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Contextualização 

 
 
 

Sendo a Creche uma das primeiras experiências da criança num 

sistema organizado, exterior ao seu ambiente familiar, é fundamental 

que o trabalho desenvolvido seja preparado de forma a considerar a 

faixa etária de cada grupo, mas também o nível de desenvolvimento 

de cada criança, dando espaço para que cada um se sinta integrado 

e seguro dentro do grupo a que pertence. 

É nos três primeiros anos de vida que a criança aprende as 

principais regras de relacionamento com os outros, assim como valores 

e autonomia para conseguir ultrapassar alguns obstáculos. A relação 

com o outro, o que lhe é permitido ou não, o processo de 

independência, os cuidados com a higiene, as primeiras aprendizagens, 

seja em termos motores, como em termos cognitivos, constituem 

momentos fundamentais no crescimento da criança. 

Assim, o projeto pedagógico apresenta-se como um instrumento 

de planeamento e acompanhamento das atividades realizadas em 

contexto de creche. Um projeto tem de considerar o nível de 

desenvolvimento, as características, necessidades e interesses quer da 

criança, quer do grupo. 

Neste projeto pretende-se dar a conhecer o plano de atividades 

sociopedagógicas a desenvolver em cada sala, respetivos objetivos e o 

plano de formação e informação para as famílias.  
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Princípios orientadores 

 

Este Projeto Pedagógico tem em conta os seguintes princípios 

orientadores: 

 Cada criança é um ser único com ritmos e necessidades 

diferentes, que devem ser respeitadas; 

 Cada criança deve estar inserida num ambiente acolhedor onde 

se sinta segura e onde as suas aquisições sejam valorizadas e 

onde tenha liberdade para explorar e aprender; 

 Todas as crianças têm as mesmas oportunidades para explorar, 

aprender, observar e criar; 

 A relação escola / família deve ser valorizada e incentivada por 

forma a obter melhores resultados no processo de 

desenvolvimento de cada criança. 
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Objetivos da Creche 

 

 Assegurar condições que favoreçam o desenvolvimento 

harmonioso e global das crianças; 

 Proporcionar a realização de experiências que facilitem o 

desenvolvimento físico e social das crianças; 

 Proporcionar condições ideais para que as crianças estejam 

apoiadas enquanto os pais trabalham; 

 Estimular o desenvolvimento cognitivo, bem como despistar 

inadaptações ou deficiências e assegurar o seu correto 

enquadramento. 
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Organização do espaço 

 

A creche do Centro Social da Sé Catedral do Porto funciona, 

neste momento, com 4 salas. Uma sala de Berçário, onde estão 10 

crianças com idades entre os 4 meses até ao 1 ano. A sala da aquisição 

da marcha onde estão 10 crianças até à aquisição da marcha. A sala 

dos 18-24 meses tem um grupo de 15 crianças com idades entre os 18 e 

os 24 meses. E a sala dos 24-36 meses, também com um grupo de 15 

crianças com idades entre os 24 e os 36 meses.  

 

Berçário 

Em termos de disposição do espaço, o berçário funciona numa 

sala dividida entre sala de atividades, sala de descanso, copa, sala de 

espera para pais e sala de arrumos. Dispõe de 10 berços, 3 cadeiras de 

baloiço, manta de atividades, mesa de refeições, cadeira de refeições, 

gaveteiros individuais, banca e banheira para a higiene. 

 

Sala aquisição da marcha 

A sala da aquisição da marcha e a sala dos 18-24 meses 

funcionam no piso zero. Esta sala dispõe de uma estrutura de 

psicomotricidade, mesa e cadeiras para atividades orientadas, espaço 

do acolhimento, uma casa de banho com sanitas e lavatórios 

adaptados, uma banca de mudas com banheira. 

 

Sala dos 18-24 meses 

A sala dos 18-24 meses já dispõe de espaços mais estruturados, 

com a divisão por áreas de atividade, casinha, área de expressão 

plástica, garagem, espaço dos jogos e acolhimento. Tem também uma 

casa de banho com sanitas e lavatórios adaptados e uma banca de 

mudas com banheira. 
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Sala dos 24-36 meses 

Esta sala funciona, temporariamente, num piso diferente (piso 

dois) até à mudança de instalações. Esta sala é bastante espaçosa, 

havendo espaços estruturados que permitem às crianças explorarem à 

vontade. Dispõe de um cantinho de jogos e construções, biblioteca, 

garagem, expressão plástica e casinha (cozinha e quarto). No meio da 

sala encontra-se um risco (em forma de quadrado), local onde são 

realizadas as atividades de grande grupo e onde também são 

cantados os bons-dias e contadas as novidades de manhã. As 

atividades semi-orientadas são realizadas nas mesas. A sala tem 

também uma zona de higiene com banca de mudas e banheira. A 

casa de banho funciona fora da sala. 

 

Refeitório 

O refeitório da creche é constituído por 6 mesas e várias cadeiras. 

Sendo que há uma divisão entre as mesas mais pequenas para as 

crianças mais novas e mesas ligeiramente maiores para as crianças mais 

crescidas. Tem uma pequena copa para receção de refeições através 

de um elevador. 

As crianças da sala dos 24-36 meses dispõem de um refeitório no 

piso onde a sala se localiza, com 2 mesas e várias cadeiras. Uma vez 

que se trata de uma situação temporária, esta localização foi possível e 

considerada mais adequada e prática para as crianças. 
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Plano de atividades sociopedagógicas 
 

Área Objetivos Atividades 
Recursos 

Materiais 

Recursos 

Humanos 
Avaliação 

Formação Pessoal e social 

Promover a Socialização - Atividades de 

grande grupo 

- Jogos  

- Criação de 

espaços 

diferenciados 

- Criação de 

rotinas 

- Dinamização 

dos momentos 

de higiene 

Livros 

Jogos 

Material de 

desgaste 

Móveis e 

estruturas de 

psicomotricidade 

Potes 

 

 

 

Educadoras 

Auxiliares 
Semestral 

Favorecer o 

desenvolvimento da 

autonomia 

Estimular o auto-conceito 

Favorecer a criação de 

hábitos 

Expressão e 

comunicação 

Plástica 

Estimular a imaginação e 

criatividade 

Promover o 

desenvolvimento da 

motricidade fina 

Incentivar o gosto pelas 

artes 

- Pinturas, 

colagens, 

estampagens, 

digitinta 

-Explorações 

sensoriais 

- Sessões de 

motricidade 

- Audição de 

canções 

- Danças 

- Brincadeiras 

com bonecos 

-Criação de 

espaços para 

dinamização de 

brincadeiras 

- Jogos 

-Exploração de 

histórias com 

recurso a 

diversas técnicas  

Tintas 

Papeis 

Pinceis 

Revistas 

Materiais 

reutilizáveis 

Materiais de 

psicomotricidade 

Rádio 

Cd’S 

Bonecos 

Móveis 

Jogos 

Livros 

 

Educadoras 

Auxiliares 
Semestral 

Motora 

Promover o 

desenvolvimento motor 

Favorecer o gosto pelo 

exercício físico 

Musical 

Estimular a capacidade 

de audição 

Promover o gosto pela 

música 

Incentivar a 

memorização 

Dramática 
Estimular o jogo simbólico 

Fomentar a criatividade 

Matemática 

Promover o 

desenvolvimento do 

raciocínio lógico 

Linguagem 

Estimular o 

desenvolvimento da 

linguagem 

Promover a palavra 

como meio de expressão 

Incentivar a correta 

dicção das palavras 

Conhecimento do mundo 

Estimular a curiosidade - Exploração de 

imagens 

- Histórias 

-Apresentação 

de objetos  

Cartões com 

imagens 

Objetos 

Filmes 

Livros 

Educadoras 

Auxiliares 
Semestral 

Incentivar o 

conhecimento do meio 

que os rodeia 
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Plano de formação/informação para famílias 

 
Objetivos 

 Promover a interação escola/família 

 Favorecer a melhoria de relações entre a escola e as famílias 

 Estimular a participação das famílias no processo educativo 

 Contribuir para aumentar as competências das famílias que 

ajudem as crianças a ter uma melhor qualidade de vida 

 Motivar as famílias para a procura de formação 

 

Ações previstas 

Ações em parceria  

Com o Centro de Saúde da Batalha  

 “Prevenção de acidentes nos primeiros anos de vida” 

Com a VO.U. - Associação de Voluntariado Universitário 

 Formação interna sobre Socorrismo 

Ações internas 

 Sessão sobre “Os medos na infância” 

 Palestra sobre “Desenvolvimento infantil” 

 Criação de apresentações regulares no ecrã de entrada com 

curiosidades sobre desenvolvimento infantil: “Sabia que…” 

 Dinamização do ecrã de entrada com apresentações regulares, 

salientando a explicação das datas comemorativas. 

 Divulgação de ações de formação de porceiros 
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Conteúdos 

“Prevenção de acidentes nos primeiros anos de vida” 

 Apresentação de cuidados a ter com as crianças nos primeiros 

anos de vida (Feridas, Picadas, Choques elétricos, Engasgamento, 

Queimaduras, Hemorragia e Convulsão febril) 

 “Os medos na infância” 

 Orientações sobre os principais medos das crianças em idade de 

creche e jardim-de-infância. 

“Desenvolvimento infantil” 

 Etapas do desenvolvimento da criança. 

VO.U. - Associação de Voluntariado Universitário 

 Divulgação de informação sobre a organização do Sistema 

Integrado de Emergência Médica. 

 Princípios Gerais de Socorrismo e sobre como atuar em situações 

específicas, mais ou menos comuns. 

 “Sabia que…” 

 Vantagens da alimentação saudável; 

 Prevenção de doenças; 

 Prevenção de acidentes; 

 Aspetos do desenvolvimento infantil; 

 Curiosidades. 

Dinamização do ecrã de entrada 

 Comunicar e Informar; 

 Prevenir; 

 Aproximar a instituição dos encarregados de educação. 
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Calendarização  

Ação 
Entidade 

Formadora 
Destinatários Data e hora 

“Prevenção de 

acidentes nos 

primeiros anos de 

vida” 

Centro de Saúde 

da Batalha 
Famílias 

28/11/2017 

16h 

Os medos na 

infância 

Centro Social da Sé 

Catedral do Porto 

(Educadora Social) 

Famílias Fevereiro 

Desenvolvimento 

Infantil 

Centro Social da Sé 

Catedral do Porto 

(Psicóloga) 

Famílias Maio 

Primeiros Socorros 

VO.U. - Associação 

de Voluntariado 

Universitário 

 

Todos os 

colaboradores 

 

Data a 

designar 
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Avaliação 

 

A avaliação constitui um passo fundamental para o 

desenvolvimento do trabalho, daí que tenha que ser contínua e 

sistemática. Durante a operacionalização do projeto serão elaborados 

registos acerca das atividades que vão sendo realizadas e não 

realizadas em cada sala.  

Será realizada uma avaliação semestral do projeto, com vista a 

melhorar aspetos menos positivos e a valorizar os resultados alcançados. 

A avaliação das ações formativas para as famílias será realizada 

pela equipa educativa, assim como com as responsáveis pela entidade 

formadora e com os participantes das ações, através de uma grelha de 

avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


