnologias da 

informação e comunicação; 

- Planificar atividades que sirvam objetivos abrangentes e transversais, proporcionando 

aprendizagens nos vários domínios curriculares; 

- Proporcionar vivências enriquecedoras e criativas que contribuam para a interiorização de 

conceitos.  

“ A aprendizagem e o desenvolvimento do pensamento pressupõe, sempre, uma relação 

entre o sujeito e o objecto do conhecimento” 

Todo o nosso Projeto Educativo visa o desenvolvimento pessoal da criança que será o 

sujeito dessa mesma transformação, assumindo-se o Jardim de Infância Conde de Sobral 

como um interlocutor, colaborando ativamente com a criança e com a família nesse 

processo cujos princípios orientadores são:  

 Equilíbrio Pessoal (visão positiva de si mesmo) 

 Capacidade de iniciativa e organização 

 Liberdade responsável 

 Abertura à tolerância 

 Solidariedade 

 Sentido Ético 

 Capacidade de adaptação à Mudança. 

 Aptidão para a aceitação da frustração (resiliência). 

 

Dimensão Relacional Escola / Família    

 Fornecer uma informação detalhada da criança: nas suas características, atitudes, 

interesses, motivações e apetências.  

 Despistar/encaminhar precocemente problemas. 

 Dar a conhecer o seu Projeto Pedagógico e a sua organização. 

 Fomentar a participação dos Pais em projetos e eventos do pré-escolar. 
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A Dimensão Académica 

Esta dimensão compreende diversos objetivos específicos que privilegiam várias áreas, 

contempladas nas orientações curriculares e nos indicadores das metas de aprendizagem 

para o ensino pré- escolar.  

 

Pedagogia Orientadora 

Paralelismo Pedagógico com o Ministério da Educação seguindo os seus princípios gerais e 

os objetivos dele decorrentes enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar que 

enquadram a organização das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

(OCEPE, Despacho nº5220/97 de 10 de Julho) que se constituem como um conjunto de 

princípios gerais de apoio ao educador na tomada de decisões sobre a sua prática, isto é, na 

condução do processo educativo a desenvolver com as crianças. 

Enquanto quadro de referência para todos os educadores, as OCEPE vinculam a 

intencionalidade do processo educativo neste nível de educação devendo o educador ter em 

conta: 

- Os objetivos gerais enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar; 

- As Metas de Aprendizagem; 

- A organização do ambiente educativo; 

- As áreas de conteúdo definidas nas OCEPE; 

- A continuidade e a intencionalidade educativas. 

 A Rede Nacional de Educação Pré-Escolar, pretendendo estabelecer um quadro de 

orientação pedagógica, apresenta os seguintes documentos considerados como 

instrumentos de apoio à organização e gestão do currículo: 

• Projeto Educativo – documento orientador que define a identidade, as opções e estratégias 

de desenvolvimento do currículo, visando adequá-lo ao contexto desejado para a nossa 

Escola. 

• Projeto Curricular de Grupo/Turma - documento que define as estratégias de concretização 

e de desenvolvimento das orientações curriculares para a educação pré-escolar, visando 

adequá-lo ao contexto de cada grupo/turma. 

Os educadores deverão participar na elaboração do Projeto Educativo da Instituição. 

Deverão igualmente realizar e gerir o Projeto Curricular de Grupo/Turma, inserindo-se nas 

linhas de orientação definidas no projeto anteriormente referido, de acordo com as 

orientações emanadas pela Diretora Pedagógica com o conhecimento da equipa de 

educadores. 
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O Projeto Curricular e o seu desenvolvimento é da responsabilidade da Educadora do grupo, 

supervisionado pela Diretora Pedagógica.  

Na elaboração do Projeto deverá ter-se em conta as características do grupo e as 

necessidades das crianças. 

Os diferentes Projetos Curriculares de Grupo devem articular-se entre si e com os outros 

níveis de ensino, de maneira a possibilitar o desenvolvimento da ação educativa, no respeito 

pelos princípios de sequencialidade e articulação subjacentes a todo o processo educativo. 

 

 

Orientações sobre o Projeto Curricular de grupo 

 

Diagnóstico 

- Caraterização do grupo 

- Identificação de interesses e necessidades 

- Levantamento de recursos 

- Adequação do espaço às necessidades do grupo 

Fundamentação das opções educativas (tendo em conta o diagnóstico efetuado e as 

grandes opções educativas definidas no Projeto Educativo da Escola) 

 

 

Metodologia 

 

Organização do ambiente educativo: 

- Do grupo 

- Do espaço 

- Do tempo 

- Da equipa 

 Intenção de trabalho para o ano letivo: 

- Opções e prioridades curriculares 

- Objetivos/efeitos esperados 

- Estratégias pedagógicas e organizativas previstas da componente educativa e apoio à 

família 

- Previsão dos intervenientes e definição de papéis 
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 Procedimentos de avaliação 

 

- Relação com a família e outros parceiros educativos 

- Divulgação da informação produzida 

- Comunicação dos resultados - Planificação das atividades. 

 

 

Relatório de Avaliação 

 

No decorrer do desenvolvimento do Projeto Curricular de Grupo/Turma, o educador deverá 

avaliar as várias etapas do processo e reformula-las se necessário de modo a que essa 

avaliação seja suporte do planeamento.  

No final do ano letivo deverá elaborar um relatório final sobre o seu Projeto Curricular de 

modo a consciencializar-se e a refletir sobre o que foi ou não completamente conseguido.  

 

 

Avaliação da Ação Educativa com a Criança 

 

Princípios 

A avaliação na Educação Pré-Escolar assenta nos seguintes princípios: 

• Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização e 

gestão do currículo definidos nas OCEPE; 

• Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados; 

• Caráter marcadamente formativo da avaliação; 

• Valorização dos progressos da criança; 

• Procedimentos de Avaliação 

 De acordo com as suas conceções e opções pedagógicas, cada educador utiliza técnicas e 

instrumentos de observação e registo diversificados, tais como: Observação; Entrevistas; 

Abordagens narrativas; Fotografias; Gravações áudio e vídeo; Registos de observação; 

avaliação; Autoavaliação; Portefólios construídos com as crianças; Questionários a crianças, 

pais ou outros parceiros educativos. 
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Documentos de referência e consulta   

 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar;   

Metas de Aprendizagem; 

Manual de Processos Chave. 

 

 

Avaliação 

 

De acordo com o despacho normativo 1/2005 “a avaliação é um elemento integrante e 

regulador da prática educativa, permitindo uma recolha sistemática de informações que, uma 

vez analisadas, apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das 

aprendizagens.” 

Na educação pré-escolar recorre-se a uma avaliação formativa. Consiste esta avaliação num 

processo de análise, parcerias com os pais/ encarregados de educação, as crianças e os 

educadores. Sempre que necessário deve a educadora elaborar um Plano Individual com 

estratégias diferenciadas de modo a ajudar a criança a superar as dificuldades em atingir os 

parâmetros desejados. 

Cada docente em colaboração com os outros docentes e, sempre que “esgotadas” todas as 

diligências, se necessário, com os serviços especializados de apoio educativo e os 

encarregados de educação. 

Este plano é elaborado com base em todos os registos diários, reflexões, grelhas de 

avaliação e troca de saberes com a Diretora Pedagógica. 

 

 

Avaliação final 

 

Compete ao educador: 

• Elaborar o Relatório de Avaliação do Projeto Curricular de Grupo/Turma 

• Reunir no final de cada período com os Pais de modo a transmitir de modo sucinto a 

evolução ou dificuldades do seu filho. 

• Produzir um documento escrito com a informação global das aprendizagens mais 

significativas de cada criança, realçando o seu percurso, evolução e progressos que deve 

ser entregue aos Pais. 
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 • Transmitir à Diretora Pedagógica todas as informações 

.• Comunicar aos educadores/professores o que as crianças sabem e são capazes de 

fazer. 

Os elementos constantes do Processo Individual da Criança devem ser exclusivamente do 

conhecimento dos educadores, dos encarregados de educação, de outros intervenientes no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança e posteriormente do professor do 

1º ciclo, sendo garantida a confidencialidade dos dados nele contidos. 

O Processo Individual da Criança deve acompanhá-la sempre que mude de 

estabelecimento. 
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Calendarização 

 
 
 
 

 

 

Pensamos que a calendarização será sempre lata e flexível. Embora respeitando o Projeto 

Educativo, tem de ser direcionada em função dos interesses e individualidade dos grupos, 

tendo em conta um trabalho dinâmico inter-salas. 

Todas as atividades são fundamentadas/baseadas nas Orientações Curriculares e nas 

Metas de Aprendizagem. 

Este, como qualquer plano de atividades, mais não pretende ser do que uma base 

orientadora da atividade educativa. 

Paralelamente ao proposto neste plano, desenvolver-se-ão atividades que surjam dos 

interesses das crianças de acordo com a sua idade e etapa de desenvolvimento, abordando 

todas as áreas de conteúdo. 

Mês Temáticas  Propostas desencadeadoras   

 

 

Janeiro 

 Reis 
 Inverno 
 Avaliações trimestrais 
 Coloradd (daltonismo) 

- Trabalhos temáticos 
- Elaboração de coroas e desfile 
- Cantar as janeiras aos “Reis” 
da S.C. M. 
- Reunião de Pais 1º trimestre 
- “Os valores do nosso Colégio “ 
- Amizade 

 

Fevereiro 

 

 

 Carnaval  

 Histórias de sempre 

- Desfile de carnaval dia 5 
- Um dia com a escritora Luísa 
Ducla Soares 
- “Os valores do nosso Colégio” 
-Tolerância 

 

 

Março 

 Dia do Pai 
 Noite na Escola 4/5 anos 
 Primavera - Dia da árvore 
 Dia da Água 
 Páscoa 

- Elaboração de presente do Pai 
- Trabalhos temáticos/Primavera  
- Vivências da 
Páscoa/elaboração de presente 
-“Os valores do nosso Colégio ” 
- Responsabilidade 

 

 

Abril 

 Dia das Mentiras 
 Interrupções letivas 
 Avaliações trimestrais 
 Dia Mundial da dança  
 Dia mundial do Livro Infantil 

- Atividades sobre a mentira 
- Reunião de Pais 2º trimestre 
- Atividades com a Prof.de 
Ballet 
- Atividades inter-salas 

Plano Anual de Atividades 
Jardim de Infância Conde Sobral 3, 4 e 5 anos 

(Ano Letivo 2015/2016) 
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Maio 

 

 Dia da Mãe 
 Ascensão 
 Dia Mundial da Criança- 

preparação 
 Visitas programadas às escolas  

- Elaboração de presente 
- Apanhar a espiga 
- Hábitos e costumes 
tradicionais 
- Elaboração de presente 
- “Os valores do nosso Colégio” 
- Amor 

 

 

Junho 

 

 Dia Mundial da Criança 
 Santos Populares 
 Arraial 
 Verão 
 Festa de Finalistas 

 

- Participação em atividades do 
Município 
- Elaboração de acessórios 
- Ensaios 
- Desfile e coreografias (dia 24) 
- Intercâmbio escola/família 
- Atividades temáticas   
- “Os valores do nosso Colégio” 
- Respeito 

 

 

Julho 

 Interrupções letivas 
 Avaliações finais 
 Reuniões de transição de ciclo 
 Reuniões de equipa - avaliação 

do ano letivo  
 Programação do próximo ano 

- Reunião de Pais para entrega 
de avaliações 
- Atividades em regime de ATL 
- Passeios, piscina, cinema, 
atividades plásticas. 

Agosto  
 Interrupções letivas 

 

 
- Atividades em regime de ATL 

Setembro  Adaptação 
 Fichas de Diagnóstico 
 Caracterização do grupo 
 Construção P. Curricular 

- Relação Afetiva 
- Rotinas 
- Regras 
- Organização de espaços 

 

Outubro 

 

 Início do Projeto Educativo 
 Outono 
 Dia Mundial da Alimentação 
 Mini Projecto planeamento da 

Horta Pedagógica 

- Trabalhos Temáticos 
- Visitas a Plantações de 
Tomate, Abobora e Arroz 
- Reunião Geral de Pais 
- Responsabilidades na 
preservação do exterior  

 

Novembro 

 

 Plantação da Horta 
 S. Martinho 
 Exploração dos 5 sentidos 
 Dia do pijama “Mundos de Vida” 

 

- Lenda de S. Martinho 
- “Os valores do nosso Colégio” 
- Partilha 
- Prova de frutos secos 
- Confeção e venda de Broas 

 

Dezembro 

 
 Natal  
 A Família 
 Inverno 

- Intercâmbio Escola/Família 
- Manhã temática inter-salas 
- “Os valores do nosso Colégio” 
-Solidariedade no Natal 
- Preparação da Festa de Natal 
- Elaboração da lembrança 
- Festa de Natal 

 

 - Exploração e atividades com 
livros/histórias 
-“Os valores do nosso Colégio” - 
Honestidade 
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Tal como foi referenciado, poderão surgir temas e mini projetos que que não estão 

contemplados nesta programação, mas que vão de encontro aos interesses das crianças e 

ao cumprimento dos conteúdos curriculares. Serão trabalhados todos os “Temas de Vida” 

baseados sempre no “fio condutor” pelo qual nos regemos: Desenvolver atividades com 

continuidade e intencionalidade Pedagógica. 

As interrupções letivas serão as designadas pelo Ministério da Educação. 

 

1.º Entre 18 e 31 de dezembro de 2015, inclusive (5 dias úteis (seguidos ou interpolados) 

2.º 
Entre 8 e 10 de fevereiro de 2016, inclusive 

 

3.º 
Entre 21 de março e 1 de abril de 2016, inclusive (5 dias úteis (seguidos ou 

interpolados)) 

 

Estaremos encerrados nos dias: 24 e 31-12-2015, 9-2 e 24-3-2016 
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