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INTRODUÇÃO 

O presente Projeto Educativo diz respeito à planificação da ação educativa e à identidade própria 

do Jardim Infantil Branca de Neve das Irmãs da Misericórdia que é comum às três salas de pré-

escolar que o constituem. 

Este documento, aprovado pela Direção para um horizonte de três anos, foi elaborado no espírito 

proveniente do carisma da Misericórdia e respeitando a Lei de Bases do Sistema Educativo 

Português e as Orientações Curriculares para o Pré-Escolar (OCEPE). 

Tendo em consideração a história, a integração social, cultural e temporal, enquadra os princípios 

e valores subjacentes às metas, aos objetivos e às estratégias, pelos quais a escola se propõe 

concretizá-lo (Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril alterado pelo Decreto-Lei nº 137/ 2012, de 2 

de junho). Inclui a fundamentação do tema “À Descoberta dos Livros” e os objetivos específicos 

para cada uma das três Áreas de Conteúdo. Complementa-se, por fim, com os Projetos 

Curriculares de Sala, o Regulamento Interno e o Manual de Acolhimento. 

Partindo desta base comum, é função de cada Educadora refletir e organizar a forma como se irá 

responder adequadamente às necessidades individuais e de grupo, garantindo o direito a brincar e 

muitas oportunidades de exploração e experiências de aprendizagem diversificadas que desafiam 

e amplificam o mundo da criança. 

Simultaneamente, e uma vez que a Família e a Escola são dois contextos sociais que contribuem 

para a educação da mesma criança, com o presente documento damos a conhecer às famílias o 

modo como é pensado e estruturado o ano letivo. 
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CARATERIZAÇÃO DO CONTEXTO EDUCATIVO 

A INSTITUIÇÃO 

IDENTIDADE DO JARDIM INFANTIL 

O Jardim Infantil Branca de Neve das Irmãs da Misericórdia, sito na Av. da República, n.º 1968, 

2775-272 Parede, pertence ao Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona e é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS). Sem fins lucrativos, caracteriza-se por articular a 

generosidade e a organização postas ao serviço da comunidade na qual se insere para concretizar 

respostas às necessidades sentidas. 

Uma IPSS é a expressão dinâmica da solidariedade existente ou a promover numa comunidade e é 

esta identidade que se afirma e reclama a necessária autonomia das IPSS. No entanto, face à 

carência de recursos das instituições privadas, cabe ao Estado, como promotor dos direitos e 

liberdades fundamentais, garantir a obtenção desses recursos para concretização do bem comum. 

O Instituto das Irmãs da Misericórdia foi fundado, em Itália, a 2 de Novembro de 1840 pelo Beato 

Carlo Steeb e pela Beata Vicenza Maria Poloni. 

As Irmãs da Misericórdia estão em Portugal desde janeiro de 1971. Inicialmente prestaram serviço 

na Amadora e, em 1974 mudaram-se para a Parede (residência atual). Em janeiro de 1975 

inauguraram o Jardim Infantil Branca de Neve das Irmãs da Misericórdia com poucas crianças, 

número que foi crescendo com o passar dos anos. 

Atualmente, o jardim-de-infância oferece um serviço educativo às crianças e famílias da zona, 

promovendo a formação integral do indivíduo com vista ao bem comum e da sociedade num 

contexto de liberdade e de pluralismo. 

O nosso Jardim Infantil, fiel ao espírito proveniente do carisma da Misericórdia, do qual constitui 

um testemunho vivo, responde às exigências da escola católica na Igreja e dirige a sua atenção 

educativa para as crianças, que são acolhidas, reconhecidas e promovidas na sua unicidade e 

totalidade estando especialmente atento e sensível aos menos favorecidos a nível social, cultural e 

espiritual. 
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Na base do estilo educativo eleito está a pedagogia dos nossos fundadores, o Beato Carlo Steeb e 

a Beata Vicenza Maria Poloni, que experimentaram a misericórdia de Deus e a confiaram como 

dom a cada Irmã da Misericórdia para que exprima a ternura de Deus para com os irmãos. 

IDENTIDADE SOCIO-CULTURAL E ECLISIÁTICA 

A Parede é uma vila costeira da linha do Estoril, pertencente ao concelho de Cascais, situada entre 

as povoações de Carcavelos e São Pedro do Estoril. 

A sua fama como estância balnear remonta ao século XIX, mas foi no início do século passado que 

começou a registar uma nova dinâmica. De terra de canteiros e cabouqueiros nos anos 20 a sede 

de importantes sanatórios e preventórios na primeira metade do século, ganhou uma nova 

estrutura a partir dos anos 50, tendo sofrido uma importante expansão urbana e populacional. 

Hoje, com uma área aproximada de 3,6 km2 e cerca de 22000 habitantes, é um importante centro 

do comércio, conseguindo manter-se viva durante todo o dia apesar de a sua população trabalhar 

maioritariamente em Lisboa. 

O edifício que acolhe o Jardim Infantil era inicialmente uma moradia para habitação, tendo, em 

1974, sido adaptada para esta finalidade, após adequada restruturação. Possui dois pisos, sendo o 

superior destinado ao alojamento privado das Irmãs e o inferior ao funcionamento do jardim-de-

infância. Do ponto de vista tipológico deste último, individualizam-se áreas específicas: 3 salas de 

pré-escolar e 1 salão polivalente (acolhimento/atividades/refeições/repouso); bem equipadas com 

instalações sanitárias adequadas à idade das crianças. Existem ainda 2 áreas exteriores com 

diverso material recreativo; 1 gabinete administrativo; 1 copa; 1 cozinha e 1 lavandaria. 

Situado na avenida principal da Parede, o Jardim Infantil Branca de Neve acolhe 60 crianças 

divididas por salas heterogéneas no que diz respeito às idades. O trabalho é organizado tanto por 

salas como agrupando as crianças por idades, consoante a área didática a trabalhar. 

Neste jardim-de-infância há elementos de diversas classes sociais, pode dizer-se que a maioria 

pertence à classe média, embora haja algumas crianças pertencentes às classes média-alta, média-

baixa e desfavorecida. 



Projeto Educativo Jardim Infantil Branca de Neve das Irmãs da Misericórdia – Triénio 2019/2022 

“À Descoberta dos Livros” 

Página 7 de 41 

A maior parte das famílias partilham valores ético-religiosos mas não os vivem de forma constante 

e ativa no seio da comunidade paroquial, participando nos eventos religiosos em geral apenas nos 

períodos festivos (Natal, Páscoa, etc.). 

AS CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR 

Cada criança é um ser único, com características, capacidades e interesses próprios, com um 

desenvolvimento singular e formas próprias de aprender. Por este motivo, reconhecendo a 

capacidade da criança para construir o seu desenvolvimento e aprendizagem, é essencial partir 

das suas experiências e valorizar os seus saberes e competências únicas para promover o 

desenvolvimento de todas as suas potencialidades. 

Assim, ao procurarmos descrever as caraterísticas gerais do desenvolvimento infantil, nas suas 

diferentes áreas, é de salientar que se trata simplesmente de uma sequência de etapas muito 

amplas que servem unicamente como referência. 

Para criar um ambiente inclusivo e valorizador da diversidade, é objetivo desta Instituição garantir 

que todos (crianças, pais e profissionais) se sintam acolhidos e respeitados, que os profissionais 

trabalhem em equipa entre si e com as famílias, e que exista uma ligação próxima com a 

comunidade. 

CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS DE 3 ANOS 

A criança com três anos atinge uma etapa de desenvolvimento infantil em que o egocentrismo 

deixa de ser tão acentuado. Este fator verifica-se pela partilha de brinquedos que se torna mais 

frequente e, pelo facto de, procurar os pares para se envolverem em brincadeiras conjuntas. Estas 

tendem a imitar o adulto em todas as suas ações, principalmente os adultos que tomam por 

modelos de referência para si. A criança de três anos demonstra um maior domínio sobre si 

mesma e das suas capacidades, conhece-se melhor e tem uma maior perceção das suas vontades 

e desejos. 

A nível de desenvolvimento motor, existe uma maior precisão de movimentos, devido ao 

desenvolvimento da sua maturidade motora. A criança possui algum autodomínio de si mesma e 

dos seus movimentos, o que se reflete em todas as suas ações que se tornam mais coordenadas. A 

nível da motricidade fina, a criança tem adquirido o movimento de pinça. É capaz de efetuar um 
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desenho com significado evidente a quem o analise. Tende a evoluir no sentido de realizar figuras 

mais parecidas com o real embora ainda tenha alguma dificuldade na coordenação óculo-manual. 

É por volta dos três anos que surge pela primeira vez a forma gramatical da 3ª pessoa, o que 

significa que a criança toma consciência de si própria e do outro. A dicção das palavras melhora 

significativamente e revela gosto em aprender palavras e expressões novas, sendo esta fase 

propícia para a estimulação verbal.  

A nível de raciocínio, é capaz de agrupar por semelhança, tamanho, forma e cor. Ainda não é 

capaz de se concentrar muito tempo num jogo mas compreende as suas regras básicas. As 

capacidades linguísticas da criança neste nível de desenvolvimento aliadas à sua curiosidade 

natural, fazem com que sejam capazes de inventar as suas próprias explicações para as coisas. 

CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS DE 4 ANOS 

Nesta idade, a criança compreende melhor o mundo à sua volta tornando-se, de forma gradual, 

menos egocêntrica, compreendo que as suas ações podem afetar os outros. Estas crianças 

começam a desenvolver aspetos básicos de responsabilidade e de independência. 

As crianças de quatro anos são afirmativas e expansivas: correm, saltam, andam ao pé-coxinho e 

escalam. Experimentam e procuram diferentes estratégias para chegar ao resultado desejado. 

As amizades tornam-se cada vez mais significativas, sendo comum a criança preferir passar a 

maior parte do tempo com o seu amigo. Permanecem mais tempo a realizar qualquer atividade, 

conseguindo executar tarefas por etapas. Revelam gostar de ter responsabilidades e de cuidar dos 

mais pequenos. 

A criança de quatro anos aprecia o jogo dramático e o faz-de-conta, “planificando” o jogo ao 

distribuir papéis e atribuindo funções a cada participante. 

Começam a organizar jogos de grupo, passando a respeitar a vez de cada um e a cumprir as regras 

estabelecidas e, além dessas, criam as próprias. 

A linguagem é um verdadeiro meio de comunicação cada vez mais rigoroso, claro e detalhado. 

Contam histórias misturando ficção e realidade, sendo esta etapa rica em fantasia. Começam a 

interessar-se cada vez mais pela leitura e a escrita, como algo para conhecer e investigar. 



Projeto Educativo Jardim Infantil Branca de Neve das Irmãs da Misericórdia – Triénio 2019/2022 

“À Descoberta dos Livros” 

Página 9 de 41 

CARACTERÍSTICAS DAS CRIANÇAS DE 5 ANOS 

A criança de 5 anos observa com interesse o meio envolvente e questiona acerca do que vai 

acontecendo ao seu redor, interessa-se pela origem das coisas e pelos processos biológicos. De 

um modo geral, o seu sentido de realidade evoluiu. 

As amizades são cada vez mais importantes e as opiniões e atitudes dos pares terão influência 

sobre as suas. 

Demonstram preferência em dramatizar cenas do quotidiano familiar, mas principalmente, as suas 

personagens favoritas. 

A sua capacidade de concentração aumenta, assim como a memorização. Revelam gosto em estar 

e trabalhar em grupo e de discutir ideias entre si. 

As crianças desta idade assumem algum sentido de responsabilidade, sentem-se capazes de fazer 

sozinhos, sendo muito autónomos. 

Relativamente à motricidade fina, nos desenhos esmeram-se nos pormenores, utilizando muitas 

cores e planeando a sua criação. A figura humana é mais completa e proporcionada. 

Na sua comunicação, utilizam a linguagem oral como um verdadeiro meio de comunicação, isto é, 

falam para expressar os seus pensamentos, interesses e sentimentos, com relatos cada vez mais 

claros. Começam a interessar-se pelas letras e pela sua utilização, tentando copiar letras de livros 

e começando a escrever o seu nome. Têm mais consciência da conceção do tempo (dia, semana, 

mês, ano), relacionando-o com os acontecimentos marcantes da sua vida. 

O seu pensamento é concreto e até materialista, possui um conhecimento mais equilibrado de si e 

em relação aos outros, adquire capacidade de colocar-se no lugar do outro. 

A criança de 5 anos tem conduta impulsiva, necessita de limites e ajustamentos de forma a poder 

compreender as regras e normas. Faz constantemente novas descobertas e tem crescente 

interesse por novidades. 
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A EQUIPA 

A equipa pedagógica é dirigida pela Diretora Pedagógica que reporta à Diretora de Serviços e que, 

por sua vez, reúne diariamente com a Presidente de Direção. O corpo docente é constituído por 

três Educadoras de Infância, sendo que uma Educadora acumula a função de Diretora Pedagógica. 

Ao longo do ano letivo integra-se parcerias de diferentes áreas em coadjuvação às Educadoras de 

Infância, como um Professor de Educação Motora, uma Professora de Educação Musical, uma 

Psicopedagoga, e profissionais de Intervenção Precoce (CADIn). Sempre que seja necessário 

poderá ainda existir, em sala ou em sessões individuais, um profissional especializado para 

trabalhar com uma criança específica. 

O pessoal não docente conta com 4 Auxiliares da Ação Educativa, sendo que uma assume o papel 

de pivô. 

Irmãs da Misericórdia Irmã Flora 
Irmã Lúcia 
Irmã Augusta 

Diretora de Serviços Drª Elsa Teixeira 
Diretora Pedagógica Educadora Ana Ferreira 

Sala “Santo António” Educadora: Ana Ferreira 
Auxiliar da Ação Educativa: Paula Baptista e Maria José Oliveira 
(Pivô)  

Sala “3 Pastorinhos” Educadora: Irmã Augusta Viti 
Auxiliar da Ação Educativa: Sandra Rocha 

Sala “Beato Carlo Steeb” Educadora: Catarina Lemos 
Auxiliares da Ação Educativa: Liliana Lopes 

Atividades Extracurriculares: 
Educação Motora Professor Fernando Martins Lopes 
Educação Musical Foco Musical – Professora Maria Teresa Cebola 

Iniciação à Catequese Irmã Lúcia 
Italiano Irmã Flora 

Inglês Educadora Catarina Lemos 
Equipas de Apoio: 

Cozinheira Anabela Morgadinho 
Serviços Gerais Carla Torre 
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O trabalho em equipa entre profissionais que têm um papel na educação das crianças é 

incentivado e promovido através de reuniões informais da equipa que trabalha com o mesmo 

grupo de crianças (este trabalho é indispensável para desenvolver uma ação articulada, que se 

integra na dinâmica global do grupo e no trabalho que se está a realizar) e de encontros periódicos 

entre as Educadoras para debater e refletir sobre a ação pedagógica desenvolvida e tomar 

decisões conjuntas sobre aspetos que dizem respeito ao seu trabalho (esta relação de cooperação 

em que coordenam, planeiam e avaliam, em conjunto, a sua ação, constitui um meio de 

desenvolvimento profissional e de melhoria das práticas com efeitos na educação das crianças). 

EDUCADORES DE INFÂNCIA 

Educadoras e pais em conjunto acolhem na verdade, sinceridade e transparência, a 

responsabilidade de educar a criança para uma vida sempre aberta ao seu próprio crescimento e 

ao dos outros. 

As Educadoras seguem o Projeto Educativo para: 

• Realizar a síntese entre fé, cultura e vida; 

• Programar atendendo a objetivos didáticos específicos; 

• Verificar e comparar, periodicamente, os métodos educativos atualizando-se quer 

individualmente quer através de cursos adequados. 

As Educadoras estão atentas às exigências das crianças no seu relacionamento umas com as 

outras: 

• Criando um ambiente adequado, alegre, sereno, favorável ao seu crescimento humano e 

cristão; 

• Educando-as no “respeito pelo outro” e na compreensão do empenho escolástico; 

• Levando as crianças, com a sua atitude, a compreender a todo o instante os valores que as 

ajudarão a tornar-se homens e mulheres cristãos e cidadãos responsáveis. 

As Educadoras organizam encontros com os pais durante o ano letivo com vista a uma 

colaboração sincera e educativa: 

• Favorecendo relacionamentos baseados na comunicação mútua; 

• Partilhando as diferentes iniciativas num espírito de colaboração recíproca. 
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PAIS 

São os primeiros e principais educadores dos próprios filhos, assim: 

• Acolhem e partilham as finalidades da escola, com vista a uma formação humana,

espiritual e intelectual, para que os filhos cresçam de forma harmoniosa.

• Assumem o compromisso de pôr em prática, na família, a missão que receberam de

guardar, demonstrar e transmitir o amor para uma educação completa dos filhos.

• Enriquecem a sua formação:

a. Tomando parte nas atividades da escola de forma construtiva e responsável;

b. Dialogando com as Educadoras e com todos os outros pais a fim de criar uma

verdadeira “comunidade educativa”.

• Empenham-se em defender o direito à instrução, à educação e contribuem para que a

atual legislação escolar portuguesa garanta as condições de vida para uma escola livre.

RELAÇÃO ENTRE A ESCOLA E A FAMÍLIA  

As crianças não se desenvolvem apenas no contexto de educação de infância, mas também no 

meio familiar, cujas práticas educativas e cultura própria influenciam o desenvolvimento e 

aprendizagem de cada criança. 

Neste sentido, o jardim-de-infância e a família trabalham conjuntamente em prol do bem-estar da 

criança e é essencial uma boa comunicação que se irá estabelecer através de trocas informais 

diárias (orais ou escritas), em reuniões planeadas e na celebração conjunta de datas festivas. Estes 

momentos servem para as famílias compreenderem melhor o trabalho pedagógico que se realiza 

na escola e, simultaneamente, para a Educadora conhecer as suas necessidades e expetativas 

educativas, ouvir as suas opiniões e sugestões, e incentivar a sua participação combinando as 

formas que melhor correspondem às suas disponibilidades. A criança é também mediadora entre 

a escola e a família, uma vez que o que transmite em casa sobre o seu dia-a-dia na escola facilita 

as relações familiares e contribui para o interesse dos pais/família em participarem no processo 

educativo desenvolvido no jardim-de-infância. 
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A colaboração das famílias e de outros membros da comunidade e o contributo dos seus saberes e 

competências para o trabalho educativo a desenvolver, é um meio valioso de alargar e enriquecer 

as situações de aprendizagem. 

Ocasionalmente serão colocados alguns desafios de atividades a realizar com as famílias, 

adaptados às idades das crianças e no âmbito do trabalho a ser desenvolvido em sala, que 

posteriormente serão apresentados e expostos no salão polivalente. 

Como forma de facilitar a comunicação diária entre a escola e a família, nos casos em que não é 

possível transmitir informações pessoalmente, podem ser anexados recados escritos no registo 

diário de entrada e saída das crianças. É ainda de salientar que cada Educadora de Infância tem, 

semanalmente, uma hora fixa que servirá para reunir com os pais sempre que se considere 

pertinente. 

PARCERIAS 

O Jardim Infantil Branca de Neve das Irmãs da Misericórdia colabora com outras instituições e 

entidades de caráter social, desenvolvendo uma política de parceiras e de cooperação com 

entidades oficiais ou particulares, designadamente: 

• Instituto da Solidariedade e da Segurança Social;

• Ministério da Educação;

• Câmara Municipal de Cascais;

• Junta de Freguesia de Carcavelos e Parede;

• Bibliotecas Municipais de Cascais;

• Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;

• Escola de Música - Foco Musical;

• Associação Movimento Escola Moderna;

• Grupo Cooperativo – “o modelo do MEM no pré-escolar”;

• Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL);

• CADIn – Intervenção Precoce
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O jardim-de-infância integra ainda a Plataforma Educar Melhor em Cascais que visa promover o 

trabalho em rede entre todos os equipamentos educativos do pré-escolar público e solidário do 

Concelho de Cascais. (http://www.cascais.pt/noticia/cascais-apresenta-rede-local-educar-melhor-

em-cascais ). 

TEMA DO PROJETO EDUCATIVO DO TRIÉNIO LETIVO 2019/2022 

“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 (1997, p16) 

Podemos, assim, começar a compreender a importância da Literatura Infantil no desenvolvimento 

cognitivo das crianças. Neste sentido, elegemos como Tema do Projeto Educativo “À descoberta 

dos Livros” por acreditarmos que o gosto pelas histórias é transversal aos três grupos do jardim-

de-infância. Desta forma, é possível, através dos livros, chegar a todas as crianças e abordar direta 

ou indiretamente, ao longo do ano letivo, os mais diversos assuntos que possam surgir para dar 

resposta aos interesses, curiosidades, medos e necessidades individuais ou do grupo promovendo 

e incentivando o contacto com os livros. 

Conforme se salienta nas Orientações Curriculares para o Pré-Escolar (OCEPE), “o contacto com a 

escrita tem como instrumento fundamental o livro. É através dos livros, que as crianças 

descobrem o prazer da leitura e desenvolvem a sensibilidade estética. As histórias lidas ou 

contadas pelo/a educador/a, recontadas e inventadas pelas crianças, de memória ou a partir de 

imagens, são um meio de abordar o texto narrativo que, para além de outras formas de 

exploração, noutros domínios de expressão, suscitam o desejo de aprender a ler. O gosto e 

interesse pelo livro e pela palavra escrita iniciam-se na educação de infância”. 

Por outro lado, pretendemos dar a conhecer não só a Literatura Infantil mas também outro tipo 

de livros que possam ajudar a ampliar o mundo da criança contribuindo para a sua educação (Ex. 

enciclopédias, dicionários, atlas, livros de receitas, etc.). 

Simultaneamente, e à semelhança dos anos anteriores, é nosso objetivo promover o envolvimento 

das famílias e da comunidade criando oportunidades para que, por um lado, venham à escola 

http://www.cascais.pt/noticia/cascais-apresenta-rede-local-educar-melhor-em-cascais
http://www.cascais.pt/noticia/cascais-apresenta-rede-local-educar-melhor-em-cascais
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ler/contar uma história ou apoiar no desenvolvimento de determinado projeto, e por outro, 

realizar com as crianças visitas ao exterior (ex. biblioteca, teatro, livraria, etc.). 

De facto, e de acordo com as OCEPE, “o contacto e o recurso a bibliotecas podem também 

começar nesta idade, se as crianças tiveram oportunidade de utilizar, explorar e compreender a 

necessidade de as consultar e de as utilizar como espaços de lazer e de cultura. Criam-se assim 

bases para o desenvolvimento de hábitos de leitura e do gosto pela leitura e pela escrita.”. 

Tendo sempre presente o Espírito da Misericórdia, e lembrando que também Jesus falava por 

parábolas para explicar verdades complexas de forma simples, iremos dar especial destaque ao 

Livro Sagrado, a Bíblia. E, através das suas obras, conhecer a origem do Instituto das Irmãs da 

Misericórdia de Verona aprendendo sobre a vida dos nossos fundadores Beato Carlo Steeb e a 

Beata Maria Vincenza Poloni. 

Assim, ao longo do ano letivo, numa aprendizagem ativa e participativa, iremos desenvolver 

diferentes projetos e iniciativas de forma a dinamizar o tema e incentivar a criação de hábitos de 

leitura em casa. 

"O desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de leitura é um processo 

constante, que principia no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na escola e continua pela 

vida afora." (Bamberger) 

Na agenda de cada sala existirá um tempo denominado “Hora do Conto” com a finalidade de 

contar uma história que é preparada previamente e que pode ser contada não só a partir do livro 

mas de outras formas: fantoches, sombras chinesas, dramatização, flanelógrafo, etc...  

É também nossa intenção pôr em prática o projeto denominado “leitura vai e vem” que consiste 

na requisição de livros pelas crianças para levarem para casa durante o fim de semana. Para tal, 

contamos com a participação das famílias que ao requisitar um livro da nossa biblioteca e explorá-

lo em casa com a criança, criam um momento familiar em que o livro é um vínculo de partilha, de 

convívio e de aconchego. 

No calendário comemorativo anual são planificados exemplos de atividades e assuntos que serão 

abordados e relacionados com o tema sempre que faça sentido para o grupo. 
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LINHAS ORIENTADORAS, OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS 

“ (…) O saber não é qualquer coisa que é dada às crianças como se elas fossem recipientes 

vazios a ser preenchidos. As crianças adquirem saberes sobre o mundo físico e social em 

que vivem através de uma interação lúdica com objetos e pessoas (…) a informação deve 

ter significado para a criança no contexto da sua experiência e do seu desenvolvimento.” 

(Bredekamp, 1987, p. 9- 10). 

O jardim-de-infância tem capacidade para 60 crianças, com idades compreendidas entre os 3 e os 

5 anos sensivelmente. É natural que cada Educadora, em conjunto com a Auxiliar da sala, encontre 

estratégias pedagógicas fruto da sua formação, experiência e valores, que vão ao encontro dos 

interesses e necessidades específicas de cada criança e do grupo. No entanto, existem princípios 

inerentes ao Jardim Infantil Branca de Neve e legislação própria que estão na base da ação 

pedagógica e que são comuns às 3 salas de pré-escolar. 

De modo a facilitar a sua compreensão, estes diversos fatores são apresentados da seguinte 

forma: Objetivos Gerais da Educação Pré-Escolar; O Movimento Escola Moderna (MEM); Princípios 

Fundamentais do Instituto das Irmãs da Misericórdia; Áreas de Conteúdo – OCEPE; Ambiente 

Educativo e Avaliação Formativa na Educação Pré-Escolar. 

OBJETIVOS GERAIS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei nº5/97 de 10 de fevereiro) estabelece como princípio 

geral que “a educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação 

ao longo da vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer 

estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em 

vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário”. 

Este princípio fundamenta todo o articulado da lei e dele decorrem os objetivos gerais 

pedagógicos definidos para a educação pré-escolar: 

• 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

das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade;
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• Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da

aprendizagem;

• Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e

diferenciadas;

• Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de

relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo;

• Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;

• Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no âmbito

da saúde individual e coletiva;

• Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a

melhor orientação e encaminhamento da criança;

• Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de

efetiva colaboração com a comunidade.

In: Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, despacho nº 5220-97 de 10 de julho 

MODELO PEDAGÓGICO - MOVIMENTO ESCOLA MODERNA 

O modelo de ensino-aprendizagem comum às três salas da nossa instituição é o Movimento Escola 

Moderna. Esta opção justifica-se pela constatação que este tipo de metodologia contribui para o 

desenvolvimento do espírito crítico e da autonomia, ferramentas essenciais para o exercício de 

uma cidadania responsável. No clima de liberdade de pensamento e de expressão que se vive 

dentro da sala, desenvolvem-se crianças cujo prazer pela aprendizagem é visível. 

De facto, o Movimento Escola Moderna é composto por uma associação de profissionais de 

educação e definido como um movimento social de desenvolvimento humano e de mudança 

pedagógica. Com este movimento propõe-se construir respostas contemporâneas com base em 

valores democráticos e através da participação ativa das crianças num espírito de cooperação. 

Um contexto democrático ativo de educação 

Para a Democracia em construção é necessário assegurar uma formação democrática que terá de 

ser desenvolvida tanto pelos adultos como pelas crianças. Deste modo, cada procedimento na 
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escola deve sujeitar-se aos valores da justiça, do respeito mútuo, da livre expressão, da interajuda 

solidária e da reciprocidade nas relações de trabalho e de vida. 

Uma construção social dos saberes 

A interajuda é uma força integrante do trabalho de aprendizagem e os conhecimentos 

pesquisados e apropriados, individualmente ou em grupo, devem ser partilhados socialmente para 

que possam cumprir o sentido social e ético do trabalho cultural em democracia. 

Uma estrutura de trabalho cooperativo 

A estrutura de organização educativa que concretiza este projeto curricular de vida em comum é o 

trabalho cooperativo, procurando-se assegurar que cada um compreende que só se pode alcançar 

os objetivos de aprendizagem para o seu desenvolvimento cultural e social, no grupo, se, e só se, 

todos os outros também conseguirem alcançar os seus. As crianças têm, assim, um papel ativo na 

planificação dos seus programas curriculares. 

No mesmo sentido, existe uma organização e gestão cooperada em conselho de cooperação 

educativa. Isto é, em “Reuniões de Conselho” (reuniões do grupo), semanais, são feitos o 

planeamento, a avaliação, a análise de ocorrências significativas e a reflexão ética para clarificação 

e construção de regras de vida com vista ao desenvolvimento sociomoral recorrendo a 

instrumentos de planeamento e avaliação. 

O trabalho de aprendizagem curricular é realizado muitas vezes em projetos cooperativos, ou seja, 

projetos temáticos de estudo, de produção artística, de pesquisa científica ou de intervenção 

social, para desenvolvimento das aprendizagens curriculares, acompanhado rotativamente pela 

Educadora. 

PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS DA INTERVENÇÃO EDUCATIVA 

O Modelo do Movimento Escola Moderna assenta em princípios pedagógicos que orientam a ação 

educativa dos adultos: 

• As atitudes, os valores e as competências sociais e éticas que a cidadania integra

constroem-se enquanto, crianças e adultos em cooperação, a vão experienciando e

desenvolvendo no dia-a-dia da escola.
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• A ação educativa centra-se no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, respeitando

e considerando os ritmos, interesses e necessidades de cada um. Através de negociações

progressivas entre adultos e crianças, consegue-se que quase todas as situações vividas

sejam de aprendizagem. Para tal, o adulto deverá ajudar a criança a realizar escolhas

eficazes, devendo existir um equilíbrio entre os desejos da criança e as suas necessidades.

• A gestão do grupo, do tempo e do espaço é partilhada entre adultos e crianças, numa

organização e consequente avaliação em conselho de cooperação.

• Para cada área do saber: arte, ciências e tecnológica, o que se pretende é que a criança se

aproprie dos métodos e processos inerentes a cada uma para que assim assimile os seus

respetivos conteúdos.

• As aprendizagens são realizadas em interação comunicativa e assim valoriza-se a

dimensão social das aprendizagens, socializam-se os saberes, competências e produções de

cada um.

• A partilha de saberes tem um efeito multiplicador e permite que todos possam aceder à

informação que cada um tem, validando a dimensão social das aprendizagens.

• A comunidade, a família, outras pessoas, são uma peça fundamental para se criar um

sistema regular de informação e interajuda para todos os trabalhos realizados pelo grupo.

ESTRATÉGIAS DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Ligado aos princípios pedagógicos de intervenção educativa, temos as estratégias de orientação 

do processo de ensino e de aprendizagem: 

•Para alcançar uma verdadeira compreensão de um fato ou conteúdo pressupõe-se uma

tomada de consciência do percurso – cadeia de operações – da própria construção da ação

que se torna simultaneamente construção do saber.

•Ensinar é a melhor maneira de aprender. Através do ensinar, consegue-se dar sentido

social às aprendizagens. Quando a criança comunica o que aprendeu está a organizar e a

consolidar o seu saber, acentuando-se assim o valor emocional e cívico da cooperação e da

comunicação.
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•O ponto de partida é sempre os conhecimentos ou competências que a criança já possui,

seguindo-se uma construção ou reconstrução desses mesmos conteúdos, cimentada por

apoios reflexivos ou teóricos da parte dos pares ou adultos.

METODOLOGIA 

Trabalhar numa sala de Pré-Escolar de acordo com os princípios do Movimento Escola Moderna – 

MEM, implica uma dinâmica de organização cooperada do trabalho, onde cada criança participa, 

com tempos, espaços e instrumentos próprios de forma a nos organizarmos como grupo. 

Pretende-se, através da ação dos Educadores que dele fazem parte, proporcionar uma vivência 

democrática e um desenvolvimento sociomoral das crianças, garantindo a sua participação na 

gestão da vida da sala e da escola. 

A existência de um clima de livre expressão que se vive na sala é fundamental para que o 

ambiente em que estão inseridos os estimule à descoberta, ao questionamento, à resolução de 

problemas, ao trabalho de grupo ou entre pares e ao saber estar em grupo. 

A gestão das atividades, dos materiais, do tempo e do espaço é feita num sistema cooperado, 

adultos e crianças conversam, refletem, cedem, decidem, contestam, avaliam, etc…É assim que se 

vive a prática democrática numa sala com o modelo do Movimento Escola Moderna. Esta gestão é 

apoiada por instrumentos de pilotagem, registo e avaliação, tais como: Mapa de Presenças, Mapa 

de Atividades, Mapa de Tarefas, Plano do Dia, Lista de Projetos e o Diário de Grupo que serão 

explicados nos Projetos Curriculares de cada sala. 

No dia-a-dia da sala, temos momentos de reunião, adultos e crianças, à volta da mesa em que 

planeamos o trabalho a ser realizado, em que partilhamos saberes, em que avaliamos trabalhos, 

tarefas e atitudes, em que comunicamos descobertas e aprendizagens. 
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PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO INSTITUTO DAS IRMÃS DA MISERICÓRDIA 

O contexto sociocultural atual lança desafios educacionais, muito além da componente didática, 

que interpelam o mundo das escolas e, em particular, das escolas católicas "um lugar de educação 

integral do ser humano através de um projeto educacional claro que tem o seu fundamento em 

Cristo”. Neste contexto, marcado por mudanças repentinas, muitas vezes contraditórias, e por 

uma globalização vincada, a escola tem um papel significativo na formação da personalidade das 

crianças. O nobre compromisso que é estar ao serviço da educação escolar visa dar razões de vida 

e esperança às novas gerações, através do conhecimento e da cultura, com base numa conceção 

da pessoa e da vida inspirada nos valores evangélicos. É forte o chamamento para dedicar a 

própria vida a educar os jovens para que sejam portadores de uma cultura de comunhão que 

atinge todos os povos e culturas. De facto, na educação está a promessa de um futuro mais 

humano e de uma sociedade mais solidária. 

Em resposta a este chamamento da Igreja e perante a necessidade de evangelizar e proclamar a 

todos o anúncio da fé, em fidelidade ao próprio carisma, o Instituto da Misericórdia: 

1. Assume a ação educativa na escola como participação na missão salvífica da Igreja que

considera a própria escola um dos instrumentos particularmente eficazes para a realização

do plano de salvação operado por Cristo.

2. Direciona a sua atenção educativa, fruto da ação originária do espírito da misericórdia, ao

aluno que necessita de ser aceite, ouvido e orientado, identificando e desenvolvendo

horizontes e propostas de valores que guiam e engrandecem a pessoa; reconhecendo e

promovendo a sua singularidade e totalidade.

ESTILO EDUCACIONAL DA MISERICÓRDIA 

Todas as escolas inspiradas no carisma das Irmãs da Misericórdia de Verona, na sua ação 

educativa e didática, implementam uma pedagogia que expressa um estilo de vida fundamentado: 

• Na humildade, pela qual se colocam ao serviço da plena vida do aluno, para que ele seja

fiel a si mesmo e ao plano que Deus tem para ele; procurando juntos a verdade, nunca

completamente possuída, através de uma proposta cultural séria e participada;

aprofundando e atualizando continuamente a própria profissão;
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• Na simplicidade, pela qual vivem e transmitem os valores essenciais da vida; criando um

espírito de fraternidade e disponibilidade que anula toda a distância, formando o

estudante numa mentalidade capaz de apreender os verdadeiros valores que constroem o

homem;

• Na caridade, pela qual promovem a aceitação, a compreensão, a colaboração e a ajuda

fraterna; promovendo também a redescoberta da comunidade familiar e a sua

coresponsabilidade educacional; mantendo-se em comunhão entre si, abertos ao diálogo,

à comparação de programas, experiências e métodos educacionais; abordando todos os

componentes da comunidade educacional que englobam o desenvolvimento e

amadurecimento do aluno.

OBJETIVOS 

Como comunidade escolar, comprometemo-nos a: 

• Apoiar a criança para a conquista da autonomia que gera motivação para o

conhecimento, responsabilidade e confiança na abertura ao outro.

• Criar uma atmosfera de respeito, perdão, abertura e alegria.

• Promover o conhecimento e a aquisição consciente e equilibrada da própria identidade

corporal, psicológico-afetiva, cultural e cristã.

• Contribuir para a formação de uma consciência justa, que possa avaliar, escolher e agir

de acordo com os valores do Evangelho.

• Estimular a autoconsciência nas crianças para aprenderem a ter consciência do próprio

processo evolutivo.

• Orientar o crescimento de todos com autoestima e autoconfiança.

• Permitir que cada membro da comunidade compreenda, viva e seja testemunha da sua

fé, respeitando plenamente as crenças dos outros.

• Incentivar o trabalho em equipa entre pares, pais e profissionais.

• Ajudar a viver a diversidade, a vários níveis, como um recurso de interação que visa

ampliar os horizontes geográficos, culturais e sociais, de modo a promover o

envolvimento na transformação do mundo.
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• Apoiar o desenvolvimento da capacidade de fazer escolhas com responsabilidade,

autonomia e criatividade, baseada em valores humanos e cristãos universalmente

aceites.

• Oferecer, num ambiente estimulante, um projeto educacional de alto nível que

reconheça e desenvolva o potencial de todos.

• Garantir um desenvolvimento intelectual harmonioso através de um programa

educacional completo.

• Educar para apreciar a beleza na Natureza e na arte.

• Estimular a responder com cuidado e amorosa atenção às necessidades dos outros

«desejar, procurar e preocupar-se em fazer o bem" (EG 178) com especial destaque

para os marginalizados e os que não têm voz, nem bens ou direitos.

• Colocar em prática na nossa vida quotidiana o espírito que caracteriza as Irmãs da

Misericórdia «Formar personalidades livres, capazes de atingir o estado de homem

perfeito, na medida adequada à plena maturidade de Cristo».

DESPERTAR DA FÉ 

Como Jardim Infantil Branca de Neve das Irmãs da Misericórdia, existimos num propósito e 

ambiente de educação cristã pelo que é importante referenciar que paralelamente às atividades 

pedagógicas iremos realizar alguns encontros de educação religiosa respeitando o calendário 

litúrgico. Estes encontros visam esclarecer e comemorar de uma forma muito simples e lúdica, 

alguns aspetos da vida de Jesus e da religião católica e criar também condições para o 

desenvolvimento global e harmonioso de cada criança proporcionando-lhe uma aquisição de 

valores e saberes indispensáveis a sua formação pessoal e social, bem como: 

• Estimular oportunidades e experiências para uma abertura aos valores humanos e sociais

com fraternidade, solidariedade, generosidade, justiça;

• Desenvolver o sentido de responsabilidade;

• Amadurecer a capacidade de escolher, tomar decisões, refletir;

• Aprender a respeitar tudo aquilo que nos rodeia.

Referimos também que a nossa atividade diária se inicia com um momento de oração no salão 

polivalente. 
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OBJETIVOS: 

• Favorecer experiências gratificantes: “É bom vivermos juntos”;

• Reforçar o espirito de amizade e colaboração;

• Ajudar a criança a refletir e a compreender o significado das festas religiosas;

• Fazer a criança entender que as coisas do Céu, da Terra e do Mar, são dádivas de Deus

Criador;

• Levar a criança a descobrir no ambiente os principais símbolos da festa do Natal e a

compreender o seu significado religioso;

• Explicar às crianças que no Natal se festeja o nascimento de Jesus, o maior presente

do Pai;

• Levar a criança a descobrir a mensagem do amor, transmitida por Jesus através de

alguns episódios do Evangelho: Parábolas; Milagres;

• Explicar a mensagem de Paz da Páscoa

o -A entrada de Jesus em Jerusalém,

o - A última ceia e a morte de Jesus,

o - Jesus ressuscitado.

• Ensinar à criança o sentido cristão do Domingo, como dia dedicado a Deus e ao

encontro com os outros.
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ÁREAS DE CONTEÚDO - OCEPE 

A distinção entre áreas de conteúdo corresponde a uma chamada de atenção para aspetos a 

contemplar, mas estes devem ser vistos de forma articulada, dado que a construção do saber se 

processa de forma integrada, e há inter-relações entre os diferentes conteúdos, bem como 

aspetos formativos que lhes são comuns. As áreas de conteúdo são assim referências a ter em 

conta na observação, planeamento e avaliação do processo educativo e não compartimentos 

estanques a serem abordados separadamente. 

Isto é, ainda que a Educadora tenha intenção de abordar determinada área de conteúdo, a criança 

desenvolve, simultaneamente, diferentes competências, e o facto de estar, ou não, motivada para 

tal assume um papel determinante neste processo. 

Deste modo, as três Áreas de Conteúdo das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

são o pilar em que assenta o trabalho curricular a desenvolver no Jardim de Infância e, por esse 

motivo, serão abordadas em seguida. 

• Área de Formação Pessoal e Social;

• Área do Conhecimento do Mundo;

• Área da Expressão e Comunicação.

ÁREA DA FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

Considerada transversal, a área de Formação Pessoal e Social assenta no reconhecimento da 

criança como sujeito e agente do processo educativo, cuja identidade única se constrói em 

interação social, influenciando e sendo influenciada pelo meio que o rodeia. 

No seu âmbito podem abordar-se quatro componentes: construção da identidade e da 

autoestima; independência e autonomia; consciência de si como aprendente; convivência 

democrática e cidadania. 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E AUTOESTIMA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

• Conhecer e aceitar as suas características pessoais e a sua identidade social e cultural,

situando-as em relação às de outros.



Projeto Educativo Jardim Infantil Branca de Neve das Irmãs da Misericórdia – Triénio 2019/2022 

“À Descoberta dos Livros” 

Página 26 de 41 

• Reconhecer e valorizar laços de pertença social e cultural.

INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

• Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem-estar.

• Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e assumir responsabilidades,

tendo em conta o bem-estar dos outros.

CONSCIÊNCIA DE SI COMO APRENDENTE 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

• Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as dificuldades e problemas que

se lhe colocam.

• Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de aprendizagem.

• Cooperar com outros no processo de aprendizagem.

CONVIVÊNCIA DEMOCRÁTICA E CIDADANIA 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

• Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa atitude de partilha e de

responsabilidade social.

• Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros.

• Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao que se passa no mundo

que a rodeia.

• Conhecer e valorizar manifestações do património natural e cultural, reconhecendo a

necessidade da sua preservação.

ÁREA DA EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

A Área de Expressão e Comunicação engloba diferentes formas de linguagem indispensáveis para 

a criança interagir com os outros, exprimir os seus pensamentos e emoções de forma própria e 

criativa, dar sentido e representar o mundo que a rodeia. Esta área incide em aspetos essenciais 
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de desenvolvimento e aprendizagem, que permitem à criança apropriar-se de instrumentos 

fundamentais para a aprendizagem de outras áreas mas, também, na sua aprendizagem ao longo 

da vida. 

A Área de Expressão e Comunicação distingue diferentes domínios, que se incluem na mesma área 

por terem uma íntima relação entre si: 

• Domínio da Educação Motora

• Domínio da Educação Artística

• Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita

• Domínio da matemática

“O domínio das diferentes áreas de expressão implica diversificar as situações e experiências de 

aprendizagem, de modo a que a criança vá dominando 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 outros”. (Silva, 2002:51) 

DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO MOTORA 

A Educação Motora possibilita à criança um desenvolvimento progressivo da consciência e do 

domínio do seu corpo e, ainda, o prazer do movimento numa relação consigo própria, com o 

espaço e com os outros. 

 Numa perspetiva de construção articulada do saber em que a criança é sujeito da aprendizagem, 

este processo terá em conta o desenvolvimento de dois tipos de aprendizagem, com relação entre 

si: Deslocamentos / Equilíbrios e Perícias / Manipulações. 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

• Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras.

• Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios como: trepar, correr,

saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos,

baloiçar, rastejar e rolar.
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• Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar, receber, pontapear, lançar

em precisão, transportar, driblar e agarrar.

DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

A educação artística assenta, essencialmente, no desenvolvimento da criatividade, sentido 

estético e apreciação de diferentes manifestações artísticas e culturais. Estes objectivos estão 

intimamente relacionados com as áreas de Formação Pessoal e Social e do Conhecimento Mundo, 

contribuindo nomeadamente para a construção da identidade pessoal, social e cultural, para o 

conhecimento do património cultural e para a sensibilização à sua preservação, para o 

reconhecimento e respeito pela diversidade cultural.  

Este domínio encontra-se subdividido em quatro linguagens artísticas: Artes Visuais, 

Dramatização, Música e Dança.  

SUBDOMÍNIO DAS ARTES VISUAIS 

• Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de explorações e produções

plásticas.

• Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual tanto na produção e apreciação

das suas produções como em imagens que observa.

• Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir da observação de várias

modalidades expressivas expressando a sua opinião e leitura crítica.

SUBDOMÍNIO DA DRAMATIZAÇÃO 

• Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos em atividades

de faz-de-conta, situações imaginárias e de recriação de experiências do quotidiano,

individualmente e com outros.

• 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.
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• Apreciar diferentes manifestações de arte dramática, a partir da observação de várias

modalidades teatrais, ao vivo ou em suporte digital, verbalizando a sua opinião e leitura

crítica.

SUBDOMÍNIO DA MÚSICA 

• Identificar e descrever os sons que ouve (fenómenos sonoros/música) quanto às suas

características rítmicas, melódicas, dinâmicas, tímbricas e formais.

• Interpretar com intencionalidade expressiva-musical: cantos rítmicos (com ou sem

palavras), jogos prosódicos (trava-línguas, provérbios, lengalengas, adivinhas, etc.) e

canções (de diferentes tonalidades, modos, métricas, formas, géneros e estilos).

• Valorizar a música como fator de identidade social e cultural.

SUBDOMÍNIO DA DANÇA 

• Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço e com os outros.

• Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em diferentes situações.

• Refletir sobre os movimentos rítmicos e as coreografias que experimenta e/ou observa.

• Apreciar diferentes manifestações coreográficas, usando linguagem específica e adequada.

DOMÍNIO DA LINGUAGEM ORAL E ABORDAGEM À ESCRITA 

A aprendizagem da linguagem oral e escrita, sendo um processo de apropriação contínuo, implica 

que as competências comunicativas se vão estruturando em função dos contactos, interações e 

experiências vivenciadas nos diversos contextos de vida da criança. Estas competências são 

transversais e essenciais à construção do conhecimento nas diferentes áreas e domínios, uma vez 

que todas as áreas contribuem igualmente para a aquisição e desenvolvimento da linguagem. 

A referência conjunta à abordagem da linguagem oral e escrita realça a sua complementaridade 

enquanto instrumentos fundamentais de desenvolvimento e aprendizagem, contudo estas duas 

formas de linguagem são apresentadas em separado. 
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LINGUAGEM ORAL 

Tendo em conta a complexidade do desenvolvimento da linguagem devido à multiplicidade de 

aspetos e fatores que estão envolvidos, pode-se considerar duas grandes componentes na 

aquisição da linguagem: Comunicação oral e Consciência linguística. 

COMUNICAÇÃO ORAL 

APRENDIZAGENS A PROMOVER: 

• Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação.

• Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar eficazmente de modo

adequado à situação (produção e funcionalidade).

CONSCIÊNCIA LINGUÍSTICA 

• Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que constituem as palavras

(Consciência Fonológica).

• Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da Palavra).

• Identificar se uma frase está correta ou incorreta e eventualmente corrigi-la, explicitando

as razões dessa correção (Consciência Sintática).

ABORDAGEM À ESCRITA 

No que se refere à abordagem à escrita, as aprendizagens diversas decorrentes do envolvimento 

das crianças em situações de leitura e escrita na educação pré-escolar estão organizadas em três 

componentes: 

• Funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto;

• Identificação de convenções da escrita;

• Prazer e motivação para ler e escrever.

FUNCIONALIDADE DA LINGUAGEM ESCRITA 

• Identificar funções no uso da leitura e da escrita.

• Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas atividades, rotinas e

interações com outros.
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IDENTIFICAÇÃO DE CONVENÇÕES DA ESCRITA 

• Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em palavras.

• Aperceber-se do sentido direcional da escrita.

• Estabelecer relação entre a escrita e a mensagem oral.

PRAZER E MOTIVAÇÃO PARA LER E ESCREVER 

• Compreender que a leitura e a escrita são atividades que proporcionam prazer e

satisfação.

• Estabelecer razões pessoais para se envolver com a leitura e a escrita associadas ao seu

valor e importância.

• Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a escrita, mesmo que em formas muito

iniciais e não convencionais.

DOMÍNIO DA MATEMÁTICA 

Na educação pré-escolar, o desenvolvimento de noções matemáticas são iniciadas muito 

precocemente, e, portanto, torna-se necessário dar continuidade a estas aquisições, apoiando a 

criança no seu desejo de aprender. Desta forma, deve ser proporcionada à criança uma 

diversidade e multiplicidade de oportunidades educativas, que constituam uma base afetiva e 

cognitiva sólida da aprendizagem da matemática de modo a que os conceitos matemáticos 

adquiridos nos primeiros anos influenciem positivamente as aprendizagens posteriores. 

Neste sentido, são consideradas quatro componentes na abordagem à matemática: Números e 

Operações, Organização e Tratamento de Dados, Geometria e Medida e Interesse e Curiosidade 

pela matemática. 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 

• Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens,

desenhos, símbolos, escrita de números, estimativa, etc.).
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• Resolver problemas do quotidiano, que envolvam pequenas quantidades, com recurso à

adição e subtração.

ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS 

• Recolher informação pertinente para dar resposta a questões colocadas, recorrendo a

metodologias adequadas (listagens, desenhos, etc.).

• Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação recolhida e interpretá-los de

modo a dar resposta às questões colocadas.

GEOMETRIA E MEDIDA 

GEOMETRIA 

• Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando conceitos de orientação.

• Identificar pontos de reconhecimento de locais e usar mapas simples.

• Tomar o ponto de vista de outros, sendo capaz de dizer o que pode e não pode ser visto de

uma determinada posição.

• Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras, descobrindo e referindo

propriedades e identificando padrões, simetrias e projeções.

MEDIDA 

• Compreender que os objetos têm atributos mensuráveis que permitem compará-los e

ordená-los.

• Escolher e usar unidades de medida para responder a necessidades e questões do

quotidiano.

INTERESSE E CURIOSIDADE PELA MATEMÁTICA 

• Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua importância e

utilidade.

• Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e resolver problemas.
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ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO  

A Área do Conhecimento do Mundo sensibiliza as diversas ciências naturais e sociais, sendo uma 

área integradora, não só porque as diferentes ciências são abordadas de modo articulado, mas 

também porque permite mobilizar aprendizagens de todas as outras áreas. 

A compreensão e relação com o mundo levam a considerar três grandes componentes 

organizadoras das aprendizagens a promover nesta área: introdução à metodologia científica; 

abordagem às Ciências; mundo tecnológico e utilização das tecnologias. 

INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA 

• Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas 

diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar respostas, 

experimentar e recolher informação, organizar e analisar a informação para chegar a 

conclusões e comunicá-las. 

ABORDAGEM ÀS CIÊNCIAS 

Na abordagem às ciências podem explorar-se saberes relacionados, tanto com a construção da 

identidade da criança e o conhecimento do meio social em que vive, como relativos ao meio físico 

e natural. 

CONHECIMENTO DO MUNDO SOCIAL 

• Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos do meio social 

próximo 

• Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual, compreendendo a 

influência que têm na sua vida. 

• Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando aspetos físicos, sociais e 

culturais e identificando algumas semelhanças e diferenças com outras comunidades. 

• Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família e comunidade, 

associando-as a objetos, situações de vida e práticas culturais. 

• Conhecer e respeitar a diversidade cultural. 
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CONHECIMENTO DO MUNDO FÍSICO E NATURAL 

• Compreender e identificar as características distintivas dos seres vivos e identificar

diferenças e semelhanças entre animais e plantas.

• Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos materiais (metais,

plásticos, papéis, madeira, etc.), relacionando as suas propriedades com os objetos feitos a

partir deles.

• Identificar, descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que

observa no meio físico e natural.

• Demonstrar cuidados com o seu corpo e de segurança.

• Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e respeito

pelo ambiente.

MUNDO TECNOLÓGICO E UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS 

• Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar as suas funções e

vantagens.

• Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu quotidiano, com cuidado e

segurança.

• Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que conhece e utiliza.
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AMBIENTE EDUCATIVO 

Como defendem Lopes da Silva, et al. (2016) nas OCEPE, a instituição/escola deve organizar-se 

num ambiente facilitador do desenvolvimento e aprendizagem das crianças. A organização do 

ambiente educativo valoriza os diferentes níveis de interação que aponta para uma abordagem 

sistémica e ecológica da educação. Desta forma considera-se que a criança é influenciada pelo 

meio, mas também influencia o meio em que vive. 

Muitas das aprendizagens das crianças acontecem de forma espontânea nos diversos ambientes 

sociais em que vivem, no entanto, no jardim-de-infância existe uma intencionalidade educativa, 

que se concretiza num ambiente culturalmente rico e estimulante e através do desenvolvimento 

de um processo pedagógico coerente e consistente, em que as diferentes experiências e 

oportunidades de aprendizagem têm sentido e ligação entre si. As relações afetivas que se 

estabelecem são importantes na medida em que permitem que a criança se sinta acolhida e 

respeitada e promovem o seu bem-estar e a vontade de interagir com os outros e com o mundo. 

Em seguida, são analisadas algumas das características relevantes para a organização do ambiente 

educativo: 

• Organização do ambiente educativo da sala; 

• Organização do grupo; 

• Organização do espaço; 

• Organização do tempo. 

ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE EDUCATIVO DA SALA 

A organização do ambiente educativo de sala é a base do desenvolvimento curricular uma vez que 

o modo como são organizados o grupo, o espaço e o tempo é determinante para a forma como as 

crianças interagem entre si e com os materiais disponíveis para poderem escolher, fazer e 

aprender. 

Por este motivo, a Educadora reflete sobre as oportunidades educativas que esse ambiente 

oferece e orienta as crianças para que a organização do grupo nas diferentes atividades e a gestão 

dos materiais, do tempo e do espaço seja feita num sistema cooperado. Isto é, juntos conversam, 
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refletem, cedem, decidem, contestam, avaliam e adaptam o ambiente educativo sempre que 

considerem necessário. 

ORGANIZAÇÃO DO GRUPO 

Atualmente, na instituição existem 3 grupos de jardim-de-infância com crianças de diferentes 

idades, esta organização permite acentuar a diversidade e enriquecer as interações 

proporcionando múltiplas ocasiões de aprendizagem entre crianças. De facto, na educação pré-

escolar, o grupo constitui o primeiro contexto de interação social e de socialização através da 

relação entre crianças, crianças e adultos e entre adultos. Existem também outros fatores que 

podem influenciar as especificidades e o funcionamento de cada grupo como, por exemplo, as 

características individuais das crianças que o compõem, uma predominância de determinado 

género, ou a dimensão do grupo. 

Por outro lado, independentemente da composição do grupo, a relação entre os adultos da sala e 

cada criança é estabelecida num ambiente securizante facilitando a sua inclusão no grupo e as 

relações com os pares e permitindo que esta se sinta bem, escutada e valorizada. As dinâmicas de 

interação têm implicações nos processos de aprendizagem, no sentido de promover: 

• Respeito por cada criança e sentimento de pertença a um grupo; 

• Trabalho de equipa; 

• Entendimento da perspetiva do outro; 

• Regulação da vida em grupo; 

• Participação no planeamento e avaliação. 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

As salas são amplas, equipada com jogos e materiais, com arejamento e luz naturais. Existe ainda 

um grande espaço exterior, com diferentes áreas de brincadeira e materiais adequados a cada 

uma delas. Um salão polivalente, um refeitório, bem como instalações sanitárias que permitem 

dar início a uma utilização independente. 

O espaço e os materiais estão organizados em áreas de brincadeira e de cuidados que servem as 

necessidades dos grupos. Em suma, o ambiente físico é seguro e convidativo. 



Projeto Educativo Jardim Infantil Branca de Neve das Irmãs da Misericórdia – Triénio 2019/2022 

“À Descoberta dos Livros” 

Página 37 de 41 

Cabe à Educadora refletir sobre a função, finalidades e utilização do espaço da sala respeitando 

para isso a dinâmica, os interesses, as necessidades e a evolução do grupo. 

No sentido de contribuir para a consciência ecológica, serão criadas, ao longo do ano letivo, 

inúmeras oportunidades de aprendizagens com materiais reciclados e materiais naturais 

estimulando simultaneamente a criatividade e facilitando a colaboração com os pais e a 

comunidade. 

De facto, o espaço exterior tem características e potencialidades que permitem um 

enriquecimento e diversificação de oportunidades educativas. É um local privilegiado para 

atividades da iniciativa das crianças que, ao brincar, têm a possibilidade de desenvolver diversas 

formas de interação social e de contacto e exploração de materiais naturais (pedras, folhas, 

plantas, paus, areia, terra, água etc.) que, por sua vez, podem ser trazidos para a sala e ser objeto 

de outras explorações e utilizações. É ainda um espaço em que as crianças têm oportunidade de 

desenvolver atividades motoras (correr, saltar, trepar, jogar à bola, fazer diferentes tipos de jogos 

de regras, etc.), num ambiente de ar livre. 

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO 

HORÁRIOS E ROTINAS 

Os horários e rotinas estão centrados nas necessidades e interesses das crianças de modo a que 

estas antecipem o que vai acontecer. No entanto, não deixam de ser flexíveis o suficiente para 

favorecerem ritmos e temperamentos individuais. Assim, a Educadora prevê e organiza o tempo 

em que os diferentes momentos tenham sentido para as crianças e que tenha em conta que 

precisam de tempo para fazerem experiências e explorarem, para brincarem e praticarem, para 

experimentarem novas ideias, modificarem as suas realizações e para as aperfeiçoarem. 

O tempo diário enquadra-se no tempo semanal, mensal e anual, cujos ritmos próprios e 

organização é igualmente planeada. A vivência destas diferentes unidades de tempo permite que 

a criança se vá progressivamente apropriando de referências temporais que servem como 

fundamento para a compreensão do tempo: passado, presente, futuro. 

A seguinte tabela exemplifica como é estruturado um dia-tipo no Jardim Infantil Branca de Neve: 
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Horas 
Atividades 

Início Fim 

8h00 9h00 Acolhimento / Componente de Apoio à Família 

9h00 11h30 Atividades Orientadas e Projetos 

11h30 12h00 Almoço 

12h00 13h00 Brincadeira Livre /Higiene 

13h00 15h00 Repouso 
Atividades Orientadas e Projetos 

15h00 15h30 Higiene 

15h30 16h00 Lanche 

16h00 17h00 Componente de Apoio à Família 

16h00 17h30 Atividades Extracurriculares / Brincadeira Livre 

17h30 19h00 Prolongamento 

Componente de Apoio à Família 

Componente Letiva 

Semanalmente, além das sessões de Educação Motora (quarta-feira às 9h45), existem quatro 

atividades extracurriculares (opcionais): Educação Musical (segunda-feira e quarta-feira a partir 

das 15 horas); Italiano (terça-feira às 16h); Iniciação à Catequese (quinta-feira às 16h) e Inglês 

(sexta-feira às 16h). 
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AVALIAÇÃO FORMATIVA NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Nos termos das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (Despacho n.º 5220/97, de 4 

de Agosto), “avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da ação para adequar o 

processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução. A avaliação 

realizada com as crianças é uma atividade educativa, constituindo também uma base de avaliação 

para o educador. A sua reflexão, a partir dos efeitos que vai observando, possibilita-lhe 

estabelecer a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança. Neste sentido, a 

avaliação é suporte do planeamento”. 

De facto, a avaliação na Educação Pré-Escolar é essencialmente um trabalho contínuo e 

interpretativo que se interessa mais pelos processos do que pelos resultados e procura tornar a 

criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá tomando consciência do que já 

conseguiu e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando. 

Compete à Educadora avaliar, numa perspetiva formativa, o desenvolvimento e as aprendizagens 

de cada criança e do grupo. Para tal, utiliza técnicas e instrumentos de observação e registo 

diversificados de modo a poder acompanhar cada criança na evolução das suas aprendizagens, ao 

mesmo tempo que vão fornecendo à Educadora elementos concretos para a reflexão e adequação 

da sua intervenção educativa.  

Tendo como principal função a melhoria da qualidade das aprendizagens, a avaliação implica uma 

construção partilhada entre a escola e família que passa pelo diálogo, pela comunicação de 

processos e de resultados, tendo em vista a criação de contextos facilitadores de um percurso 

educativo e formativo de sucesso. Neste sentido, a Educadora comunica aos pais e encarregados 

de educação, no final de cada semestre, o que as crianças sabem e são capazes de fazer através de 

uma informação global escrita das aprendizagens mais significativas de cada criança, realçando o 

seu percurso, evolução e progressos. 

Em cada sala existem tempos privilegiados de avaliação, uns diários, outros semanais e ainda 

mensais. Diariamente (ex. no balanço entre o que se planeou e o que se fez; nas comunicações), 

Semanalmente (ex. na avaliação dos instrumentos de pilotagem; na arrumação das produções) e 

Mensalmente (ex. análise dos mapas de presenças, do tempo meteorológico e das atividades). 

Estas avaliações, para além de conduzirem à tomada de consciência sobre a participação da 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/orientacoes_curriculares_pre_escolar.pdf
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criança na vida do grupo, são excelentes instrumentos para o desenvolvimento de conceitos 

matemáticos, de leitura e escrita e de conhecimento sobre o meio envolvente. 

Para além desta avaliação contínua, será realizado com cada criança um portefólio/dossier que 

reflete as suas aprendizagens e onde está incluído todo um conjunto de trabalhos produzidos pela 

criança e registos da Educadora, de forma a poder proporcionar uma visão alargada do seu 

desenvolvimento. 

A criança é envolvida na seleção de trabalhos e os seus comentários que acompanham a seleção 

também fazem parte dessa documentação, bem como anotações e registos do/a educador/a e/ou 

dos pais/famílias. Este tipo de instrumento permite à criança participar no planeamento e 

avaliação da sua aprendizagem, rever o processo e tomar consciência dos seus progressos. (In: 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, p.18). 

As reuniões individuais de pais realizam-se ao longo do ano sempre que necessário, seja por 

pedido dos pais ou da Educadora, tendo como objetivo pôr os pais a par do processo de 

aprendizagem da criança, alertar para alguma situação, combinar estratégias conjuntas para 

melhor atuarmos. Estas reuniões realizam-se quando necessário com a presença de outros 

profissionais envolvidos no processo educativo da criança. 

Três vezes por ano serão realizadas reuniões de pais por sala: a primeira, no início do ano letivo, 

tem como objetivo apresentar a equipa, dar a conhecer o trabalho que se pretende desenvolver 

com o grupo e preencher os documentos do Processo Individual de cada criança; a segunda (em 

fevereiro) e a terceira (em julho) têm como objetivo apresentar o trabalho realizado, e, em 

conjunto, refletir, traçar objetivos e estratégias e efetuar a respetiva avaliação. 
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ANEXO 1 – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

MÊS DIA HORA 
LOCAL 

ATIVIDADADES 
A DESENVOLVER OBJETIVOS 

AGOSTO 
30 

6ª feira 

10h30 
Salão 

Polivalente 
Reunião de Pais 

Informações/ 
Esclarecimentos para 

o ano 2019/2020 e
apresentação do
Projeto Educativo

SETEMBRO 

2 
2ª feira 

09h30 
Salas de 

Atividades 

Início do Ano Letivo 
2019/ 2020 

Acolhimento das 
crianças em sala para 
iniciarem o processo 

de adaptação. 

19 
5ªfeira 

09h30 
Salas de 

Atividades 

Dia Internacional de 
Falar como um Pirata 

23 
2ª feira 

10h00 
Salão 

Polivalente 

Início do Outono 
Hora do Conto 

Levar a criança a 
construir 

conhecimento sobre o 
Outono e suas 
características 

OUTUBRO 

2 
2ª Feira 

09h30 
Salão 

Polivalente 
Dia do Anjo da Guarda 

Despertar da Fé 
Quadro/Postal 

4 
6ª Feira 

09h30 
Salão 

Polivalente 
10h00 
Sala de 

Atividades 

Dia de S. Francisco de 
Assis – protetor dos 

animais Despertar da Fé 

28 
2ªfeira 

10h00 
Salão 

Polivalente 

Dia da Biblioteca 
Escolar 

Construção de uma 
biblioteca 

https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-de-falar-como-um-pirata/
https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-de-falar-como-um-pirata/


31 
4ª feira 

09h30 
Salão 

Polivalente 
Dia de Todos os Santos Despertar da Fé 

 

 

NOVEMBRO 

11 
2ªfeira 

10h00 
Salão 

Polivalente 

Dia de S. Martinho 
Apresentação de teatro 

"A Lenda de S. 
Martinho" 

 

Conhecer algumas 
tradições do dia de  

S. Martinho 

15 
6ªfeira 

10h00 
Salas de 

Atividades 

Dia Nacional da Língua 
Gestual Portuguesa 

Promover a Língua 
Gestual Portuguesa e 

garantir o respeito 
dos direitos das 
pessoas surdas. 

20 
4ª Feira 

10h00 
Salão 

Polivalente 

Dia Nacional do Pijama 
Dia Internacional dos 
direitos das Crianças 

Conhecer os direitos 
das crianças e 

promover a empatia e 
a solidariedade 

DEZEMBRO 

3 
2ª Feira 

09h30 
Salão 

Polivalente 
Início do Advento Despertar da Fé 

13 
6ªFeira 

16h30 
Salão 

Polivalente 
Festa de Natal 

Descobrir a família de 
Jesus e organização 

de momentos de 
partilha com os 

familiares 

23 
2ª Feira 

10h00 
Salão 

Polivalente 

Início do Inverno 
Hora do Conto:  

 

Levar a criança a 
construir 

conhecimento sobre o 
Inverno e suas 
características 

JANEIRO 

6 
2ª Feira 

10h00 
Salas de 

Atividade 

Dia de Reis 
Atividade de Culinária: 

Bolo Rei 

Promover momentos 
de partilha, 

preservando a 
tradição 

31 
6ª feira 

10h00 
Salão 

Polivalente 
Dia ao Contrário Jogos e lenga-lengas  

FEVEREIRO 
14 

6ª Feira 

10h00 
Salão 

Polivalente 

Dia de S. Valentim 
Dia da Amizade 

Proporcionar 
momentos de partilha 



21 
6ªfeira 

09h30 
Salão 

Polivalente 
Baile de Carnaval Promover momentos 

de convívio e alegria 

26 
4ªfeira 

09h30 
Salão 

Polivalente 
Início da Quaresma Despertar da Fé 

MARÇO 

19 
5ª feira 

09h30 
Salão 

Polivalente 

Comemoração do Dia 
São José - Dia do Pai 

Atividade com os Pais 

Proporcionar 
momentos de partilha 

23 
2ª Feira 

10h00 
Exterior 

Início da Primavera 
Passeio ao parque dos 

patinhos 

Levar a criança a 
construir 

conhecimento acerca 
da Primavera e suas 

características 

26 
5ª Feira 

10h00 
Salas de 

Atividades 
Dia do Livro Português 

27 
6ªfeira 

09h00 
Exterior 

Ida ao Teatro 
Enriquecimento das 

actividades 
extracurriculares 

ABRIL 

2 
5ªfeira 

10h00 
Salas de 

Atividades 

Dia Internacional do 
Livro Infantil 

8 
4ª Feira 

09h30 
Salão 

Polivalente 
Páscoa Sensibilizar para a 

mensagem da Páscoa 

29 
6ªfeira 

09h00 
Visita à Biblioteca 

Infantil e Juvenil de 
Cascais 

Enriquecimento das 
actividades 

extracurriculares 

MAIO 

Mês de Maria Despertar da Fé 

4 
2ª Feira 

09h30 
Salão 

Polivalente 
Atividade com as Mães Proporcionar 

momentos de partilha 

13 
4ª Feira 

09h30 
Salão 

Polivalente 

Dia de Nª Senhora de 
Fátima Despertar da Fé 



JUNHO 

Mês do Coração de Jesus Despertar da Fé 

1 
2ª Feira 

Pátio 
Exterior 

Comemoração do Dia 
Mundial da Criança 

Proporcionar 
momentos de partilha 

e alegria 

7 
6ªfeira 

16h30 
Salão 

Polivalente 
Festa de Final de Ano 

Dar a conhecer aos 
pais o trabalho 

desenvolvido ao 
longo do ano 

21 
6ª Feira 

Exterior 
Salão 

Polivalente 

Início do Verão 
Hora do Conto: 

Levar a criança a 
construir 

conhecimento sobre o 
Verão e suas 

características 

JULHO/JULHO 29 a 3 Exterior 
Colónia de Férias 

(Ida à praia de 
carcavelos) 

Promover momentos 
de convívio e alegria 

2 Concertos Foco Musical – Datas a Definir 

Ida ao Teatro – Data a Definir. 
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