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1. Caraterização do grupo
O grupo da sala verde é constituído por 24 crianças, 14 raparigas e 10 rapazes. Destas 24 crianças, 11 têm ou fazem
4 anos até ao final de dezembro 2020, assim como 13 já fizeram ou vão fazer 5 anos, até ao final de dezembro 2020, há uma
criança que faz os 6 anos este ano. Das 24 crianças 21 crianças já frequentavam o pré-escolar, 11 já estavam juntas o ano
anterior fazendo parte do grupo dos 3 anos, as outras 10 crianças estavam com outra educadora, no grupo misto de 4/5
anos; as restantes 3 crianças entraram pela primeira para o pré-escolar.
É um grupo um pouco barulhento enquanto brinca, pois envolvem-se de tal maneira nas brincadeiras que querem
sempre ter voz perante o outro. No entanto, durante uma conversa em grande grupo ou a ouvir uma história na manta, já
conseguem escutar ou ficar em silêncio por algum tempo.
A grande maioria já está familiarizado com as novas regras da sala, que tiveram de ser implementas face à situação
atual em que vivemos por causa do COVID19. No entanto há algumas crianças que estão em fase de aprendizagem desta
nova dinâmica pois só regressaram em setembro.
A maioria do grupo, como constatado anteriormente, é constituída por raparigas. Estas, gostam de brincar com
bonecos, pedem para desenhar, recortar e colar. Os rapazes na sua maioria, gostam de jogar à bola, brincar com carros, e
todo o tipo de jogos de construção.
Na área do desenvolvimento pessoal e social, os mais velhos demonstram autonomia na higiene e nas atividades de
vida diária embora ainda necessitem de ajuda para apertar botões e atacadores. Necessitam de continuar a desenvolver
valores como a colaboração e entreajuda.
As crianças no geral necessitam de desenvolver a capacidade de atenção e concentração, o empenho e a
persistência nas diversas atividades.
Na área da expressão motora global apresentam todos um desenvolvimento adequado á idade e a prática semanal
da expressão motora ajuda a desenvolver pequenas dificuldades.
Na motricidade fina há um pequeno grupo de crianças que ainda apresenta algumas dificuldades no
manuseamento da tesoura de recorte.
Na expressão musical as crianças, para além das músicas tradicionais, têm demonstrado gosto por músicas mais
atuais e interesse em tocar diferentes instrumentos musicais. Tanto as raparigas como os rapazes gostam de dançar e
movimentar-se ao ritmo da música.
Na área da expressão plástica todos gostam de experimentar novos desafios. A preferência da maioria das crianças
do grupo é a utilização de lápis nas suas produções. No grafismo há uma grande diferença de evolução, uma parte do grupo
já desenha a figura humana com roupas e adereços, enquanto a outra parte desenha a figura humana simples, o sol, …
Na linguagem oral o grupo apresenta algumas dificuldades não só de articulação das palavras como na construção
do discurso. Gostam de histórias contadas quer com o recurso aos livros/computador, quer com recurso à dramatização.
Gostam de participar em dramatizações assumindo o papel das personagens de uma história.
Na área da matemática vão utilizando uma linguagem adequada, fazem contagens, comparam quantidades e
tamanhos, estão a adquirir as noções de número e quantidade, formas geométricas e procuram resolver pequenos
problemas do dia-a-dia.
Na área do conhecimento do mundo os animais são o que mais despertam interesse no grupo. Gostam de
pesquisar e observar.
De uma forma geral, há que trabalhar nas crianças: A autonomia, a concentração/compreensão, a expressão oral
(concordância, articulação, dicção), as regras, aprender aceitar e cumprir regras, o respeito pelo outro e pelos materiais
(relações pessoais e sociais), respeitar a sua vez de fala, falar um de cada vez, tempo de tarefa e a partilha.

1.1 Interesses e necessidades
É um grupo ativo, participativo e interessado. Gosta de passear pelo exterior e explorar o meio envolvente;
observar e recolher materiais, plantas e animais, gosta de calçar as botas e ir cuidar da horta. Já está mais virado para o
“porquê das coisas”, gosta de participar com ideias e sugestões.
Existem algumas dificuldades na linguagem quer a nível da articulação quer a nível da organização do discurso em
ambas idades das crianças. Para além disto existe um pequeno grupo de crianças que mostra também necessidade de se
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manter focado e concentrado, em atividades mais dirigidas (por ex.: ouvir uma história, manter uma conversa em grande
grupo, realizar um puzzle na mesa, …).
2.

Metodologias

As crianças chegam ao jardim-de-infância com vidas, experiências, níveis de desenvolvimento e formas de abordar
as realidades muito diferentes. O meu papel como educadora é ajudar a criança no seu desenvolvimento, orientar as suas
ações e permitir-lhes novas descobertas. Considero que a pedagogia de projeto é um meio privilegiado para promover esta
pedagogia diferenciada onde as características individuais das crianças deverão ser levadas em conta, uma vez que se parte
das necessidades e interesses das crianças para o elaborar.
A metodologia utilizada na instituição é a metodologia de projeto. Esta metodologia encara a criança como
protagonista do processo ensino aprendizagem, em torno do qual se devem desenvolver as atividades. “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.)
Segundo Vasconcelos (1991, p.44) “compete a cada educador encontrar o seu [modelo de planificação],
procurando tornar coerente o seu modo de pensar e de agir, os seus valores em articulação com aquilo que o
Conhecimento (…) nos diz sobre como as crianças crescem, se desenvolvem e aprendem”.
Pozuelos Estrada (2007) refere que o trabalho de projeto é a resposta que melhor prepara para o mundo
profissional, dando acesso aos interesses e necessidades das crianças, bem como capacita cidadãos/ãs, no futuro, a serem
seres capazes de interagir criticamente.
A MTP requer que seja aplicado um olhar interdisciplinar, uma vez que todos os saberes devem ser explorados
numa dinâmica multidisciplinar.
Durante toda a evolução do projeto existem processos que lhe são inerentes: os processos de “negociação” e
“consenso”. Estes tornam-se imprescindíveis à sequência da metodologia de trabalho de projeto.
Para Vasconcelos (2012) o trabalho de projeto divide-se em 4 fases: Fase I (definição do problema), Fase II
(planificação e desenvolvimento do trabalho), Fase III (execução) e a Fase IV (divulgação/avaliação). Fases essas que se
cruzam, gerando o conhecimento, a capacidade de imaginação, autonomia, participação e de previsão.
Tendo como base esta metodologia, procurarei proporcionar às crianças um ambiente educativo desafiante e
estimulante que permita diferentes explorações, levando as crianças a encontrarem, por si mesmas, as melhores formas de
resolver problemas que desafiam a sua curiosidade e estimulam a reflexão visando o conhecimento.
Procurarei proporcionar aprendizagens nas diversas áreas de conteúdo com jogos, materiais e atividades que
possibilitem ao grupo momentos de descoberta, de aprendizagem e de novas aquisições. Darei especial atenção à promoção
do respeito pela natureza, através da educação ambiental e da implementação do Programa Eco Escolas.
Transversal a estas aprendizagens estará também a educação rodoviária, para os valores, para a cidadania, através
das diversas atividades, da vivência de tradições da comunidade e das regras e rotinas da sala.
3.

Organização do Ambiente Educativo

Tendo em conta o desenvolvimento e bem-estar da criança procuro organizar o espaço e materiais de forma a que este
seja um recurso do desenvolvimento curricular.
Para além da necessidade de disponibilizar e utilizar materiais estimulantes e diversificados deve também proceder à
organização do grupo e do tempo procurando que todo o ambiente educativo contribua para o desenvolvimento da criança.
Este ano, e atendendo ao estado de pandemia do Covid-19, tive necessidade de reorganizar a sala de maneira
diferente, alterar rotinas, procedimentos e arranjar formas diferentes de trabalhar em grupo e individualmente.
3.1. Organização do Grupo
Para melhor organizar a vida do grupo estão estabelecidos tempos e rotinas especificas como o tempo em grupo,
tempo nas diferentes áreas, brincadeiras livres, etc.
Na dinâmica da sala procuro sempre envolver os mais velhos com os mais novos, apoiando e criando laços, trabalhando
assim as zonas de ZDP. Quando é necessário constituir grupos procuro sempre que tenham crianças de diferentes idades.
Há ainda tabelas e registos, visíveis e de fácil acesso às crianças: tabela de presenças; mapa da distribuição das crianças
pelas diferentes áreas da sala, tabela de aniversários, calendário anual onde se faz o registo da passagem do tempo.
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É pretendido ainda construir mais algumas grelhas que permitam o registo (evidencias) dos trabalhos nos diferentes
projetos caso se verifique que esta é pertinente.

3.3. Organização do Espaço e dos Materiais
A sala destinada ao grupo misto de 4 e 5 anos é grande e possui janelas que permitem uma boa iluminação natural e
arejamento. Tem diversos placares para a exposição de trabalhos/ registos, permitindo dar prova do trabalho que é
desenvolvido.
A sala está organizada em áreas/oficinas de atividades (construção, ciências, jogos de mesa, letras e números,
expressões, histórias e oficinas da tecnologia). As áreas estão identificadas pelo nome e por um símbolo/imagem conhecido
das crianças e com o número máximo de crianças por cada área/oficina. Os materiais e jogos que aí se encontram para
serem manipulados pelas crianças estão relacionados com os “objetivos” da área.
Face á situação que estamos a viver, a dinâmica da sala implementada é diferente em relação aos anos anteriores. Assim
cada criança tem a sua cadeira devidamente identificada, os seus materiais (lápis, marcadores, cola, tesoura, para os mais
velhos lápis de carvão e borracha), nas mesas só podem estar duas crianças em sentidos opostos.
Por uma questão de higienização, organizamos uma caixa de jogos e materiais para cada dia da semana. Os materiais estão
colocados de forma a que as crianças possam facilmente aceder. A caixa e os jogos estão identificados com símbolos
formas/cores de forma a facilitar a arrumação. Para que as crianças saibam qual a caixa a ser usada, criamos uma tabela
que está exposta no placard da sala.
3.2. 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.
No início da manhã há sempre um tempo de reunião de grupo, tempo para ouvir uma história, para fazer um jogo e para
discutir em grupo sobre vivências, ideias etc. e para planear o dia. Depois segue-se um tempo mais solto, mais individual em
que cada um escolhe onde quer brincar ou realizar atividades. De forma a desenvolver consistentemente atividades em
todas as áreas do desenvolvimento ficou estipulado um dia para cada área de desenvolvimento, podendo numa semana se
desenvolver à segunda feira o domínio da linguagem oral e abordagem à escrita e noutra semana ser a uma quarta ou talvez
a uma sexta-feira, tudo varia de acordo com as necessidades das crianças. Contudo, todas as atividades são transversais a
todas as áreas.
Após o almoço segue-se mais um período de brincadeiras livres e espontâneas ou a realização de alguma atividade que
não acabaram de manhã. Caso seja necessário ou o grupo assim demonstre vontade, voltamos a reunir em grande grupo.
Depois do lanche segue-se mais um tempo em grupo para avaliar/registar fazer o ponto de situação do dia.
O plano semanal e o dia a dia do grupo da sala verde estão organizados tendo por base uma rotina diária,
intencionalmente planeada em diferentes momentos para corresponder aos interesses e necessidades das crianças. (ver
plano semanal projeto pré-escolar)
4.

Opções e prioridades curriculares

Projeto Curricular de Sala é um dispositivo de gestão curricular que se assume de extrema importância para
concretização de uma educação pré-escolar de qualidade e por isso mesmo significativa para as crianças. Deve ter por base
as especificidades do grupo de crianças, as caraterísticas do contexto onde se insere e deve também ir ao encontro do
Projeto Educativo da Instituição. O Projeto deverá organizar-se e construir-se de acordo com as orientações curriculares de
forma a adaptá-las à realidade educativa”. FIGUEIREDO, Manuel Alves Ribeiro (2002), Projeto Curricular de Turma no Jardim
de Infância - uma perspetiva, Projeto Bola de Neve, Lisboa).
As minhas opções curriculares resultam da conjugação das orientações curriculares, que conduzem/orientam o trabalho na
educação pré-escolar, dos projetos educativos da instituição e da resposta social do pré-escolar, e das caraterísticas e
interesses e necessidades das crianças dos 4/5 anos.
O projeto “Vamos à descoberta” surgiu da curiosidade das crianças em querer saber porque os dinossauros já não
existiam. Algumas crianças souberam dizer que estavam extintos, mas desconheciam a causa. Outras explicaram que havia
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outros animais também a desaparecer. O grupo ficou curioso, mostrou interesse e decidiu que queriam descobrir quais os
animais que estão a desaparecer e porquê. Eu sugeri que descobrisse mos, também as plantas. Desta conversa com as
crianças surgiu o projeto da sala verde: “Vamos à descoberta!”
Este projeto pretende que as crianças conheçam os animais e plantas extintos, e os que estão em perigo de
extinção e a sua causa. Pretende também, levar cada criança, a pensar que as nossas ações se refletem no meio ambiente
em que vivemos, positiva e negativamente. A Biodiversidade é também uma questão de cidadania, precisamos de trabalhar
valores que levem a mudança de comportamentos garantindo o equilíbrio ambiental. As pequenas ações ajudam, nem
sempre é fácil para uma criança entender a relação entre o ato de deixar uma luz acesa ou beber um sumo com palhinhas e
a perda da biodiversidade dessas ações. Cabe a mim como educadora e aos pais explicar essa relação e fazer das crianças
novos” ativistas ambientais”, geralmente a mensagem é bem captada e acabam por ser eles, a posteriori, alertar e insistir
no sentido de mudar os (maus) comportamentos.
“As observações e manipulações sobre o meio animal e vegetal, permitem aprofundar na compreensão da matéria viva, das
suas caraterísticas diferenciais, das suas funções, processo vital e fases, etc., que significam aprofundamento tanto nos
conteúdos como nos processos de desenvolvimento e que, finalmente desembocam em atitudes e comportamentos
estáveis (hábitos) de utilização correta, de cuidados e proteção dos seres vivos.” (in enciclopédia de educação infantil
pág.467).
Com este projeto daremos continuidade ao projeto da instituição, ao mesmo tempo que promovemos a Educação
Ambiental com os seus diferentes ecossistemas e ao projeto Eco Escolas dos quais somos participantes. As nossas ações e
práticas refletem-se no dia-a-dia, assim, em conjunto com as crianças assumimos um espírito crítico assumindo
responsabilidades de intervir conscientemente na preservação do nosso planeta.
4.1 Objetivos
• Promover maior contato com a natureza, a terra e a floresta à nossa volta, levando as crianças a “brincar fora de
portas”.
• Identificar e conhecer os animais e plantas em extinção.
• Consciencializar as crianças sobre a importância da preservação ambiental.

4.2 Plano de ação
O plano de ação operacionaliza os objetivos atrás propostos, apresenta estratégias e atividades abrangendo todas
as áreas de conteúdo definidas pelas orientações curriculares. Contudo este não é senão, um esboço, com algumas linhas
orientadoras para trabalhar ao longo do ano, um projeto com firmes convicções de que a criança é o elemento chave no
processo de aprendizagem e é com elas e através delas que o projeto tem que evoluir. (Ver Tabela em Anexo)
4.3 Relação com a família e parceiros
“A família e a instituição de educação pré-escolar são dois contextos sociais que contribuem para a educação da mesma
criança; importa por isso, que haja uma relação entre estes dois sistemas.” (Lopes da Silva; 1997:43). Até porque, a
participação das famílias e dos Encarregados de Educação na vida escolar se traduz em benefícios vários para o
desenvolvimento e aproveitamento escolar das crianças, para as famílias, para os professores e as escolas e para o
desenvolvimento de uma sociedade democrática.
Desta forma, considera-se de todo relevante cativar os pais, para participarem no ambiente educativo dos filhos. As
crianças sentem, caso os pais sejam participativos, mais à vontade e maior confiança nos Educadores e no espaço onde são
inseridos.

4.4 Metodologia de divulgação do projeto
A divulgação do projeto será feita através:
• Da exposição dos trabalhos das crianças, que serão expostos nos placards das salas;
• Construção de cartazes;

Pág. 6 de 8
IMP.QL.13-A

PROJETO CURRICULAR DO GRUPO MISTO – 4 E 5 ANOS

“VAMOS À DESCOBERTA”
•
•
•

20/21

Através do Facebook da instituição;
Reunião de pais por vídeo conferência.
Classdojo
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6. Validação
Observações:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________
A Educadora

________________________
A.A. Educativa

__________________________
P’la Direção

Os Pais
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“VAMOS À DESCOBERTA”
Recursos
Calendarização

Objetivos

Metas/indicadores

Atividades/Ações

Humanos

Físicos/
Materiais

Financeiros

Avaliação/Indicadores

Objetivo operacional: Promover maior contato com a natureza, a terra e a floresta à nossa volta, levando as crianças a “brincar fora de portas”.
setembro a
junho

Desenvolver o gosto por Que 90% das crianças Fazer saídas
E.I.
sair e observar o que há mostrem vontade de Andar a pé
A.A.E.
fora de portas.
sair.
Observar o que há lá fora
Recolha de elementos da
natureza

Brincar no
exterior

- registos escritos e gráfico
do que viram.

setembro a
junho

Cuidar da
Joaninha

Horta
da
Joaninha

- registos escritos e gráfico
do que fizeram.

horta

da Que 90% das crianças Regar
mostrem vontade de Arrancar ervas
cuidar da horta.
Plantar
Colher frutos

E.I.
A.A.E.

Objetivo operacional: Identificar e conhecer os animais e plantas extintos e em vias de extinção.
novembro a
dezembro

Descobrir e conhecer os
dinossauros.

Que as crianças sejam
capazes de identificar 2
dinossauros

Construção de um painel
coletivo: pinturas e
recortes.

E.I.
A.A.E.

Material de
desgaste
Sala Verde

novembro a
dezembro

Perceber a extinção dos
dinossauros e o conceito
de espécie em extinção.

Que 70% das crianças
percebam o conceito de
espécie em extinção

Visionamento de filmes
Pesquisa na internet
Experiência do vulcão

E.I.
A.A.E.

Sala Verde
Salão
Polivalente

novembro a
dezembro

Conhecer algumas
caraterísticas e o modo de
vida dos dinossauros.

Que as crianças sejam
capazes de distinguir 2
diferentes dinossauros.

Visionamento de filmes
Pesquisa na internet
Visionamento de livros

E.I.
A.A.E.

- registo escrito do número
de animais que as crianças
saibam enumerar.
- registos orais e gráficos do
que viram.

Computador

Sala Verde
Salão
Polivalente
Computador

novembro a
dezembro
IMP.QL.1

Descobrir o que é um fóssil
e sua importância

Que 70% das crianças
percebam o que é um

Construção de um fóssil
Visionamento de livros

E.I.
A.A.E.

Barro
Moldes de

- registo do número de
animais que as crianças
saibam enumerar.
Registo gráfico do que
fizeram.
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dinossauros

fóssil.
janeiro a
março

janeiro a
março

janeiro a
março

Conhecer os animais
extintos.

Descobrir os animais em
vias de extinção.

Conhecer as causas das
espécies em extinção.

Que 80% das crianças
sejam capazes de dizer
uma causa da extinção
das espécies.

Visita virtual ao jardim
Zoológico.
Construção de um painel
alusivo aos animais que
estão em perigo de
extinguir.
Criar vários grupos de
trabalho de pesquisa
Visionamento de vídeos
sobre o tema
Debates em grande grupo

E.I.
A.A.E.

E.I.
A.A.E.

Sala verde

Sala verde
Salão
Polivalente
Passeios ao
exterior
Sala Verde
Passeios ao
exterior
Brincar fora
de portas
Sala Verde
Horta da

E.I.
A.A.E.

Compreender a
importância de alguns
seres vivos como as
plantas.

Que 80% das crianças
saibam distinguir seres
vivo e seres não vivos.

Observar a natureza
Identificar diferentes
árvores de fruto.
Recolha de elementos da
natureza.
Fazer sementeiras
Histórias

E.I.
A.A.E.

Que 90% das crianças
sejam capazes de

Salão
polivalente
Materiais
de
desgaste

E.I.
A.A.E.

Vídeos
Pesquisa na internet
Recolha de plantas

Nomear as diferentes

Sala Verde
Materiais
de
desgaste
Computador

Que as crianças
identifiquem 1 planta
em via de extinção

março a maio
IMP.QL.1

Que as crianças sejam
capazes de identificar 2
ou mais animais em vias
de extinção

Construção de um painel

Conhecer as plantas em
vias de extinção.
março a junho

março a junho

Que as crianças sejam
capazes de identificar 2
animais extintos

20/21

E.I.
A.A.E.

Computador
Salão
Polivalente
Materiais de
desgaste
Computador

- registo do número de
animais que as crianças
saibam enumerar.
- registo gráficos do que
viram
- registo do número de
animais que as crianças
saibam enumerar.

- registo gráficos/orais sobre
o tema.

- registo gráficos/orais do
que viram.

- registo gráficos/orais

- registo gráficos/orais
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PROJETO CURRICULAR DO GRUPO MISTO – 4 E 5 ANOS

“VAMOS À DESCOBERTA”
partes de uma planta

identificar e nomear as
diferentes partes de
uma planta.

Registos de observação

20/21

Joaninha
Materiais
de
desgaste

Objetivo operacional: Consciencializar as crianças sobre a importância da preservação ambiental.
- registo gráficos/orais
Setembro a
outubro

Compreender alguns
fenómenos físicos -naturais
(noite/dia; mudança de
estação)

Que 80% das crianças
identifiquem as
estações do ano e suas
caraterísticas.

Todo o ano

Despertar/promover a
curiosidade pela pesquisa e
experimentação.

Que 90% das crianças
saibam nomear e
utilizar diferentes
equipamentos.

Compreender a
importância de reduzir,
reutilizar, reciclar, respeitar
e responsabilizar

Que todas as crianças
participem numa
brigada de proteção do
planeta Terra.

Conhecer algumas árvores
nativas da nossa
comunidade

Que as crianças sejam
capazes de identificar 2
árvores nativas

Todo o ano

Maio a junho

IMP.QL.1

Construção da tabela de
aniversário
Atividades relacionadas
com as estações do ano:
histórias, grafismo,
recortes, colagens,
pinturas.
Experiências

E.I.
A.A.E.

Sala Verde
Materiais
de
desgaste
Passeios ao
exterior

E.I.
A.A.E.

- registo gráficos/orais

Trabalhos realizados com
vários materiais de
desperdício.
Criação de brigadas da
sala verde: da água, da
energia, do papel.
Diálogos sobre esta
temática.
Caminhadas na mata
Passeio à Bio Reserva da
Srª da Alegria (Mil Vozes)

E.I.
A.A.E.

Sala Verde
Lupa
Pinças
Balança
Sala Verde
Materiais
de
desgaste
Materiais
de
desperdício
Autocarro
da
Instituição
Mil Vozes

- registo gráficos/orais
- registo do número de
árvores que as crianças
saibam identificar.

E.I.
A.A.E.
Guia

- registo gráficos/orais
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