“Aprender a Aprender”

A criatividade, cooperação, comunicação e a meta-competência aprender a aprender é a skill mais importante
para o futuro.”
(Pedro Santa-Clara, Professor Catedrático e Diretor da “Escola 42 – Lisboa)
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Introdução

A pandemia de covid-19 teve e, continua a ter, um grande impacto económico e social em todo o mundo.
No ensino o impacto já se faz sentir na forma de funcionamento das escolas, que em todo o mundo estão a adaptarse às novas regras de higiene e segurança sanitária.
Como qualquer crise, obrigou à adoção de medidas de contingência, implementando novas formas de organização,
novas formas de comunicar, novas formas de ensinar e aprender. Esta crise colocou-nos perante aquilo que é o melhor
de nós: a capacidade extraordinária de nos readaptarmos, de aprender formas diferentes de fazer, formas diferentes
de ser. “Aprender a Aprender” é um exercício que todos: adultos, crianças precisam de fazer continuadamente.
Este projeto pretende, que depois desta paragem inesperada, repensemos a forma de fazer, de ensinar de forma a que
estamos a dar ferramentas de futuro às crianças.
No âmbito do projeto educativo da instituição “Co(N)VID(A)”, reiteramos a nossa vontade de “aprender a aprender”
reiterando a vontade de colocar as crianças no centro dos projetos, continuando também a defender a preservação do
ambiente.
Este projeto descreve os pontos comuns desta resposta social, mas só fica completo (ou faz sentido) pelos projetos
curriculares de grupo que apresentam a caraterização de cada grupo, definindo objetivos e as metodologias de cada
educadora.

1.

Contextualização do Pré-escolar

O pré-escolar é uma das respostas sociais do CPBESA e destina-se a todas as crianças com idades compreendidas
entre os 3 e os 5 anos de idade. O Centro paroquial de Bem Estar Social de Almalaguês é uma instituição sem fins
lucrativos, com várias respostas sociais (Creche, pré-escolar, CATL, Centro de Dia, SAD, ERPI), situado em Almalaguês.
Almalaguês, é uma freguesia do concelho de Coimbra que, apesar da proximidade com a cidade, mantém muitas
caraterísticas de aldeia rural com muita ligação à terra e à agricultura de subsistência. Mantém a sua identidade cultural
com características muito próprias, com usos e costumes muito enraizados.
Este ano letivo, as 46 crianças a frequentar esta resposta social, estão divididas em dois grupos heterogéneos: o
grupo da sala Verde, e o grupo da sala Azul. O grupo da Sala Verde tem 22 crianças de 3 e 4 anos. O grupo da Sala Azul
tem 24 crianças de 4 e 5 anos.
A grande maioria das crianças inscritas provêm da freguesia de Almalaguês, as que aqui não residem têm ligações com a
freguesia através de laços familiares ou por ser o local de trabalho dos pais. A maioria dos pais trabalha na cidade de
Coimbra sobretudo no setor terciário de comércio e serviços: policias, enfermeiros, engenheiros, cabeleireiros,
empregadas de escritório ou de balcão, cozinheiros, condutores, etc.
O edifício do pré-escolar, “colado” ao lado direito do edifício da igreja tem 3 salas de atividades. Tem 2
conjuntos de casas de banho (uma para meninos e outra para meninas). Tem uma sala de acolhimento e um hall
amplo que dá acesso a todas as salas do pré-escolar.
No exterior tem um parque com uma estrutura para trepar e escorregar, tem uma caixa de areia e uma oliveira.
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Mas o Pré-escolar é apenas uma das várias respostas sociais da instituição e, embora cada uma tenha um espaço
próprio, há partilha de recursos e de espaços. O refeitório, situado entre o edifício da Creche e o edifício do préescolar, é comum ao pré-escolar, à Creche e ainda serve as refeições às crianças do 1ºciclo de Almalaguês.
No edifício da Creche, do lado esquerdo da igreja, há alguns espaços que utilizamos: o salão polivalente usado para a
prática semanal da educação física; o gabinete das educadoras; os vestiários, etc. Tendo em conta esta partilha de
espaços, este ano, houve necessidade de reorganizar rotinas e horários de forma a uma utilização alternada e segura.

1.1 Estratégias pedagógicas e organizativas previstas das componentes educativas e de apoio à família.
As componentes letiva e de apoio á família estão organizadas tal como descrito no projeto educativo de acordo com
o artigo 12ºda Lei-Quadro nº5/97.
A componente letiva são os períodos específicos planificados e orientados pela educadora, para o desenvolvimento
das atividades curriculares com o seu grupo.
A componente letiva do grupo dos 3/4 anos é das e das 9:30h às 12:30h e das 15h às 17h.
A componente letiva do grupo dos 4/5 anos é das 9h às 12h e das 14:30h às 16h30.
A Componente de Apoio á família integra as entradas, as saídas, as refeições e os períodos de interrupções letivas.
Estes períodos são acompanhados pelas auxiliares sob a orientação das educadoras e decorrerão, sempre que possível,
num espaço alternativo, com atividades de interesse essencialmente lúdico garantindo a qualidade de todo o tempo
que as crianças permanecerem no estabelecimento. Estas atividades não são programas já que o tempo de animação
socioeducativo deve ser mais solto e íntimo, menos estruturado, vocacionalmente mais aberto à informalidade, à
ausência de sistematicidade e multiplicidade de respostas. Como estas atividades têm sobretudo um cariz socializante
normalmente juntamos as crianças de forma a promover a partilha intergrupos.

1.2 Atividades de complemento curricular
Anualmente promovemos algumas atividades de complemento curricular, recorrendo a entidades especializadas
quer dentro das nossas instalações quer em espaços exteriores. Este ano e, tendo em conta todas as restrições, não
serão desenvolvidas/promovidas por agora, quaisquer atividades.
1.3 Previsão dos intervenientes e definição de papéis
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 as seguintes
competências:
•

Acompanhar a evolução da criança e estabelecer contato com os pais no sentido de se obter uma ação
educativa integrada.

•

Organizar e aplicar os meios educativos em ordem ao desenvolvimento integral da criança, nomeadamente
psicomotor, afetivo, intelectual, social e moral.

•

Elaborar o projeto curricular de grupo e participar na construção do projeto educativo da instituição em
colaboração com outros técnicos.
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Manter atualizados os diversos registos de planificação, de execução das atividades, etc;

Constitui atribuição das Ajudantes de Ação Educativa:
•

Ajuda nas tarefas de alimentação, educação, cuidados de higiene e conforto diretamente relacionados com a
criança.

•

Participa e desenvolve as atividades socioeducativas e recreativas no período correspondente á componente
de apoio á família.

1.4 Participação das famílias e parceiros/comunidade
O processo de colaboração com os pais tem efeitos na educação das crianças e ainda consequência no seu
desenvolvimento e até nas aprendizagens dos adultos que desempenham funções na sua educação, pelo que
procuramos estabelecer uma relação de proximidade entre a educadora e os encarregados de educação, existindo
abertura para a troca de ideias e sugestões e para resolver problemas das crianças em conjunto. Para continuar a
estreitar laços com a família estabelecemos a plataforma Classdojo”, uma plataforma que nos tem permitido dar e
receber informações e sugestões.
Há uma dinâmica institucional muito própria procurando facilitar esta relação, que por força das circunstâncias também
se adaptou:
•

Reunião de pais, no inicio de cada ano letivo e trimestralmente (on line, através de zoom ou outra plataforma)

•

Atendimento mensal aos pais, agendado individualmente, com o educador responsável de grupo.

•

Entrega individual dos registos de avaliação no final de cada período. Os pais são convidados a vir à escola para
que se inteirem do desenvolvimento dos seus filhos.

•

Participação dos pais nos projetos e ações/atividades do grupo ou resposta social.

Mas, não só a família, como também o meio social em que a criança vive que influência a sua educação, beneficiando a
escola da conjugação de esforços e da potencialização de recursos da comunidade para a educação das crianças e dos
jovens. Neste âmbito estabelecemos anualmente algumas parcerias com algumas entidades e instituições que nos
ajudam a concretizar os projetos e a enriquecer todo o contexto educativo nomeadamente:
•

Escola Básica de Almalaguês com quem articulamos algumas atividades, preparamos alguns dias
comemorativos, festas, etc.

•

Biblioteca anexa de Almalaguês com a qual desenvolvemos a ideia de biblioteca “vai e vem”.

•

Junta de Freguesia de Almalaguês com a qual contamos também como parceira para ser eco escola.

•

Escola Superior de educação de Coimbra com a qual colaboramos como educadoras cooperantes recebendo
alunos estagiários.

Atualmente não podemos realizar algumas das atividades e parcerias anteriormente estabelecidas mas aguardamos
poder voltar de novo a estar em comunidade.

2.

Fundamentação das opções curriculares

A construção e gestão do currículo na educação pré-escolar tem como referência as Orientações Curriculares para a
Educação Pré-escolar, que se baseiam nos objetivos globais pedagógicos definidos pela Lei Quadro (Lei nº5/97, de
Fevereiro). Contudo as orientações curriculares não pretendem ser um programa, antes assumem uma perspetiva
orientadora para o desenvolvimento da ação pedagógica em jardim de infância. Criam a possibilidade de fundamentar
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diversas opções educativas e, portanto, vários currículos, em função dos grupos de crianças, do projeto educativo da
instituição e de todo o contexto social. As áreas de conteúdo são como âmbitos do saber, com uma estrutura própria e
com pertinência sociocultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também
atitudes e saber fazer.
Área de Formação Pessoal e Social – considerada como área transversal, pois tendo conteúdos e intencionalidade próprios, está presente em
todo o trabalho educativo realizado no jardim de infância. Esta área incide no desenvolvimento de atitudes, disposições e valores, que permitam
às crianças continuar a aprender com sucesso e a tornarem-se cidadãos autónomos, conscientes e solidários.
Área de Expressão e Comunicação – entendida como área básica, uma vez que engloba diferentes formas de linguagem que são indispensáveis
para a criança interagir com os outros, dar sentido e representar o mundo que a rodeia. Sendo a única área que comporta diferentes domínios, é
precedida de uma introdução que fundamenta a inclusão e articulação desses domínios.
Domínio da Educação Física – constitui uma abordagem específica de desenvolvimento de capacidades motoras, em que as crianças terão
oportunidade de tomar consciência do seu corpo, na relação com os outros e com diversos espaços e materiais.
Domínio da Educação Artística – engloba as possibilidades de a criança utilizar diferentes manifestações artísticas para se exprimir, comunicar,
representar e compreender o mundo. A especificidade de diferentes linguagens artísticas corresponde à introdução de subdomínios que incluem
artes visuais, jogo dramático/teatro, música e dança.
Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita – o desenvolvimento da linguagem oral é fundamental na educação pré-escolar, como
instrumento de expressão e comunicação que a criança vai progressivamente ampliando e dominando, nesta etapa do seu processo educativo.
Importa ainda facilitar, nesta etapa, a emergência da linguagem escrita, através do contacto e uso da leitura e da escrita em situações reais e
funcionais associadas ao quotidiano da criança.
Domínio da Matemática – tendo a matemática um papel essencial na estruturação do pensamento, e dada a sua importância para a vida do dia
a dia e para as aprendizagens futuras, o acesso a esta linguagem e a construção de conceitos matemáticos e relações entre eles são
fundamentais para a criança dar sentido, conhecer e representar o mundo.
Área do Conhecimento do Mundo – é uma área em que a sensibilização às diversas ciências é abordada de modo articulado, num processo de
questionamento e de procura organizada do saber, que permite à criança uma melhor compreensão do mundo que a rodeia.

O projeto curricular “Aprender a aprender” surge da necessidade de nos reinventarmos depois de um período
de pandemia que nos obrigou a uma paragem abrupta. Aprender a aprender é “a disposição e capacidade do sujeito
para organizar e regular a sua própria aprendizagem; para regular eficazmente o seu tempo; para resolver problemas;
para adquirir, processar , avaliar e assimilar novo conhecimento; e para aplicar novo conhecimento e skills numa
diversidade de contextos – em casa e no trabalho, na educação e na formação” (Comissão Europeia , 2004).
Trata.se de uma competência metacognitiva, promotora e garante da autonomia do sujeito aprendente, mediante a sua
capacidade para analisar, planear, monitorizar e avaliar os seus próprios processos de aprendizagem em situação
(Flavell, 1979; Wenden, 1991).
Esta atitude de permanente disponibilidade para a educação cultiva-se desde o início da vida, com uma educação rica e
geradora de indivíduos equipados com ferramentas para aprender e querer aprender. A educação é um contínuo, do
nascimento à idade adulta. Até aos seis anos é um período critico para o desenvolvimento de aprendizagens
fundamentais, bem como para o desenvolvimento de atitudes e valores estruturantes para aprendizagens futuras.
Porque atualmente estamos num momento crítico da história da Terra queremos continuar a desenvolver a educação
ambiental, desenvolvendo o espírito critico, bem como a consciencialização dos problemas ambientais, procurando
transformar pessoas e comunidades passivas em agentes ativos, capazes de refletir sobre problemáticas ambientais e
apresentar soluções para essas problemáticas. (Gonçalves, Pereira, Azeiteiro e Pereira, 2007)

3.

Metodologia
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A metodologia de projeto é a opção educativa da instituição para organizar e sistematizar as diferentes respostas
sociais que trabalham com crianças. O projeto educativo da instituição, elaborado para três anos, estabelece objetivos
e metas a desenvolver nos diferentes projetos curriculares de grupo, que são elaborados anualmente pelas
educadoras tendo em conta o seu grupo de crianças.
“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. p.131)
O Construtivismo está subjacente a esta forma de trabalhar, mas a prática pedagógica não se restringe a um só modelo,
somos também influenciados por outros modelos e pedagogos, tanto na forma como perspetivamos a criança, o
trabalho do educador ou mesmo a organização dos espaços e materiais.
Com o projeto “Aprender a Aprender” pretendemos evidenciar o protagonismo da criança no processo ensino/
aprendizagem, a importância do educador como mediador do processo, um “ativador” das competências das crianças
para que estas construam aprendizagens significativas, tornando-as competentes “capazes de saber fazer em ação”.
Esta metodologia implica uma dinâmica de interação, em que se articulam as iniciativas das crianças e as propostas do
educador.
Brincar torna-se um meio privilegiado para promover a relação entre crianças e entre estas e o educador, facilitando o
desenvolvimento de competências sociais e comunicacionais e o domínio progressivo da expressão oral. Proporciona,
de igual modo, outras conquistas, tais como, ter iniciativas, fazer descobertas, expressar as suas opiniões, resolver
problemas, persistir nas tarefas, colaborar com os outros, desenvolver a criatividade, a curiosidade e o gosto por
aprender, que atravessam todas as áreas de desenvolvimento e aprendizagem na educação de infância, constituindo
condições essenciais para que a criança aprenda com sucesso, isto é, “aprenda a aprender”.

3.1 Organização do Ambiente Educativo do pré-escolar
O ambiente educativo deve estar organizado de forma a ser um suporte do trabalho curricular e da sua
intencionalidade. “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)
O ambiente educativo não é só o espaço físico ou os objetos e materiais didáticos, é também a forma como este está
organizado e concebido, é também onde e como se desenvolve a planificação, organização e avaliação. O ambiente
educativo é um conjunto de situações, aprendizagens proporcionadas ou dinamizadas pela instituição escola, para a
promoção de um leque variado de aprendizagens, que incluem a aquisição de conhecimento, o desenvolvimento de
competências, a promoção de valores e a vivência de práticas.
A construção do ambiente educativo é participada por todos mas cabe aos educadores do pré-escolar organizar e
enriquecer, organizando materiais, dinâmicas e as rotinas tendo em conta a dinâmica institucional, as suas prioridades
curriculares, os grupos/crianças e a sua identidade pessoal. Este ano (atendendo ao estado de pandemia Covid-19)
reorganizamos ar todos os espaços da instituição, alteramos rotinas, horários e procedimentos. Arranjamos formas
diferentes de trabalhar em grupo e individualmente.
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3.2 Organização dos Espaços e s Materiais
No pré-escolar há 3 salas. A sala verde é a sala de atividades do grupo de 3 /4 anos. A sala Azul é a sala de
atividades do grupo de 4/5 anos. As salas de atividades estão divididas em pequenas áreas de brincadeira (construção,
letras e números, jogos de mesa, etc). A terceira sala é denominada a sala dos cantinhos e, é utlizado pelos dois
grupos para brincarem sobretudo ao “faz de conta”.
Por uma questão de higienização, organizamos os jogos e materiais para cada dia da semana.
Há ainda uma sala da televisão que serve para acolher as crianças d manhã, na hora de almoço e ao final do dia.
O hall do pré-escolar é espaçoso e permite aceder com facilidade às diversas salas. É o local onde estão colocados os
cabides e prateleiras com os pertences das crianças.

3.3 Organização dos Grupos
O grupo da sala Azul é constituído por 22 crianças de 3 e 4 anos. O grupo da sala verde é constituído por 24 crianças
de 4 e 5 anos. Cada grupo tem uma educadora e cada educadora estabelece o seu plano de trabalho e tem a sua forma
de organizar o grupo/trabalho, esta organização aparece descrita no projeto curricular de grupo.
O plano semanal de grupo, apresenta as rotinas e horários do grupo, descreve atividades, espaços, materiais.
A componente de apoia à família (entrada/saída) junta as crianças dos dois grupos no mesmo espaço e promove
brincadeiras livres fora das salas de atividades.
Tem sido nossa preocupação negociar com as crianças e implicá-las na definição e cumprimento de regras de
utilização dos espaços.

3.4 Organização do tempo
A organização do tempo é também muito importante quando esta é adequada ás características e necessidades do
grupo. “Uma rotina é educativa quando porque é intencionalmente planeada pelo educador e porque é conhecida pelas
crianças que sabem o que podem fazer nos vários momentos e prever a sua sucessão, tendo a liberdade de propor
modificações”. (Ministério da Educação, 1997) Mas a distribuição do tempo está relaciona com a organização do
espaço e dos grupos. O plano semanal operacionaliza o trabalho desenvolvido pelo grupo, sistematizando horários,
espaços e atividades. Cada educadora organiza o tempo letivo tendo em conta as horas de entrada/saída, as horas das
refeições, etc. (Anexo I)

3.5 Organização da Equipa
Trabalhar em equipa tem sido sempre a filosofia da instituição e, nos dias de hoje (contingência) este trabalho têmse revelado de extrema importância, para fazer face aos novos procedimentos e necessidades dos dois grupos de
crianças. Cada grupo de crianças tem uma educadora e uma ajudante de ação educativa, mas as duas partilham a
responsabilidade de atender aos diversos grupos nas entradas e saídas. Cabe a esta equipa proporcionar um ambiente
calmo, seguro e acolhedor, estabelecendo uma boa comunicação e entendimento quanto aos objetivos, e as estratégias
previstas para os concretizar.
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Porque utilizamos os mesmos espaços e alguns materiais, partilhamos e promovemos atividades comuns. Há um
trabalho colaborativo entre a equipa docente promovendo a continuidade e as mesmas intencionalidades educativas.
A instituição tem ainda outras respostas sociais e outros serviços em edifícios contíguos pelo que a equipa do préescolar integra uma equipa ainda maior implicada numa dinâmica institucional própria. Desta dinâmica institucional
importa salientar:
•

Reunião de Coordenação – a qual reúne a Diretora Técnica, a Coordenadora Pedagógica e a Coordenadora de
CATL (mensal)

•

Reunião de Ajudantes de Ação Educativa – a qual reúne todas as Ajudantes de Ação educativa com a Diretora
Técnica e a Coordenadora pedagógica (mensal)

•

Reunião de Educadores de Infância (reúne as educadoras da creche e do pré-escolar

•

Reunião geral de infância – a qual reúne Todas as pessoas afetas á infância com a Diretora Técnica (trimestral)

4.

Avaliação

O termo “avaliar” remete para a atribuição de um valor, por isso, a avaliação é muitas vezes entendida como a
classificação da aprendizagem. Mas avaliar em educação pré-escolar não envolve nem a classificação da aprendizagem
da criança, nem o juízo de valor, centra-se na documentação do processo, na descrição, nos registos, de modo a
valorizar as suas formas de aprender e os seus progressos.
“A avaliação na educação pré-escolar é reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação para a aprendizagem e
não da aprendizagem. É, assim, uma avaliação formativa por vezes também designada como “formadora”, pois referese a uma construção participada de sentido, que é, simultaneamente, uma estratégia de formação das crianças, do/a
educador/a e, ainda, de outros intervenientes no processo educativo”. (orientações curriculares)
Esta perspetiva de avaliação contextualizada, baseada em registos de observação e recolha de documentos situados no
contexto, realizada ao longo do tempo, em situações reais, é também designada “avaliação autêntica” esta forma de
avaliar tem particular importância na educação pré-escolar, porque é parte integrante e fundamental do
desenvolvimento curricular e inseparável da prática educativa. Importa observar, registar e documentar. Por isso
fazemos uma avaliação contínua das crianças e

com as crianças, avaliamos em equipa e com as famílias e a

comunidade.

4.1. Avaliação com as crianças
Importa avaliar com as crianças o decorrer das atividades/dia/semana para que possam refletir, aprender a pensar
sobre o processo. É fundamental envolver a criança na sua avaliação, descrevendo o que fez, como e com quem, como
poderia continuar, melhorar ou fazer de outro modo, tomando, assim, consciência dos seus progressos e de como vai
ultrapassando as suas dificuldades. Instituímos o portefólio como instrumento de avaliação, porque mais do que uma
coleção de trabalhos é uma seleção feita e refletida pela criança e pelo educador ao longo de todo o ano. Nele constam
evidências e reflexões críticas de todo o trabalho desenvolvido, e ao qual os encarregados de educação têm acesso
sempre que o desejem.

4.2 Avaliação das crianças
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Observar o que as crianças fazem, dizem e como interagem e aprendem constitui uma estratégia fundamental de
recolha de informação. Para registar e documentar o que a criança sabe e compreende, como pensa e aprende, o que é
capaz de fazer, quais são os seus interesses, é indispensável a utilização de estratégias diversificadas:
Registos de observação - Registos de episódios/acontecimentos que consideramos significativos;
Grelhas de observação - (tipo chek list) onde vamos conferindo diferentes níveis de desenvolvimento da criança
Portefólio - É um instrumento de avaliação construído pelas crianças e pelo educador e permite visualizar os seus
progressos e…

4.3 Avaliação com a Equipa
A avaliação com a equipa, educadora /ajudante de ação educativa, é feita diariamente, de forma informal,
procurando sempre adequar estratégias, definir pequenos objetivos a atingir individualmente ou em grupo.
As reuniões semanais de educadoras também permitem avaliar o trabalho desenvolvido e as dinâmicas de projeto.
A avaliação dos projetos curriculares de grupo é feita por cada educadora ao longo do ano letivo tendo em conta os
objetivos e metas estabelecidos.
Nas reuniões gerais de infância avaliamos não só as atividades realizadas, como também todo o trabalho
desenvolvido pelo grupo, Creche e Pré-escolar, de forma a melhorar a qualidade da resposta educativa

4.4 Avaliação com as Famílias e comunidade
Anualmente, o pré-escolar, realiza um inquérito de satisfação à comunidade educativa e promove regularmente
reuniões com os encarregados de educação no sentido de avaliar o impacto dos projetos e o funcionamento da
instituição
Habitualmente o número de famílias participantes nas diversas atividades era um indicador de avaliação. Neste
momento não sendo possível a participação de muitas pessoas externas nas atividades, teremos que pensar outras
formas de avaliação.
A avaliação com os parceiros será feita através da monotorização dos projetos/parcerias estabelecidos.

5.

Objetivos
Mudar a forma de pensar, de ensinar, de aprender e de ensinar a aprender é algo que requer, da parte do

educador, um posicionamento diferente.
•

Estimular o hábito de participação envolvendo ativamente as crianças na tomada de posições e
implementação de ações;

•

Motivar para a necessidade de mudança de atitudes e adoção de comportamentos saudáveis e
sustentáveis no quotidiano, ao nível pessoal, familiar e comunitário;

•

Contribuir para a criação de parcerias e sinergias locais na perspetiva da implementação de um
desenvolvimento sustentável;

Para alcançar estes objetivos vamos centrar-nos nas crianças, nas suas experiências e saberes de modo a que
elas se envolvam em todo este processo. Este projeto é transversal ás diversa áreas do desenvolvimento e flexível, e
visa transformar crianças e adultos em futuros cidadãos ativos e responsáveis., procurando envolver toda a instituição e
a comunidade.
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Plano de Ação

Para atingir os objetivos atrás descritos elaboramos um plano de ação (que se encontra em anexo) com várias ações a
realizar ao longo do ano com as crianças do pré-escolar, algumas das atividades/ações envolvem toda a comunidade
educativa e a até a comunidade envolvente e diversas entidades.

7.

Projetos curriculares de grupo
Tendo em conta estes objetivos gerais cada educadora apresenta o projeto curricular adequado ao seu grupo

de crianças, os seus interesses e necessidades, especificando os seus objetivos e seu plano de trabalho para o próximo
ano letivo.
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Recursos
Calendarização
De 13 a 16/10
Semana da
alimentação
Conselho Eco
Escola

30/10/21
Bolinhos e
Bolinhós

Objetivos
Sensibilizar as crianças para a
importância de uma alimentação
saudável e sustentável

- Proporcionar às crianças a
oportunidade de serem membros
ativos na tomada de
decisões/sugestões na melhoria
da conduta para com o meio
ambiente.

Comemorar esta data festiva
típica da nossa comunidade
Cantando e dançando

Metas/indicadores

Atividades/Ações

Que 75% das crianças
entenda a importância de
comer saudável

Histórias: “do prado ao prato”
“o meu corpo é um tesouro”
Grafismos, experiencias

- Que houvesse a
participação de 2 entidades
externas à escola
Que 75% das crianças
pratiquem a filosofia
Eco escola

Debates
Visionamento de filmes
Apresentações das crianças
Questões/propostas

Que 75% das crianças
vivencie esta tradição

Pedir os bolinhos no adro da
igreja
Construção de adereços
alusivos a esta época

Comemorar o S. Martinho com
magusto

Que 80% das crianças
participe ativamente na
construção do magusto

Recolha de materiais,
Fogueira, canções , história
projetada

Comemorar a data festiva com
uma festa de natal envolvendo a
família á distancia
“O Natal é?...

Que 100% das crianças
participe na festa
Que 75% dos pais participe
no desafio proposto

Confeção do lanche
- Confeção de cartão
Partilha de vídeos elaborados
pelas famílias descrevendo:
“Para nós o Natal é….

Comemorar esta data cantando
no adro da igreja

Que 80% das crianças
participe nesta atividade

Aprender canções tradicionais
das janeiras
Construção de coroas

Identificação de situações a
melhorar/desenvolver na nossa
escola e na comunidade

Que haja a participação de 2
entidades externas;
Que 75% das crianças
pratiquem a filosifia Ecoescola

Debates
Visionamento de filmes
Apresentações das crianças
Questões/propostas

11 de novembro
São Martinho
18/12/21
Festa de
Natal

06 /01/21
Janeiras

Conselho
Eco escola

Humanos
Educad.
Auxiliares
nutricionis
ta
Educad.
Auxiliares
Pais,
Represent
ante da
autarquia,
rep.
Outras
entidades
Educad.
Auxiliares
Comunida
de .
Educad.
Auxiliares

Educad.
Auxiliares
Pais e
demais
funcionári
os da inst.
Educad.
Auxiliares

Educad.
Auxiliares
Pais,
Represent
ante da

Físicos/
Materiais

Financeiros

Avaliação/Indicadores
Construção de cartaz sobre as
diferenças entre alimentos
saudáveis/não saudáveis

Sala
Polivalente
Instituição

Realização ada ata.

Instituição e
Meio
envolvente
Material de
desgaste
Sala
Polivalente
Material de
desgaste

Através de registos gráficos e orais.
Número de crianças que desenha e
fala sobre isto.

Sala
Polivalente
Material de
desgaste

Instituição
Material de
desgaste

Através de registos gráficos e orais.
Número de crianças que desenha e
fala sobre isto.

Registos gráficos
Registos orais
Número de crianças que desenha e
fala sobre isto.
Através de registos fotográficos
Número de crianças que desenha e
fala sobre isto.
Realização ada ata.
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autarquia,
rep.
Outras
entidades
Carnaval

19/03/21
Dia do pai

Março
20/21/03/21
Dia da floresta e
Primavera

22/03/21
Dia da água

De a 22/04/21
Semana ser +
verde (Dia da
Terra)

Que cada criança construa o
seu disfarce

Assinalar este dia com uma
mensagem (imagens e música)
através da nossa plataforma

Que 75% dos pais visualize a
mensagem

Escolha de musica/melodia
Construção do texto/letra
Tocar diversos instrumentos
musicais

Trazer um especialista da
floresta (GIPS)

- ações de sensibilização
Plantação de arvores

Chamar a atenção das crianças
para a poluição do mar e
importância que cada um (cada
casa) tem na sua preservação

Que todas as crianças
participantes na atividade
percebam como é que os
esgotos chegam ao mar

Construção da aldeia / e dos
esgotos que levam ao mar
Experiências; observação

Comemorar o dia da Terra
Conhecer pontos fortes de
sustentabilidade da comunidade

Que todas as crianças
participantes fiquem a
conhecer um espaço verde e
bio reserva na comunidade
Que as crianças sejam
capazes de identificar 2
árvores nativas da nossa
comunidade
Que todas as crianças
participem na visita ao
parque eólico

Caminhada pela reserva natural
da Sr. Da Alegria

Sensibilizar para a importância da
floresta com palestra de
sensibilização e plantação de
árvores

Conhecer arvores nativas da
nossa comunidade

Março

- Desfile de carnaval/
Baile de carnaval
-Construção dos disfarces

Brincar ao carnaval
construindo um disfarce com
materiais reutilizáveis

Conhecer formas de utilização da
energia do vento

Caminhadas na mata;
Identificação das várias
espécies observadas;
Construção de moinhos,
experiências, grafismos etc
Visita ás eólicas

Educad.
Auxiliares
Pais
Comunida
de

Sala
Polivalente
Meio
envolvente
Material de
desgaste

20€

Através de registos fotográficos
Registos gráficos
Registos orais
Número de crianças que desenha e
fala sobre isto.
Construção de lembrança/cartão
para o pai

Educad.
Auxiliares
Pais
Comunida
de

Sala
Polivalente
Meio
envolvente
Horta da
joaninha
Material de
desgaste

Através de registos fotográficos
Registos gráficos
Registos orais
Número de crianças que desenha e
fala sobre isto
Construção de cartazes

Construção de uma cartaz
informativo

Assoc.
Mil voz

Numero de participantes na
caminhada

Numero de árvores identificadas no
espaço exterior da escola

Projeto a desenvolver.
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Dia da mãe

Assinalar este dia com uma
mensagem (imagens e música)
através da nossa plataforma

Que 75% dos pais visualize a
mensagem

7/5/21
Dia dos moinhos

Comemoração do dia dos
moinhos com Passeio Anual
Conhecer o vento como uma
energia alternativa
Comemorar o dia da Criança

Fazer a visita e descobrir o
potencial da energia eólica

01/06/21
Dia da Criança
Conselho
Eco escola

Junho
Festa de
Encerramento

Avaliar o trabalho desenvolvido

Comemorar o encerramento do
ano letivo e a conclusão de mais
um ciclo/ festa finalistas

Que 75% das crianças
participem nesta
comemoração
Que haja a participação de 2
entidades externas à escola
Que 75% das crianças
pratiquem a filosofia
Eco escola
Que todas as crianças e pais
dos finalistas participem na
festa de encerramento;

2020/21

Escolha de musica/melodia
Construção do texto/letra
Tocar diversos instrumentos
musicais
Visita aos moinhos

Construção de lembrança/cartão
para a mãe

Desenvolver várias atividades
do interesse da criança

Registos fotográficos e gráficos das
crianças

Apresentação dos diversos
trabalhos desafios realizados;

Construir tabela de verificação
Redação da acta

- musica/teatro
- construção do convite
- confeção de adereços.

Viagem e visita de estudo a definir
posteriormente.

Educad.
Auxiliares
Pais

Sala
Polivalente
Material de
desgaste

Registos gráficos
Registos orais
Número de crianças que desenha e
fala sobre isto.

