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Introdução
No contexto atual em que a pandemia (COVID19) se apoderou de todos nós, vemo-nos “obrigados”
a adotar medidas de contingência, que nos fazem reinventar as nossas práticas. Assim, perante esta
situação, tivemos de nos reorganizar nas nossas formas de agir, de comunicar com as crianças e com os
pais, de brincar e aprender. No entanto também temos presente que as crianças necessitam de “um
espaço de conforto que transpire segurança e que se afirme como lugar de pertença, de
experienciação, que garanta o desenvolvimento e a aprendizagem. Assim como, “as crianças
necessitam do vínculo com os adultos, o que significa segurar, comunicar e brincar de forma próxima e
calorosa e de serem encorajados para perseguir os seus propósitos” in APEI-CRECHE.
“O que cabe no meu Mundo?...” é o projeto Pedagógico a desenvolver na Creche, do Centro
Paroquial de Bem Estar Social de Almalaguês, no ano letivo 2020/2021 e que vai ao encontro do tema
definido pelo projeto educativo da Instituição “SER+ Co(M)VID(A)”.
Este documento, uma ferramenta importante na organização e sistematização de trabalho dos
diversos grupos e seus educadores; contextualiza a nossa Creche; descreve a metodologia aplicada e
fundamenta as opções curriculares e pedagógicas para este ano letivo.
Descreve a constituição e caracterização dos diversos grupos de crianças a que se destina; apresenta
os objetivos e os planos de atividades sociopedagógicas, estando também neste, previstas as diferentes
formas de avaliação.
“O que cabe no meu Mundo?...” pretende centrar-se na própria criança, na descoberta do seu
corpo, das suas capacidades, da sua autonomia mas também, no prazer de descobrir o mundo em seu
redor, a natureza e os animais. A criança nos seus primeiros anos de vida, utiliza a brincadeira como
uma forma de linguagem que permite compreender, expressar-se, desenvolver os seus interesses, as
suas aptidões e as suas possibilidades de bom relacionamento com os outros.
Através das experiências, a criança vai aperfeiçoando seus movimentos e despertar os seus sentidos
para que seja capaz de através deles observar e conhecer o meio que a rodeia. Sentir, saborear, cheirar,
ver e ouvir são as formas que a criança tem de conhecer os objetos, as plantas, frutos e animais.
Através da exploração dos objetos e do seu manuseamento, a criança tem a possibilidade em adequar
os seus gestos e movimentos à realidade, não descartando várias outras possibilidades de uso.
Tendo em conta que somos uma Instituição Inscrita na Eco Escola, continuaremos a privilegiar o uso
de materiais recicláveis sempre que haja possibilidade na realização de jogos e atividades; assim como
o uso do espaço exterior, sempre que o estado climatérico assim o permita.
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1. Contextualização da Creche
1.1 Caraterização geral do espaço
A Creche é uma das respostas sociais da nossa Instituição, Centro Paroquial de Bem Estar Social de
Almalaguês, e destina-se a todas as crianças com idades compreendidas entre os 4 aos 36 meses.
Este ano letivo temos 27 crianças a frequentar esta resposta social, divididas em três grupos: o
grupo do Berçário que tem 8 crianças com idades compreendidas entre os 8 e os 11 meses e, grupo da
Sala das Bolas, que tem 9 crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 18 meses e outro grupo
da Sala Colorida, com 11 crianças com idades compreendidas entre os 16 e os 31 meses de idade.
Esta resposta social, do C.P.B.E.S.A., funciona num edifício ao lado da Igreja Paroquial de
Almalaguês. É um edifício de construção antiga (1970) com sucessivas reconstruções e alterações, mas
que foi remodelado em 2010 conferindo-lhe um aspeto agradável, fluído, um espaço de conforto e bem
estar.
No rés-do-chão, deste edifício, há um berçário (sala parque, sala de berços, zona de higiene e
copa), e duas salas de atividades (uma para um grupo de 1 ano e outra para um grupo de2 anos). Há
ainda uma terceira sala mais pequena que serve, sobretudo, para acolher as crianças de manhã e ao
final do dia.
Há uma casa de banho com várias sanitas pequenas e lavatórios, tem ainda um “vidoir”, um
chuveiro, e uma banca para mudar fraldas.
Tem um pequeno espaço exterior que está equipado tendo em conta a idade das crianças (até
36meses).
O refeitório, de grande dimensão, serve as crianças da sala de 1 e 2 anos da Creche e serve também
as crianças do pré-escolar e da Eb1 de Almalaguês. Para que a refeição seja calma e num ambiente
tranquilo foram estabelecidos diferentes horários para as diferentes respostas sociais. Neste piso há
diferentes cotas ligadas por rampas para facilitar a circulação.
No primeiro andar há um Salão Polivalente com um pequeno palco. Este espaço serve para a
realização das festas da instituição, para atividades com grandes grupos e para a prática semanal de
educação física, dos diferentes grupos. Há ainda uma zona separada onde há um gabinete, comum a
todas as Educadoras e técnicos, mas que neste momento, funciona apenas como Sala de Isolamento.
Também aqui se encontram os vestiários, para os funcionários e casa de banho. Para aceder ao 1º
andar há escadas e um elevador.
A creche é mais do que um espaço físico, pois esta, constitui uma das primeiras experiências da
criança num sistema organizado, exterior ao seu círculo familiar, onde irá ser integrada e no qual se
pretende que venha a desenvolver determinadas competências e capacidades.
A preocupação crescente com os primeiros anos de vida da criança e com a qualidade dos contextos
em que esta é enquadrada, é algo que está presente na nossa instituição, já que é reconhecida a
importância desta fase do desenvolvimento da criança enquanto indivíduo e cidadão.
1.2 Previsão dos intervenientes e definição de papéis
Para desenvolver um ambiente de qualidade na creche, o educador não pode deixar de se envolver
também e envolver de modo consistente, a equipa pedagógica (incluindo ajudantes de ação educativa
ou outros agentes educativos), os pais e a comunidade. Importa, por isso, prever os intervenientes
definindo o seu papel.
As responsabilidades do educador e da ajudante de ação educativa estão previstas no manual de
funções da instituição. Contudo convém ressaltar as responsabilidades daqueles que de perto
acompanham e são de grande importância para o desenvolvimento da criança.
Constitui atribuição da educadora organizar e aplicar os meios educativos, no âmbito dos quais lhe
as seguintes competências:
 Acompanhar a evolução da criança e estabelecer contato com os pais no sentido de se obter
uma ação educativa integrada.
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Organizar e aplicar os meios educativos em ordem ao desenvolvimento integral da criança,
nomeadamente psicomotor, afetivo, intelectual, social e moral.
Elaborar o projeto pedagógico de grupo e participar na construção do projeto educativo da
instituição em colaboração com outros técnicos.
Manter atualizados os diversos registos de planificação, de execução das atividades, etc..

Constitui atribuição das Ajudantes de Ação Educativa:
 Ajudar nas tarefas de alimentação, educação, cuidados de higiene e conforto diretamente
relacionados com a criança.
 Participar e desenvolver as atividades socioeducativas e recreativas no período correspondente
à componente de apoio à família.
Como atrás referimos a Creche é umas das primeiras experiências exterior ao seu círculo
familiar, por isso a articulação e intercambio entre a creche e família assume um papel relevante no
desenvolvimento da criança.
Os pais são os principais agentes responsáveis pela educação das crianças, tendo o direito de
conhecer, e contribuir para a resposta educativa que desejam para os seus filhos, pelo que se torna
indispensável uma boa comunicação entre a creche e a família.
O envolvimento dos pais tem sido sempre uma preocupação nossa e, neste sentido, há um
trabalho permanente com as famílias que têm a possibilidade de participar, em alguns projetos de
sala/grupo. Atendendo à atual situação em que vivemos (COVID19), a colaboração dos mesmos terá
de ser feita à distância, através da concretização, de alguns pedidos de resposta (através da Classe
Dojo), a algumas atividades que realizaremos com o grupo, ao longo do ano.
As Reunião de pais, no início de cada ano letivo e sempre que se justifique, serão realizadas
através de plataformas online, as quais a Instituição informará aos mesmos.
Atendimento mensal aos pais, com dia e hora pré-estabelecida, com o educador responsável de
grupo.

2. Metodologia
Na instituição temos como método de trabalho a Pedagogia de Projeto, todas as atividades da
instituição centram-se num projeto comum e em projetos que sistematizam o dia-a-dia dos diferentes
grupos, da Creche (Projeto Pedagógico da Creche) e do pré-escolar (Projeto Curricular).
“A Pedagogia de Projeto pressupõe uma visão da criança como ser competente e capaz, como
um investigador nato, motivado para a pesquisa e para a resolução de problemas. Nesta filosofia está
subjacente, portanto, um profundo respeito pela criança e pressupõe que ela possa ser cada vez mais
autónoma e capaz de gerir o seu próprio processo de aprendizagem.” (Qualidade de projeto, M.E.)
No entanto, a prática pedagógica assenta nos princípios definidos para a Creche pelo ISS e pelas
orientações curriculares, não se restringe a um só modelo, somos influenciados por outros modelos e
pedagogos, tanto na forma como perspetivamos a criança e o educador, como na organização dos
espaços e materiais.
Malagusi, pedagogo Italiano, dá um grande destaque á pedagogia dos sentidos (…)e coloca o
enfase nas crianças vendo-as como sujeitos únicos com direitos, com potencial, com plasticidade,
desejo de crescer, curiosidade, capacidade de se maravilharem, e o desejo de se relacionarem com
outras pessoas e de comunicar. As crianças pequenas são encorajadas a explorar o ambiente e a
expressar-se por si próprias, através de todas as suas linguagens naturais ou modos de expressão:
palavras, movimento, desenho, pintura, construções, escultura, teatro de sombras, dramatizações e
música. A criança é o motor do seu desenvolvimento.
Esta visão da criança aparece associado às contribuições no domínio da psicologia Cognitivista
de Jean Piaget, mas também de Bruner que nos anos 60 começou a referir e a expor a necessidade de
“aprender a aprender”. Não é importante, aprender só conceitos, o processo e os procedimentos é que
são relevantes.
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A aprendizagem significativa requer que a criança procure ativamente soluções. A
aprendizagem pela descoberta é muito mais duradoura e útil do que a baseada na memorização e no
condicionamento. A criança deve ser o centro de toda a escola, a protagonista do processo ensino
aprendizagem, em torno do qual se desenvolvem as atividades. Neste sentido, os projetos devem ser
elaborados em função dos interesses e vivências das crianças com as quais trabalhamos, tornando-os
muito abertos e pouco estruturados.
Trabalhar em pedagogia de projeto implica também uma forma diferente de entender o
educador já que este deve ser um mediador no processo de ensino/aprendizagem, competindo-lhe
programar, orientar, organizar, proporcionar recursos e animar diferentes atividades prosseguidas
pelos alunos. Não é um mero instrutor nem um simples avaliador, ele ajuda o aluno a relacionar os
novos conhecimentos com os anteriores.
Esta metodologia implica a organização do ambiente educativo, tendo em conta a criação de
contextos de bem-estar para crianças e adultos, a escuta da criança como a base da planificação, o jogo
e o brincar como motor da aprendizagem, lembrando sempre que a descoberta e a pesquisa são a
melhor forma para a criança aprender a aprender.

3. Organização do ambiente educativo
A organização do ambiente educativo refere-se ao modo como a Instituição e a Creche está
organizada, ou seja, como os diversos elementos que o compõem (espaços, materiais, pessoas, rotinas,
procedimentos, etc.) estão organizados e estruturados. O ambiente educativo é mais do que aquilo que
se vê, é algo complexo que abrange várias dimensões e está relacionado com a metodologia aplicada,
com a prática pedagógica de cada educador, com as relações desenvolvidas entre os diversos agentes
(crianças, docentes, pais, comunidade etc.)
“O ambiente educativo comporta diferentes níveis de interação: a organização do grupo, do
espaço e do tempo, a organização do estabelecimento educativo e a relação com os pais e com outros
parceiros educativos;” (OCEP)
A organização do ambiente educativo é de tal forma importante que Gardner defende que
esta é determinante nas aprendizagens das crianças, podendo mesmo ser, facilitador ou inibidor do
desenvolvimento. Malaguzi chama-lhe até, de terceiro educador, tal é a importância que atribui à
organização do ambiente educativo.
Na instituição a organização dos espaços e materiais está relacionada com os diversos grupos
de crianças que a frequentam. Assim, a caraterização do ambiente educativo passa também pela
caraterização da equipa, dos grupos, e pela organização dos espaços e materiais, dos tempos e rotinas.
Tendo em conta a pandemia Covid-19, pela qual estamos a passar, este ano houve necessidade
de reorganizar espaços dentro da Instituição, alterar rotinas e procedimentos.
No que diz respeito aos materiais que as crianças usam, procede-se de forma rotativa de modo
a assegurar a desinfeção entre utilizações. Divide-se a totalidade dos materiais em conjuntos de menor
quantidade, a utilizar interpoladamente, de modo a garantir a sua devida lavagem e secagem, duas
vezes por dia ou sempre que tal se justifique.
No que diz respeito aos espaços, tem-se o mesmo procedimento, a sala e os colchões são
lavados/desinfetados duas vezes por dia, ou sempre que seja necessário.
3.1 Organização da equipa
Na Creche cada um dos grupos de crianças tem uma equipa (Educadora e Ajudante de Ação
Educativa) e espaço definidos, contudo, pensamos nesta resposta social como um todo, como tal a
equipa também tem que ser apresentada no global. Para melhor entendermos esta dinâmica
apresentamos o seguinte quadro:
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Número
de
Elementos

Identificação
Maria do Céu Oliveira

Função

Observações

A.A.E*

Sala das
bolas

2

2

Sala
colori
da

Berçário

Grupo

2020/21

2
1

Alexandra Salgado

A.A.E*

Arminda Pires

Educadora

Lídia Abrunheiro

A.A.E*

Susana Cruz

Educadora de infância

Sandra Lucas

A.A.E*

Patrícia Luís

Auxiliar

Também responsável pelo
berçário.

Apoia as 3 salas.

*Ajudante de Ação Educativa

3.2 Berçário
O Berçário destina-se a acolher crianças dos 4 aos 12 meses e/ou idade de marcha, com
capacidade para receber 10 bebés.
É constituído por vários espaços: a sala parque, a sala de berços, zona de higiene e copa, que
comunicam entre si. Este espaço tem acesso direto ao parque exterior da creche, facilitando o acesso
ao exterior mesmo aos mais pequeninos.
3.2.1 Caraterização do grupo
O grupo dos bebés é constituído por 9 crianças, 5 do sexo feminino e 4 do sexo masculino com
idades compreendidas entre os 5 e os 12 meses.
Neste grupo, 3 crianças já frequentavam esta resposta social no ano anterior, sendo que as
outras 6 estão pela primeira vez. Estas crianças estão numa fase de muitas aquisições, que podem ser
mais rápidas para umas do que para outras, dada a diferença de idades.
Algumas crianças já se colocam de pé agarradas aos colchões. Uma criança, já começa a dar os
primeiros passos enquanto as outras, rastejam ou ainda permanecem algum tempo sentadas ou
deitadas e a rebolar nos colchões. Ao nível da alimentação, todas as crianças necessitam do auxílio do
adulto. Algumas delas ainda necessitam de dormir de manhã. Estas crianças já apreciam muito a
companhia dos adultos e gostam muito que estes comuniquem e tenham pequenas brincadeiras com
elas, disputando muitas vezes a atenção dos mesmos entre si. Um ou outro já grita e ri-se para chamar
a atenção do adulto (prestador de cuidados) e também mostra alegria perante alguns estímulos
carinhosos. São bebés que já exploram os brinquedos de sons e luzes que se encontram à sua volta e
apreciam as canções e brincadeiras com movimento.
Nesta idade é importante atender a cada criança e às suas necessidades, dar significado e
mostrar carinho a todos os momentos prestados. Quando os horários e as rotinas diárias (alimentação,
sono, higiene e mudar a fralda) são previsíveis e estão bem coordenados, é mais provável que as
crianças se sintam mais seguras e confiantes. Saber o que irá acontecer no momento seguinte, ajuda-as
a sintonizarem-se com o ritmo do dia.
Num ambiente bem organizado com objetos e atividades. interessantes, onde há a
possibilidade de exploração visual, tátil e motora, proporcionadas pelo adulto, a criança consegue
relacionar-se com o mundo ao seu próprio ritmo. Deste modo, a criança vai encontrar a estabilidade
emocional que necessita possuir nesta fase assim como a confiança e o sentido de segurança.
Segundo Gabriela Portugal “Os cuidados de rotina são momentos importantes oferecendo
oportunidades únicas para interacções diádicas, e para aprendizagens sensoriais, comunicacionais e
atitudinais”.
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No que diz respeito à caraterização familiar das crianças; 8 residem na freguesia de Almalaguês
e apenas 1 reside na Freguesia de Assafarge. Os contextos familiares deste grupo são diversos, alguns
vivem em vivendas, outros em apartamentos, uns em casa própria, outros em casa dos pais.
As habilitações literárias dos pais divergem e consequentemente as suas profissões e
renumerações. Há pais que têm apenas a escolaridade obrigatória, outros possuem formação
académica superior. As profissões também são diversas pertencem ao sector terciário, sector do
comércio e serviços (Administrativos, Enfermeiros, Ajudantes de Ação Educativa, Empregados de caixa,
Mecânico, Técnico de Turismo, Vendedor de Equipamentos Hoteleiros).Este grupo não é constante,
tanto pode aumentar como diminuir ao longo do ano. À medida que as crianças adquirem a marcha
vão, progressivamente, passando para o grupo de 1 ano. Ao longo do ano vão entrando novos bebés.
3.2.2 Organização do grupo e do tempo
Habitualmente os cuidados e rotinas são muito individualizadas e de acordo com a necessidade
de cada bebé. Não são estabelecidos horários para o grupo, cada bebé determina o seu horário de
dormir, de comer ou de brincar.
3.2.3 Organização de espaços e materiais
A copa destina-se a preparar os leites, papas e frutas e a empratar a comida que já vem
confecionada da cozinha. Está equipada com alguns armários, lava louças, frigorífico e os utensílios
necessários para a alimentação das crianças (pratos, copos, talheres, chaleira, etc.).
A zona de mudas separada, por paredes envidraçadas, da sala parque e da copa, tem um
móvel/ bancada com muda fraldas e uma banheira. As gavetas, na parte inferior do móvel, permitem
guardar os pertences de cada criança e são de acesso fácil a quem está a cuidar. Há cabides, numa das
paredes, para cada criança que frequenta esta sala.
A sala parque, com cerca de 15 m2 está dividida em duas áreas, a zona de brincadeiras e zona
de alimentação. A área de brincadeira tem colchões que protegem o chão e as paredes, e é onde as
crianças brincam enquanto estão acordadas. A área de alimentação tem cadeiras de alimentação para
poder servir refeições aos bebés sempre que necessário.
A sala dos berços, contigua à sala parque e com parede envidraçada, tem berços
individualizados e destina-se ao descanso dos bebés.
No que diz respeito aos materiais, procede-se de forma rotativa de modo a assegurar a
desinfeção entre utilizações. Divide-se a totalidade dos materiais em conjuntos de menor quantidade, a
utilizar interpoladamente, de modo a garantir a sua devida lavagem e secagem, duas vezes por dia ou
sempre que tal se justifique.
No que diz respeito aos espaços, tem-se o mesmo procedimento, a sala e os colchões são
lavados/desinfetados duas vezes por dia, ou sempre que seja necessário.
3.3 Sala das bolas
A Sala das bolas destina-se a acolher crianças a partir dos 12 meses ou marcha até aos 24
meses. A sala tem cerca de 27m2, e várias janelas que a tornam uma sala muito luminosa, tem também
uma porta de acesso ao parque exterior da Creche. O acesso ao refeitório e à casa de banho é feito por
um corredor largo e rampeado.
3.3.1 Caraterização do grupo
O grupo de 1 ano é um grupo, constituído por 9 crianças, 4 meninas e 5 meninos com idades
compreendidas entre os 12 e os 19 meses. Das 9 crianças do grupo, 3 já frequentaram a instituição no
ano anterior, 6 frequentam pela primeira vez a Creche.
É um grupo com várias crianças que completaram há pouco os 12meses, gostam de colo e
atenção individualizada, mas também gostam de andar a correr livremente pela sala. A disputa pelos
mesmos brinquedos tem sido uma constante. Desarrumam muito os brinquedos/jogos que têm à
disposição mas também alguns colaboram na arrumação dos mesmos.
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No que diz respeito ao desenvolvimento motor, neste grupo há 1 criança que ainda não
adquiriu a marcha, levanta-se e dá passadas sempre agarrada. As restantes crianças, já adquiram a
marcha levantam-se/sentam-se sozinhas, caminham livremente. Gostam de trepar mas ainda com
alguma insegurança.
Na alimentação ainda todos necessitam de ajuda para comer, 3 crianças pegam na colher e
levam alguma comida à boca, as outras pegam na colher, mas apenas para brincar, não são capazes de
levar comida á boca.
No que diz respeito ao desenvolvimento da linguagem apenas 2 das crianças já dizem algumas
palavras. As restantes apenas balbuciam.
No que diz respeito aos interesses destas crianças, estes são diversos, mas há algumas
atividades que lhe despertam mais interesse e que são sobretudo brincadeiras livres de exploração dos
espaços e materiais. Gostam de transportar objetos, encher e esvaziar, etc. Também gostam de ouvir
canções mimadas. Só conseguem estar sentados na manta por breves instantes. Para permanecerem
na manta a actividade tem que ser apelativa (canções com mímica/gestos, imagens coloridas,
dançar,...). Alguns batem palmas alegremente. Adoram sentir tudo através das suas mãos, objetos,
produtos naturais (folhas verdes e folhas secas, massas, arroz, folhas para rasgar etc.).
No exterior, gostam de brincar na casinha e andar nos carros e nas motas. Demonstram
interesse em explorar tudo que os rodeia, sobretudo, explorar os espaços que lhes são acessíveis. São
muito enérgicos e mexidos, é um grupo em constante movimento.
No que diz respeito à caraterização familiar deste grupo, 6 crianças residem na freguesia de
almalaguês, uma provém de Condeixa, outra de Miranda do corvo e outra ainda de Coimbra.
Os contextos familiares deste grupo são diversos, alguns vivem em vivendas, outros em
apartamentos, uns em casa própria e outros em casa dos pais. Quatro destas crianças têm um irmão(ã)
mais velho, as restantes cinco ainda são o primeiro filho. As habilitações literárias dos pais divergem e
consequentemente as suas profissões e renumerações. A maioria dos pais têm apenas a escolaridade
obrigatória, os restantes possuem formação académica superior. As profissões dos pais, pertencem ao
sector primário (Agricultores) e terciário, (Bombeiros, Vendedor, Assistente de loja, Seguranças;
Bancário, Eletricista; Sinergético;…)
3.3.2 Organização do grupo e do tempo
Este grupo ainda necessita de cuidados e brincadeiras muito individualizadas, por isso a
organização do tempo e do grupo ainda depende muito das necessidades de cada um. Contudo, há
horários e rotinas implementadas que ajudam a organizar o tempo e o grupo.
Mas para melhor entender a organização do tempo temos o plano semanal onde estão
definidos os horários e rotinas que se encontra em anexo (Anexo I).

3.3.3 Organização de espaços e materiais
A sala retangular, tem um espelho na parede, tem um armário embutido na parede e uma
banca de mudas. Há um armário grande com prateleiras para arrumar os diferentes materiais
encostado á parede. Tem um colchão e tem uma mesa redonda com cadeiras. Normalmente, num dos
cantos existe uma piscina de bolas coloridas onde as crianças gostam de brincar, no entanto dada a
situação da pandemia (COVID 19), não nos é possível mantê-la a funcionar, uma vez que requer
constante limpeza/desinfeção.
A porta da sala tem uma cancela porque as crianças deste grupo gostam de explorar todos os
espaços e saiam frequentemente da sala.
A sala é ampla e está desimpedida, com poucos materiais, porque neste momento é
importante que tenham um espaço para poderem andar sem obstáculos. Os jogos colocados à
disposição das crianças são de peças grandes e de fácil limpeza.
As crianças deste grupo já vão ao refeitório fazer as suas refeições.
A organização do espaço vai mudando à medida que as crianças crescem.
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No que diz respeito aos materiais, procede-se de forma rotativa de modo a assegurar a
desinfeção entre utilizações. Divide-se a totalidade dos materiais em conjuntos de menor quantidade, a
utilizar interpoladamente, de modo a garantir a sua devida lavagem e secagem, ao final do dia ou
sempre que seja necessário.
No que diz respeito aos espaços, tem-se o mesmo procedimento, a sala e os colchões são
lavados/desinfetados duas vezes por dia.
3.4 Sala colorida
A Sala colorida destina-se a acolher crianças dos 18 aos 36 meses.
A sala tem cerca de 45m2. As suas paredes são coloridas; tem uma janela e vitrais para que
entre a luz solar; tem uma porta envidraçada de acesso ao exterior da Creche. As instalações sanitárias
ficam perto da sala e o refeitório é mesmo ao lado.
3.4.1 Caraterização do grupo
O grupo da sala colorida é constituído por 11 crianças com idades compreendidas entre os 16 e
os 31 meses de idade. Neste grupo há 3 raparigas e 8 rapazes, com um desenvolvimento esperado para
a idade. É um grupo de crianças muito ativo, que brinca muito individualmente, mesmo que brinquem a
par; não conseguem partilhar os materiais/brinquedos, disputando muitas vezes o mesmo
brinquedo/jogo.
Brincam por toda a sala ainda sem respeitar espaços ou áreas de brincadeira. Disputam muito
os brinquedos. De uma forma geral ignoram a voz do adulto não respeitando pedidos ou sugestões.
O treino para o controlo dos esfíncteres tem tomado algum tempo, apesar de apenas 6 crianças
estarem envolvidas neste processo.
No que diz respeito ao desenvolvimento motor, apenas as sete crianças mais velhas do grupo
andam e correm, mostrando destreza e equilíbrio. As restantes crianças já adquiriram a marcha mas
por vezes ainda se desequilibram, existindo mesmo duas que ainda procuram afastar-se dos mais
velhos. No parque exterior ou no salão polivalente onde decorrem as atividades de expressão física
acontece o mesmo.
Em relação ao desenvolvimento da linguagem duas crianças já apresentam um discurso
compreensível para os adultos; outra criança diz algumas frases com 2/3 palavras; outras duas dizem
algumas frases com 2 palavras e as restantes apenas monossílabos, sons ou ainda gestos.
No que diz respeito aos interesses destas crianças, estes são diversos uma vez que trata-se de
um grupo misto com idades distintas; no entanto há algumas atividades que lhe despertam mais
interesse e que são sobretudo brincadeiras livres de exploração dos espaços e materiais. As mais novas,
gostam de transportar/arrastar/empurrar objetos, assim como encher e esvaziar, etc. Também gostam
de ouvir canções mimadas. As mais velhas gostam de realizar jogos de mesa (encaixes, associações ,
pequenos puzzles, correspondências,...).
O grupo, no geral, para permanecer na manta, a atividade tem que ser apelativa (canções com
mímica/gestos, imagens coloridas, histórias,...) e mesmo assim é por pouco tempo. Alguns batem
palmas alegremente.
Demonstram interesse por tudo quanto é novo e diferente. Adoram sentir tudo através das
suas mãos, objetos, produtos naturais (folhas verdes e folhas secas, massas, arroz, rolhas, paus;
conchas; etc.).
É um grupo de crianças muito enérgico e mexido; gostam de movimento; brincadeiras físicas e
de dançar.
No exterior, gostam de brincar na casinha; subir e descer no escorrega e andar nos carros e nas
motas. Demonstram interesse em explorar tudo que os rodeia, sobretudo, explorar os espaços que lhes
são acessíveis. São, em constante movimento.
No que diz respeito à caraterização familiar do grupo, sete crianças residem na freguesia de
Almalaguês, uma na freguesia de Ceira, outra na freguesia de Miranda do Corvo e outra ainda na Lousã.
Algumas vivem em vivendas/casas próprias ou alugadas, outros ainda em casa dos avós. Os contextos
10
IMP.QL.13-A

PROJETO PEDAGÓGICO DA CRECHE

“O QUE CABE NO MEU MUNDO?…”

2020/21

familiares são diferentes atendendo às condições sociais e económicas da família. Todos os pais
trabalhadores trabalham no setor terciário, o setor dos serviços e comércio (GNR; Guarda Fiscal;
Administrativo; Ajudante de Lar; Mecânico de Automóveis; Eletricista; Empregado de Restauração;
Bancário; Professor; Informático; Ajudante de Cozinha; Motorista Autocarro; Ajudante de Ação
Educativa; Contabilista; Empresário; Assistente de Loja; Cabeleireiro;…).
3.4.2 Organização do grupo e do tempo
A organização dos espaços e do grupo é feita de forma a possibilitar às crianças um ambiente
onde elas possam interagir, brincar e aprender. Esta organização, que habitualmente chamamos de
rotinas, procuram, de forma sistemática e estruturada, proporcionar às crianças diferentes momentos e
possibilidade de desenvolverem diferentes atividades. Esta rotina reveste-se de grande importância,
tanto para a criança se sentir segura, como para o seu desenvolvimento, porque, em Creche, cuidados
e educação fundem-se num só. A rotina na Creche é aberta e flexível, com atividades diversificadas
realizadas em tempos e espaços diferentes, como identificado no plano semanal, que se encontra em
anexo (Anexo I).
Este instrumento, construído tendo em conta os horários da instituição, as necessidades
básicas das crianças e o seu pleno desenvolvimento, reflete também o trabalho pedagógico da
educadora.
Para além dos horários estabelecidos (entradas e saídas, almoço, lanche, sesta, etc.), neste
plano, destaca-se a forma como são organizados os tempos na sala. Entre as 9h e as 10h, realiza-se o
acolhimento, ou seja, a hora de receber as crianças que vão chegando, dedicando-lhe alguma atenção
individualizada. Às 10h é hora de sentar e estar em grande grupo para cantar os bons dias, conversar;
ouvir uma história; jogar; seguindo-se depois um período para diferentes atividades: modelar; fazer
grafismos; pintar; brincar livremente, etc. De seguida, antes e depois do almoço há um tempo dedicado
à higiene individual, segue-se depois a sesta, o lanche e mais um período de brincadeira na sala ou no
exterior.
Uma vez por semana, e visto estarem numa fase importante para a aquisição e
desenvolvimento de competências, realizamos a prática do exercício físico, no Salão Polivalente.
3.4.3 Organização de espaços e materiais
Esta sala tem uma banca de mudas e um armário para guardar os pertences de cada criança
(roupas, fraldas, toalhetes, cremes, etc.), que em cima tem dispostas as garrafas de água individuais,
para que as crianças possam beber sempre que queiram. Tem um armário embutido onde são
guardados os catres para a sesta. Tem um armário com prateleiras onde estão alguns jogos acessíveis
ás crianças, junto deste, há uma mesa redonda com cadeiras adequadas á altura das crianças,
formando uma zona de atividade. Aproveitando um murete numa das paredes da sala organizamos a
área da pista. Junto do colchão há uma prateleira com uma caixa de animais e jogos de construção.
Noutra área, tem mobiliário em miniatura (mesa) e alguns utensílios domésticos para brincar ao faz de
conta. Há um pequeno sofá e um caixa de livros encostado a outra parede que faz a área de leitura.
A sala é ampla e apesar dos espaços estarem bem definidos não estão ainda identificados e
necessitam de ser completados com imagens, trabalhos das crianças, fotos e outros materiais.
A organização do espaço e dos materiais vai mudando ao longo do ano tendo em conta os
projetos, os interesses e sugestões das crianças.
4. Fundamentação das opções pedagógicas

Este projeto pedagógico integra, para além pedagogia de projeto, os acontecimentos
espontâneos que se transformam em experiências e aprendizagens significativas para a realização
integral da mesma.
É nos primeiros anos de vida que as crianças desenvolvem competências essenciais ao seu
desenvolvimento futuro, por isso, e atendendo aos interesses e às características gerais da criança
desta idade, a intenção deste projeto pedagógico, pretende centrar-se na própria criança, na
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descoberta do seu corpo, das suas capacidades, da sua autonomia mas também, no prazer de descobrir
o mundo em seu redor, a natureza e os animais.
Sendo assim, este projeto assenta no que as crianças nesta idade são capazes, nas suas
potencialidades e na forma como aprendem. A ação nesta etapa da vida é essencialmente corporal e o
brincar é tão importante ao desenvolvimento duma criança, como falar, comer, dormir. A criança nos
seus primeiros anos de vida, utiliza a brincadeira como uma forma de linguagem que permite
compreender, expressar-se, desenvolver os seus interesses, as suas aptidões e as suas possibilidades de
bom relacionamento com os outros. O ato de brincar envolve aspetos ligados à expressão corporal com
a coordenação do movimento e do equilíbrio; à expressão dramática, pois assume diferentes papéis,
trocas de experiências, entende e faz entender, cumpre as regras, partilha e constrói a sua
personalidade, etc.. É principalmente nesta fase inicial que a criança precisa de liberdade de expressão
para o desenvolvimento da psicomotricidade, adquirindo com isso a autonomia de seus movimentos. A
prática da educação física facilita a aquisição de novas competências motoras e a apropriação, por
parte da criança, do seu esquema corporal, formando assim uma imagem positiva do seu corpo.
Através das experiências a criança vai aperfeiçoando seus movimentos e despertar os seus sentidos
para que seja capaz de através deles observar e conhecer o meio que a rodeia. Sentir, saborear, cheirar,
ver e ouvir são as formas que a criança tem de conhecer os objetos, os cheiros, as plantas, os frutos, os
animais,... Através da exploração/manuseamento, a criança tem a possibilidade em adequar seus
gestos e movimentos à realidade, não descartando várias outras possibilidades de uso.

5. Objetivos Operacionais
Os objetivos deste projeto para trabalhar ao longo do ano com os três grupos da Creche
(Berçário, Sala das Bolas-1 ano e Sala Colorida 1e2 anos) mas cada um deles será operacionalizado de
forma diferente em cada um dos grupos atendendo às suas idades e interesses das crianças e dos
adultos.
Porque queremos que este projeto se adapte às caraterísticas de cada grupo, e que enquadre
as iniciativas das crianças, de forma a que estas tenham voz ativa no seu desenvolvimento, poderão
surgir durante o ano outros pequenos projetos.
Os principais objetivos deste projeto pedagógico são:
 Descobrir e conhecer progressivamente o seu corpo tomando consciência de si mesmo e
dos seus sentidos, utilizando-os para descobrir o que nos rodeia;
 Utilizar a linguagem oral de forma ajustada às diferentes situações de comunicação
habituais.
 Conhecer a biodiversidade da comunidade descobrindo o que nela existe (plantas, animais,
recursos naturais, etc.) explorando-a através dos sentidos;
 Continuar a promover uma alimentação saudável e equilibrada, incentivando ao consumo
de mais frutas, legumes/verduras e á redução dos açucares.

6. Plano de atividades sociopedagógicas
O plano de atividades sociopedagógicas da Creche apresenta os objetivos para a creche,
procurando desmembrar cada um em objetivos operacionais e concretos para cada grupo.
Evidenciamos estratégias e atividades para atingir os objetivos. O plano de atividades socio pedagógicas
encontra-se em anexo (ANEXO II)
Contudo, o trabalho pedagógico, deve apresentar um carácter dinâmico, aberto à mudança e
às possíveis sugestões do grupo, aos imprevistos e aos ajustes que se revelem necessários,
possibilitando, assim, aprendizagens que sejam significativas e a sua concretização com sucesso. O
plano de atividades sociopedagógicas é um conjunto de intenções que poderão, ou não, ser
concretizados.
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6.1 Metodologia de divulgação
O projeto pedagógico é construído no início de cada ano letivo, pela educadora, e é
apresentado aos pais, contando também com a sua colaboração em algumas atividades. Para além da
apresentação do projeto, no início de cada ano letivo, são ainda elaborados e expostos na plataforma
Classe Dojo, os planos semanais de cada grupo.
Poderão ainda acompanhar o desenvolvimento do projeto através fotos ou pequenos filmes
que iremos disponibilizando nos portfólios das crianças na já referida plataforma.

7. Avaliação
A avaliação, em educação de infância, assume uma dimensão marcadamente formativa, pois
trata-se, essencialmente, de um processo contínuo e interpretativo que se interessa mais pelos
processos do que pelos resultados e procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de
modo a que vá tomando consciência do que já conseguiu e das dificuldades que vai tendo e como as vai
ultrapassando.
Avaliar é um ato pedagógico que requer uma atitude e um saber específico que permitam
desenvolver estratégias adequadas, tendo em conta os contextos de cada criança e do grupo no
respeito pelos valores de uma pedagogia diferenciada.
Neste sentido, compete ao educador:
Avaliar a sua intervenção
Avaliar, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos educativos,
bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo.
Avaliar o projeto pedagógico
Estabelecer de acordo com o seu projeto pedagógico, os critérios que o vão orientar na
avaliação tanto dos processos como dos resultados.
Avaliar a criança
Considerando que a avaliação é realizada em contexto, qualquer momento de interação,
qualquer tarefa realizada pode permitir ao educador a recolha de informação sobre a criança e o grupo.
Utilizar técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados que possibilitem sistematizar e
organizar a informação recolhida (registos de observação, grelhas de observação, portefólios,
questionários, entrevistas,…), permitindo “ver” a criança sob vários ângulos de modo a poder
acompanhar a evolução das suas aprendizagens, ao mesmo tempo que vai fornecendo aos educadores
elementos concretos para a reflexão e adequação da sua intervenção educativa. A construção do PI
tem por base todas informações.
Comunicar aos pais
Comunicar aos pais e encarregados de educação, o que as crianças sabem e são capazes de
fazer, através de uma informação global escrita, das aprendizagens mais significativas de cada criança,
realçando o seu percurso, evolução e progressos.
Esta comunicação é feita através do registo de avaliação, entregue no final de cada semestre, a
duração do plano Individual.
A construção do Plano Individual tem em vista a criação de estratégias e contextos facilitadores
no desenvolvimento de cada criança. Tendo como principal função a melhoria da qualidade das
aprendizagens, a avaliação implica, no quadro da relação entre a Creche, a família e a escola, uma
construção partilhada que passa pelo diálogo, pela comunicação de processos e de resultados. O plano
individual é revisto de 6 em 6 meses.
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9. Validação
Observações:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________

_________________________
A Educadora

________________________
A.A.Educativa

__________________________
P’la Direcção

Os Pais
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