
 
Centro Social da Sé Catedral do Porto 

  

 

PROJECTO PEDAGÓGICO 
Triénio 2020-2023 

O Baú que conta Histórias 
 

“Acreditamos que a literatura infantil encerra, 

para além de uma função lúdica e de uma função 

estética, uma função formativa, e neste sentido 

pode auxiliar as crianças a compreenderem e a 

aceitarem o Outro” (Balça, 2010) 

 

 



Centro Social da Sé Catedral do Porto 
 

 “O Baú que conta Histórias” 
Projeto Pedagógico 2020 – 2023 

 

 1/36 

 

Índice 
Introdução ......................................................................................................................................................... 2 

Caracterização do Meio Envolvente ................................................................................................................. 5 

Caracterização Geográfica ......................................................................................................................... 5 

Caracterização Sócio Económica ............................................................................................................... 7 

Caracterização – Creche e Jardim de Infância .................................................................................................. 7 

Fundamentação teórica .................................................................................................................................. 10 

Prioridades do Projecto Pedagógico para o triénio 2020-2023 ..................................................................... 13 

Objetivos gerais ........................................................................................................................................... 14 

Objetivos específicos ................................................................................................................................... 15 

Equipa Pedagógica - Orientações Globais ................................................................................................... 17 

Trabalho em Equipa ..................................................................................................................................... 23 

Objetivos para a equipa educativa .............................................................................................................. 23 

Objetivos gerais para o trabalho em Creche ............................................................................................... 23 

Objetivos gerais para o trabalho em Jardim de Infância: ............................................................................ 24 

Avaliação ......................................................................................................................................................... 25 

Subtema para o ano 2020/2021 ..................................................................................................................... 28 

“Baralhando histórias” ............................................................................................................................... 28 

Metas a atingir: ............................................................................................................................................ 31 

Objetivos: ..................................................................................................................................................... 31 

Estratégias Gerais: ....................................................................................................................................... 33 

Estratégias para a Creche ............................................................................................................................ 33 

Indicadores de Avaliação ............................................................................................................................. 34 

Recursos humanos....................................................................................................................................... 34 

Recursos materiais ...................................................................................................................................... 35 

Bibliografia ...................................................................................................................................................... 36 

 

 

 

 

 

 

 



Centro Social da Sé Catedral do Porto 
 

 “O Baú que conta Histórias” 
Projeto Pedagógico 2020 – 2023 

 

 2/36 

 

 

Introdução 
 

Educar não é uma atividade que comece aos seis anos e hoje só faz sentido planear o Ensino Básico quando este é 

construído sobre um trabalho integrado que tem em conta todo o período dos zero aos seis anos de idade, abarcando 

não só o período da Educação Pré-Escolar, mas todo o tempo desde o nascimento até ao início da escolaridade. 

(OCEPE, 2016) 

 

Os tempos que atravessamos são, mais do que nunca, tempos de aprendizagem e de novas 

formas de olhar a Educação. 

Assim, na Educação de Infância, quer se trate de Creche, quer se trate de Pré-Escolar teremos 

que, a partir de agora, olhar a Escola numa perspectiva pós-pandemia. 

Depois de um largo período de confinamento, regressamos com novas regras e cuidados, que 

obrigatoriamente alteram a rotina das crianças e toda a orgânica de funcionamento da Instituição.  

Consequentemente, o trabalho pedagógico terá também que ser revisto mediante esta nova 

forma de estar. 

Os espaços são geridos de forma mais flexível, sendo que as crianças mais velhas continuam a 

ser chamadas a participar activamente na planificação das suas aprendizagens, potenciando-se 

assim o desenvolvimento do seu dia-a-dia e integrando-o plenamente no seu percurso de 

crescimento. 

Cada vez mais se abrirão os espaços confinados das salas e se alargará o espaço das vivências 

da criança no exterior, tornando-o mais próximo da sua realidade. 

 As emoções e a socialização terão ainda mais relevo, e a relação de confiança e compromisso 

entre todos, (escola, família e sociedade) estará mais presente ficando mais fortalecido o 

sentimento de pertença entre todos. 

A Instituição vai ser, por isso, cada vez mais um lugar de grandes desafios e de procura, em 

cada situação, novas experiências e novas aprendizagens.  

O trabalho em rede será cada vez mais valorizado e o papel do educador será tanto melhor, 

quanto mais for capaz de trabalhar em equipe, interligando as áreas que fazem parte do 

desenvolvimento da criança, conseguindo que todas elas convirjam no sentido de proporcionar 

um crescimento repleto de experiências positivas para cada uma das crianças independentemente 

da resposta social em que se encontram, quer seja ela Creche ou Jardim de Infância.  

O foco do educador continuará a ser a especificidade de cada uma das crianças com as suas 

características particulares, tendo em vista as competências a desenvolver, quer sejam 

emocionais, relacionais ou intelectuais, no sentido de educar para a autonomia e despertar os 

talentos que cada um tem em si mesmo. 

Através da acção, da descoberta e da compreensão dos fenómenos com que se depara, a 

criança fará as suas conquistas, criando pensamento crítico, opinião própria e maior 

consciencialização do poder que tem em transformar o mundo que a rodeia. 

E as crianças, muito antes de aprender a ler precisam aprender a interpretar, apreender toda 

a realidade que vem ao seu encontro ou com que ela se vai deparando no seu percurso de 

crescimento. 
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Então a Creche e o Jardim de Infância devem ser locais encantados e acolhedores onde lhes 

seja possível dançar, correr, desenhar, rolar pelo chão, brincar nos pátios e na relva, locais onde 

possam aprender a sentir e a pensar com o seu corpo, em suma onde possam expressar-se 

livremente. 

 

“O Jardim de Infância deve ser um espaço lúdico para a criança vivenciar, socializar e brincar. 

A brincadeira é um património da humanidade que ajuda a pensar em tempo real e resolver 

dificuldades”. Eduardo Sá 

 

Aprendendo a viver e interpretar o mundo que a rodeia, a criança desperta para novas 

experiências e novos saberes. E a passo e passo, o seu processo de aprendizagens vai sendo 

integrado no seu desenvolvimento e incluído na sua formação como pessoa, sempre sob a 

atenção do educador aos seus tempos e aos seus limites. 

 

Ora, uma vez que a leitura é uma competência constantemente utilizada e essencial, o ideal é 

que as crianças possam ter um contacto com o código escrito desde muito cedo. 

Rigolet (1997) defende que esta fase de desenvolvimento deve ser repleta de estímulos a 

todos os níveis, uma vez que “ela vivencia uma época de um dinamismo fantástico e de 

assimilação optimal”, pelo que é verdadeiramente importante o desenvolvimento da linguagem 

oral e escrita. 

 

Assim, o ESPAÇO DAS HISTÓRIAS, quer em contexto de sala, quer em contexto familiar, 

reveste-se da maior importância, uma vez que através delas a criança, para além de ser 

transportada para novos mundos de fantasia e de conhecimento, contacta directamente com as 

palavras e o valor que lhes é inerente, enriquece o seu vocabulário e seu campo lexical, 

desenvolvendo a oralidade, abrindo caminho a novas vivências e despertando interesse em novos 

saberes. 

 

Aqui chegados, surge-nos o tema “ O Baú que conta Histórias”. 
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NOTA: Estas linhas estão sujeitas a alterações consoante o desenvolvimento e avaliação de cada projecto pela equipe educativa 

 

Projecto Pedagógico 

2020/2023 

“O Baú que conta Histórias” 

 

 Promover e sensibilizar a comunidade educativa através das histórias 

 Criar histórias a partir de outras contadas, recontadas e criadas utilizando as diferentes linguagens artísticas (artes 

visuais, teatro, dança e música),como meios de enriquecer as possibilidades de expressão e comunicação das crianças 

 Promover o gosto pela leitura 

 Potenciar a capacidade de aquisição de competências de literacia  

 Tomar consciência e aceitar perspetivas e valores diferentes. 

 Valorizar as histórias associadas à vida e à nossa realidade. 

 Estimular o sentido crítico. 

 Favorecer o contacto com a cultura popular. 

 

 

 

“Baralhando Histórias” Expressões Artísticas 

• Desenvolver capacidades expressivas e 
criativas através de explorações e 
produções plásticas do universo das 
histórias 

• Estimular o desenvolvimento do jogo 
simbólico 

• Valorizar a música como fator de 
identidade social e cultural 

• Expressar através da dança sentimentos e 
emoções em diferentes situações 

• Promover o desenvolvimento da  
auto-estima 

• Estimular a criatividade e imaginação 
• Favorecer o aumento do campo lexical 
 

 

“ A nossa história” - Os dias de hoje 

• Promover a reflexão sobre os 

valores expressos nas histórias 

• Estimular a expressão de 

sentimentos quer 

individualmente, quer em grupo 

• Alargar os conhecimentos sobre 

as histórias 

• Enriquecer o imaginário infantil 

• Promover o auto-conhecimento 

• Incentivar o conhecimento do 

meio que nos rodeia 

• Promover o contacto com o 

património envolvente 

“Quem conta um conto acrescenta um 

ponto” -As tradições 

 Promover o conhecimento de histórias 

da tradição oral 

 Estimular o gosto pela cultura 

portuguesa 

 Favorecer a capacidade de recontar 

histórias 

 Fomentar a capacidade criativa 

 Promover a celebração de costumes 

 Desenvolver a criatividade e a 

imaginação através dos contos 

 Desenvolver a representação e a leitura 

através de pictogramas 

 Estimular aquisição de novo 

vocabulário 

 Demonstrar capacidade de expressão 

em grande grupo 

 Ser capaz de ouvir atentamente 

histórias, rimas, poesias, e outros 

textos mostrando prazer e satisfação 

 Desenvolver a capacidade de 

memorização 

 

 Criação de um baú que servirá de 

introdução a todas as histórias 

contadas e que será transversal a 

todo o projecto 

 Registo gráfico de histórias, com 

recurso a diversas técnicas e 

materiais 

 Instituição da hora do conto 

 Realização de dramatizações 

 Visita a bibliotecas e livrarias 

 Manter a hora do conto 

 Partilhar histórias com os idosos do 

centro de dia 

 Participação dos pais com na “Hora 

do Conto” 

 Realização de exposições  

 Apresentações feitas pelas crianças 

 Manter a hora do conto 

 Proporcionar a vinda de contadores 

de histórias à instituição 

 Exploração de lendas e tradições 

 Criação de histórias partindo de 

situações reais 
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Caracterização do Meio Envolvente 

Caracterização Geográfica 
O Centro Social da Sé Catedral do Porto (CSSCP) está situado na antiga freguesia da Sé que, após 

a reorganização administrativa do território das freguesias (Lei n.º 11-A/2013 de 28 de Janeiro) faz 

parte da União das Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, 

também conhecida como União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, com uma área total 

de 5,43 km², uma população (à data do último Censos - 2011) de 40 440 habitantes e uma 

densidade de 7 447,5/km². 

O Porto é a segunda cidade e o quarto município mais populoso de Portugal, situada 

no noroeste do país e capital da Área Metropolitana do Porto, da Região do Norte e do distrito do 

Porto. Com 41,42 km² de área, tem uma população de 237 591 habitantes (2011) dentro dos seus 

limites administrativos, sendo subdividida em sete freguesias.  
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A proveniência das crianças que frequentaram o ano lectivo de 2019-2020, atendendo ao local 

de residência do seu agregado familiar, foi a seguinte: 

Ano Resposta Porto - Z. Histórica Porto -outras freguesias V. N.de Gaia Gondomar Valongo Maia   

2019-2020   Nº de Crianças Nº de Crianças Nº de Crianças Nº de Crianças Nº de Crianças Nº de Crianças Total 

  Creche 16 11 19 3 1 1 51 

  Jardim 22 10 16 1 1 0 50 

  Total 38 21 35 4 2 1 101 

Quadro 2: Proveniência das crianças em 2019-2020 

 

No ano de 2020-2021, e mediante as matrículas efectuadas a esta data (Julho de 2020), a 

proveniência das crianças, segundo os mesmos parâmetros será a que se segue no seguinte 

quadro: 

2020-2021   Nº de Crianças Nº de Crianças Nº de Crianças Nº de Crianças Nº de Crianças Nº de Crianças Total 

 
Creche 16 12 19 2 1 0 50 

 Jardim 21 11 14 2 1 0 49 

  Total 37 23 33 4 2 0 99 

 Quadro 3: Proveniência das crianças em 2020-2021 

 

No quadro abaixo, é visível uma ligeira alteração percentual, que poderá ser atribuída à 

desertificação da Zona Histórica da Cidade, onde a reabilitação dos edifícios e o aumento valor do 

aluguer das casas se faz sentir nos agregados familiares. No entanto, pode também observar-se 

um ligeiro aumento de residentes noutras freguesias da cidade do Porto. 

2019-2020 Creche     

  Porto   Concelhos limítrofes 

  Zona Histórica outras freguesias    

%crianças 31,37% 21,57% 47,06% 

2019-2020 Jardim     

  Porto   Concelhos limítrofes 

%crianças Zona Histórica outras freguesias    

  44,00% 20,00% 36,00% 

2020-2021 Creche     

  Porto   Concelhos limítrofes 

  Zona Histórica outras freguesias    

%crianças 32,00% 24,00% 44,00% 

2020-2021 Jardim     

  Porto   Concelhos limítrofes 

  Zona Histórica outras freguesias    

%crianças 42,86% 22,45% 34,69% 

 

Quadro 4: Percentagem comparativa das freguesias de proveniência 
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Caracterização Sócio Económica 
 

No quadro seguinte é possível comparar a caracterização sócio económica da antiga freguesia da 
Sé, quer com a União de Freguesias do Centro Histórico do Porto quer com o próprio concelho do 
Porto. 

Os dados (do último Censos de 2011) comparam a população do Centro Histórico do Porto com a 
população total da cidade, assim como permitem ver a população residente empregada e a 
percentagem dos mesmos que têm emprego no concelho no Porto. 
 

Quadro 5 - Dados socioeconómicos 

 Superfície 
(km2)* 

População 
residente (nº), 

2011 

População 
residente 

empregada 
(nº), 2011 

População residente 
empregada que 

trabalha no Porto 
(%), 2011 

Alojamentos 
familiares 

clássicos (nº), 
2011 

União das Freguesias 
de Cedofeita, Santo 
Ildefonso, Sé, 
Miragaia, São 
Nicolau e Vitória 

 
 

5,43 

 
 

40.440 

 
 

14.794 

 
 

75 

 
 

30.588 

Cedofeita 2,66 22.077 8.654 73 15.700 

Santo Ildefonso 1,28 9.029 3.212 77 7.126 

Sé 0,48 3.460 1.034 77 2.738 

Miragaia 0,49 2.067 726 77 1.522 

São Nicolau 0,21 1.906 601 77 1.585 

Vitória 0,31 1.901 567 79 1.917 

Porto 41,42 237.591 88.452 71 137.236 

Fonte: INE, Censos 2011 (CMP). * Dados CAOP 2011 

 

Caracterização – Creche e Jardim de Infância 
 

O Centro Social da Sé Catedral do Porto (CSSCP) é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social, com o estatuto jurídico de Fundação, cuja sede se situa no coração do centro histórico do 

Porto, no Largo 1º de Dezembro, 155.  

Tem como missão principal intervir junto da população da Zona Histórica do Porto, onde se situa, 

mas também da população em geral e contribuir para o desenvolvimento dos utentes de cada 

Resposta Social que oferece. 

Inseridas no Centro Social da Sé Catedral do Porto existem a Resposta Social de Creche e a 

Resposta Social de Jardim de Infância. 

A pedagogia que rege o trabalho da equipe educativa é a Pedagogia de Projeto, que pressupõe 

que a criança seja o principal agente do processo educativo e que com a ajuda da educadora e da 

ajudante de acção educativa seja capaz de experienciar novas propostas e construir os seus 

conhecimentos, partindo das suas necessidades e interesses.  
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A família é também considerada suporte fundamental na construção de todo o processo 

educativo, sendo aceite e valorizada a sua participação, quer em atividades com as crianças, quer 

em encontros e formações. 

CRECHE 

A Resposta Social de Creche, nos termos do Acordo de Cooperação celebrado entre o Centro Social da Sé 

Catedral do Porto e o Instituto da Segurança Social do Porto tem capacidade para 50 crianças até aos 36 

meses de idade, distribuídas por grupos da seguinte forma:  

a) Até a aquisição de marcha  
b) Da aquisição de marcha aos 24 meses  
c) Dos 24 meses aos 36 meses 

 

A Creche é composta por quatro salas: Berçário, a sala de Aquisição da Marcha, a sala dos 18-24 

meses (sendo considerada uma sala mista) e a sala dos 24-36 meses. 

O Berçário tem capacidade para 10 bebés e acolhe-os desde os 3 meses até 1 ano. É uma sala 

que tem como principal foco o bem-estar dos bebés, proporcionando um ambiente maternal, 

seguro e acolhedor, onde as crianças podem ser estimuladas física, sensorial e intelectualmente. 

A sala da Aquisição da Marcha está vocacionada para as necessidades das crianças enquanto 

adquirem plenamente a capacidade de marcha, tendo capacidade para 14 crianças. 

A sala Mista acolhe preferencialmente crianças entre os 18 meses e os 24 meses, com lotação 

máxima de 16 crianças. 

A sala dos 24 aos 36 meses tem capacidade para 18 crianças e é a sala que acolhe o grupo no seu 

último ano de frequência na Creche. 

Apesar do Acordo de Cooperação contemplar a frequência de 50 crianças, a Creche tem uma 

capacidade instalada para 58 crianças, sendo que 8 das vagas não estão cobertas pela 

comparticipação do ISS. 

JARDIM DE INFÂNCIA 

A Resposta Social de Jardim de Infância do Centro Social da Sé Catedral do Porto, nos termos do 
Acordo de Cooperação celebrado entre o Centro Social da Sé Catedral do Porto, o Instituto da 
Segurança Social do Porto, e a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, de harmonia com a 
Lei-quadro da Educação Pré-escolar (Lei 5/97 de 10 de Fevereiro) e o Decreto-lei 147/97 de 11 de 
Junho, tem capacidade instalada para 50 crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a 
idade de ingresso no ensino básico, distribuídos da seguinte forma: 

a) Sala mista: 25 crianças  

b) Sala mista: 25 crianças 

Estas salas estão divididas por grupos mistos, geralmente um grupo de 3/4 anos e outro de 4/5 
anos. 
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No decorrer do ano lectivo de 2019-2020 a divisão da frequência por salas e idades foi a que 
consta no seguinte quadro: 

Educação Pré-escolar Creche    

Crianças 
Salas em 
funcionamento  

 
Frequência 

 
Nº Grupos  NEE * Crianças 

Salas em 
funcionamento  

Frequência Nº Grupos NEE * 

 3 anos   19   1 Bebés Berçário 7 1   

 4 anos 2 Salas mistas 15 2   1 ano Aquisição da marcha 14 1   

 5 anos   14     1/2anos Sala Mista 16 1   

 6 anos    1     2 anos 24-36meses 15 1 2 

TOTAL   49 2 1 TOTAL   52 4 2 
*) Crianças acompanhadas pela Equipa Local de Intervenção Precoce 

Quadro 6: Frequência por salas 2019-2020 

 

 

A previsão da frequência por salas e idades (a 15.09.2020) segundo as matrículas para 2020-2012 à data 

(Julho de 2020), é ilustrada no quadro nº 7: 

Educação Pré-escolar Creche    

Crianças 
Salas em 
funcionamento  

 
Matrículas 

 
Nº Grupos  NEE * Crianças 

Salas em 
funcionamento  

Matrículas Nº Grupos NEE * 

 3 anos   26   2 Bebés Berçário 7 1   

 4 anos 2 salas mistas 11 2   1 ano Aquisição da marcha 13 1   

 5 anos   12     1/2anos Sala Mista 13 1   

 6 anos    0     2 anos 24-36meses 17 1 
 

TOTAL   49 2 2 TOTAL   50 4 
 Quadro 7: Frequência prevista por salas para 2020-2021 
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Fundamentação teórica 
 

O Baú que conta histórias 

“Felizes e frequentes encontros com os livros, (…) são um capital precioso para abordar com 

sucesso as primeiras aprendizagens escolares, para que o prazer de ler resista à experiência dos 

manuais escolares”. (Sequeira 2000, p.62). 

   As histórias são uma excelente estratégia pedagógica e um precioso auxiliar na prática 

pedagógica dos educadores. As histórias estimulam a criatividade, a imaginação, a oralidade, 

desenvolvem a linguagem oral, visual e escrita, facilitam as aprendizagens, incentivam o prazer da 

leitura, promovem o sentido crítico, as brincadeiras do faz de conta, os valores e conceitos, 

colaboram na formação da personalidade da criança, proporcionam o envolvimento social e 

afetivo e exploram a cultura e a diversidade. 

   Contar e recontar histórias, são estratégias de excelência no desenvolvimento da linguagem oral 

da criança, pois, a sua ação lúdica vai permitir a articulação de ideias, a comunicação, a expressão 

do pensamento e um vocabulário mais rico e completo. 

   De acordo com Castro (2017), ouvir histórias é um momento que desperta o interesse das 

crianças, independentemente da idade.  

   Através da literatura para a Infância (histórias e contos) é possível criar várias conceções e 

explorações, de forma a acompanhar a criança na descoberta do mundo, onde na maioria das 

vezes os sonhos se misturam com a realidade, proporcionando-lhe a capacidade de imaginar para 

além do real.  

Sabemos que crianças que são habituadas a ouvir ler para além de construírem um maior campo 

lexical, uma maior riqueza de vocabulário, adquirem competências literárias como a aptidão para 

contar histórias, para relacionar o que ouvem com a vida real e com as imagens que observam nas 

mesmas histórias. 

   Assim, desde os primeiros anos de vida, as histórias instauram-se como um excelente motivo e 

rampa de lançamento para explorações múltiplas de hipóteses sobre o que é o mundo dos 

“grandes”. 
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   “A audição e leitura de histórias representam uma elevada função educativa, que se produz na 

promoção das potencialidades naturais da criança” (Almeida, 2002, p.140). 

   A leitura e exploração de histórias vai permitir à criança a aquisição de valores que serão 

importantes ao longo da sua vida, ajudando a formar a consciência de si, do outro e do mundo que 

a rodeia. 

   Sendo a leitura de histórias uma atividade bastante apreciada pelas crianças entre os 0 e os 6 

anos, cabe ao Educador aproveitar este interesse por parte dos mais pequenos e criar o momento 

da “Hora do Conto”, que tem como um dos objetivos “ contar histórias de forma alegre e agradável, a 

fim de atrair as crianças para o universo da literatura e, dessa maneira, ajudar na formação de novos 

leitores. As histórias voam nas asas da sua imaginação, estimulando nelas a curiosidade pelos saberes, o 

gosto pela descoberta.” (Soares, 2013, p. 3). 

 Mas, o momento da “Hora do Conto”, as histórias e a exploração de livros têm para além da 

criação de relações afetivas, outros benefícios no desenvolvimento das crianças. 

   É a partir das histórias que a criança tem a oportunidade de enriquecer e alimentar a sua 

imaginação, ampliar o seu vocabulário, permitir a sua autoidentificação, desenvolver o 

pensamento lógico, a memória, estimular o espírito crítico, vivenciar momentos de humor, 

diversão, satisfazer a curiosidade e adquirir valores para a vida. 

   Dado que em idade pré-escolar a criança não adquire a competência de leitura, o seu único 

recurso para “ler” os livros é através da ilustração, pelo que a qualidade dessa mesma ilustração é 

de enorme importância, para que a criança consiga decifrar a história, interpretá-la, e mesmo que 

a história esteja a ser lida, possa ser um auxiliar no seu acompanhamento. 

Após a deteção de alguns problemas transversais a todos os grupos, como a dificuldade de 

concentração, a falta de conceitos, de vocabulário e até de imaginação e criatividade, decidimos 

desenvolver um projeto em que as Áreas de Formação Pessoal e Social e de Expressão e 

Comunicação tenham uma tónica mais acentuada, dando a possibilidade às crianças para partirem 

do conhecimento de si e dos outros de modo a investirem na criação de um mundo fantástico 

recorrendo à fantasia, à criatividade e à imaginação, ajudando assim a estimular estas áreas e a 

apelar à sua capacidade de concentração. 
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   Segundo as Orientações Curriculares a Área de Formação Pessoal e Social “(… corresponde a um 

processo que deverá fornecer, de acordo com as fases de desenvolvimento, a aquisição de espírito 

crítico e a interiorização de valores espirituais, estético, morais e cívico… É nos contextos sociais em 

que se vive que a criança vai interiormente construindo referências que lhe permitam compreender 

o que está certo ou errado, o que pode e não pode fazer, os deveres para consigo e para com os 

outros…”.(Orientações Curriculares para a Educação Pré –Escolar,2002, p.51). 

   Esta Área procura promover nas crianças valores e atitudes que lhes permitam tornar-se 

cidadãos conscientes e solidários, capacitando-os para a resolução de problemas que vão surgindo 

ao longo da vida. Valores como a partilha, a empatia, a generosidade ou a entreajuda, terão de ser 

enfatizados durante o desenvolvimento deste projeto. 

   Quanto às Áreas das Expressões e Comunicação, as Orientações Curriculares salientam que “(… o 

domínio das diferentes formas de expressão implica diversificar as situações e experiências de 

aprendizagem, de modo a que a criança vá dominando e utilizando o seu corpo e contactando com 

diferentes materiais que poderá explorar, manipular e transformar de forma a tomar consciência 

de si próprio na relação com os objetos (…)”. (OCEPE 2002,p.57) 

   Esta Área básica de conteúdos, incide sobretudo nos aspetos do desenvolvimento e 

aprendizagem. Trabalha as expressões artística (plástica, musical e dramática), a noção do corpo, 

através da expressão motora, a linguagem em todas as suas vertentes e ainda o raciocínio lógico e 

as noções matemáticas.  

   Assim o tema do nosso projeto pedagógico para o próximo triénio será “O Baú que conta 

Histórias” e pretendemos com ele descobrir, conhecer e compreender tudo aquilo que configura a 

realidade que está ao alcance da perceção e experiência das crianças e que vai desde a sua 

identidade, passando pelas relações sociais até ao ambiente e objetos físicos e ainda a outros 

âmbitos que se encontram ligados aos seus interesses e provocam a curiosidade, o desejo de 

saber, de inventar, de imaginar e criar. 

   Escolhemos este tema, principalmente, porque observamos que uma das atividades que as 

crianças mais gostam é de ouvir histórias, em que mantêm bons níveis de concentração, se 

mostram motivadas e contentes, e por isso entendemos que utilizar uma atividade que as motiva 

configura uma boa estratégia para alcançar os objetivos a que nos propomos. Será, portanto, 
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benévolo partirmos do interesse das crianças para chegarmos até outros conteúdos para os quais 

ainda não estão motivadas.  

 Para além disso sabemos que uma das características da Primeira Infância é viver num mundo de 

fantasia e imaginação, no mundo do faz de conta. Para alcançarmos o nosso objetivo seguimos 

esse fio condutor, de uma forma mais lúdica proporcionando prazer às crianças. 

   Assim, consideramos importante partir do que as crianças já sabem e daí chegar a outros pontos 

de interesse ainda desconhecidos, facilitando a aquisição de aprendizagens significativas. 

   Mesmo que as crianças conheçam algumas histórias, revelam interesse em conhecer outras e 

tendo em conta que, a literatura para a Infância proporciona um mundo infinito de conhecimentos 

e temas a trabalhar, porque não utilizar as histórias como ponto de partida para novos saberes? 

Cremos que com este projeto poderemos trabalhar e chegar a uma grande variedade de temas e 

matérias tendo as histórias como motivação. 

   O Projeto Pedagógico elaborado estará dividido por 3 temáticas a desenvolver por três anos 

consecutivos:  

 “Baralhando Histórias”  

 “Quem conta um conto acrescenta um ponto”  

 “A Nossa História” 

Prioridades do Projecto Pedagógico para o triénio 2020-2023 
 

 Promover e sensibilizar através das histórias, 

 Explorando histórias como o início da aprendizagem de ser um “leitor”. 

 Suscitando o imaginário. 

 Descobrindo respostas sobre temas do interesse das crianças. 

 Promovendo a auto – estima 

 Sentindo emoções como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a 

alegria, a insegurança, a tranquilidade entre outras. 

 Descobrindo outras formas de agir e de ser, outra visão do mundo…descobrir 

outros lugares, outros tempos. 
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 Criar histórias a partir de outras contadas, recontadas e criadas utilizando as diferentes 

linguagens artísticas (artes visuais, teatro, dança e música), como meios de enriquecer as 

possibilidades de expressão e comunicação das crianças. 

 Tomar consciência e aceitar as perspetivas, valores  

 Valorizar as histórias associadas à vida e à nossa realidade. 

 Estimular o sentido crítico. 

 Promover o gosto pela leitura. 

 Favorecer o contacto com a cultura popular. 

 Potenciar a capacidade de aquisição de competências de literacia 

 

Objetivos gerais 

▪ Sensibilizar as crianças para a importância das histórias; 

▪ Criar histórias através de outras contadas, recontadas e criadas utilizando as diferentes 

linguagens artísticas /artes visuais, teatro, dança e música), como meios de enriquecer 

as possibilidades de expressão e comunicação das crianças; 

▪ Educar para a cidadania e valores; 

▪ Estimular o gosto pelo trabalho; 

▪ Valorizar as experiências de cada um; 

▪ Incentivar a curiosidade pelo meio envolvente; 

▪ Promover a curiosidade pelos outros, pelo mundo que nos rodeia e desenvolver uma 

atitude pró-ativa como membros da sociedade global; 

▪ Incentivar a tolerância e a solidariedade; 

▪ Incentivar o gosto pela escola/estudo/aprendizagens; 

▪ Promover atitudes de aumento da autoestima; 

▪ Estimular o sentido crítico; 

▪ Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pela pluralidade das 

culturas; 

▪ Promover o gosto pela leitura;  

▪ Potenciar a capacidade de aquisição de competências de literacia; 

▪ Valorizar as histórias associadas à vida e à nossa realidade; 
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▪ Favorecer o contato com a cultura popular;  

▪ Promover a Educação Ambiental; 

▪ Promover hábitos de respeito pelo ambiente e pelo património; 

▪ Promover a progressiva responsabilização de todos no processo educativo; 

▪ Fomentar o respeito mútuo entre família/escola; 

▪  Aprender a aceitar os “erros”, encarando-os como fator de aprendizagem e 

crescimento; 

▪ Favorecer a organização entre escola/família; 

▪ Favorecer o diálogo entre os diferentes agentes educativos; 

▪ Promover a tomada de consciência da importância do desenvolvimento pessoal de 

toda a comunidade educativa; 

▪ Favorecer uma progressiva consciência do papel da Instituição como membro da 

sociedade; 

▪ Contribuir para um ambiente feliz e harmonioso entre todos os elementos da 

Comunidade Educativa; 

▪ Avaliar e refletir continuamente o desenvolvimento e a pertinência do projeto 

educativo; 

 

Objetivos específicos 

Área de formação pessoal e social 

 

▪ Proporcionar diferentes experiências através da exploração de histórias, recorrendo a 

diferentes técnicas; 

▪ Descobrir, através das histórias, outras formas de agir e de ser, outra visão do 

mundo…descobrir outros lugares, outros tempos; 

▪ Suscitar o imaginário; 

▪ Favorecer o desenvolvimento da capacidade de aprender exercitando a memória, a 

atenção e o pensamento; 

▪ Descobrir respostas sobre temas do interesse das crianças; 

▪ Estimular a capacidade de compreender emoções como a tristeza, a raiva, a irritação, o 

bem-estar, o medo, a alegria, a insegurança, a tranquilidade entre outras; 



Centro Social da Sé Catedral do Porto 
 

 “O Baú que conta Histórias” 
Projeto Pedagógico 2020 – 2023 

 

 16/36 

 

▪ Promover a auto – estima; 

▪ Promover o encontro de pais, através de reuniões de pais, ações de formação ou 

atividades nas salas; 

▪ Incentivar os pais a participar nas atividades da Instituição; 

▪ Potenciar os hábitos de partilha de informação através das novas plataformas digitais; 

▪ Incentivar as crianças a utilizarem métodos de escolha; 

▪ Promover atividades de intercâmbio que estimulem a observação e a criatividade; 

▪ Dinamizar momentos de trabalho em grupo com as crianças para que possam desenvolver 

atitudes de respeito e solidariedade; 

▪ Promover experiências artísticas como forma de conhecimento individual, fomentando a 

construção de diversos pontos de vista sobre a realidade; 

 

Área de expressão e comunicação 

▪ Incentivar o recurso a diversas técnicas de expressão artística; 

▪ Promover a exploração de diferentes materiais; 

▪ Promover a representação individual e coletiva, da realidade através de produtos 

artísticos; 

▪ Criar condições para a exploração da capacidade de expressão corporal; 

▪ Possibilitar o acesso a instrumentos musicais; 

▪ Favorecer a aprendizagem de diferentes tipos de músicas; 

▪ Possibilitar o alargamento da cultura musical;  

▪ Promover o gosto pelas danças e cantares; 

▪ Explorar as competências dramáticas de cada um; 

▪ Estimular a capacidade de integração no jogo simbólico; 

▪ Fomentar o aumento do campo lexical; 

▪ Explorar histórias adquirindo competências de literacia; 

▪ Favorecer o contato com textos de qualidade literária; 

▪ Possibilitar a utilização da linguagem oral como canal eficaz da expressão, socialização e 

comunicação; 

▪ Estimular a capacidade de reconto das histórias; 

▪ Promover a descodificação dos diferentes códigos simbólicos; 
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▪ Desenvolver o raciocínio lógico-matemático; 

▪ Interiorizar e utilizar corretamente no dia-a-dia noções matemática; 

▪ Promover a realização de jogos matemáticos; 

 

Área do conhecimento do mundo 

▪ Fomentar visitas aos diversos monumentos e locais de interesse na cidade do Porto; 

▪ Promover o conhecimento da história local; 

▪ Incentivar o conhecimento de histórias da tradição oral; 

▪ Proporcionar experiências diversificadas com base nas histórias; 

▪ Dinamizar parcerias com Instituições, como bibliotecas, centro de saúde, escola pública, 

polícia, bombeiros, Camara Municipal e empresas de transporte; 

▪ Promover o conhecimento de diferentes culturas; 

▪ Estimular o gosto das crianças pela procura do conhecimento; 

▪ Estimular a capacidade de observação de fenómenos; 

▪ Estimular o desenvolvimento de noções temporais; 

▪ Promover o conhecimento dos seres vivos; 

▪ Incentivar o contato com o meio ambiente; 

▪ Incentivar a curiosidade pelo meio envolvente; 

▪ Proporcionar ferramentas para resolução de problemas; 

▪ Criar hábitos de reciclagem; 

▪ Incentivar o cuidado pelo Planeta/Natureza; 

▪ Fomentar o uso das novas tecnologias na aquisição de saberes; 
 

 

Equipa Pedagógica - Orientações Globais 

 

A equipa pedagógica do CSSCP é composta por uma coordenadora pedagógica, 5 educadoras 

de infância e 7 ajudantes de ação educativa (AAE). As educadoras e as AAE estão divididas da 

seguinte forma:  

No Berçário estão presentes duas AEE, apoiadas pela coordenadora pedagógica ou, na sua 

ausência, pela educadora afeta à sala de Aquisição da Marcha.  
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Na sala de Aquisição da Marcha, 1 educadora e 1 AAE (sendo que uma auxiliar dos serviços gerais 

também dá apoio a esta sala). 

As equipes das restantes salas (18-24 meses, 24-36 meses, 3/4 anos e 4/5 anos) são todas 

compostas por uma educadora e uma AEE. 

 

Para a Coordenação Pedagógica estão previstos os seguintes objetivos: 

 Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com as 

orientações do Ministério da Educação (ME);  

 Apresentar propostas para a elaboração e posterior enriquecimento do Projeto Pedagógico 

da Instituição, Projeto Curricular de Sala e Plano Anual de Atividades;   

 Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares dos grupos;  

 Articular com as diferentes faixas etárias o desenvolvimento de conteúdos e objetivos de 

aprendizagem;  

 Cooperar com outras estruturas de orientação educativa na gestão adequada de recursos e 

na adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens;  

 Elaborar estudos e promover a troca de experiências e a cooperação no que se refere a 

projetos, métodos, organização curricular, processos e critérios de avaliação das crianças, 

sem prejuízo dos normativos gerais;  

 Definir os objetivos mínimos para as diversas áreas curriculares;  

 Inventariar as necessidades em equipamentos e material didático;  

 Apresentar à Direcção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido;  

 Prestar apoio aos membros do seu grupo;  

 Manter todos os educadores informados sobre deliberações e assuntos (que a eles digam 

diretamente respeito) tratados em reuniões de Direcção; 

 Acolher e atender todos os encarregados de educação, dando resposta, no âmbito 

pedagógico, às suas questões, inquietações e/ou aspirações; 

 Conhecer a realidade familiar das crianças no que possa dizer respeito a uma otimização da 

intervenção educativa de cada criança em particular. 

 

Aos educadores, tendo em consideração o Perfil do Educador de Infância, aprovado no 

Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de Agosto, cabe conceber e desenvolver o respetivo currículo, 



Centro Social da Sé Catedral do Porto 
 

 “O Baú que conta Histórias” 
Projeto Pedagógico 2020 – 2023 

 

 19/36 

 

através da planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades 

e projetos curriculares, com vista à construção de aprendizagens integradas. 

Ainda baseados no mesmo documento, no âmbito da organização do ambiente educativo, 

são funções do educador de infância: 

 Organizar o espaço e os materiais, concebendo-os como recursos para o desenvolvimento 

curricular, de modo a proporcionar às crianças experiências educativas integradas; 

 Disponibilizar e utilizar materiais estimulantes e diversificados, incluindo os selecionados a 

partir do contexto e das experiências de cada criança; 

 Proceder a uma organização do tempo de forma flexível e diversificada, proporcionando a 

apreensão de referências temporais pelas crianças; 

 Mobilizar e gerir os recursos educativos, nomeadamente os ligados às tecnologias da 

informação e da comunicação; 

 Criar e manter as necessárias condições de segurança, de acompanhamento e de bem-

estar das crianças. 

 

Relativamente à observação, à planificação e à avaliação, o educador de infância deve: 

 

 Observar cada criança, bem como os pequenos grupos e o grande grupo, com vista a uma 

planificação de atividades e projetos adequados às necessidades da criança e do grupo e 

aos objetivos de desenvolvimento e da aprendizagem; 

 Ter em conta, na planificação do desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem, os conhecimentos e as competências de que as crianças são portadoras; 

 Planificar a intervenção educativa de forma integrada e flexível, tendo em conta os dados 

recolhidos na observação e na avaliação, bem como as propostas explícitas ou implícitas 

das crianças, as temáticas e as situações imprevistas emergentes no processo educativo; 

 Planificar atividades que sirvam objetivos abrangentes e transversais, proporcionando 

aprendizagens nos vários domínios curriculares; 

 Avaliar, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os processos 

educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e 

do grupo. 
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Acerca da relação e da ação educativa, o educador de infância deverá: 

 

 Relacionar-se com as crianças por forma a favorecer a necessária segurança afetiva e a 

promover a sua autonomia; 

 Promover o envolvimento da criança em atividades e em projetos da iniciativa desta, do 

grupo, do educador ou de iniciativa conjunta, desenvolvendo-os individualmente, em 

pequenos grupos e no grande grupo, no âmbito da escola e da comunidade; 

 Fomentar a cooperação entre as crianças, garantindo que todas se sintam valorizadas e 

integradas no grupo; 

 Envolver as famílias e a comunidade nos projetos a desenvolver; 

 Apoiar e fomentar o desenvolvimento afetivo, emocional e social de cada criança e do 

grupo; 

 Estimular a curiosidade da criança pelo que a rodeia, promovendo a sua capacidade de 

identificação e resolução de problemas; 

 Fomentar nas crianças capacidades de realização de tarefas e disposições para aprender; 

 Promover o desenvolvimento pessoal, social e cívico numa perspetiva de educação para a 

cidadania. 

Na educação pré-escolar, o educador de infância mobiliza o conhecimento e as 

competências necessárias ao desenvolvimento de um currículo integrado, no âmbito da expressão 

e da comunicação e do conhecimento do mundo. 

No âmbito da expressão e da comunicação, o educador de infância deverá: 

 Organizar um ambiente de estimulação comunicativa, proporcionando a cada criança 

oportunidades específicas de interação com os adultos e com as outras crianças; 

 Promover o desenvolvimento da linguagem oral de todas as crianças, atendendo, de modo 

particular, às que pertencem a grupos social e linguisticamente minoritários ou 

desfavorecidos; 

 Favorecer o aparecimento de comportamentos emergentes de leitura e escrita, através de 

atividades de exploração de materiais escritos; 

 Promover, de forma integrada, diferentes tipos de expressão (plástica, musical, dramática 

e motora) inserindo-os nas várias experiências de aprendizagem curricular; 
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 Desenvolver a expressão plástica utilizando linguagens múltiplas, bidimensionais e 

tridimensionais, enquanto meios de relação, de informação, de fruição estética e de 

compreensão do mundo; 

 Desenvolver atividades que permitam à criança produzir sons e ritmos com o corpo, a voz e 

instrumentos musicais ou outros e possibilita o desenvolvimento das capacidades de 

escuta, de análise e de apreciação musical; 

 Organizar atividades e projetos que, nos domínios do jogo simbólico e do jogo dramático, 

permitam a expressão e o desenvolvimento motor, de forma a desenvolver a capacidade 

narrativa e a comunicação verbal e não-verbal; 

 Promover o recurso a diversas formas de expressão dramática, explorando as 

possibilidades técnicas de cada uma destas; 

 Organizar jogos, com regras progressivamente mais complexas, proporcionando o controlo 

motor na atividade lúdica, bem como a socialização pelo cumprimento das regras; 

 Promover o desenvolvimento da motricidade global das crianças, tendo em conta 

diferentes formas de locomoção e possibilidades do corpo, da orientação no espaço, bem 

como da motricidade fina e ampla, permitindo à criança aprender a manipular objetos. 

 No âmbito do conhecimento do mundo, o educador de infância deve: 

 Promover atividades exploratórias de observação e descrição de atributos dos materiais, 

das pessoas e dos acontecimentos; 

 Incentivar a observação, a exploração e a descrição de relações entre objetos, pessoas e 

acontecimentos, com recurso à representação corporal, oral e gráfica; 

 Criar oportunidades para a exploração das quantidades, com recurso à comparação e 

estimativa e à utilização de sistemas convencionais e de processos não convencionais de 

numeração e medida; 

 Estimular, nas crianças, a curiosidade e a capacidade de identificar características das 

vertentes natural e social da realidade envolvente; 

 Promover a capacidade de organização temporal, espacial e lógica de observações, factos e 

acontecimentos; 

 Despertar o interesse pelas tradições da comunidade, organizando atividades adequadas 

para o efeito; 
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 Proporcionar ocasiões de observação de fenómenos da natureza e de acontecimentos 

sociais que favoreçam o confronto de interpretações, a inserção da criança no seu 

contexto, o desenvolvimento de atitudes de rigor e de comportamentos de respeito pelo 

ambiente e pelas identidades culturais. 

Será com base neste perfil que a equipa pedagógica irá trabalhar para perseguir os objetivos a que 

se propõe, atendendo sempre à análise e à avaliação que faz do meio, do grupo e dos recursos de 

que dispõe. 

 

No que concerne às ajudantes de ação educativa as suas funções estão diretamente 

relacionadas com o apoio prestado ao educador na orientação das atividades pedagógicas, assim 

como com a prestação de cuidados de higiene às crianças. Assim sendo são os principais objetivos 

para as auxiliares: 

 Participar nas atividades socioeducativas;  

 Preparar materiais e espaços para o desenvolvimento de atividades educativas;  

 Proceder à preparação e execução das tarefas de rotina diária das crianças, apoiando-as 

nos cuidados de higiene, nas refeições, na vigilância do repouso sempre em cooperação 

com a educadora;  

 Auxiliar as crianças durante o repouso e na sala de atividades;  

 Assistir as crianças nos transportes, nos recreios, nos passeios e visitas de estudo;  

 Tomar iniciativas de jogos e propostas de entretenimento, na ausência do Educador. 

 Manter a disciplina e o bom ambiente;  

 Acolher as crianças em momentos complementares do horário do educador;  

 Manter as salas limpas e arrumadas;  

 Dispor e arrumar os catres; 

 Substituir o educador nas suas faltas e impedimentos; 

 Realizar outras tarefas no âmbito das suas competências sempre que as necessidades 

urgentes e o serviço o justifiquem;  

 Ser o elo de contacto entre a instituição e a família na ausência da educadora. 
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Trabalho em Equipa 

Num processo educativo que se quer produtivo e eficaz o trabalho em equipa apresenta-se 

como fator fundamental para o alcance de resultados satisfatórios. Deste modo, pretende-se que 

tanto educadores, como pessoal auxiliar, direção e restantes funcionários trabalhem em conjunto 

com vista ao melhor funcionamento da Instituição, ajustando as suas próprias necessidades e 

convicções ao bem geral.  

Ajustar as personalidades, os objetivos pessoais e profissionais de cada um, não é uma 

tarefa fácil, principalmente no local onde os colaboradores estão há muitos anos, com atitudes 

muito acomodadas, hábitos muito enraizados, onde a resistência à mudança por vezes se constitui 

como o principal, ou até mesmo, o único obstáculo. No entanto, não deverão ser estes fatores 

impedimento para tentar melhorar a organização da Instituição, valorizando o trabalho em 

conjunto, incentivando a partilha de opiniões, aceitando novas ideias, compreendendo o medo 

que as mudanças por vezes pressupõem e motivando as pessoas para inovação, não esquecendo 

nunca que o trabalho em equipa assenta em dois pilares fundamentais: a colaboração e a 

cooperação. 

 

Objetivos para a equipa educativa 

▪ Valorizar e incentivar o trabalho em equipa e a partilha de experiências entre os vários 

indivíduos; 

▪ Encarar o trabalho de equipa como meio essencial para atingir um objetivo comum; 

▪ Apoiar e valorizar novas ideias/experiências, criando as condições necessárias à sua 

concretização; 

 

Objetivos gerais para o trabalho em Creche 

▪ Criar um ambiente favorável ao bem-estar de todas as crianças assim como a brincadeira 

livre nas diferentes áreas de desenvolvimento; 

▪ Valorizar o respeito, a partilha e a responsabilidade através das tarefas da sala de forma 

lúdica; 
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▪ Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral da criança num clima de higiene, 

saúde e segurança afetiva e física, através de um atendimento predominantemente 

personalizado; 

▪ Respeitar os ritmos de cada criança; 

▪ Sensibilizar para o saber ouvir, observar e comentar o que nos rodeia de uma forma 

diferente; 

▪ Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas, de 

estímulos diversos e da valorização de cada nova etapa do seu desenvolvimento; 

▪ Fomentar a socialização através de interiorização de regras e hábitos essenciais ao dia a 

dia; 

▪ Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, numa perspetiva de educação 

integral, com base em pequenas experiências sociais e tendo a preocupação de fomentar 

uma educação para os valores; 

▪ Vivenciar datas importantes e festas onde haja uma colaboração ativa das crianças; 

▪ Promover a curiosidade, a imaginação e a estimulação de todos os sentidos; 

▪ Colaborar de uma forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou 

deficiência, assegurando o seu encaminhamento adequado; 

▪ Colaborar com as famílias/encarregados de educação, numa partilha de cuidados e 

responsabilidades em todo o processo evolutivo do crescimento da criança. 

 

 

Objetivos gerais para o trabalho em Jardim de Infância: 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida 

democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania; 

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade de 

culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como ser social; 

 Promover um ambiente educativo onde a criança se sinta integrada, escutada e valorizada, 

contribuindo assim para a sua autoestima e desejo de aprender; 

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 
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 Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diversificadas;  

 Valorizar o trabalho individual, a pares, em pequeno grupo ou em equipa; 

 Contribuir de forma saudável para a assimilação de princípios e valores, espirituais, 

estéticos, morais e cívicos (tolerância, respeito pelo outro, civismo, amizade…); 

 Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens múltiplas, 

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de conhecimento e 

compreensão do mundo; 

 Criar o sentido comunitário, de modo a que as crianças, famílias e os demais grupos da 

comunidade se tornem promotores da sua própria valorização. 

 

Avaliação 

A avaliação em educação é um elemento integrante e regulador da prática educativa em cada 

nível de educação e ensino, e implica princípios e procedimentos adequados às suas 

especificidades. 

O currículo em Educação de Infância é concebido e desenvolvido pelo educador, através da 

planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem como das atividades e projetos 

curriculares, com vista à construção de aprendizagens integradas. 

A avaliação assenta em três vertentes: 

 a avaliação do projeto pedagógico; 

 a avaliação do projeto sala; 

 a avaliação das crianças.  

Esta será realizada em três momentos: inicial, contínua e semestral, sendo que no 

segundo semestre será a avaliação final. 

Neste processo, o Educador recorrerá a um conjunto de técnicas e instrumentos de 

observação e registo, tendo em atenção as especificidades do contexto escolar, do grupo de 

crianças e de cada criança, individualmente, bem como, a sua faixa etária: 
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 Observação direta a realizar no decorrer de cada ano letivo de forma individual e 

coletiva, com vista a determinar se a criança e / ou o grupo estão a alcançar os 

objetivos e metas que haviam sido propostos;  

 Diálogos individuais e /ou coletivos em que a comunicação com a criança, quer em 

contexto individual, quer em contexto coletivo, permite compreender, analisar e 

avaliar não só o desenvolvimento da criança, mas também as necessidades e 

interesses emergentes e que irão necessitar de resposta;  

 Registos fotográficos escritos e/ou produções individuais da criança que permitem 

analisar e avaliar, de forma mais concreta e objetiva, se o grupo e /ou a criança 

esteve envolvida em determinada atividade, qual o seu desempenho e se já terá 

alcançado ou não determinada competência, saber ou aprendizagem.  

 

As reuniões periódicas da equipa educativa constituem, igualmente, um instrumento 

valioso de avaliação. 

No processo de avaliação, o educador assume um papel mais relevante, cabendo-lhe a si, a 

responsabilidade de proceder à avaliação da criança. Contudo, poderão ser considerados outros 

intervenientes que, através dos seus pareceres, opiniões e ideias poderão contribuir para uma 

avaliação mais precisa, nomeadamente, os elementos da equipa pedagógica, os pais/encarregados 

de educação e outros profissionais especializados no apoio educativo. 

No início do ano letivo, o Educador realizará uma avaliação diagnóstica dos interesses e 

necessidades, visando quer a caracterização do grupo, quer o perfil individual de cada criança. É 

com base nesta avaliação prévia, que irá desenvolver o seu projeto curricular de sala, bem como, o 

plano individual das diferentes crianças do grupo. 

O processo individual que acompanha a criança ao longo de todo o percurso escolar, contém a 

informação global das aprendizagens significativas, realçando a sua evolução e os progressos 

realizados. 

Relativamente ao Projeto Pedagógico será realizado um relatório de avaliação anual, que 

deverá focar os seguintes pontos: 

 Adequação do projeto à realidade; 

 Cumprimento das metas e objetivos; 

 Cumprimento do plano anual de atividades; 
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 Existência de formação para a equipa educativa; 

 Existência de formação/reuniões de pais; 

 Adequação das estratégias definidas; 

 Adequação da oferta educativa; 

 Adequação às necessidades específicas de cada criança; 

 Empenhamento dos intervenientes; 

 Motivação das crianças; 

 Motivação das famílias/comunidade; 

 Participação dos parceiros; 

 Inovação; 

 Resultados obtidos; 

 Evidências do trabalho realizado; 

 Sustentabilidade dos processos; 

 

Relativamente à avaliação das crianças serão tidos em consideração os seguintes aspetos: 

 Ficha de Avaliação Diagnóstica (realizada no início do ano letivo); 

 Plano individual 

 Ficha de observação individual (preenchida no final de cada semestre); 

 Poderá haver também lugar a uma avaliação formal extraordinária por parte do 

Educador, em caso de despiste e/ou diagnóstico de outras problemáticas motoras, 

cognitivas e/ou emocionais, que requeiram a intervenção de outros técnicos 

especializados; 

 Registo de situações anómalas 
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Subtema para o ano 2020/2021 

“Baralhando histórias” 

“Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 

histórias…Escutá-las é o início da aprendizagem para ser leitor, e ser leitor é ter um caminho 

absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo”. (Abramovich, 2009, p.14). 

Podemos, assim começar a compreender a importância da literatura infantil no 

desenvolvimento cognitivo das crianças. Ser leitor é o meio para conhecer os diferentes tipos de 

textos, de vocabulário. É uma forma de ampliar o universo linguístico. Ao “contador de histórias, 

cabe o prazer de interagir com a leitura ao mesmo tempo em que proporciona este prazer para os 

seus ouvintes” (Abramovich, 2009, p.14). 

 

O tema que servirá de guia para as atividades deste ano letivo (2020/2021) será 

“Baralhando histórias” que terá como mote a exploração de histórias através da Educação 

Artística.   

Sabemos que a criança, através do jogo simbólico entende a linguagem dos símbolos que 

estão contidos nas histórias e que lhe proporcionam uma viagem aos seus sentimentos 

inconscientes e imaginários.  

Todas as crianças carecem do lúdico para compreender o mundo que as rodeia e ouvir 

histórias torna-se um meio de compreender e traduzir este mundo, facilitando a compreensão de 

sentimentos que não sabe definir, mas que estão presentes. 

Ouvir histórias é igualmente importante no desenvolvimento da linguagem. Sabemos que a 

criança desenvolve a linguagem primeiro num contexto mais restrito (familiar), que vai sendo 

alargado de forma sistêmica, à medida que interage com outros contextos de socialização. A 

diversidade e a qualidade das experiências proporcionadas pelos diferentes contextos favorecem 

o enriquecimento linguístico da criança. Os contextos estimulantes proporcionam interações mais 

ricas. A creche deve ser um desses contextos, por isso é relevante que as experiências aí 

proporcionadas agilizem o desenvolvimento linguístico. Ao proporcionar a exploração de várias 

histórias o educador está a estimular e enriquecer o desenvolvimento linguístico nos seus diversos 

domínios como por exemplo o alargamento do vocabulário. 
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 O educador deve assumir um compromisso permanente com o escutar ativamente a 

criança, desenvolvendo estratégias para captar a sua atenção e o seu interesse, nomeadamente: 

contar e/ou ler diariamente histórias, dialogar, apresentar diferentes tipos de textos (prosa, 

poesia, lengalengas, etc.), dar oportunidade para a criança se expressar oralmente e estar atento 

às suas expressões espontâneas, recitar rimas e poemas e relatar acontecimentos vividos. É 

importante a forma como o educador fala com e para a criança, este deverá ter em atenção a 

construção correta da frase, sendo fundamental e imprescindível o uso de preposições, advérbios, 

adjetivos e tempos dos verbos. 

A criança nesta faixa etária tende a questionar sobre aspetos variados de forma a obter 

uma resposta para a sua curiosidade. 

A linguagem oral é um precioso instrumento de comunicação e interação. Cabe ao 

educador criar um ambiente propício à comunicação, promovendo interações entre as crianças e 

entre estas e os adultos, no sentido de alargar as capacidades de compreensão e produção 

linguística. O desenvolvimento da linguagem das crianças no jardim é marcado por uma grande 

evolução. As suas frases tornam-se mais compridas e complexas, assim, o vocabulário usado pelas 

crianças, desta faixa etária, descreve melhor e é mais específico. O acréscimo de vocabulário está 

intimamente relacionado com os interesses e a motivação da criança pela temática. 

Ao ouvir histórias, a criança tem a oportunidade de enriquecer e alimentar sua imaginação, 

ampliar seu vocabulário, permitir sua autoidentificação e autorreconhecimento, aprender a 

refletir para aceitar situações relativas às dimensões diversas da vida, além de desenvolver o 

pensamento lógico que favorece a memória e o espírito crítico através da manifestação de humor 

e de satisfação de sua curiosidade natural.  

Em contexto de creche o ler/contar histórias, deve obedecer a alguns critérios 

fundamentais para o sucesso da atividade entre as crianças, sejam eles a escolha do livro, as 

características linguísticas das crianças, de acordo com a faixa etária e as estratégias do ler/contar, 

que deverão ser mais apelativas visualmente. 

Todos estes aspetos nos levam para a pertinência desta atividade, para aquisição e 

desenvolvimento linguístico das crianças. Assim, o trabalho do educador deve estar impregnado 

de intencionalidades, ele deve saber o que fazer, como fazer e para quê, mas também ser flexível 

e criativo. O educador depara-se diariamente com imprevistos, com situações distintas e tem de 

estar preparado para lhes dar resposta, criando e desenvolvendo estratégias em cima do acontecimento. 
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Sabemos também que as crianças que são habituadas a ouvir ler histórias demonstram 

adquirir competências literárias como a aptidão para contar histórias, para relacionar as histórias 

que ouvem com a vida real. As histórias constituem, portanto um meio fundamental para ajudar 

as crianças a compreenderem as suas emoções. 

Ao colocar a tónica na Educação Artística procura-se trabalhar o essencial para o 

desenvolvimento da criatividade e imaginação da criança, permitindo que enriqueça a sua 

representação simbólica e ao mesmo tempo o seu espírito crítico, dando-lhe a possibilidade de 

contactar com diferentes formas artísticas, assim como diferentes épocas e culturas, tendo desta 

forma, perspetivas diferentes de observar e entender o mundo. 

A Educação Artística tem um papel muito relevante no desenvolvimento da criatividade, 

sentido estético e apreciação de diferentes manifestações, quer sejam artísticas ou culturais, o 

que conduz a uma ligação com as Áreas de Formação Pessoal e Social e do Conhecimento do 

Mundo, contribuindo para a construção da sua identidade pessoal, social e cultural, bem como 

para o conhecimento, sensibilização e preservação do seu património e respeito pela diversidade 

cultural. 

Deste modo, será também importante incentivar a interligação e a articulação entre as 

diferentes áreas de conteúdo, pondo em prática, os diferentes objetivos da educação pré-escolar. 

E tal poderá concretizar-se através da criação de um clima de comunicação, que ao aproveitar as 

capacidades e as competências de cada uma, fomentará a troca e a procura de saberes.  

É claro que nós não devemos ser os únicos a promover estas experiências e para isso 

contaremos com as parcerias já habituais.  

As bibliotecas públicas têm desempenhado um papel bastante importante neste sentido, 

pois facilitam o acesso ao livro e promovem a leitura de várias formas de modo a cativar o nosso 

público.  

A parceria com a CMP através da Quinta do Covelo ou do Centro de interpretação do 

Palácio de Cristal, também deverá continuar a ser considerada e dinamizada.  

Por último, mas não menos importante, entendemos que é fundamental fazer valer os 

recursos que as parcerias nos podem trazer.  

É portanto crucial que apesar das dificuldades já conhecidas, educadores e famílias (aqui 

falta falarmos do trabalho a fazer com as famílias) trabalhem em conjunto, pois a relação 

escola/família pode ser extraordinariamente rica para pais, educadores e acima de tudo para as 
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crianças. Para isso deve-se incentivar os pais a participarem nas atividades como por exemplo, 

contar histórias, participação em dramatizações, incentivar os pais a ajudar na recolha de histórias 

com as crianças,…,  

Sabemos que o contexto não é favorável, mas isso não nos pode fazer desistir.  

 

Metas a atingir:  

 Criar histórias a partir de outras contadas, recontadas e criadas, utilizando as diferentes 

linguagens artísticas, que fazem parte do domínio da Educação Artística (Artes Visuais, 

Teatro, Música e Dança), como meio de enriquecer as possibilidades de expressão e 

comunicação das crianças. 

 Serem capazes de registar, recorrendo a diferentes materiais/estratégias, as histórias 

que ouvem. 

 Conseguirem realizar pequenas dramatizações. 

 Serem capazes de expressar sentimentos e opiniões. 

 

Para desenvolver estas capacidades expressivas teremos que proporcionar à criança o 

prazer em explorar e utilizar, nas suas produções, modalidades diversificadas de expressão 

visual como por exemplo, pintura, desenho, colagens, modelagem,… recorrendo a diferentes 

elementos da linguagem plástica (cores, formas, manchas,…). Como também, dar a 

possibilidade à criança de representar e recriar plasticamente vivências individuais, temas, 

histórias, animais,… utilizando para tal, diferentes materiais como o lápis de carvão, pastel, 

tintas, esponjas, material reciclado,.. Mas não poderemos esquecer as atividades de faz de 

conta, onde a criança poderá utilizar e recriar o espaço e os objetos atribuindo-lhes significados 

múltiplos, vivenciando situações imaginárias e/ou recriações do seu quotidiano quer 

individualmente, quer com os outros. 

 

       Objetivos:   

       Área da formação pessoal e social 

 Proporcionar experiências que despertem na criança o interesse pelo desconhecido, 

desenvolvendo assim o espírito crítico e criativo, e simultaneamente as capacidades 

de cooperação, autonomia e responsabilidade 
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 Favorecer a cooperação com outros em tarefas e projetos comuns. 

 Expressar através da dança sentimentos e emoções em diferentes situações. 

 Promover o desenvolvimento da autoestima 

 Estimular o autoconhecimento 

 Favorecer a capacidade de reflexão 

 Transmitir valores através do conto. 

 Promover a reflexão sobre os valores expressos nas histórias.  

Área da Expressão e Comunicação 

 Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de explorações e 

produções plásticas do universo das histórias. 

 Estimular o desenvolvimento do jogo simbólico. 

 Inventar e experimentar personagens e situações de dramatização por iniciativa 

própria e/ou a partir de diferentes situações e propostas, diversificando as formas 

de concretização. 

 Favorecer o aumento do campo lexical. 

 Favorecer a formação de frases de forma correta. 

 Fomentar e treinar a dicção e a produção oral. 

 Estimular a capacidade de aprender exercitando a memória, a atenção e o 

pensamento. 

 Estimular a imaginação e criatividade. 

 Favorecer a capacidade de expressão. 

 Partilhar o processo e os saberes adquiridos através do projeto pedagógico com a 

comunidade educativa. 

 Transmitir à família a importância da linguagem através do conto. 

 Proporcionar a participação dos pais e de outros membros da comunidade 

educativa no desenvolvimento do projeto pedagógico. 

Área do Conhecimento do Mundo 

 Valorizar a música como fator de identidade social e cultural; 

 Promover a capacidade de identificação cultural; 

 Promover o contato com as histórias de tradição cultural; 
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 Encorajar a curiosidade natural da criança; 

 Valorizar as experiências e vivências da criança; 

 Estimular a aquisição de novos conceitos; 

 Valorizar o contacto com diferentes realidades através das histórias; 

 Reconhecer as regras de convivência da comunidade a que pertence; 

 Proporcionar às crianças o contacto com novas situações de descoberta e 

exploração do mundo; 

 Favorecer o contacto com diversas experiências relacionadas com as histórias; 

 Sensibilizar para a Educação Ambiental. 

 

Estratégias Gerais:   

 Criar uma biblioteca na Instituição e dinamizá-la; 

 Hora do conto semanal; 

 Visitas a outras bibliotecas, se as circunstâncias o permitirem (Biblioteca Municipal 

do Porto, Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Livraria Lello); 

 Conhecer espetáculos teatrais e outras práticas performativas de diferentes estilos 

e características (danças, exposições de arte); 

 Realizar apresentações, danças, dramatizações, cartazes; 

 Recorrer a diferentes técnicas de dramatização de histórias; 

 Desenvolver atividades com a participação dos pais e familiares; 

 Programa Eco Escolas; 

 Preparar exposições com trabalhos realizados na Instituição; 

 Realizar parcerias com outras entidades da comunidade envolvente. 

 

Estratégias para a Creche 

 

 Brincadeiras livres ou orientadas 

 Imagens ilustrativas 

 Histórias 

 Conversas espontâneas 

 Conversas temáticas 
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 Canções 

 Poemas 

 Lengalengas 

 Jogo simbólico 

 Dramatizações 

 Movimentos corporais 

 Jogos de encaixe/associação/sensoriais 

 Modelagem 

 Rasgagem 

 Colagem 

 Desenho/pintura 

 Registos fotográficos 

 

Indicadores de Avaliação 

 

 Número de histórias dramatizadas e apresentações ao longo do ano; 

 Número de crianças capazes de representar e recriar plasticamente vivências; 

 Número de visitas realizadas, em modo presencial ou virtual; 

 Satisfação/motivação das crianças ao longo do processo 

 Vocabulário em Creche 

 Capacidade de recontar histórias 

 Dramatizações efetuadas pelas crianças. 

 

Recursos humanos 

- Equipa educativa 

- Crianças 

- Pais 

-Direção da Instituição 

- Parceiros (Unidade de Saúde Familiar, CMP, e outras entidades com vocação 

educativa) 
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Recursos materiais 

 Atendendo às circunstâncias actuais relacionadas com a crise pandémica, é imperioso que todo o 

material utilizado seja passível de ser desinfectado, pelo que grande parte do material reciclado será 

tendencialmente de utilização única 

 Material específico: Baú (plástico) itinerante 

 

 Material de desgaste 

⮚ Folhas 

⮚ Lápis 

⮚ Canetas 

⮚ Tintas 

⮚ Papéis 

⮚ Colas 

⮚ Tesouras 

⮚ Papel de cenário 

⮚ Cartolinas  

 Material reciclado 

⮚ Cartões 

⮚ Rolos de papel 

⮚ Cuvettes de esferovite 

⮚ Caixas de ovos 

⮚ Meias velhas 

⮚ Garrafas 

 Fantocheiro – biombo 

 Fantoches 

 Roupas 

 Livros  

 Material informático (computador, coluna, impressora,…) 

 Rádio 
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