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1. Introdução 

Garantida a satisfação das suas necessidades (da criança), estão reunidas as condições base para 

a criança conhecer o bem-estar  emocional  e disponibilidade  para  se  implicar  em  diferentes  

atividades  e  situações,  acontecendo  desenvolvimento e aprendizagens, consubstanciado em    

finalidades educativas. (Portugal, 2012) 

Tal como patenteiam as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (2002, p. 44), o 

projeto do educador é um projeto educativo/pedagógico que diz respeito ao grupo e contempla as 

opções e intenções educativas do educador e as formas como prevê orientar as oportunidades de 

desenvolvimento e aprendizagem de um grupo. 

O Projeto Pedagógico do Grupo, vem na sequência do Projeto Pedagógico da Creche, mas toda a 

sua essência é condicionada pelo grupo a que pertence. De uma forma simplificada, este projeto 

caracteriza todo o meio escolar próximo (espaço e humano) e o grupo, definindo os objetivos a 

atingir com o grupo em questão e clarificando a forma de trabalho que a educadora propõe para o 

ano letivo, ou seja, as estratégias planeadas para estas crianças e nas quais se encontram 

subjacentes intenções educativas promotoras do desenvolvimento global de cada criança (físico, 

social, emocional, linguístico e cognitivo). 

 

Cada criança é um ser único e individual e, como tal, cada grupo tem a sua dinâmica específica. Cabe 

ao educador reconhecer essa dinâmica e, partindo dela, organizar a sua metodologia de trabalho. 

Observar, perguntar, flexibilizar são atitudes básicas num atendimento responsivo e 

qualitativamente superior, que não se coaduna nem com uma abordagem baseada no senso comum, 

nem com uma abordagem técnica e aplicativa, envolvendo, portanto, profissionais de creche bem 

formados e que devem ser devidamente valorizados (Portugal, 2012). 
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2. Caracterização do grupo   

2.1. Caracterização do grupo 

O grupo é composto por 12 crianças, 3 meninos e 8 meninas, com idades compreendidas entre 23 e 

os 26 meses. Todas as crianças transitaram da sala amarela, à exceção de um menino que ingressou 

este ano na creche. 

A idade cronológica das crianças é bastante próxima, no entanto, o nível de desenvolvimento é 

bastante diferente. Isto, não é um fator incapacitante do trabalho do grupo, antes pelo contrário, “a 

interação entre crianças em momentos diferentes de desenvolvimento e com saberes diversos, é 

facilitadora do desenvolvimento e da aprendizagem” (Ministério da Educação, 2002, p. 35). Cada 

criança trabalha e desenvolve o seu ritmo próprio, que é respeitado e valorizado.  

Todas as crianças têm como língua materna o português. 

Na sua generalidade são bastante assíduas. 

Algumas crianças são bastante ativas fisicamente e precisam de atividades de movimento e 

tempo de exterior com regularidade. 

Apesar de ser um grupo energético, não têm atitudes agressivas e gostam, no geral, de tentar 

cumprir as regras da sala. 

É um grupo que tem interesses muito variados e gosta de explorar as diferentes áreas da sala e 

de atividades. São muito recetivas às atividades propostas pelos adultos. 

Existem algumas crianças com interesses específicos, como por exemplo a área da casinha, mas 

que com alguma facilidade são encorajadas a explorar outros materiais ou atividades. A área da 

garagem também é muito utilizada, e nos últimos tempos, existe um crescente interesse por 

puzzles. Gostam também muito de plasticina. 

São também crianças muito alegres, bem-dispostas, ativas nas brincadeiras. 

Gostam muito de atividades de expressão musical.  

Temos crianças conversadoras e socialmente muito ativas, que contrapõem com a maioria das 

crianças se são muito tímidas e reservadas e que têm muita dificuldade em comunicar com os 

adultos e em se expressar. O confinamento a que fomos sujeitos, também agudizou a situação. 

Algumas crianças ficaram em casa cerca de 6 meses. 
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É um grupo bastante autónomo. Três crianças utilizam fralda, mas vão com regularidade à sanita. 

São bastante autónomos nas idas à casa de banho, na alimentação e nos cuidados pessoais. 

 

3. Características da faixa etária     

Pontos de referência, segundo Brazelton (2002): 

Pontos de referência dos 2 anos: 

• Brincadeira de "faz-de-conta" – A criança entra agora no mundo da imaginação. Pode 

começar a integrar as rotinas da sua vida na brincadeira e imita os papeis dos adultos que a 

rodeiam. Usa os objetos que manuseia – blocos, bonecas, carrinhos – para tentar dar sentido 

a um mundo complexo. 

• Linguagem – A capacidade de atribuir significado às brincadeiras está em paralelo com a 

capacidade de fazer o mesmo com a linguagem. Usa agora frases curtas e começa a usar a 

linguagem como forma de interpretar as suas próprias ações. O enorme aumento da 

capacidade de compreender e usar a linguagem permite-lhe entrar na comunidade dos 

falantes. 

• Autonomia – O famoso voluntarismo da criança de dois anos tem duas facetas. É o culminar 

da descoberta recente de novas capacidades físicas, cognitivas e sociais que precisam de ser 

exteriorizadas. E é a generalização dessas capacidades a tudo o que é imaginável. Os pais que 

estavam a habituados a cuidar de um bebé, são agora confrontados com uma personalidade 

que considera as suas prioridades mais importantes que as deles. 

• Capacidades motoras – Aos dois anos de idade, a criança tem um controlo motor melhor que 

há apenas alguns meses. As suas grandes capacidades motoras desenvolveram-se ao ponto 

de ser capaz de trepar qualquer coisa. A motricidade fina permite-lhe pegar numa chávena 

com uma mão e manusear pequenos objetos. Movimenta-se agora com maior confiança e 

mestria, um reflexo não apenas de competência motora, mas também de um sentido do eu 

mais forte. 

• Imaginação – Com a capacidade que tem para usar os símbolos, a criança agora desenvolve 

uma imaginação viva e ativa. Representa mentalmente aspetos do mundo e das suas 

relações com os outros. E, como agora tem a capacidade de gerar ideias separadas da sua 

experiência, começa a usar a fantasia para a ajudar a dar sentido a um mundo mais complexo. 
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Um amigo imaginário ou um objeto como um urso podem tornar-se particularmente 

importantes nesta idade. 

 

 

4. Constituição da Equipa 

Em relação aos recursos humanos, a sala possui uma educadora e uma auxiliar e conta também 

com a cooperação da auxiliar de apoio, sempre que necessário. 

 

Horários: 

 

Educadora Bruna Dias 9h00-17h00 

Lara Costa 9h30-17h30 

 

Um dos principais dos objetivos do pessoal da sala é “funcionar como uma verdadeira equipa, 

que trabalha e procura em conjunto criar condições ideais de atendimento das crianças… (Maria 

Cristina Figueira, 1998, p. 70).  

Nesta sala é defendido um trabalho de grupo ativo onde todos os adultos são ouvidos e 

participam na elaboração das estratégias pedagógicas para trabalhar com as crianças. 

Todos os elementos partilham o controlo do grupo e a responsabilidade de promover um 

bom clima na sala.  

Para que exista um efetivo trabalho de equipa é necessária uma comunicação aberta e 

respeito pelas diferenças individuais. 

Todos os elementos da equipa têm o dever de recolher informações sobre as crianças e de as 

observar ao longo do dia, refletindo sobre o significado das suas ações. Só assim, se podem tomar 

decisões em equipa sobre as crianças, ou seja, gerar estratégias e experimentá-las de forma 

adequada e em harmonia. 

 

5. Organização do Espaço Físico 

5.1. A Sala 

O espaço físico será organizado para que a criança possa interagir e apropriar-se do espaço físico, 

dos equipamentos e dos materiais, de forma segura e desafiante, dependendo o menos possível dos 
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adultos para o explorar. A organização  do espaço pode facilitar aprendizagens, criar desafios, 

provocar a curiosidade,  potenciar autonomia e relações interpessoais positivas (Portugal, 2012). 

 

 

Desta forma a sala (Anexo 1 – Planta da Sala) irá ser dividida em algumas áreas de interesse, para 

que as crianças se possam organizar mentalmente de uma forma suave que não prejudique a 

brincadeira.  

Uma boa organização do espaço possibilita um entendimento de uso compartilhado do espaço, 

onde, ao mesmo tempo, são possíveis escolhas individuais e coletiva, as quais certamente 

favorecem a autonomia das crianças, trabalhando na zona de desenvolvimento proximal.  

As áreas estão delimitadas mas são flexíveis e podem facilmente se misturar nas brincadeiras. 

Assim, o espaço deverá ser modificado ao longo do ano de forma a que "projete um ambiente 

acolhedor em que as crianças se sintam bem" (Marchão, 2003, p. 16) e se adeque constantemente 

às necessidades e interesses das crianças.  

 

Neste momento existem na sala os seguintes recursos materiais: 

- A Área da Casinha dispõe:  

• Móvel de Cozinha, com fogão 

• Utensílios de cozinha 

• Loiças de cozinha 

• Alimentos 

• Bonecos de várias raças 

• Um berço 

• Um carrinho de passeio 

• Uma banheira 

• Um ovo de bebé 

• Carrinho de supermercado 

• Embalagens verdadeiras 

• Espelho 

• Panos da loiça 

• Escova de cabelo 
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• Vários tipos de vestuário e acessórios 

• Mesa com duas cadeiras 

• Pá e vassoura 

• Ferro e tatua de engomar 

• Telefone e Portátil 

• Lenços 

 

- A Área dos Jogos de mesa: 

• Puzzles 

• Jogos de mesa de encaixe 

• Jogos de Enfiamentos 

• Loto  

(os jogos serão rotativos tendo em conta as características das crianças)  

 

- Área do chão 

• Madeiras naturais e coloridas 

• Animais de borracha 

• Legos pequenos 

• Legos grandes 

• Troncos  

• Garagem (com pista e carros) 

 

- Área dos livros: 

• Livros de imagens 

• Livros de histórias 

• Revistas 

• Fantoches 

 

- Área da plástica 

• Folhas diversas 

• Lápis de cera 
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• Lápis de cor 

• Canetas de feltro 

• Tesouras 

• Colas 

• Tintas e pincéis  

• Cavalete com quadro de giz e magnético 

• Plasticina  

• Carimbos 

• Esponjas 

 

- Área da exploração 

• Diversos materiais naturais (rolhas, tampinhas, pedras…) 

• Pinça 

• Colheres, copos 

• Caixas e latas diferentes 

 

- Material de expressão musical: 

• Rádio 

• Cd's 

• Instrumentos musicais 

 

5.2. Espaço Exterior 

No espaço exterior, o chão é revestido com um pavimento de borracha e todas as salas têm 

acesso direto para o recreio. Neste recreio, existem vários carros de empurrar, triciclos, um balancé e 

alguns materiais soltos (bolas, arcos, carros). 

No outro recreio, existe uma casinha, uma zona de exploração de terra, triciclos, algum material 

de psicomotricidade e material solto. 

 

6. Organização do Tempo 

A organização diária divide-se entre o período da manhã e o da tarde.  
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Tempo Horas Organização 

Manhã 07h30 Acolhimento 

É assegurado pelas Auxiliares de Ação 

Educativa na Sala Verde (2 anos) 

 

 09h00 Entrada na Sala Azul 

 

Aquando da chegada da educadora da sala, 

as crianças são encaminhadas para a Sala 

Azul, onde permanecem em atividades livres 

até às 09h30, hora limite da entrada das 

crianças na creche. 

 09h30 Conversa de tapete 

• Canção dos bons-dias 

• Marcação das presenças, do tempo e 

da agenda 

• Conversa 

• Leitura de uma história 

 10h00 Reforço alimentar 

 10h10 Atividades planificadas de pequeno ou 

grande grupo  

Atividades planificadas que abrangem as 

diferentes áreas de desenvolvimento, de 

acordo com o com o projeto em curso e dos 

interesses e necessidades das crianças 

Atividade de planear-fazer-rever 

Atividades de escolha livre nas áreas da sala, 

com o apoio do adulto 

Tempo de exterior 

 11h50 Higiene 

 12h00 Almoço 
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 12h45 Higiene 

 13h00 Sesta 

Tarde 15h00 Higiene 

 15h30 Lanche 

 16h00 Atividades Livres/ Tempo de exterior 

 17h00 Ida para a Sala Polivalente dos 2 anos 

 

7. Suporte de comunicação Creche/Família 

A família é um parceiro fundamental da creche. Como tal, proporcionamos momentos e documentos 

fundamentais à comunicação com as famílias: 

- Mapa das Rotinas 

- Mapa Planificação Semanal 

- Painel das atividades mensais (enviado por e-mail) 

- Reuniões semestrais 

- Conversas informais/ por e-mail 

- Registos de Observação das Crianças 

- Criação de uma plataforma de comunicação Creche/família  

 

8. Plano Anual de Atividades 

O Plano Anual de Atividades (Anexo 2) foi elaborado em conjunto pela equipa pedagógica. Neste 

plano estão definidos as comemorações e atividades comuns a todas as salas. Todos estes itens 

foram pensados tendo em conta o grupo de crianças da creche: os seus interesses, dificuldades e 

faixa etária. Este ano devido à Pandemia do Covid-19, as atividades ficaram bastante limitadas. 

 

9. Observação dos interesses e necessidades do grupo 

Durante a brincadeira livre, em relação às áreas da sala, as crianças utilizam bastante a área da 

casinha. No entanto, todas as áreas são utilizadas e algumas crianças utilizam mais do que uma por 

dia. Já fazem o chamado jogo simbólico com bastantes pormenores, no entanto, ainda têm alguma 

dificuldade em se organizarem nas brincadeiras. Brincam muito lado a lado e não com os pares. Os 

rapazes utilizam com muita frequência a área do chão, especialmente em brincadeiras com os 

animais e com a garagem. Fazem também brincadeiras muito criativas nesta área de chão. 
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Muitas crianças gostam de fazer jogos de mesa e de ver livros. 

Ainda gostam de estar onde o adulto está, precisando também do seu apoio para o processo de 

escolher-brincar-arrumar. 

As crianças desta sala gostam também de atividades de movimento e de expressão musical. 

Gostam também muito de atividades de exploração e expressão plástica.  

Algumas crianças têm ainda alguma dificuldade ao nível da expressão oral. Sendo a linguagem 

um meio de expressão da maior importância para o desenvolvimento infantil, esta é uma área que 

necessita de estimulação. Algumas ao nível da articulação, outras ao nível mesmo da compreensão e 

do vocabulário. 

Poucas crianças recorrem ao choro para demonstrarem o que pretendem, mas ainda existem 

alguns casos. 

São crianças muito interessadas nas atividades propostas pelos adultos e são na sua maioria 

muito curiosos e interessados pelas atividades e materiais novos na sala. 

Uma vez que é uma sala com dimensões reduzidas é necessário também desenvolver 

capacidades de organização do trabalho, das brincadeiras e das rotinas, para que as crianças 

consigam usufruir dos espaços e dos materiais com a maior autonomia possível.  

São crianças com crescentes capacidades para trabalhar e brincar em conjunto. Não têm muita 

capacidade de se organizar sem gerar conflitos - estando na fase do “é meu!”. Algumas crianças têm 

dificuldades em respeitar o espaço do outro.  

Muitas crianças estão ainda em fase de desfralde, pelo que é um assunto de relevância na sala. 

Algumas crianças ainda não demonstram o nível de bem-estar, implicação e de iniciativa 

desejável. No entanto, foi visível um desenvolvimento muito positivo nas últimas semanas. 

 

10. Objetivos Gerais e Operacionais do Grupo 

Atendendo às necessidades e características do grupo ficaram estabelecidos objetivos gerais e 

operacionais para este grupo de crianças. Desta forma, estes são: 

 

✓ Desenvolver as competências sociais e emocionais 

• Desenvolver uma relação positiva com um adulto da creche 

• Construir relações positivas com os colegas 

• Expressar emoções de uma forma equilibrada 
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• Demonstrar empatia pelos sentimentos e necessidades dos outros 

• Participar nas rotinas do grupo 

• Envolver-se em brincadeiras de cooperação 

 

✓ Desenvolver a autonomia 

• Lavar e enxugar as mãos sozinho  

• Fazer controlo dos esfíncteres 

• Pedir para ir à casa de banho 

• Ir à casa de banho sozinho e corretamente 

• Comer sozinho utilizando a colher/garfo 

• Vestir e despir roupas simples 

• Usar o guardanapo quando lembrado 

• Utilizar diferentes materiais da sala adequando-os às diferentes atividades 

• Escolher, brincar e arrumar 

• Caminhar em grupo com segurança e com responsabilidade 

 

✓ Desenvolver a capacidade de comunicação e da linguagem: 

• Desenvolver a capacidade crescente para estabelecer comunicação com os outros ou em 

usar a linguagem 

• Compreender uma variedade de pedidos que impliquem a realização de passos ou tarefas 

simples e consecutivas  

• Compreender os nomes de objetos comuns, pessoas familiares, ações ou expressões 

• Aumentar o vocabulário nas atividades de todos os dias 

• Combinar palavras para fazer sequências simples  

• Perguntar e responder a questões simples  

• Combinar palavras para fazer sequências  

• Expressar-se a pedido do adulto 

• Ouvir histórias com atenção 

• Expressar-se por iniciativa própria 

• Relatar acontecimentos do seu dia-a-dia 
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• Descrever imagens simples representadas em gravuras 

• Escolher livros por sua iniciativa 

• Fazer concordância sujeito/verbo 

• Pronunciar bem as palavras 

• Relatar uma situação com uma sequência lógica 

• Responder a perguntas relacionadas com histórias contadas na sala 

• Utilizar o pronome “eu” 

• Manipular os livros corretamente 

 

✓ Desenvolver estratégias de abordagem à aprendizagem 

• Expressar iniciativa  

• Fazer escolhas, planos e decisões 

• Aprender a resolver problemas que surgem durante as brincadeiras e as atividades 

• Lidar com o conflito interpessoal 

• Responsabilizar-se pelas suas próprias necessidades 

• Participar nas rotinas do grupo 

• Envolvimento nas atividades que lhes interessam 

 

11. Planeamento de Atividades e Estratégias Pedagógicas e Organizativas 

As atividades são planificadas semanalmente, tendo em conta o Plano Anual de Atividades e 

obviamente os interesses e dificuldades demonstrados pelo grupo. Sempre que possível o 

planeamento será feito em conjunto com as crianças. 

Estão pré-definidas algumas estratégicas básicas a utilizar durante todo o ano letivo, que nos 

vão permitir alcançar os objetivos propostos para este grupo. O quadro que segue, pretende 

especificar essas mesmas estratégias, dividindo-as pelas competências fundamentais que se querem 

trabalhar durante o ano. Por sua vez, as áreas de desenvolvimento são transversais tanto às 

competências que se esperam atingir, bem como às estratégias para isso utilizadas. 
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 Áreas de 

Desenvolvimento 

Competências Estratégias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

sócio - afetivo e 

intelectual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

da linguagem 

 

 

 

 

Sociais e 

Emocionais 

• Respeitar e valorizar os sentimentos das crianças 

• Criar um clima de apoio na sala 

• Partilhar o controlo da sala com as crianças 

• Focalização nas potencialidades das crianças 

• Apoiar as brincadeiras  

• Valorização da ação como meio de aprendizagem 

• Utilização de estratégias de resolução dos problemas 

• Estabelecimento de relações autênticas com as 

crianças 

 

 

 

Autonomia 

• Oferecer uma rotina diária consistente 

• Criar na sala um ambiente positivo no qual a criança se 

sinta seguro em experimentar sem medo de errar 

• Encorajar a criança a fazer coisas sozinhas 

• Respeitar o ritmo próprio de cada criança 

• Dar tempo á criança para arranjar as suas próprias 

soluções 

• Apoiar as crianças que estão frustradas 

• Apoiar as tentativas das crianças para se 

responsabilizarem pelas suas próprias necessidades 

 

 

 

 

 

• Criar um clima onde a criança se sinta livre para falar 

• Disponibilidade por parte do adulto para conversar 

com a criança ao longo do dia 

• Encorajar as crianças a falar umas com as outras 

• Encorajar a criança a pronunciar corretamente as 

palavras 

• Favorecer a aquisição de novos vocábulos 
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Desenvolvimento 

psicomotor 

 

 

 

 

 

Comunicação e 

Linguagem 

• Fomentar a capacidade de construção e reprodução de 

enunciados simples 

• Desenvolver a expressão e comunicação através de 

linguagens múltiplas, como meio de relação, informação 

e de compreensão do mundo 

• Ouvir e responder 

• Explorar livros de imagens e revistas 

• Apreciar histórias, lengalengas e canções em grupo ou 

individualmente 

• Incentivar a capacidade de conversar acerca de 

assuntos do seu quotidiano 

• Incentivar a capacidade de avaliação/discussão do seu 

próprio trabalho 

 

 

Abordagens à 

aprendizagem 

• Planear com as crianças as atividades e organização 

diárias 

• Conversar com as crianças acerca dos seus planos e 

interesses 

• Criar oportunidades de exploração do meio exterior 

(passeios, visitas, vinda de convidados à creche) 

• Incentivar à partilha de ideias e sugestões das crianças 

• Proporcionar ocasiões de escolha livre 

• Fazer o processo Escolher-Brincar-Arrumar 

 

 

 

11.1 Instrumentos de trabalho 

Os instrumentos de trabalho são utilizados no dia-a-dia da sala. Estes têm características que se 

enquadram nos objetivos a alcançar. São mais um meio para estimular as crianças a atingir os 

objetivos propostos.  

O quadro seguinte, explicita com que objetivo cada um deles é utilizado: 
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Instrumento de trabalho Objetivo 

Agenda - Trabalhar diversas noções temporais: 

dia e semana; ontem a amanhã; 

- Organizar as atividades e os tempos; 

- Orientar a criança no tempo e nas 

atividades diárias; 

- Anteceder os momentos e as 

atividades diárias. 

Mapa do tempo - Trabalhar noções temporais. 

- Desenvolver a capacidade de 

observação do mundo que nos rodeia. 

Mapa das presenças - Trabalhar a noção de pertença a um 

grupo. 

- Contagem.  

- Correspondência termo a termo. 

- Noção de número  

Mapa das tarefas - Trabalhar a capacidade de 

responsabilização 

- Estimular a participação da vida da sala 

Mapa dos aniversários - Trabalhar noções temporais  

- Valorização da criança aniversariante 

Mapa das idades - Pôr em evidência a criança que faz anos 

- Trabalhar noções matemáticas como o 
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número ou a quantidade 

- Trabalhar noções temporais 

12. Princípios Essenciais e Metodologias de trabalho 

De acordo com o Projeto Educativo da creche e depois do diagnóstico elaborado sobre o grupo 

de crianças, foram considerados fundamentais: 

• A criação de todo um ambiente físico e afetivo que permita e estimule uma aprendizagem ativa 

por parte de cada criança. Assim a organização dos espaços e materiais é fundamental para dar 

resposta às necessidades de desenvolvimento do grupo. 

• Os princípios da Pedagogia Interativa a partir da qual se implementa e se reflete sobre a 

qualidade das Interações e de que modo estas são fundamentais para a aprendizagem ativa das 

crianças. 

• Uma aprendizagem ativa, onde as crianças agem no seu desejo inato de explorar, tendo os 

adultos de providenciar oportunidades de aprendizagem adequados do ponto de vista do 

desenvolvimento. É muito importante a forma como o projeto pedagógico de sala se transforma 

num mecanismo que estimula a aprendizagem ativa, transformando as atividades propostas pelo 

adulto, em atividades que as crianças considerem suas e nas quais consigam construir a sua 

própria compreensão do mundo. 

• As rotinas securizantes e organizadoras da atividade diária de cada criança e do grupo. 

• A observação direta das crianças bem como registos diversos (filmes, fotos…) são fundamentais 

para que os adultos possam aprender mais sobre os bebés e possam assim intervir de uma forma 

mais adequada junto do seu grupo e a cada criança individualmente. 

• Uma rotina diária flexível, mas bastante organizada, uma vez que esta oferece uma estrutura 

para os acontecimentos do dia, proporcionando um ambiente psicologicamente seguro e com 

significado e mantém um equilíbrio entre limites e liberdades das crianças. 

• A adequação diária da planificação às necessidades das crianças. 

• As atividades propostas pela equipa pedagógica estarão organizadas em atividades de pequenos 

grupos e de grande grupo.  Estes grupos são fixados no início do ano e têm um dos adultos da 

sala responsáveis.  
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• Existirão também momentos de interação individual, especialmente durante a brincadeira livre 

nas áreas da sala e no recreio. Estes importantes momentos serão sempre que possíveis 

estimulados. 

 

Todos estes princípios e metodologias de trabalho se interligam e funcionam em conjunto, 

tentando adequar a prática pedagógica a este grupo de crianças. 

 

13. Avaliação 

A avaliação das crianças será realizada semestralmente (Janeiro e Junho), através de registos de 

observação. 

São também elaborados registos, sempre que exista um elemento que o justifique. 

Será também realizada uma avaliação formal sempre que esta seja justificada ou requisitada. 
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Anexo 1 – Planta da Sala Azul 
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Legenda : 

 

 

           Armários                         Parteleira                 Rádio                 Radiador                   Tapete 

 

 

 

       Janela               Espelho                                    Mesa                             Porta 

 

 

             

Lavatório 
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Anexo 2 – Plano Anual de Atividades 


