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PROJETO PEDAGÓGICO DE SALA  - AMARELA   

   SALA AMARELA - Sala dos 12 aos 24 meses 

Sala onde se enfatizam os afetos e valorizam as rotinas, as relações e explorações, 

onde a brincadeira e o jogo são a base de todas as aprendizagens. 

Com respeito pelo tempo individual de cada criança, proporcionamos materiais, 

atividades e jogos que fomentem a imaginação e favoreçam o desenvolvimento 

integral da criança. 

A educadora elabora o seu projeto pedagógico de sala com as rotinas/atividades de 

acordo com as especificidades do seu grupo de crianças, e em concordância com o 

Projeto Pedagógico da Creche e com as orientações do Projeto Educativo. 

Através da plataforma Weduc, os pais e encarregados de educação comunicam com a 

educadora da sala e vice-versa, de forma autónoma e particular sempre que 

necessário. 

ROTINAS / Plano de atividades 

Hora Atividade 

7h30/9h Acolhimento das crianças (sala partilhada 

com a sala rosa) 

9h Encaminhamento das crianças para a sala 

com a educadora, acolhimento e pequena 

conversa. 

9h30 Tempo de grupo no tapete – BOM DIA 

10h00 Reforço da manhã 

10h15 Recreio / Brincadeira livre 

10h30 Atividade planeada (pequeno/grande grupo) 

ou Planear/Fazer/Rever 

11h00 Higiene 

11h15/11h30 Almoço 

12h15 Higiene (lavar as mãos e a boca) 
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12h30/13h Sesta 

15h00 Levante/Higiene 

     15h30 Lanche 

     16h00 Higiene e brincadeira livre 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DE SALA  - AMARELA   

        Introdução 

O presente documento diz respeito ao Projeto Pedagógico de Sala (PPS), 

referindo-se a um grupo específico de creche. 

Este projeto foi elaborado após um período de adaptação e reconhecimento de 

cada criança enquanto indivíduo e do seu comportamento enquanto membro de 

um grupo. Pretende-se que este seja adequado em termos emocionais, 

linguísticos, sociais e culturais, procurando reconhecer a riqueza de se ser 

único.  

Numa primeira parte serão descritas algumas das características do grupo de 

crianças que frequentam a sala Amarela, bem como é apresentada uma 

proposta de trabalho pedagógico adequado às necessidades do grupo e às 

linhas orientadoras previstas no PPC. 

A execução deste projeto assenta no respeito pela criança e pela 

intencionalidade pedagógica de cada tempo traduzindo-se estes em pilares 

fundamentais do que seria a educação desejável em creche, sendo estes: 

• O envolvimento das crianças nas coisas que lhes dizem respeito; 

• O investimento em tempos de qualidade procurando-se estar 

completamente disponível para as crianças; 

• Aprender a não subestimar as formas de comunicação únicas de cada 

criança; 

• Respeitar as crianças enquanto pessoas de valor e ajudá-las a 

reconhecer e a lidar com os seus sentimentos; 

• Ser verdadeiro nos sentimentos relativamente às crianças; 
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• Modelar comportamentos que se pretendem ensinar; 

• Reconhecer as dificuldades como oportunidades de aprendizagem e 

deixar as crianças tentarem resolver os seus próprios problemas; 

• Promover a segurança baseada numa relação de confiança; 

• Procurar promover a qualidade do desenvolvimento em cada faixa etária, 

mas não apressar a criança para atingir determinados objetivos. 

      Estudos recentes comprovam que desde o início os bebés pensam, observam e 

raciocinam, constroem “modelos mentais” sobre o mundo que os rodeia que vão 

sendo refinados à medida que realizam novas experiência. (Tricia,2003). 

Demonstram ainda a importância de ambientes ricos e estimulantes para crianças 

até aos três anos. O trabalho desenvolvido em contexto de creche deve procurar 

sustentar-se na perspetiva e interesses da criança e focalizar nas respostas às 

necessidades, à curiosidade, aos cuidados, e ainda, em experiências do dia-a-dia 

que levem ao desenvolvimento de relações válidas e duradouras na vida de cada 

criança. 

2.Caracterização do grupo   

À data da realização deste projeto, a sala é constituída por 11 crianças, 3 meninos e 

8 meninas com idades compreendidas entre os 13 e os 18 meses. 

Meninos 3 

Meninas 8 

 

Características fundamentais do grupo: 

• Atualmente não se verificam necessidades educativas especiais no seio do 

grupo. 

• Disparidade entre meninas e meninos, sendo a maioria meninas. 

• Pelas características da instituição onde estamos inseridos, ou seja, pelo 

facto de ser uma IPSS, existem crianças de vários estratos sociais, com 

prevalência para a classe média e média-baixa, fazendo com que no seio do 

grupo exista bastante diversidade ao nível dos meios socioeconómicos e 

culturais.  
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• São maioritariamente residentes do Bairro da Encosta da Portela e das suas 

imediações, freguesia de Carnaxide ou Linda-a-Velha. 

• Tendo em conta o horário de trabalho alargado dos seus encarregados de 

educação, são crianças que poderiam passar uma parte considerável do seu 

tempo diário na creche. No entanto, face à situação pandémica vivida, e num 

esforço conjunto, o grupo, de uma forma geral, passa o tempo mínimo 

necessário em contexto escolar.  

•  A maior parte das crianças do grupo frequentam pela primeira vez a 

creche, sendo que duas crianças transitaram do berçário para a sala amarela 

outras duas ainda vão transitar, assim que completarem 12 meses. 

• Todas as crianças usam fralda durante todo o dia. 

• Cinco crianças utilizam chucha, essencialmente em momentos de “crise” e 

para dormir. 

• Na sua grande maioria são crianças que se revelam autónomas, 

principalmente nos momentos de refeição. 

• Na sua generalidade são bastante assíduas e pontuais. 

• O grupo encontra-se num padrão de desenvolvimento relativamente 

homogéneo, uma criança ainda não adquiriu a marcha, outra está eminente 

e o restante grupo tem esta competência adquirida. 

• Relativamente ao desenvolvimento da comunicação e linguagem, o grupo 

revela-se muito expressivo, com vontade em estabelecer comunicação. 

Praticamente todos se encontram em fase de sons intercalados com 

algumas palavras já concretas.  

• É um grupo alegre, desperto e comunicativo que gosta de dar e receber 

mimos. 

 

As crianças do grupo vivem uma potencial fase de exploração do meio 

envolvente, onde apreendem e aprendem o mundo que as rodeia. Estão em plena 

aprendizagem pessoal e social onde testam as suas capacidades e conhecem os 

seus limites. 

Estas são apenas algumas linhas gerais que caracterizam o grupo de crianças da 

Sala amarela e que irão ser trabalhadas e desenvolvidas ao longo deste ano 

letivo. 
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3.Características da faixa etária     

Segundo Jean Piaget, no crescimento da criança estrutura-se em quatro 

estádios de desenvolvimento: o estádio sensório-motor (0-2 anos); o estádio 

intuitivo ou pré-operatório (2-7 anos); estádio das operações concretas (7-11 

anos); e o estádio das operações formais (11-16 anos). 

O grupo de crianças da sala amarela encontra-se no estádio sensório-motor. A 

atividade intelectual fundamental deste estádio consiste na interação com o 

meio, através dos sentidos. Na ausência da linguagem para designar as 

experiências ou para simbolizar e, portanto, recordar os acontecimentos e 

ideias, as crianças estão limitadas à experiência imediata: Veem e sentem o 

que está a acontecer, mas não têm forma de categorizar a sua experiência. As 

respostas são quase completamente determinadas pela situação. Outra das 

características deste estádio é a resolução da permanência do objeto. Quando 

as crianças que veem um objeto desaparecer não sabem que este pode voltar. 

Mas, à medida que as crianças começam a evoluir intelectualmente, 

compreendem que, quando um objeto desaparece de vista, continua a existir, 

embora não o possam ver. Quer se trate de um botão escondido debaixo de 

uma almofada, de uma pessoa que sai da sala ou se esconde atrás de uma 

porta, as crianças que desenvolveram o conceito de permanência do objeto, 

sabem que o desaparecimento é apenas temporário e, são portanto, libertas de 

uma busca visual.  

 A partir dos 12 meses a criança tem capacidade para descobrir, através de 

experimentações ou explorações ativas, novos meios de resolver e se adaptar 

mais eficazmente a certas situações e problemas do dia – a – dia. Estas 

experimentações são ações que se repetem para ver do que delas resulta.  

        Aos 18 meses o comportamento da criança apresenta uma novidade 

cognitiva fundamental. A criança é capaz de chegar a novos esquemas através da 

descoberta súbita. A criança consegue prever o resultado de uma ação antes de a 

executar, enquanto anteriormente a criança esperava pelo resultado da sua ação. 
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Dentro deste período, que de grosso modo se baseia na imitação, a criança tem o 

adulto como exemplo sem limites. Nesse primeiro estádio, acriança está em 

constante ação, sentindo o mundo e apreendendo-o com todo o corpo. 

Confrontam-se com tudo o que as rodeia usando a boca, as mãos, os pés, todos 

os sentidos disponíveis. Entregam-se por completo às suas impressões, toda 

ação é procurar, apalpar, sentir... 

     

Características da criança dos 12 aos 24 meses 

Desenvolvimento 

cognitivo 

Desenvolvimento 

Físico-Motor 

Desenvolvimento 

Pessoal e Social 

- Gosta de demonstrar 

as suas emoções; 

- Gosta de histórias 

sobre animais e 

reproduzir os seus 

sons ; 

- Consegue identificar 

Partes do corpo; 

Consegue realizar 

tarefas simples; 

-Reconhece objeto 

familiares e identifica-

os; 

-Tem um vocabulário 

ativo de pelo menos, 

10 a 20 palavras; 

-Faz frases com duas 

palavras; 

-Anda sem o apoio do 

adulto; 

- Caminha em 

diferentes direções 

- Sobe cadeiras 

- Arrasta brinquedos 

enquanto anda 

- Atira uma bola 

- Dá saltos pequenos 

- Consegue correr; 

-Consegue comer 

sozinho; 

- Começa a ter ritmo e 

gosta de dançar; 

- Reage mal a 

mudanças repentinas 

de rotina 

- Imita o outro 

- Conduz o adulto até 

ao desejado 

- Diz “olá” e “adeus” 

- Pergunta por 

pessoas ausentes 

- Sabe de quem são 

os objetos 

- Faz pequenos 

recados 

- Indica a necessidade 

de ir à casa de banho 

- Pede verbalmente 

comida e água 
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4.Constituição da equipa da sala 

A equipa da sala é constituída por uma Educadora de Infância e uma Auxiliar de 

Ação Educativa, no entanto, sempre que necessário, conta com a cooperação de 

uma Auxiliar Polivalente.  

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 necessário 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. 

Equipa Horário 

Educadora de Infância – Ana Leitão 9h – 17h  

Auxiliar de Ação Educativa – Sílvia Félix  8h – 16h30  

 

5.Organização do Espaço Físico 

5.1.A Sala 

   É o ambiente que chama a criança à ação, daí que um ambiente bem 

estruturado quer física quer afetivamente, permita estimular uma aprendizagem 

ativa por parte da criança. Assim a organização dos espaços e materiais é 

fundamental para dar resposta às necessidades de cada criança e do grupo. 
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    A sala amarela é ampla e está organizada de forma a ter um espaço central 

considerável desocupado, de forma a permitir às crianças estar à vontade nas 

suas explorações e brincadeiras. 

A sala é luminosa uma vez que tem uma porta/janela para o exterior. Tem luz 

natural durante todo o dia o que é um aspeto bastante positivo. 

    Na sala destaca-se a área do tapete onde se realizam as atividades em grande 

grupo (cantar, escutar pequenas histórias, lengalengas, jogos, etc), junto ao 

tapete existe um painel em acrílico à altura das crianças que é um ótimo suporte 

ao trabalho do educador, nele encontram-se instrumentos de trabalho 

permanentes, como o Mapa de Presenças, o restante espaço é para instrumentos 

móveis. Noutra das paredes da sala está colocado um placard de cortiça (fora do 

alcance das crianças) onde são expostos os trabalhos realizados pelas crianças. 

    Na sala existe também a área de mesa, onde se realizam as atividades de 

expressão plástica, jogos de encaixe e explorações de materiais diversos. 

     Ao lado do tapete existe um móvel/estante (com vários compartimentos) onde 

está material didático diverso (brinquedos, jogos de encaixe, livros, etc.). Do outro 

lado do tapete existe um espelho para atividades de autoconhecimento 

(espontâneas e dirigidas). 

   Existe ainda um móvel de prateleiras (com portas) e gavetas onde são 

guardados os mais diversos materiais, nomeadamente, materiais de pintura, 

materiais para trabalho de exploração (farinhas, corantes, plasticina, papel, etc.) e 

materiais de apoio ao trabalho do educador.  

   A sala está apetrechada com um móvel de arrumos de todo o material de 

higiene das crianças (fraldas, toalhetes, pomadas, devidamente identificadas), 

neste móvel existe um lavatório de apoio ao trabalho diário na sala. 

       Na sala podemos encontrar um baú de plástico destinado ao arrumo de 

trabalhos de grandes dimensões. 

    A organização dos espaços e materiais da sala tem sempre em conta a sua 

funcionalidade, eficácia e segurança que oferece às crianças, por isso não é algo 

que deva ser estático, mas sim algo que se pode ir adaptando às necessidades 
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sentidas ao longo do trabalho com as crianças, acompanhando a sua evolução e 

exigências inerentes ao seu desenvolvimento.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Todas as salas possuem acesso direto ao exterior. Esta é uma área ampla e 

comum a toda a creche que obedece a todas as normas de segurança. É um 

espaço privilegiado para atividades de motricidade global, tais como, correr, 

trepar, andar de triciclo, etc. É ainda uma área comum a todas as crianças da 

creche, por isso as crianças podem socializar com outras crianças que não as 

pertencentes a sua sala.  
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7.Organização do Tempo 

Em creche, o essencial não são as atividades planeadas, ainda que adequadas, 

mas sim as rotinas e os tempos de atividades livres. As crianças muito pequenas 

não se desenvolvem bem em ambientes “escolarizados”, onde realizam atividades 

em grupo dirigidas por um adulto, mas em contexto calorosos e atentos às suas 

necessidades individuais. As rotinas e tempos estruturados são securizantes e 

facilitadores de uma dinâmica mais tranquila e natural. 

Rotina Diária da Sala Amarela: 

Hora Atividade 

07h30 ás 09h Acolhimento na Sala Rosa 

9h Encaminhamento das crianças para a sala com a 

educadora, acolhimento e pequena conversa. 

9h30 Tempo de grupo no tapete – BOM DIA 

10h00 Reforço da manhã 

10h15 Recreio / Brincadeira livre 

10h30 Atividade planeada (pequeno/grande grupo) ou 

Planear/fazer/Rever 

11h00 Higiene 

11h15/11h30 Almoço 

12h15 Higiene (lavar as mãos e a boca) 

12h30/13h Sesta 

15h00 Levante/Higiene 

     15h30 Lanche 

     16h00 Higiene e brincadeira livre 

       17h Ida das crianças para a sala de prolongamento 

     19h30 Fecho 
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8.Plano Anual de Atividades 

   Para uma eficaz e coerente prática pedagógica, foi elaborado em conjunto por 

toda a equipa técnica da Creche, um Plano Anual de Atividades que prevê uma 

série de atividades interessantes a desenvolver com as crianças ao longo do ano 

letivo, tendo em conta todas as áreas de desenvolvimento das crianças em idade 

de creche, bem como o grande tema do Projeto Pedagógico da Creche (PPC).  

   Deste modo, o trabalho desenvolvido na sala amarela será realizado mediante o 

PPC, adaptado às características e de acordo com a avaliação das necessidades 

do grupo de crianças. 

 

9.Avaliação e levantamento das Necessidades do grupo 

O desejo de saber da criança é uma manifestação da busca por compreender e 

dar sentido ao mundo, o que origina as formas mais elaboradas de pensamento. A 

sua curiosidade não tem limites e cada dia que passa vão ampliando a 

aprendizagem através de experiências novas e desempenhando um papel ativo 

no desenvolvimento da própria imagem e inteligência. Passam o tempo a verificar 

as verdades de tudo o que as rodeia.  

As crianças do grupo encontram-se numa fase natural de imensa curiosidade. 

Tudo o que as rodeia, tem uma viabilidade exploratória, assim como os seus 

pares ou os adultos significativos, por esse motivo é essencial permitir uma plena 

exploração do espaço, colocando à sua disposição objetos e materiais 

interessantes e desafiadores. Importante é também acompanhar as crianças nas 

suas explorações, de forma a ajudá-las a aprender acerca das coisas e a 

tornarem-se cada vez mais autónomas. 

   Nesta fase é ainda natural que algumas crianças batam ou mordam outras 

crianças, estes comportamentos fazem parte do processo natural de 

desenvolvimento, cabe ao adulto, ajudar a desenvolver relações afetivas fortes, 

em que o carinho seja um gesto predominante e que seja entendido como a forma 

de interagir com o outro. 
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  O estabelecimento de uma rotina é um aspeto importante que está a ser 

trabalhado desde o início do ano letivo. É essencial para este grupo de crianças, 

estabelecer uma rotina securizante e organizadora de pensamentos e ações. 

Estabelecer regras simples e ajudar as crianças a interiorizá-las no seu dia-a-dia 

nas mais variadas situações, ajudá-las a a agir de forma cada vez mais 

organizada e a efetuar aprendizagens mais significativas, desenvolvendo de uma 

forma positiva o seu autoconceito e por conseguinte, estabelecer relações sociais 

também elas positivas. 

 O trabalho tem que ser adaptado ao grau de desenvolvimento de cada criança 

porque as capacidades e os interesses ainda são muito distintos. Há crianças que 

perante a exploração das tintas e digitintas já tiram partido dessa experiência, 

pelo prazer de ver aparecer uma mancha de tinta no papel, enquanto outras 

tentam prová-la, ou sentem repugnância pela textura e cor. 

      

   As crianças que se encontram nesta faixa etária necessitam de grande estímulo 

a nível do desenvolvimento da motricidade e da linguagem, sendo esta uma 

capacidade emergente nas crianças que se encontram nesta fase. 

   A avaliação das necessidades do grupo é um processo contínuo que irá 

acompanhar o trabalho do educador ao longo de todo o ano letivo. São tidas 

como base impulsionadora da nossa prática, as motivações, predisposições e 

exigências manifestadas pelo grupo, tornando o nosso currículo algo que está em 

constante mutação. Não são formuladas metas específicas para cada projeto ou 

atividade, mas traçam-se sim, objetivos gerais, adequados às etapas de 

desenvolvimento e suficientemente flexíveis para que possam satisfazer as 

necessidades verificadas em contexto.  

   

10.Objetivos Gerais e Operacionais do Grupo 

Os objetivos gerais e operacionais do grupo são construídos tendo em 

consideração todos os aspetos acima desenvolvidos, nomeadamente, 

caracterização do grupo de crianças, avaliação e levantamento de necessidades 

do grupo de crianças, objetivos previstos no PPC.  
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Os objetivos que propomos desenvolver enquadram-se, ainda, nas Áreas de 

Desenvolvimento prescritas nos Manuais da Segurança Social. 

 

Áreas Objectivos Actividades/ 

Conteúdos 

 

 

 

FÍSICO 

MOTORA 

 

▪Promover a coordenação 

geral ampla e a 

motricidade fina; 

 

 

▪Descobrir e utilizar as 

possibilidades motoras, 

sensitivas e expressivas; 

 

 

▪Proporcionar atividades 

sensoriais; 

 

 

 

▪Promover a expressão 

corporal 

 

 

▫ Atividades de 

psicomotricidade- 

Jogos de movimento: 

correr, trepar, rodar, 

saltar, subir descer… 

 

▫ Atividades de dança 

Educativa; 

 

▫ Jogos sensoriais, 

através da visão, tato, 

audição, olfato e 

paladar; 

 

▫ Exploração e 

manuseamento de 

várias 

objetos/materiais: 

Lápis, pincel, colher. 

 

 

 

PESSOAL 

E 

▪Facilitar a 

adaptação/readaptação á 

creche; 

 

▪Desenvolver hábitos de 

colaboração entre 

família/criança/creche;  

▪Acolhimento das 

crianças na creche; 

criação das rotinas 

diárias;  

▪ Reunião com pais 

(informais e formais) 

▪ Desenvolver 
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SOCIAL  

▪Valorizar as conquistas da 

criança de forma a 

estimular a auto-estima, 

autonomia e motivação; 

▪ Promover atitudes e 

valores como a amizade, a 

partilha e o respeito pelo 

outro (adultos e crianças); 

 

▪ Vivenciar épocas 

festivas; 

▪ Proporcionar à criança o 

contacto com o meio 

envolvente, 

desenvolvendo o gosto 

e a vontade de querer 

saber mais. 

trabalhos com a 

colaboração dos pais 

▪ Realização de 

trabalhos em grupo; 

▪ Estabelecer com as 

crianças relações 

positivas 

▪ Encorajar diariamente 

as suas tentativas do 

“fazer sozinho”: comer 

pela sua mão, 

descalçar e calçar os 

sapatos, vestir e despir 

peças de roupa, lavar 

as mãos sozinha, etc. 

 

▪ Comemorações 

festivas vivenciadas 

por todas as crianças 

da creche 

 

▪ Exploração de alguns 

temas de interesse da 

criança  

 

 

 

 

 

APRENDIZAGEM 

E 

COGNIÇÃO 

 

▪ Estimular a criança 
para a Comunicação 
verbal e não verbal 

 

▪ Desenvolver as 
capacidades de 
escutar, dançar, cantar, 
tocar e criar; 

 

▪  Promover o 
desenvolvimento da 
imaginação e da 
criatividade; 

 

▪ Diálogo em 
pequeno e 
grande grupo; 

▪ Leitura de 
pequenas histórias 
através de imagens, 
desenhos, 
fotografias; 

▪ Exploração de 
poesias, lenga-
lengas, rimas e 
músicas; 

▪ Jogos de 
construção e de 



                             Cuidamos, acarinhamos e educamos 

▪ Desenvolver o sentido 

estético 

 

▪ Adquirir algumas 
noções matemáticas: 
grande/pequeno; 
alto/baixo; 
aberto/fechado; 
dentro/fora 

 

▪ Promover o espírito de 
observação/atenção e 
memorização; 

 
 

 
▪ Desenvolver a 

capacidade de escuta 
e sentido rítmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

encaixe; 

▪ Jogos e associação 
com símbolos; 

▪ Pintura com 
diferentes técnicas 
e materiais 

▪ Desenho com lápis 
de cera 

▪ Modelagem – 
Massa pão  

▪ Carimbagem; 

▪ Rasgagem de 
diferentes tipos de 
papel; 

▪ Atividades de 
Expressão Musical; 

▪ Audição, 
identificação e 
reprodução de sons 
de animais, da 
natureza, do corpo 
e de objetos do 
quotidiano; 

▪ Escutar diferentes 
estilos musicais 

 

 

 

HIGIENE SAÚDE 

E 

SEGURANÇA  

 

▪ Incentivar hábitos de 
higiene diários 

▪ Aceitar a introdução de 
novos alimentos; 

▪ Criar hábitos de vida 
saudável; 

▪Momentos da rotina 

diária 

   ▪Lavar as mãos antes 

e depois das refeições; 

   ▪Comer sozinho com 

colher; 

   ▪Puxar as mangas 

para cima; 

▪ Dar a conhecer novos 

e diferentes alimentos 

nas refeições ( Almoço 
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e lanche); 

▪Atividades de 

culinária; 

 

11. Objetivos Específicos 

• Proporcionar uma franca adaptação, ou seja, permitir que cada 

uma das crianças do grupo desenvolva um sentimento de confiança nos 

adultos e nas rotinas diárias; 

• Desenvolvimento da Autonomia (conhecer a rotina diária, ser 

autónomo à refeição, descalçar os sapatos, ir á sanita); 

• Desenvolver e encorajar a sua curiosidade natural; 

• Aumento da capacidade de concentração; 

• Sentimento de pertença ao grupo; 

• Bem-estar físico e psicológico, condições essenciais para a 

aquisição de novos conhecimentos; 

• Desenvolvimento da linguagem, que nestas idades está em franca 

expansão; 

 

 

12.Instrumentos de trabalho 

Os instrumentos de trabalho têm características que se enquadram nos 

objetivos a alcançar. Quando utilizados diariamente, são mais um meio para 

estimular as crianças a atingir os objetivos propostos e uma forma de organizar o 

trabalho na sala, tornando a rotina diária consistente e fazendo com que as 

crianças tenham um papel ativo nesse processo. 

Estes instrumentos vão sendo implementados ao longo do ano, de acordo 

com a evolução do grupo, são eles para este grupo, o Mapa das presenças. 
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Para além deste mapa, que será utilizado com as crianças, a equipa de sala 

dispõe ainda de mais uma série de mapas diários que se vão preenchendo com 

observações que sejam relevantes acerca de cada criança. 

 

13. Metodologias de trabalho  

     Para atingir os objetivos previstos no Projeto Pedagógico, serão utilizadas 

algumas metodologias de trabalho, bem como alguns instrumentos de apoio ao 

trabalho do educador e da equipa de sala. Serão planeadas atividades em grande 

grupo, em pequeno grupo e individuais de acordo com o tipo de atividade e com o 

que se pretende desenvolver. Haverá ainda espaço para as explorações livres, 

com o que chamamos de Planear/Fazer/Rever, tendo sempre em mente que a 

exploração livre não é sinónimo de ausência de interação criança/adulto, muito 

pelo contrário; o adulto pode aproveitar uma situação resultante de uma 

brincadeira livre para trabalhar determinado aspeto com a criança ou com um 

grupo de crianças. O adulto junta-se à brincadeira e intervém sempre que seja 

solicitado ou ache pertinente. 

    Uma grande e importante metodologia de trabalho é o desenvolvimento de uma 

rotina diária estruturada onde estejam bem delimitados momentos-chave que 

aconteçam todos os dias, e que permitam às crianças irem, aos poucos e poucos, 

prevendo acontecimentos, por exemplo, o momento em grande grupo pela manhã 

para cantar o “Bom Dia” e ver as presenças (ver as presenças é um momento 

muito simples, mas ao mesmo tempo extremamente interessante do ponto de 

vista do desenvolvimento da noção do “eu” e “os outros”) –  

      O trabalho com crianças pequenas pretende ser o mais lúdico possível, pois 

só assim é possível chegar até elas e fazer com que se interessem pelas 

atividades e tenham gosto em realizá-las. O nosso objetivo, é que se torne mais 

autónomos, audazes, bem como capazes de corresponder às exigências 

inerentes às regras sociais e vida em comunidade (coexistir, fazer comboio para 

deslocar ao refeitório, arrumar a sala, sentar no tapete, etc. – através de canções, 

jogos, lengalengas…).  
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     As atividades de expressão plástica que exigem um maior controlo e 

coordenação (pinturas, colagens) serão desenvolvidas, numa fase inicial, 

individualmente, mais tarde, em pequeno grupo. 

    Abrangendo todo o trabalho que se realiza na sala diariamente com as 

crianças, o principal veículo será sempre o afeto e as interações positivas, 

ajudando de uma forma cada vez mais eficaz, as crianças a resolverem os seus 

conflitos pessoais e sociais. 

   O trabalho com as famílias é, por norma, outra metodologia muito utilizada. Este 

princípio é fundamental, sabendo nós que uma boa relação escola/família e a 

consequente participação parental são essenciais para o desenvolvimento 

saudável da criança em todos os aspetos, para além disso, permite atingir mais 

facilmente todos os objetivos a que nos propomos. Também, aqui, encontraremos 

outras formas de nos mantermos em contacto e em sintonia. 

   14. Avaliação  

   As considerações tecidas sobre o desenvolvimento das crianças são feitas 

diariamente através da observação direta de situações planeadas e espontâneas 

(individualmente e em grupo).  

De uma forma mais formal, serão realizadas duas observações de 

desenvolvimento que posteriormente são entregues aos pais no decorrer das 

reuniões de sala designadamente em Janeiro e Junho. 

PLANO DE CUIDADOS - A Infância é a etapa fundamental da vida das crianças, sendo 

os primeiros 36 meses de vida particularmente importantes para o seu 
desenvolvimento físico, afetivo e intelectual. Como tal pretendemos proporcionar à 
criança um ambiente acolhedor e dinamizador de aprendizagens, onde se possa 
desenvolver de forma global, adequada e harmoniosa, através de um entendimento 
individualizado e da colaboração estreita com a família numa partilha de cuidados e 
responsabilidades em todo o processo evolutivo da criança. 
 

FIM                         


