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1. Caraterização do grupo
O grupo da sala azul é constituído por 22 crianças, 12 do sexo masculino e 10 do sexo feminino. É um grupo
heterogéneo com 17 crianças de três anos e, 5 de quatro anos de idade. A grande maioria das crianças deste grupo (16)
transitaram juntas da Creche, apenas 1 frequenta pela primeira vez a instituição e as restantes (5) faziam parte de um
outro grupo do pré-escolar. O grupo embora seja maioritariamente constituído por crianças e famílias portuguesas, há
também 3 crianças com ascendentes cabo-verdianos e brasileiros. Quase todas as crianças vivem na freguesia de
Almalaguês, com exceção de 1 que vive numa aldeia de um conselho vizinho, e a grande maioria utiliza o carro
particular como meio de transporte.
É um grupo barulhento, falam uns por cima dos outros demonstrando muita dificuldade em escutar e esperar pela
sua vez. Algumas crianças ainda brincam por toda a sala sem respeitar as diferentes áreas e brincadeiras dos colegas.
De uma forma geral o grupo demonstra dificuldades no cumprimento de regras.
Já todas as crianças adquiriram o controlo diurno dos esfíncteres, demonstrando autonomia nas idas á casa de
banho, na higiene das mãos etc. Durante a sesta a maioria das crianças, de 3 anos, ainda necessita de fralda.
A grande maioria das crianças demonstram autonomia à mesa, manuseando os talheres corretamente, contudo,
uma pequena parte ainda necessita de ajuda e incentivo para comer, uns porque são muito seletivos nos alimentos,
outros porque brincam e conversam com os colegas.
Quase todas as crianças revelam grande destreza motora, andam, correm, saltam… e gostam de mostrar as suas
capacidades físicas. Há apenas 3 crianças que não revelam muito gosto pela prática de expressão motora preferindo
ficar sentados ou jogos mais calmos. Cerca de metade do grupo demonstra dificuldade ao nível da motricidade fina,
têm dificuldade em pegar corretamente nos diferentes objetos de escrita e, cerca de um terço ainda não tem definida a
mão dominante.
Na sua maioria, as crianças deste grupo gostam de cantar e, apreendem com facilidade canções e músicas novas.
A linguagem oral começa a ser utilizada como um verdadeiro meio de comunicação, embora as crianças se
encontram em diferentes níveis de desenvolvimento, enquanto umas apresentam um vocabulário mais diversificado e
expressivo outras apresentam dificuldades em expressarem-se corretamente. Grande parte das crianças elabora frases
estruturadas, registando-se apenas 3 crianças com maior dificuldade em organizar o seu discurso.
Começam a utilizar linguagem matemática utilizando “mais” e “menos” para fazer comparações etc. Fazem contagens
orais e começam a resolver pequenos problemas do dia-a-dia.
Estão despertos para o que os rodeia e identificam com relativa facilidade diferentes condições atmosféricas. Gostam
de sair para a horta, e para a mata, brincando e inventando brincadeiras ao ar livre.

1.2 Interesses e necessidades
Este grupo tem demonstrado muito gosto em brincar na rua, calçar as botas e explorar os diversos espaços
exteriores. Gostam de mexer na terra, nos paus, nas folhas, de trepar montes e observar o que os rodeia. Gostam de
animais e plantas e demonstram curiosidade sobre os insetos e pequenos bichos que vão observando.
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Da caraterização deste grupo ressalta a necessidade de trabalhar mais sobre a área do desenvolvimento pessoal e
social sobretudo no domínio da interiorização de atitudes e valores em especial a partilha/generosidade, a
responsabilidade e a cooperação.

2.

Metodologias

Avaliar cada ano que passa, avaliar as crianças, os diferentes grupos e as atividades tem-me feita pensar, perceber
que as crianças são naturalmente muito curiosas e que é preciso estar atento às suas questões e que estas têm muito
mais motivação para aprender quando são elas a fazer a pergunta. Participam ativamente, envolvem-se procurando,
pesquisando, colocando hipóteses e dando ideias. Esta tomada de consciência tem-me feito pensar e refletir sobre
algumas questões que se prendem com a minha intencionalidade educativa, a minha forma de adequar a minha
prática, a minha ação às necessidades das crianças , implicando também uma reflexão sobre a forma como faço a
observação, o planeamento, e a avaliação. Sigo a metodologia de trabalho projeto, aplicada na instituição, mas a
prática pedagógica não se restringe a um só modelo, sou também influenciada por outros modelos e pedagogos, tanto
na forma como perspetivo a criança, o trabalho do educador ou mesmo a organização dos espaços e materiais.
O Construtivismo, a psicologia cognitivista de jean Piaget, ou mesmo Bruner ressaltam a necessidade de ensinar aos
alunos o processo da sua própria aprendizagem. Deixa de ser importante aprender só conceitos e passa-se a dar uma
enorme importância aos procedimentos, às estratégias cognitivas que conduzem os alunos às suas próprias
aprendizagens, mas também se tem em conta as normas, os valores e os princípios que estão subjacentes ao contexto
e processo de aprendizagem. A aprendizagem pela descoberta é muito mais duradoura e útil do que a baseada na
memorização.
Aprender é “aprender a aprender” como diz Dewey. Isto é, aprender é um ato que para além dos conteúdos obtidos,
desenvolve o aluno enquanto “aprendente”. Esta metodologia inscreve-se numa conceção construtivista da
aprendizagem que, perspetiva a construção da aprendizagem nas interações sociais. O Trabalho de Projeto desenvolvese em grupo, logo em confrontos, com conflitos cognitivos, com questionamentos, conversas e debates de ideias e
pontos de vista diferentes. Cada um constrói o conhecimento, mas esta construção faz-se num processo de interação
com os colegas (nos pequenos grupos formados ou no grande grupo), com a educadora, com a instituição, com a
comunidade.
Ao colocar a criança como o centro de todo o processo ensino aprendizagem, em torno do qual se desenvolvem as
atividades e os projetos curriculares, estes tornam-se necessariamente mais aberto e pouco estruturado porque se vai
desenvolvendo em função dos interesses e vivências das crianças.
Nesta metodologia, o meu papel de educador tem como princípio a seriedade de relacionamento adulto criança, (a
pedagogia de escuta) este relacionamento é fundamentado, não na hierarquia de quem sabe e quem não sabe, mas
numa parceria centrada em torno de projetos visando (ambos, adultos e crianças) a conquista de saberes. O educador é
um mediador do processo ensino/aprendizagem.
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Para desenvolver esta metodologia de trabalho com as crianças, não posso deixar de me envolver e envolver
também e, de modo consistente, os pais e toda a equipa pedagógica (incluindo ajudantes de ação educativa ou outros
agentes educativos).

3.

Organização do Ambiente Educativo

A organização do ambiente educativo foi repensada e reorganizada em função deste tempo diferente que vivemos COVID 19- Houve necessidade de mobilizar e gerir os recursos educativos, criar e manter as necessárias condições de
segurança, de acompanhamento e de bem-estar das crianças.

3.1. Organização do Grupo
Como suporte e apoio ao trabalho pedagógico a desenvolver com as crianças encontram-se na parede da sala
diversas tabelas e registos, visíveis e de fácil acesso às crianças. Tabela diária de presenças, mapa de organização das
áreas, calendário, quadro de projetos, mapa de comunicações, contar, mostrar ou escrever. Estes são instrumentos de
regulação da vida do grupo. Todos as tabelas e registos têm objetivos específicos, quer para as crianças, quer para os
adultos, sendo fundamentais para organizar a vida do grupo, para planeamento, avaliação e registo de experiências/
vivências.
Dentro da sala de atividades não há um horário rígido, há rotinas que se repetem diariamente, mas de uma forma
descontraída. Estas rotinas dividem-se entre momentos em grupo e momentos de pequeno grupo ou individuais:
Tempo de reunião – Este é o tempo de grande grupo e habitualmente serve para contar/ouvir histórias, discussão de
temas da vida real, Reflexão, resolução de conflitos, fazer jogos e decidir o que /como fazer durante o dia.
Há também algumas propostas para explorar e descobrir alguns materiais e objetos orientados para conteúdos
curriculares: matemática, ciências, física, biologia, artes plásticas, leitura e escrita, etc.
Tempo de organização e avaliação – Todos os dias, no final do lanche, vou procurar instituir um tempo de reflexão
individual para avaliar o dia. No final da semana, a sexta feira, é dedicada sobretudo à conclusão e arrumação de
trabalhos e materiais. É tempo de selecionar e organizar os trabalhos nos portefólios.
Este tempo é fundamental para que as crianças aprendam a avaliar/refletir sobre si e as suas ações, sobre as diferentes
atividades, sobre que gostam mais ou menos. Esta avaliação, realizada com as crianças, é uma atividade educativa, que
vou implementando e desenvolvendo, mas é fundamental para o desenvolvimento pessoal e social de cada um e é
também, também uma base de avaliação para o educador.
O Tempo das oficinas/áreas – é um tempo para brincar/explorar individualmente ou em pequeno grupo. É um
momento em que a criança pode escolher, entre as diversas opções da sala (construção, expressão plástica,
matemática, ciências, letras e números…) o que quer fazer.
O dia começa habitualmente com um momento em grupo – a reunião (que é realizada habitualmente no centro da sala
com as cadeiras individuais dispostas em círculo). Depois seguem-se diversas atividades individuais ou em pequenos
grupos nas diferentes áreas escolhidas pelas crianças. (Nas diversas áreas/oficinas está afixada a capacidade do espaço
para que as crianças possam fazer a escolha) …
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Com um aumento significativo do tempo ao ar livre temos realizado muitas atividades em grande grupo na rua,
embora muitas vezes as brincadeiras e descobertas sejam individuais.

3.2. Organização do Espaço e dos Materiais
A organização dos espaços da sala azul foi pensada em função das intenções educativas para o grupo de crianças
de 3 e 4 anos. A sala possui janelas que permitem uma boa iluminação natural e arejamento, e diversos placares para a
exposição de trabalhos/ registos, permitindo dar prova do trabalho que é desenvolvido. A estrutura da organização da
sala azul é definida por áreas/oficinas de atividades. Os materiais são facilmente acessíveis dispostos em prateleiras e
estantes permitindo que as crianças possam escolher, de forma autónoma, aquilo que desejam. Por uma questão de
higienização e segurança os diferentes materiais e jogos (das diferentes áreas) estão organizados por dias. Os materiais
foram selecionados e organizados em caixas de forma a permitir a sua desinfeção e quarentena necessária.
Cada criança tem a sua cadeira, devidamente identificada, que desloca para as diferentes áreas da sala.
Na oficina das letras e dos números há um quadro de giz, jogos de letras e números. As crianças podem desenhar ou
fazer os jogos disponibilizados.
Na oficina das descobertas há um armário com várias caixas contendo elementos naturais (pedras, paus, pinhas, areia,
conchas…) há também livros relacionados com estes temas, há ainda plantas e animais. É uma área para brincar,
experimentar, observar, fazer composições com os materiais, etc.
Na área da expressão plástica podem fazer-se desenhos, colagens, pinturas, recortes e modelagem. Há um armário
onde as crianças podem procurar os seus materiais de desgaste individuais (canetas, lápis, cola, tesoura, etc).
Na área de Jogos de mesa são disponibilizados vários jogos de associação, puzzles, jogos de encaixe, lotos, etc.
Na área de construção há sempre um ou dois jogos de construção e carros ou animais. É uma área para brincar no
chão, e que procura desenvolver a imaginação e criatividade da criança.

3.3. Organização do Tempo
As rotinas diárias são fundamentais para o desenvolvimento integral de cada criança, uma vez que desta forma se
vão apercebendo da estrutura dos acontecimentos do dia, permitindo que as crianças antecipem o que se segue,
proporcionando-lhes sentimentos de maior segurança. O plano semanal e o dia a dia do grupo da sala azul está
organizado tendo por base uma rotina diária, intencionalmente planeada em diferentes momentos para corresponder
aos interesses e necessidades das crianças.
O acolhimento das crianças é feito até às 9h30/10h. as atividades de grupo/sala decorrem até às 12h, hora a que as
crianças vão almoçar. Após o almoço o grupo é dividido e as crianças de 3 anos e, as de 4 anos que tem necessidade de
repouso, fazem a sesta, enquanto o grupo dos mais velhos fica com o grupo de 5 anos. Depois da sesta as crianças vão
brincar, na sala ou na rua, ou desenvolver alguma atividade que esteja planeada. Entre as 16h/16h30 é servido o
lanche. Depois do lanche as crianças voltam às atividades programadas para o grupo até às 17h30. A partir desta hora
os grupos do pré-escolar juntam-se no mesmo espaço para brincadeiras mais livres e autónomas.

Pág. 6 de 9
IMP.QL.13-A

PROJETO CURRICULAR DA SALA AZUL – 3 E 4 ANOS

“VIVA A VIDA”

4.

2020/21

Opções e prioridades curriculares
As minhas opções e prioridades curriculares tentam conjugar várias as entradas: das orientações curriculares, que

conduzem e orientam o trabalho na educação pré-escolar; O projeto educativo da instituição “CO(N)VID(A)”, que
pretende pensar na vida para além da pandemia; o projeto curricular do pré-escolar, que incide na ideia de colocar a
criança no centro do seu processo de aprendizagem; o grupo de crianças da sala azul (3 e 4 anos) e o seu grande
interesse pelo espaço exterior e pelos animais; e por fim o meu percurso como educadora, os meus princípios e a
forma como conduzo a minha prática pedagógica.
Todas estas entradas deram origem ao projeto curricular de grupo “Viva a Vida”. Este projeto pretende, levar as
crianças descobrir as várias formas de vida, reconhecendo em cada uma delas significado e importância. Quero, com
elas celebrar a VIDA e aprender a respeitar todas as formas de vida.
Considerando o planeta como um todo, a Terra apresenta uma incrível biodiversidade. A biodiversidade diz respeito à
variedade de formas vivas que existem no nosso planeta, desde micro-organismos até grandes plantas e animais.
A biodiversidade é extremamente vasta e essencial para o equilíbrio do ambiente em que vivemos. A biodiversidade
apresenta importância ambiental, econômica, social e até mesmo cultural. Entretanto, apesar de conhecermos sua
importância, somos também responsáveis por sua destruição.
As minhas prioridades curriculares visam também, contribuir para a formação de cidadãos responsáveis,
autónomas, solidárias, que conhecem e exercem o seu direito e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com
espírito democrático, pluralista, critico e criativo. No decorrer das atividades importa que a criança pense, reflita sobre
as suas ações, que experimente e vivencie de forma a aprender a respeitar e a cooperar com os outros.
Os valores são fatores que são construídos ao longo das vivências do ser humano com o meio que o rodeia, estes
pressupõem formas de ser ou agir conhecidas geralmente como desejáveis.
No desenvolvimento dos diferentes projetos de investigação e, nas diferentes atividades serão sempre abordadas, de
forma integrada, as diferentes áreas de conteúdo: Área de formação pessoal e Social, área de Expressão e Comunicação
(domínio da educação Física; domínio da educação artística; domínio da expressão oral e abordagem à escrita; domínio
da matemática), e Área de conhecimento do mundo.

4.1 Objetivos
Este projeto que, pretende dar vida a outros pequenos projetos ou “episódios”, focados numa questão/problema,
pretende colocar a criança a planear e a conduzir pequenas investigações, porque a partir “do brincar” surgem as
aprendizagens e atividades mais organizadas. Tem como objetivos:
•

Identificar diferentes espécies de vida (Humanos, animais, plantas, fungos… e até vírus)

•

Conhecer diferentes características em cada espécie (cor, forma, revestimento, como se alimentam,
como se reproduzem, onde vivem…)

•

Descobrir a importância de todas as espécies de vida e identificar diferentes ecossistemas,
desenvolvendo atitudes de respeito e cuidado.
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4.2 Plano anual

O plano anual operacionaliza os objetivos atrás propostos, subdividindo cada grande objetivo em objetivos
operacionais. Apresenta estratégias e atividades para atingir as metas propostas.
(Anexo I)

4.3. Relação com a família e parceiros
Neste projeto e atendendo á idade das crianças a família é um importante parceiro.
Este ano não foi possível contar com a participação dos pais na elaboração do projeto, mas, pretendo envolver a família
no processo educativo promovendo a vinda dos pais á escola (se tal for possível) para desenvolverem atividades
relacionadas com os projetos. Mesmo não sendo possível a presença física encontramos uma forma de comunicar,
através da plataforma Classdojo. Esta plataforma tem permitido uma comunicação diária e individual com os
encarregados de educação, tem permitido mostrar semanalmente um resumo das atividades, tornando-se no meio de
comunicação privilegiado.
4.4 Metodologia de divulgação do projeto
A divulgação do projeto será feita através:
•

Da plataforma “Classdojo” e da partilha semanal de fotos e dinâmicas de trabalho ;

•

Nos diálogos com os Pais nas reuniões/atendimentos;

•

Através do Facebook da instituição e do Website

5. Referências bibliográficas
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6. Validação
Observações:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________
A Educadora

________________________
A.A.Educativa

__________________________
P’la Direcção

Os Pais

Pág. 9 de 9
IMP.QL.13-A

PLANO ANUAL

2020/21

“VIVA A VIDA” PROJETO CURRICULAR DA SALA AZUL – 3 E 4 ANOS
Calendarização

•
De setembro a
Dezembro

De setembro a
dezembro

Recursos
Objetivos

Metas/indicadores

Atividades/Ações

Humanos

Físicos/
Materiais

E.I.
A.A.E

Materiais de
desgaste; livros;
vídeos;
equipamento
Ed.F

E.I.
A.A.E
Nutricionis
ta

Vídeos; horta;
plantas;
Copa para
confeção de
alimentos;

E.I.
A.A.E
Nutricionis
ta

Frutas;
legumes; aveia;
iogurtes;

Rotinas de higiene; vídeos
informativos; jogos, atividades
de expressão plástica;

E.I.
A.A.E
familias

WC adequados;
Vídeos;
Cartazes
informativos;

Brincadeiras na rua;
desenvolver atividades de
escuta; de tato, de audição;
experiências;

E.I.
A.A.E

Matérias de
ciências (lupas,
caixas,
balanças…)

Identificar diferentes espécies de vida (Humanos, animais, plantas, fungos… e até vírus)
Conhecer o corpo Humano,
descobrir formas,
caraterísticas, capacidades

Desenvolver noções e hábitos
de Alimentação saudável

Que todas as crianças
sejam capazes de
desenhar a figura
humana
Qua ao almoço, as
crianças, comam
regularmente saladas e
legumes
Que as crianças comam
com satisfação lanches
menos processados
(menos açucares)

De setembro a
dezembro

Desenvolver atitudes e práticas
de higiene saúde e segurança

Que as crianças sejam
autónomas na sua
higiene

De setembro a
junho

Ser capaz de usar os sentidos
como ferramenta de
observação para identificar
propriedades

Que 10 crianças sejam
capazes de levantar
questões/problemas

Prática semanal de educação
física; atividades de
desenvolvimento do esquema
corporal; canções mimadas;
animações, grafismos;
Experiências com alimentos;
sessões de esclarecimento;
cultivo de vários de legumes na
horta; confeção de saladas
coloridas com as crianças;
Confeção de lanches com as
crianças; provar e introduzir
mais fruta nos lanches;
Alternância e criatividade na
confeção;

Financeiros

Avaliação/Indicadores

PLANO ANUAL
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Calendarização

•
De setembro a
junho
De janeiro a
junho

Outubro a
junho

De março a
junho

•

De outubro a
junho

De setembro a
junho

Recursos
Objetivos

Metas/indicadores

Atividades/Ações

Humanos

Físicos/
Materiais

Financeiros

Conhecer diferentes características em cada espécie (cor, forma, revestimento, como se alimentam, como se reproduzem, onde vivem…)
Conhecer os nomes e descrever
caraterísticas de animais e
plantas

Que as crianças
identifiquem 5 animais
e plantas

Histórias; vídeos; brincadeiras
de exploração na rua; jogos de
associação; leitura de imagens;

E.I.
A.A.E

Vídeos; livros;
computador;
espaço exterior;

Identificar e descrever as
caraterísticas, morfologia e
hábitos de vários animais
(locomoção, revestimento,
reprodução)
Identificar algumas
plantas/árvores nativas da
comunidade

Ser capaz de classificar,
organizar os animais
por espécies

Jogos de associação; histórias;
observações; pesquisas; jogos
de motricidade; expressões
plásticas, dramática;

E.I.
A.A.E

Vídeos; livros;
computador;
espaço exterior;

Identificar 3 árvores
nativas da nossa
comunidade

Passeios pela mata; recolha de
elementos da natureza;
pesquisas; expressão plástica;
registos vários;

E.I.
A.A.E
famílias

Reconhece e descreve um ciclo
de vida de uma planta
(semente, planta, flor, fruto)

Ser capaz de ordenar a
sequência de vida de
uma planta

Trabalhos na horta; plantações;
experiências; registos gráficos;
sequencias;

E.I.
A.A.E

Espaços
envolventes;
Imagens,
Sons,
Histórias
canções
Horta; plantas;
sementes;
materiais
desgaste;

Descobrir a importância de todas as espécies de vida e identificar diferentes ecossistemas, desenvolvendo atitudes de respeito e cuidado.

Identificar e conhecer
caraterísticas do meio onde
vive

Ser capaz de recolher
dados e fazer
observações (utilizando
instrumentos como
lupas, balança…)

Desenhar na rua; passeios e
visitas no meio envolvente;
leitura de imagens; caças ao
tesouro; leitura de mapas e
pistas;

E.I.
A.A.E
Autocarro
da
instituição

Conhecer as diferentes
estações do ano e as suas
características

Relacionar as estações
do ano e as suas
caraterísticas

Registar no mapa do tempo as
condições atmosféricas;
canções temáticas; atividades
plásticas; recolha de elementos
naturais;

E.I.
A.A.E

Matérias de
ciências (lupas,
caixas,
balanças…);
Materiais
desgaste;
Vídeos;
Materiais
desgaste;
Espaço
envolvente;

Avaliação/Indicadores

PLANO ANUAL

2020/21

“VIVA A VIDA” PROJETO CURRICULAR DA SALA AZUL – 3 E 4 ANOS
Calendarização

Recursos
Objetivos

Metas/indicadores

Atividades/Ações

Humanos

De dezembro
a junho

Cuida responsavelmente de
uma planta ou animal

Ter uma planta/animal
na sala/horta,
responsabilidade do
grupo

Culturas na horta; sementeiras;
plantações; tabelas para
registar cuidados;

E.I.
A.A.E

De março a
junho

Diferenciar tipos de paisagem e
relaciona-os com animais e
plantas, reconhecendo
diferentes ecossistemas

Associar 5 animais a
diferentes
ecossistemas

Histórias; vídeos; leituras de
imagens; pesquisas no
computador; animais e
caraterísticas (alimento,
revestimento, locomoção);
visitas;
Observar os animais e insetos
da nossa horta; observar o
crescimento das plantas; fazer
registos;

E.I.
A.A.E

De setembro a
junho

Valorizar e respeitar animais e
plantas valorizando a sua
importância para o equilíbrio
ecológico

Fazer culturas
biológicas na horta

E.I.
A.A.E

Físicos/
Materiais
Horta; espaço
envolvente;
plantas;
equipamentos
da horta;
Livros;
computador,
espaço
envolvente;
autocarro
instituição
Horta;
equipamentos
da horta;
Materiais de
observação;

Financeiros

Avaliação/Indicadores

