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“A criança pequena consegue exteriorizar espontaneamente a sua 
personalidade e as suas experiências inter-individuais graças aos 
diversos meios de expressão: desenho, a modelagem, o simbolismo do 
jogo, a representação teatral (que procede de forma impercetível do jogo 
simbólico coletivo), o canto, etc.”	

	

	

	

Jean Piaget 
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução	
Uma vez que a educação visa influenciar o futuro das crianças ao longo 

do seu percurso escolar, as diferentes instituições educativas deverão 
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organizar-se de forma a responder às necessidades e interesses das crianças 

e jovens, como também à evolução da sociedade. apesar de a lei não o exigir, 

uma vez que somos uma ipss (instituição particular de solidariedade social), 

consideramos importante elaborar um projeto educativo para as valências 

atuais da nossa instituição: creche e pré-escolar. 

“O projeto educativo é o documento que consagra a orientação 

educativa da escola, em que são explicitados os princípios, os valores, os 

objetivos e as estratégias que a escola adota para cumprir a sua função e 

apresenta os objetivos gerais que norteiam a sua atividade da escola”1.  
 O Projeto Educativo, como instrumento fundamental da dinâmica 

escolar, requer a mobilização de professores, alunos, pais e encarregados de 

educação, pessoal não docente, instituições da comunidade envolvente e da 

Administração Central e Autarquia, a fim de, em conjugação de esforços, se 

conseguirem os recursos necessários para se atingir a qualidade educativa 

pretendida, (Ministério da Educação, 1998).  

 Ao nosso projeto chamamos “Crescer com Arte”: consideramos a Arte 

como recurso educativo que reforçará o desenvolvimento de crianças criativas, 

autónomas e preparadas para enfrentar o futuro; reconhecemos o ato 

educativo como ato social e acreditamos que a escola deve estar preparada 

para responder aos desafios colocados pela sociedade e por isso nos 

apoiamos nas potencialidades do meio envolvente com forte vertente cultural 

decorrente do seu património artístico e vivencia associativa  

 O Projeto Educativo “Crescer com Arte” prevê desenvolver um conjunto 

de estratégias no sentido de mobilizar os recursos disponíveis, com base num 

trabalho interdisciplinar e visa refletir o esforço de todos os envolvidos, 

desenvolvendo projetos que incorporem diferentes pontos de vista, assim como 

traçar linhas de ação com o intuito de efetivar o trabalho orientado para o 

desenvolvimento do gosto e interesse pela arte. 

 O projeto educativo é uma ferramenta de trabalho crucial para uma 

Instituição com autonomia e pretende dar uma resposta educativa de qualidade 

no meio em que se insere. É fruto de um trabalho interdisciplinar que só tem 

sentido entendido como tal, visto que será a imagem da instituição e da 
                                                
1 Regime de Autonomia Decreto-lei nº115 A/98, de 4 de Maio, Ministério da Educação. 
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comunidade, daqueles que nela exercem a sua ação educativa e dos que nela 

recebem a sua formação. 

 A elaboração do projeto educativo serve o desígnio de refletir, 

questionar, para identificar problemas, avaliar resultados, mobilizarmo-nos em 

torno de objetivos comuns, perspetivando o futuro, tendo em vista a obtenção 

da qualidade. Neste tornam-se explícitos os princípios, os valores, as metas e 

as estratégias segundo os quais propomos cumprir a nossa função educativa. 

 Os bons resultados traduzem-se na qualidade de recursos humanos, na 

sua mobilização em programas de formação, no cimentar de um espírito 

partilhado, na capacidade de aprender e de saber passar essa experiência. 

 Consta deste projeto, uma breve caracterização do meio envolvente e da 

Instituição, os objetivos gerais e específicos, as estratégias, recursos humanos 

e físicos, a calendarização e a avaliação.  

Este projeto deve atingir os objetivos a que se propõe em três anos letivos, ou 

seja, no espaço temporal que vai de 2016 a 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

1.Caraterização	
 

1.1. IDENTIDADE 
 

Em conformidade com o espírito que conduziu à fundação da AMAS – 

Associação Mamedense de Apoio Social e dos seus estatutos, esta é uma 
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Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos e, como tal 

oficialmente reconhecida e registada para promover a interligação com toda a 

população nomeadamente no concelho em que está inserida, no sentido de 

poder realizar e concretizar uma ação de apoio social. 

A AMAS tem como objetivo o apoio a crianças, jovens e à família 

promovendo também, a sua integração social e comunitária, a protecção dos 

cidadãos na velhice, invalidez e na deficiência, a promoção da saúde, 

educação e a formação profissional. 

Para prosseguimento dos seus objectivos a associação propõe-se a criar 

e ou manter: 

- Creches, Jardins-de-Infância, Centro de Atividades de Tempos Livres; 

- Centro de Dia, Centros de Convívio, Lares e serviços de Apoio Domiciliário; 

- Centros de Educação e formação de cantinas; 

A título secundário, propõe-se criar e ou manter: espaços de cultura, recreio, 

desporto por iniciativa própria ou em articulação com outras entidades. 

A criação e manutenção da atividade da instituição, deverá resultar do espírito 

de mútua ajuda (entre a população, as entidades oficiais, indústria, etc.). 

Neste momento a AMAS integra somente as valências de Creche e Jardim de 

Infância. 

 
 
 
 
 
 

1.2. MEIO ENVOLVENTE 
 

A Creche, Jardim de Infância “AMAS” localiza-se na cidade de S. 

Mamede Infesta, Concelho de Matosinhos, distrito do Porto que atualmente 

integra a União de Freguesias de S. Mamede de Infesta e da Senhora da Hora. 

Nos últimos anos, toda a área envolvente tem vindo a sofrer profundas 

transformações, tendo-se assistido a um verdadeiro surto de construção que 

alterou radicalmente a sua fisionomia. Tem-se vindo a assistir a uma 
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diminuição da superfície agroflorestal devido a um crescimento da malha 

urbana. 

Contudo, esta cidade é ainda hoje uma terra de casas tradicionais, de 

vivendas e moradias, apesar do forte incremento da construção em altura que 

se verificou nos últimos dez anos. 

Todo o crescimento urbanístico, e a criação de novos acessos, têm 

reflectido num grande aumento populacional. 

Com todas estas evoluções tem vindo a verificar-se um aumento de 

diversidade populacional. Os habitantes, que há uns anos atrás se conheciam 

e muitos deles pertenciam à mesma família, já pertencem ao passado. Hoje em 

dia a realidade é bem diferente. 

Esta evolução também se tem refletido a nível económico, cultural e 

social. A nível económico surgiram modificações acentuadas nas unidades 

comerciais e/ou industrias de vários ramos. As áreas agrícolas e algumas 

zonas industriais deram lugar a projetos habitacionais.  

A oferta de serviços não é tão abrangente quanto seria desejável, 

mesmo assim, existem já várias agências bancárias, correios, centro de saúde, 

farmácias, casa do povo, segurança social, repartição de financias, bombeiros, 

P.S.P. e escolas. 

A nível escolar, e de forma a abranger toda a população em idade 

escolar, encontramos nesta cidade: 

- Agrupamento de Escolas de S. Mamede de Infesta, que integra os Jardins de 

Infância, as escolas do 1º Ciclo, a Escola do 2º e 3º Ciclos da rede pública na 

cidade de S. Mamede de Infesta e a Escola Secundária Abel Salazar; 

 

- Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora,  

- ISCAP – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, 

instalado na freguesia de S. Mamede de Infesta; 

- Outros infantários da rede privada; 

- Instituto de Línguas. 

A nível social há a referir ainda a existência de um centro de Apoio à 

Terceira Idade – CATI. 
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Relativamente a equipamentos e serviços desportivos, existem piscinas 

municipais  e diversas infraestruturas desportivas. 

Acrescentamos ainda a existência de zonas de lazer e divertimento para 

as crianças. 

Na área cultural deveremos ainda sublinhar, para além do referido, a 

existência de diferentes  associações recreativas e culturais : 

- Casa Museu Abel Salazar; 

- Grupo Dramático e Musical Flor de Infesta; 

- Museu do Linho e do Milho; 

- Museu dos Jazigos Minerais Portugueses; 

- Rancho Típico de SMI; 

- Rancho Folclórico do Padrão da Légua; 

- Biblioteca Municipal. 

Para além destas associações existem vários outros espaços culturais 

como o Mundo Encantado -Academia das Artes e Escola de Artes IT`S YOU. 

No decorrer do nosso trabalho ainda contamos com todas as potencialidades 

culturais ao nosso dispor, nas cidades envolventes de Matosinhos e Porto. 

- 

1.3. ESTATUTO JURÍDICO 
 

No dia 22 de janeiro de 2004 foi constituída uma Associação 

denominada AMAS – Associação Mamedense de Apoio Social, com sede na 

Rua da Vilar nº 345 e 359 da freguesia de São Mamede de Infesta, concelho 

de Matosinhos. 

Em conformidade com o disposto no estatuto aprovado pelo decreto-lei 

n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, alterado pelo decreto-lei n.º 402/85, de 11 de 

Outubro e no regulamento aprovado pela Portaria n.º 778/83, de 23 de Julho, 

procedeu-se ao registo definitivo dos estatutos da instituição particular de 

solidariedade social AMAS, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade 

pública. 

O registo foi lavrado pela inscrição nº 19/2005, a fls.143 verso, do livro nº 

10 das Associações de Solidariedade Social e considera-se efetuado em 22 de 
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Outubro de 2004, nos termos do nº2 do artigo 13º do regulamento acima 

citado. 

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte: 

- Denominação – AMAS – Associação Mamedense de Apoio Social. 

- Sede – Rua da Vilar, 345 e 359, freguesia de São Mamede de Infesta,  

Matosinhos. 

- Fins – o apoio a crianças, jovens e à família promovendo também a sua 

integração social e comunitária; a proteção dos cidadãos na velhice, invalidez e 

na deficiência; a promoção da saúde, educação e formação profissional. 

- Admissão de sócios – pode ser associada pessoa singular, maiores de 18 

anos e as pessoas colectivas. 

- Exclusões de sócios – perdem a qualidade de associados, os que pedirem a 

sua exoneração; os que por atos dolosos tenham prejudicado materialmente a 

associação e os que deixaram de pagar as suas quotas durante seis meses e 

tendo sido notificados pela direção para efetuar o pagamento das quotas em 

atraso, o não façam no prazo de 30 dias. 

 

1.4. TIPO DE INSTALAÇÕES 
 
As instalações do Jardim de Infância AMAS são constituídas por um edifício 

principal e dois parques exteriores destinados aos momentos de lazer e 

convívio ao ar livre. 
O edifício principal é constituído por dois pisos e nele se encontram as salas 

destinadas ao Berçário, Creche e Pré-Escolar e salas complementares. 

Inaugurado há 14 anos apresenta um bom estado de conservação. 

 
          
 
 
 

                   CARATERIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
EDIFICIO PRINCIPAL  
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Rés-do-chão 1º Andar EXTERIOR 

 

- Hall de entrada; 

- Refeitório; 

- Cozinha; 

- Copa; 

- Despensa; 

- Casa de Banho das 

crianças; 

- Arrumos; 

- Sala de Pessoal; 

- Casa de banho dos 

  adultos; 

- Entrada de serviço; 

- Lavandaria; 

- Sala de Arrumos geral; 

- Sala de Apoio; 

- Sala da Direção; 

- Secretaria; 

-Casa de Banho (apoio 

  ao refeitório); 

- Sala dos 3 anos; 

- Sala dos 4 anos; 

- Sala dos 5 anos; 

- Sala Polivalente; 

- Sala de Informática. 

 

 

Berçário 
- Fraldário; 

- Casa de Banho dos 

  adultos; 

- Arrumos; 

- Sala de Pessoal; 

- Casa de banho das 

  crianças; 

- Cozinha de apoio; 

- 2 Salas de 

estimulação; 

- 2 Dormitórios; 

- Hall; 

-Gabinete das 

Educadoras. 

 

Creche 
 - Hall; 

- 2 Salas de 1 ano; 

- 2 Salas de 2 anos; 

- Refeitório. 

 

 

 

 

 

- parque infantil com 

diversos  equipamentos 

contíguo às  salas do Pré-

Escolar no rés-  do-chão; 

 

 

 

-espaço exterior coberto 

  anexo às salas do  

  Berçário e Creche no 1º 

  andar. 

 

 

Foi aprovado pela Câmara Municipal de Matosinhos um projeto de construção , 

em terreno anexo, de um ginásio, balneários, horta pedagógica, sala para o 

pessoal não docente e espaço de convívio exterior. 
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1.5. CORPOS GERENTES 

TRIÉNIO – 2017/2021 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

CARGO NOME N.º 

PRESIDENTE MARIA CAROLINA DA SILVA COSTA 7 

1.º SECRETÁRIO JOAQUIM AUGUSTO VIEIRA DA SILVA 232 

2.º SECRETÁRIO CRISTINA ROSA MARTINS MAIA 113 

 

DIRECÇÃO 

CARGO NOME N.º 

EFECTIVOS 

PRESIDENTE ANTÓNIO FERNANDO GONÇALVES CORREIA PINTO 4 

VICE-
PRESIDENTE 

MARIA HELENA PRATA NEVES 225 

SECRETÁRIO MARIA JOSÉ CUNHA DA COSTA VASCONCELOS 2 

TESOUREIRO EUGENIO ARAGÃO MENDES ARESTA 5 

VOGAL TERESINHA DE JESUS ALVES FRAGA MARTINS GOMES 1 

SUPLENTES 

JOAQUIM SALGUEIRO EUSÉBIO 28 

MARIA DO ROSÁRIO FERNANDES MARTINS 14 

ANDRÉ CUNHA COSTA GUALTER VASCONCELOS  22 

SUSANA MARIA COSTA GUALTER VASCONCELOS 29 
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CONSELHO FISCAL 

 
 

  

CARGO NOME N.º 

EFECTIVOS 

PRESIDENTE JOSÉ DIAMANTINO MARTINS GOMES  12 

VOGAL MARIA DA GRAÇA CUNHA COSTA GUALTER 
VASCONCELOS 

23 

VOGAL MARIA JOANA VAZ PINHEIRO TEIXEIRA CARDOSO 187 

SUPLENTES 

SELMA ORQUÍDEA FRAGA GOMES  13 

NUNO MANUEL RODRIGUES SELEIRO 204 

MÁRCIA ROCHA VIEIRA 179 
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1.6. ORGANOGRAMA 

 
 
 
 
 

Direçao	
Conselho	fiscal	
Assembleia	geral	

Serviços		
higiene	e	limpeza	

Auxiliares		
serviços	gerais	

Serviços		
produção	alimentar	

Nutricionista	

Empresa	
Eurestes	

Cozinheira	
Ajudantes	de	

cozinha	

Serviços	Educaevos	

Educadoras		
Infancia	

auxiliares	de	ação	
educaeva	

Serviços	
Administraevos	

Receção		

Contabilidade	

Direçao		
tecnica	
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1.7. RECURSOS HUMANOS 
 
1.7.1. Pessoal Docente 
 
                             EDUCADORAS DE INFÂNCIA 
 

Nome	 Género	 Estatuto	 Habilitações	
Académicas	

	
Adriana	Freitas	

	
Feminino	

Educadora	de	
Infância	 Licenciatura	

	
Ana	Araújo	

	
Feminino	

Educadora	de	
Infância	 Licenciatura	

	
Bárbara	Silva	

	
Feminino	

Educadora	de	
Infância	 Licenciatura	

	
	
	
Cristina	Maia	
	
	
	

Feminino	

Educadora	de	
Infância	e	
Coordenadora	
Pedagógica	

Licenciatura	em	
Educação	de	Infância.	
Mestrado	em	
Ciências	da	Educação	
com	especialização	
em	Educação	Especial	

	
Carla	Teixeira	

	
Feminino	

	
Educadora	de	
Infância	

	
Licenciatura	

	
Daniela	Mota	

	
Feminino	

	
Educadora	de	
Infância	

	
Licenciatura	

Mª	Alexandra	
Marques	

	
Feminino	

	
Educadora	de	
Infância	

	
Licenciatura	

	
Sílvia	Pereira	

	
Feminino	

	
Educadora	de	
Infância	

	
Licenciatura	

Tânia	Raquel	 Feminino	 Educadora	de	
Infância	

Licenciatura	em	
Educação	de	Infância.	
Mestrado	em	
Educação	Especial	
Domínio	Cognitivo	e	
Motor	
Pós	graduação/	
Especialização	em	
Intervenção	Precoce	
na	Infância	
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               PROFESSORES DAS ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

	

Ana	Melo	

	
Feminino	

	

Professora	de	ginástica	

	

Licenciatura	

	

Mónica	Soares	

	

Feminino	

	

Professora	de	Música	

	

Licenciatura	

	

Pedro	Matos	

	

Masculino	

	

Professor	de	Inglês	

	

Licenciatura	

	

João	Rodrigues	

	

Masculino	

	

Professor	de	Informática	

	

Licenciatura	

	

Ricardo	Baganha	

	

Masculino	

	

Professor	de	Xadrez	

	

Licenciatura	

	

Cristiana	Azenha	

	

Feminino	

	

Professora	de	Ballet	

	

Licenciatura	

	

Alan	Garcia	

	

Masculino	

	

Professor	de	Capoeira	

	

Licenciatura	
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1.7.2. Pessoal Não Docente 
 
 

Nome	 Género	 Estatuto	 Habilitações	
literárias	

Andrea	Ferreira	 Feminino	 Ajudante	de	Ação	
Educativa	2ª	

12º	Ano	de	
Escolaridade	–	
Curso	técnico	
Auxiliar	Infância	
Nivel	III	

Ana	Carina	
Gonçalves	 Feminino	 Ajudante	de	Ação	

Educativa	2ª	

Licenciatura	em	
Educação	Básica	a	
frequentar	
mestrado	em	
educação	pré	
escolar	

Carla	Rocha	 Feminino	 Ajudante	de	Ação	
Educativa	2ª	

12º	Ano	de	
Escolaridade	–	
Curso	Económico	
Social	

Carlos	Gonçalves		 Masculino	 Ajudante	se	Ação	
Educativa	

Curso	Tecnológico	
de	Ação	Social	

Glória	Marta	Pena	 Feminino	 Ajudante	de	Ação	
Educativa	2ª	

9º	Ano	de	
Escolaridade	

Iolanda	Pinheiro	 Feminino	 Ajudante	de	Ação	
Educativa	2ª	

12º	Ano		

Ivone	Portela	
	 Feminino	 Ajudante	de	Ação	

Educativa	XV	
9º	Ano	de	
Escolaridade	

Isaura	Baltazar	 Feminino	 Administrativa	 9º	Ano	de	
Escolaridade	

Joaquina	Martins	 Feminino	 Trabalho	Auxiliar	
(	Serviços	Gerais)	

1º	Ciclo	
Ensino	Básico	

Mara	Mussagy	 Feminino	 Ajudante	de	Ação	
Educativa	2ª	

Licenciatura	em	
Educação	Básica	a	
frequentar	
mestrado	em	
educação	pré	
escolar	

Mª	Conceição	
Ferreira	 Feminino	 Ajudante	de	Ação	

Educativa	2ª	
11º	Ano	
Escolaridade	

Mª	Luísa	
Guimarães	 Feminino	 Ajudante	de	Ação	

Educativa	2ª	

11º	Ano	de	
Escolaridade	
Curso	
Complementar	de	
Secretariado	
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Marta	Paulo	 Feminino	 Administrativa	 12º	Ano	de	
Escolaridade		

Patrícia	Silva	 Feminino	 Ajudantes	de	Ação	
Educativa		

Curso	de	
Animadora	Sócio	
Cultural	

Paula	Macieira	 Feminino	 Ajudantes	de	Ação	
Educativa		

12º	Ano	de	
Escolaridade	

Sofia	Correia	 Feminino	 Ajudantes	de	Ação	
Educativa		

12ª	Ano	de	
Escolaridade	

Sofia	Silva	 Feminino	 Ajudantes	de	Ação	
Educativa		

12º	Ano	de	
Escolaridade	

	
Cláudia	Dias	

	
Feminino	

	
Ajudantes	de	Ação	
Educativa	

	
9º	Ano	de	
Escolaridade	

	
Mª	de	Lurdes	
Tavares	

	
Feminino	

	
Auxiliar	de	Serviços	
Gerais	

	
4ª	Classe	

	
Rui	César	Romariz	

	
Masculino	

	
Ajudantes	de	Ação	
Educativa	

	
9º	Ano	de	
Escolaridade	
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1.8. CONHECIMENTO DA REALIDADE EDUCATIVA 
 

1. As	Famílias	
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1.	1.As	famílias		
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1.3 Idade	do	agregado	familiar	
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2. Nacionalidade	do	agregado	familiar	
	
	

Nacionalidade	 Nº	de	famílias	

Portuguesa	 100	

Outras:	Francesa	 1	

Outras:	Angolana	 1	
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3. Habilitações	literárias	do	agregado	familiar	

 
 

 
 
 
 

3.1Mãe	

1º	ciclo	 2º	ciclo	 3º	ciclo	

Ensino	secundário	 Bacharelato	 Licenciatura	

Mestrado	 Doutoramento	 Frequência	universitária	
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3.2	Pai	

1º	ciclo	 2º	ciclo	 3º	ciclo	 Ensino	secundário	

Bacharelato	 Licenciatura	 Mestrado	 Doutoramento	

3.3	Irmãos	

Ensino	básico	 1º	ciclo	 2º	ciclo	 3º	ciclo	 Ensino	secundário	 Licenciatuira	
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																							4.Profissões	do	agregado	familiar	

 
4.1	Pai	

	
Profissões	 Nº	de	elementos	
Professor	 4	
Estudante	 1	
Bancário	 1	

Técnico	Informático	 3	
Carpinteiro	de	estores	 2	
Comissário	de	bordo	 1	

Formador	de	pasteleiro		 1	
Engenheiro	civil	 3	

Político	 1	
Técnico	de	manutenção	 2	

Técnico	de	eletrodomésticos	 1	
Empregado	de	mesa	 2	
Técnico	comercial	 3	

Eletricista	 2	
Consultor	 3	

Engenheiro	informático	 7	
Sócio	gerente	 2	
Rececionista	 1	

Técnico	de	marketing	 4	
Engenheiro	 2	

Gestor	de	hotelaria	 1	
Engenheiro	mecânico	 2	

Empresário	 4	
Agente	da	PSP	 4	

Assistente	administrativo	 5	
Engenheiro	de	software	 1	
Eletricista	de	automóveis	 1	
Empregado	de	balcão	 1	
Gerente	de	balcão	 1	
Web	designer	 1	

Gestor	 2	
Funcionário	público	 1	

GNR	 1	
Técnico	de	obras	 2	

Responsável	de	produção	 1	
Responsável	financeiro	 1	

Fisioterapeuta	 1	
Motorista	de	transportes	públicos	 1	

Supervisor	 1	
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Técnico	de	gás	 1	
Vendedor	 4	

Maquinista	ferroviário	 1	
Designer	 1	

Gerente	hoteleiro	 2	
Operador	de	logística	 1	

Psicólogo	 1	
Professor	de	educação	musical	 1	

Transferista	de	rent	a	car	 1	
Inspetor	tributário	 1	

Enfermeiro	 1	
	

4.2	Mãe	
	

Profissões	 Nº	de	elementos	
Engenheira	do	ambiente	 1	

Advogada	 1	
Comissionista	 1	
Microbióloga	 1	

Assistente	dentária	 1	
Técnica	de	ação	social	 1	

Designer	 3	
Marketing	 1	

Técnica	de	laboratório	 1	
Assistente	administrativa	 8	

Diretora	financeira	 1	
Psicóloga	 4	

Assistente	operacional	da	área	da	
educação	

1	

Farmacêutica	 4	
Professora	 9	

Gestora	de	produto	 1	
Engenheira	química	 1	

Técnica	de	relações	internacionais	 1	
Controladora	de	gestão	 1	

Comercial	 3	
Assessora	de	comunicação	 1	

Escriturária	 1	
Auxiliar	de	ação	educativa	 2	
Auxiliar	de	ação	médica	 1	

Médica	dentista	 2	
Contabilista	 1	

Educadora	de	infância	 4	
Técnica	de	comunicação	 1	
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Gestora	de	empresas	 1	
Gestora	oncológica	 1	
Secretária	comercial	 2	
Assistente	operacional	 1	

Física-	médica	 1	
Assistente	de	direção	 1	

Fisioterapeuta	 1	
Gestora	administrativa/financeira	 1	

Financeira	 2	
Médica	veterinária	 1	

Empregadas	de	hotelaria	e	restauração	 1	
Assistente	técnica	 1	

Educadora	pedagógica/	monitora	 1	
Enfermeira	 3	

Especialista	de	informática	 1	
Técnica	superior	de	administração	local	 1	

Chefe	de	sala		 1	
Professora	de	artes	visuais	 1	

Licenciada	em	educação	musical	 1	
Interprete	de	língua	gestual	portuguesa	 1	

	
	
	

4.3.	Situação	profissional	do	agregado	familiar	
	

	

4.3.1	Mãe	

Empregado	 Desempregado	 Reformado	
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5. Área de residência do agregado familiar 

5.1	Distrito	do	agregado	familiar	
• Porto:	101	elementos.	

 
 

 
 

4.3.2	Pai	
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5.2	Concelho	do	agregado	familiar	
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               6. Tipo de habitação do agregado familiar 
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5,3	Freguesia	do	agregado	familiar

6.1	Tipo	de	habitação	

Moradia	 Apartamento	 Andar-	moradia	
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7. Meio de transporte utilizado pelo agregado familiar 
 
 
 
 

 
 
 

6.2		Propriedade	da	Habitação	
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2.Fundamentação	Teórica	do	Projeto	
Educativo	

 

“A arte diz o indizível; exprime o inexprimível, traduz o 
intraduzível.” 

Leonardo da Vinci 
 

“Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo e o decreto de lei da 

Educação Artística, a educação pela arte, deverá estar presente em todos os 

níveis escolares, mas preferencialmente e de modo muito concreto na pré-

escolaridade e no primeiro ciclo do ensino básico, para se ir progressivamente 

desenvolvendo nos níveis seguintes.” 

A intenção do nosso projeto educativo, “Crescer com arte” tem como 

finalidade utilizar a arte enquanto recurso educativo, visando a construção do 

saber e formando crianças criativas, autónomas, livres de pensamento e ações, 

a fim de os preparar ao nível do desenvolvimento global, para dessa forma, se 

tornarem, no futuro, cidadãos com melhor preparação para enfrentar a 

sociedade. 

A Arte apresenta-se através de diversas formas tais como, a plástica, 

música, escultura, cinema, teatro, dança, arquitetura, entre outras. No entanto, 

existem inúmeras expressões que servem para descrever diferentes 

manifestações de arte, como por exemplo: as artes plásticas; artes em 

ciências; arte gráfica; artes visuais; etc. 

Alguns autores (como Hegel e Ricciotto Canudo) e pensadores 

classificaram as diferentes artes tendo em atenção as suas carateristicas . A 

inclusão de algumas formas de arte não foi muito consensual, mas com a 

evolução da tecnologia, esta é a lista mais comum nos dias de hoje: 

§ A primeira arte é a expressão musical. “A expressão musical está 

intimamente relacionada com a educação musical que se desenvolve, 

na educação pré-escolar, em torno de cinco eixos fundamentais: 
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escutar, cantar, dançar, tocar e criar”. (OCEPE, p. 64). Apesar de se 

organizarem as experiências em torno de cinco eixos, eles integram-se 

nestes três domínios: apreciação (escutar), execução (cantar, dançar e 

tocar) e criação (criar). 

§ A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. No tempo da 

pré-história, dançava-se pela vida, pela sobrevivência, o homem 

progrediu e a dança obteve um papel fundamental, os gestos eram 

místicos e acompanhavam rituais, por exemplo, na Grécia, a dança 

ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do próprio corpo. A dança 

originou uma grande evolução ao nível das artes visuais, da música e do 

teatro. No entanto, a dança foi sofrendo algumas alterações: desde a 

dança primitiva, passando pelas danças milenares, seguidas das danças 

modernas até chegar à dança dos nossos dias, ou seja, a dança 

contemporânea. 

§ Da terceira arte, a expressão plástica, podemos dizer que, ao nível da 

expressão, “…as orientações curriculares organizam as experiências em 

redor da exploração e descoberta (criação), da utilização de técnicas 

(execução) e do conctato com diferentes formas de manifestação 

artística (apreciação”). (OCEPE, p. 61-63) 

“ É importante que… as crianças em ambiente de Jardim-de-infância, 

possam experimentar estes distintos papéis de executante, criador e 

apreciador, já que na vivência desta tripla experiência artística, diferentes 

significados e competências serão desenvolvidos”. 

§ Já a escultura, é considerada a quarta arte clássica e representa 

imagens plásticas em relevo total ou parcial, no entanto, existem  

várias técnicas de trabalhar os materiais, como por exemplo: a 

cinzelação, a fundição, a moldagem ou a aglomeração de partículas 

para dar origem à criação de um objeto. São vários os materiais que 

se prestam a esta arte, uns mais perenes, como a mármore e o 

bronze, outros mais fáceis de trabalhar, como a cera, a argila ou até 

mesmo a madeira. Embora possam ser utilizadas para representar 

alguma coisa, tradicionalmente o objetivo maior foi sempre 
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representar o corpo humano, ou a divindade numa forma 

antropomórfica.  

§ A quinta arte, o teatro, é uma forma de arte em que o autor ou 

atores, interpretam uma história ou atividades para apresentar ao 

público num determinado lugar. Com a ajuda de dramaturgos ou até 

mesmo de situações improvisadas, de diretores e técnicos, o 

espetáculo tem como finalidade representar uma situação e 

despertar algo no público. 

§ A literatura aparece como a sexta arte em que o ato de comunicar 

constitui uma das bases fundamentais de todas as sociedades 

humanas. Isso acontece, desde a antiguidade, onde os seres 

humanos se habituaram a partilhar as suas vivências, as suas 

descobertas e os medos de cada dia. 

A partir do momento que apareceu a linguagem articulada, os homens e 

as mulheres, começaram a comunicar uns com os outros sobre o mundo que 

os rodeia, nomeadamente os animais que caçavam, os instrumentos que 

fabricavam, os frutos que recolhiam e sobre tudo aquilo que os preocupava. 

Aos poucos, o ato de contar passou a ser uma das práticas mais universais de 

toda a humanidade. O que nós hoje intitulamos lieteratura infantil, pode ter tido 

a sua origem nas histórias contadas naqueles tempos antigos, histórias que 

foram conservadas e transmitidas oralmente de geração em geração. São 

vários os autores que fazem referência à origem muito antiga da literatura 

infantil, e defendem que “a literatura para a infância teve a sua origem a partir 

de histórias orais que eram histórias tradicionais, histórias populares que 

relatam mitos, lendas, contos maravilhosos, vida da natureza”. É importante 

focar que, os contos mais antigos não eram destinados apenas às crianças, 

pelo contrário, muitas dessas histórias eram contadas entre os adultos na 

presença das crianças. Já o seu lado fantástico acabou por despertar o 

interesse e a imaginação das crianças, daí serem também conhecidas como 

contos de encantar. 

§ Para finalizar, temos a sétima e última arte que é vista como uma 

técnica de fixar e reproduzir imagens que suscitam impressão de 
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movimento, o cinema, recorrendo aos filmes, por exemplo, é 

produzido através de câmaras adequadas, ou pela sua criação 

utilizando técnicas de animação ou efeitos visuais específicos. O 

cinema é, sem dúvida uma arte poderosa, é fonte de diversão 

cultural. No entanto, pode-se tornar num método eficaz e capaz 

de influenciar os indivíduos. 

É uma imagem animada que confere aos filmes o seu poder de  

          comunicação universal. 

 

Em suma:  

 “A arte é uma linguagem universal, logo desempenha 

um papel importante em todo o tipo de ensino; por outro lado, 

é um meio pelo qual se desenvolve a compreensão pelos 

povos.” In International Society for Education through art 

(1954). 

 

2.1. PORQUÊ ABORDAR A ARTE NA CRECHE E PRÉ-
ESCOLAR? 
 

O contato com as diferentes formas de arte é, sem dúvida, muito 

importante na infância. É através desta que as crianças podem conhecer a 

nossa História e cultura antepassada e presente. O que se pretende é 

estimular a criatividade e a imaginação nas crianças, através da observação e 

leitura de imagens, estimular o sentido estético, trabalhar diferentes técnicas de 

expressão plástica, como por exemplo o desenho e a pintura. 

A educação estética assume um papel de grande importância e deve 

estar presente desde cedo, no sentido de ajudar a criança a olhar o mundo de 

outra forma e de modo a que possa apropriar-se, precocemente, da cultura em 

que está inserida.  

A educação pela arte permite revelar a dimensão humana e desenvolver 

a capacidade de brincar ludicamente com a realidade.  

É através da arte que as crianças têm a possibilidade de comunicar e de 

imaginar, de serem criativas, de sonhar, de refletir e de exteriorizar os seus 
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sentimentos e emoções, até porque a arte pode ser encarada como uma 

segunda linguagem. A arte colabora com e educação por forma a promover 

pessoas emancipadas. 

De acordo com Marcelli Ferraz (in Metodologias Expressivas na 

Comunidade, p44), “promover um maior estímulo ao nível dos sentidos, da 

cinestesia, do simbólico, da imaginação, dos sentimentos, das sensações, das 

emoções e das memórias, estaremos a ativar outras regiões do cérebro que 

não são ativadas quando usamos somente a fala  e a linguagem estruturada, e 

assim, estaremos a trabalhar integralmente a criança, pois esta também está a 

ser convidada para o trabalho”. 

Segundo Raíssa Santos (in Educação Expressiva, Um novo programa 

educativo, p124), “a educação lúdica contribui e influencia a formação da 

criança, possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente. 

A sua prática exige a participação genuína, criativa e livre, oferecendo à 

criança  o tempo, o espaço e os recursos adequados para que possa escolher 

e desenvolver interesses individuais e de grupo, de modo a que vivencie 

situações e experiências que promovam comunicação e expressão, brincando 

e jogando. Tal é o fundamento para o seu equilíbrio.” 
 

 

“ A educação estética, partindo do contexto educativo da educação pré-escolar, estará 

presente no contacto com diferentes formas de expressão artística que serão meios de 

educação da sensibilidade. O contacto com o meio envolvente, com a natureza e com a 

cultura, permitirão às crianças apreciar a beleza em diferentes contextos e situações.” 

(Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, p. 55). 

 

 
 
 
 
 
 

	



                      Projeto Educativo “Crescer com Arte”  2016 /2019                                                                                                              
 

35 Rua da Vilar, nº 359 S. Mamede de Infesta 
 

3.OS	PRINCIPIOS	INSTITUCIONAIS	
“O estabelecimento educativo deve organizar-se como um contexto 

facilitador do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças, 

proporcionando também oportunidades de formação dos adultos que nele 

trabalham. Estabelece procedimentos de interação entre os diferentes 

intervenientes (entre crianças, entre crianças e adultos e entre adultos), 

tem um papel na gestão de recursos humanos e materiais, o que implica a 

prospeção de meios para melhorar as funções educativas da instituição. O 

estabelecimento educativo tem uma influência determinante no trabalho 

que o/a educador/a realiza com o seu grupo de crianças e pais/famílias, 

bem como na dinâmica da equipa educativa.” (OCEPE, 2016:23) 

 

A Associação Mamedense de Apoio Social pautar-se-á por três princípios 

orientadores:  

· Princípio da promoção da qualidade educativa, traduzida na selecção cuidada 

dos recursos e na optimização da sua utilização;  

· Princípio da promoção do potencial individual;  

· Princípio da integração. 

           Estes princípios decorrem dos objectivos fundamentais da Lei de Bases 

do Sistema Educativo. 

No contexto definido, a AMAS procurará orientar o processo de 

ensino/aprendizagem no desenvolvimento de quatro áreas fundamentais: 

físico-motora, literária, tecnológica e artística.   

Diariamente, as crianças/alunos dispõem de um conjunto de materiais e 

espaços que estimulam a actividade física, complementada pela organização 

de jogos de grupo. Será assim assegurada uma actividade regular, sistemática 

e intencional, que visa desenvolver capacidades físicas e motoras, originando 

um crescimento equilibrado.  

Esse processo será complementado através da disponibilização de 

conhecimentos básicos, organizados num processo em espiral, permitindo à 

criança/aluno a recuperação de conceitos e a sua aplicação em novas 

situações.  
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Uma formação literária sólida decorrente do Projeto “A Ler Vamos” 

dinamizado em parceria com a Câmara de Matosinhos, auxilia na transição do 

pré-escolar para o 1ºciclo do Ensino Básico, formando as crianças e 

preparando-as para maiores competências de literacia. 

A área tecnológica visa fornecer à criança/aluno competências concretas 

a nível do saber/fazer, uma vez que constitui um meio excelente para 

transportar os conhecimentos adquiridos para situações concretas. A teoria 

torna-se prática, acto que facilita a assimilação dos conhecimentos e a sua 

consequente hierarquização. 

A área artística será o nosso tema aglutinador sensibilizando a 

criança/aluno para a capacidade criativa do ser humano, promovendo assim o 

sentido estético e o desenvolvimento integral da criança..  

Apreciar a beleza da criação artística é um meio promotor do respeito 

pelos outros e pelo trabalho que se desenvolve.  

A música, o teatro, a dança, a pintura, a escultura (…), constituem 

representações de arte, que criam na criança/aluno sentimentos de bem-estar 

pessoal e desenvolvem capacidades importantes, como, por exemplo, a 

coordenação, possibilitando, simultaneamente apurar outros sentidos como a 

sensibilidade e a fruição estética. 

A organização da atividade educativa visa facultar à criança 

instrumentos para orientar o seu crescimento, possibilitando que esta vença os 

obstáculos e retire de todas as experiências uma aprendizagem.  

O sucesso e o insucesso surgirão assim como promotores de 

conhecimento, evitando-se o sentimento de frustração. Habilitados para esta 

permanente dinâmica de desenvolvimento, as crianças/alunos sentir-se-ão 

dotados de instrumentos e sentir-se-ão naturalmente realizados e felizes. Nesta 

ótica, a AMAS disponibiliza um serviço específico de psicologia em parceria 

com a Câmara de Matosinhos que ajudará a criança/aluno a descodificar e a 

assimilar a realidade circundante, permitindo-lhe expor os seus medos e as 

suas angústias e ajudando-as a superá-los, bem como articulando com as 

educadoras na promoção do sucesso de todas as crianças. Também contamos 

com os elementos da Clínica Pézinho no Chão, com apoio em Terapia da Fala, 
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bem como a Equipa de Intervenção Precoce de Matosinhos, com 

acompanhamento das crianças com NEE presentes na instituição. 

Todo o espaço físico da instituição foi projetado para garantir a segurança da 

criança/aluno e facilitar a aprendizagem. A par das condições de elevada 

qualidade da estrutura física do edifício, os diferentes espaços educativos 

serão dotados de materiais adequados à idade e ao desenvolvimento dos seus 

utilizadores e serão pedagogicamente estimulantes. 

A par da competência dos profissionais, será garantida a sua formação 

contínua para que a cada momento sejam implementadas as estratégias mais 

eficazes no processo de ensino aprendizagem. O Educador de Infância deve 

ter formação específica na medida em que é responsável pela observação, 

planeamento e avaliação das crianças. 

A partir da observação o educador consegue conhecer a criança e o 

grupo no qual se encontra inserido. É através desta observação pormenorizada 

que o educador fica a conhecer as necessidades, os interesses e as 

dificuldades que cada criança apresenta, assim como o meio em que a criança 

se encontra inserida. Assim é fundamental que estas observações sejam 

elaboradas de uma forma contínua de modo a observar a evolução das 

crianças. 

Relativamente ao planeamento, o Educador deverá ter em primeira 

atenção a idade do mesmo de forma a proporcionar ao grupo experiências de 

aprendizagem contendo recursos humanos e materiais adequados. De seguida 

cabe então ao Educador reflectir sobre o modo como vai estimular o interesse 

dessas mesmas crianças. 

Neste ponto verifica-se que o mais importante é ouvir a criança, de modo 

a criar um meio criativo e aliciante de aprendizagem. 

No que diz respeito à avaliação é importante salientar que é neste ponto 

que o Educador toma consciência da evolução do grupo face aos obstáculos a 

que foram propostos. O Educador ao realizar uma avaliação está a 

proporcionar ao grupo um momento de reflexão sobre o que foi feito e o que 

poderia ser feito na sala de modo a responder a todas as necessidades 

expostas pelo grupo. É através da troca de informações entre criança/educador 



                      Projeto Educativo “Crescer com Arte”  2016 /2019                                                                                                              
 

38 Rua da Vilar, nº 359 S. Mamede de Infesta 
 

que este consegue um melhor conhecimento. Neste sentido a avaliação é o 

suporte do planeamento. 

Cabe ao Educador promover a continuidade educativa de modo a 

realizar a transição para a escolaridade obrigatória. Sendo assim o Educador 

promove o desenvolvimento da criança através: 

• Situações que lhe despertem a curiosidade e desenvolvam a sua 

capacidade de pensar e agir; 

• Encorajando-a a ultrapassar dificuldades; 

• Propondo jogos que alimentam a imaginação e a criatividade; 

• Organizando atividades dentro e fora do Jardim-de-Infância que 

possam alargar os seus conhecimentos. 

Para finalizar este ponto é importante salientar a relação entre a Escola 

e a Família. Os Pais são os responsáveis pelas crianças e também os seus 

primeiros Educadores. Toda a ação da nossa instituição terá como parceiro 

privilegiado a Família, que será estimulada a participar no desenvolvimento do 

Projeto Educativo da AMAS. 

Todo o elemento da comunidade educativa terá de respeitar um Código de 

Conduta Etica e Profissional bem definido no Regulamento Interno. 

 

3.1. A NÍVEL DOS VALORES ESSENCIAIS A PROMOVER 
 

De acordo com o objetivo geral da Educação Pré-Escolar e os seus 

objetivos específicos, procuramos concretizar um projeto pedagógico global. 

Assim iremos dar sentido aos Quatro Pilares da Educação, patentes ao 

relatório da UNESCO: 

• Aprender a Conhecer; 

• Aprender a Fazer; 

• Aprender a Viver Juntos; 

• Aprender a Ser. 

Como fazemos parte da comunidade educativa é fundamental promover 

a boa relação com os outros intervenientes. Empenhamo-nos assim para que a 
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nossa pedagogia permita uma aprendizagem feliz, atrativa e divertida de modo 

a realizar o desenvolvimento pessoal, afetivo e social da criança. 

3.2. PROCESSOS GERAIS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

  
 A equipa pedagógica deve privilegiar uma pedagogia de projeto, 

possibilitando que a criança desempenhe um papel ativo na aprendizagem. 

Assim a palavra “projeto” pressupõe um ponto de partida, uma situação que se 

pretende modificar, um problema que é necessário resolver, uma intensão, 

uma curiosidade, um desejo de realizar qualquer coisa. Este processo é 

constituído por três questões: 

 

• Porquê? – que corresponde à razão de existir; 

• Para quê? – que diz respeito ao sentido do seu desenvolvimento; 

• Como? – Previsão do processo para se chegar onde se pretende. 

O Projeto Educativo é um processo que se vai desenvolvendo ao longo 

do tempo, e que se carateriza por:: 

• Construção Progressista – o projeto é flexível visto que não se 

encontra inteiramente previsto, o que faz com que seja remodelado ao 

longo da sua construção; 

• Situação num tempo e num espaço determinado – o mesmo projeto 

pode surgir em vários contextos diferentes e todos eles são elaborados 

e desenvolvidos de forma diferente; 

• Mobilizador/dinamizador – o projeto quando surge de um desejo ou de 

um interesse acaba por ter um maior empenho por parte do grupo. 

Consequentemente estas características acabam por ligar o projeto a 

perspetivas e funções importantes para a educação sendo elas: a 

globalização, a autonomia e a participação. 

 
 
 
 
 



                      Projeto Educativo “Crescer com Arte”  2016 /2019                                                                                                              
 

40 Rua da Vilar, nº 359 S. Mamede de Infesta 
 

 

3.3. ORIENTAÇÕES CURRICULARES E LEI- QUADRO  DA  
EDUCAÇÃO 
 
 
 Como estabelecimento de ensino que somos, regemo-nos pela Lei nº 

5/97 de 10 de Fevereiro, ou seja, a Lei-quadro da Educação Pré-Escolar, que 

consagra no artigo 2º- “A Educação Pré- Escolar como a primeira etapa da 

educação básica o processo de educação ao longo da vida, sendo 

complementar da ação educativa da família, com o 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”. 

O Pré-Escolar destina-se a crianças com idade compreendidas entre os três e 

a idade de ingresso no ensino básico…; a sua frequência é facultativa…” e “ o 

número de crianças por cada localidade”… “Cabe ao estabelecimento de 

Educação Pré-Escolar prestar serviços vocacionados para o desenvolvimento, 

proporcionando atividades educativas e atividades de apoio à família.” 

 Decorrente deste enquadramento jurídico e no intuito de construir um 

conjunto de princípios gerais pedagógicos e organizativos, surgiu a aprovação 

das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

 Assim as Orientações Curriculares assentam nos seguintes princípios 

articulados: 

• O desenvolvimento e a aprendizagem com vertentes indissociáveis; 

• O reconhecimento da criança como sujeito do processo educativo – o 

que significa partir do que a criança já sabe e valorizar os seus saberes 

como fundamento das novas aprendizagens; 

• A constituição articulada do saber – o que implica que as diferentes 

áreas a contemplar não deverá ser vista como compartimento distante, 

mas abordadas de uma forma globalizante e integrada; 

• A existência de resposta a todas as crianças o que pressupõe uma 

pedagogia diferenciada, centrada na cooperação, em que cada criança 

beneficie do processo educativo desenvolvido com o grupo. 
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A partir da Lei-quadro da Educação Pré- Escolar 5/97 e das Orientações 

Curriculares para a Educação constroem-se os fundamentos da nossa acção e 

intervenção pedagógica nas valências da Creche e Pré- Escolar. 
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4.Metas	e	Objetivos	Educacionais	
 
No projeto educativo “Crescer com Arte “estabelece-se um conjunto de 

objetivos gerais e específicos que permitirão atingir as metas que resultaram do 

ambiente educativo e do conceito de educação que carateriza a AMAS.  

4.1. METAS DE APRENDIZAGEM 
 

O projeto baseia-se nas metas de aprendizagem definidas pela Direção 

Geral da Educação nas diferentes áreas de conteúdo para a Educação Pré-

Escolar. 
Ao definir metas de aprendizagem para as diferentes áreas, considerou-

se necessário enunciar também as aprendizagens que as crianças deverão ter 

realizado no final da educação pré-escolar, reconhecida “como primeira etapa 

da educação básica no processo de educação ao longo da vida. 

A definição de metas finais para a educação pré-escolar, contribui para 

esclarecer e explicitar as “condições favoráveis para o sucesso escolar” 

indicadas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 

facultando um referencial comum. 

As áreas em que estas aprendizagens estão organizadas são as 

seguintes:  

Formação Pessoal e Social – esta área é apenas contemplada na 

educação pré-escolar dada a sua importância neste nível educativo, em que as 

crianças têm oportunidade de participar num grupo e de iniciar a aprendizagem 

de atitudes e valores que lhes permitam tornar-se cidadãos solidários e críticos.  

Nesta área, que tem continuidade nos outros ciclos enquanto educação 

para a cidadania, identificaram-se algumas aprendizagens globais que lhe são 

próprias. No entanto, tratando-se de uma área integradora, essas 

aprendizagens surgem muitas vezes também referidas, de modo mais 

específico em outras áreas, relacionadas com os seus conteúdos.  

Expressão e Comunicação – nesta área surgem separadamente os 

seus diferentes domínios. No domínio das Expressões são diferenciadas as 

suas diferentes vertentes: Motora, Plástica, Musical, Dramática, neste caso 
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designada por Expressão Dramática/Teatro, tendo-se acrescentado a Dança 

que tem relações próximas com a Expressão Motora e Musical.  

As metas propostas para estas várias vertentes estão organizadas de 

acordo com domínios de aprendizagem que são comuns a todo o ensino 

artístico ao longo da escolaridade básica. Estas opções decorrem da intenção 

de progressão, articulação e continuidade que presidiu à elaboração destas 

metas.  

Linguagem Oral e Abordagem da Escrita – esta área corresponde à 

Língua Portuguesa nos outros ciclos e inclui não só as aprendizagens relativas 

à linguagem oral, mas também as relacionadas com compreensão do texto 

escrito lido pelo adulto, e ainda as que são indispensáveis para iniciar a 

aprendizagem formal da leitura e da escrita.  

Domínio da Matemática – esta área contempla as aprendizagens 

fundamentais neste campo do conhecimento, distribuídas também pelos 

grandes domínios de aprendizagem que estruturam a aprendizagem da 

Matemática nos diferentes ciclos.  

Conhecimento do Mundo – esta área abarca o início das 

aprendizagens nas várias ciências naturais e humanas, tem continuidade no 

Estudo do Meio no 1º ciclo e inclui, tal como este, de forma integrada, o 

contributo de diferentes áreas científicas (Ciências Naturais, Geografia e 

História).  

Assim passamos a nomear as diferentes metas propostas ao nível da 

educação pré-escolar, nomeando as áreas de conteúdo em que se inserem e 

os respetivos domínios.: 

 

4.1.1. Área de Formação Pessoal e Social  
 

A - Domínio: Identidade / Autoestima   

 

Meta Final 1) No final da educação pré-escolar, a criança identifica as suas 

características individuais, manifestando um sentimento positivo de identidade 

e tendo consciência de algumas das suas capacidades e dificuldades.   
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 Meta Final 2) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece laços de 

pertença a diferentes grupos (família), escola, comunidade entre outros) que 

constituem elementos da sua identidade cultural e social.    

Meta Final 3) No final da educação pré-escolar, a criança expressa as suas 

necessidades, emoções e sentimentos de forma adequada.   

 Meta Final 4) No final da educação pré-escolar, a criança demonstra confiança 

em experimentar atividades novas, propor ideias e falar num grupo que lhe é 

familiar.   

 

B - Domínio: Independência / Autonomia  

 

 Meta Final 5) No final da educação pré-escolar, a criança realiza, sem ajuda, 

tarefas indispensáveis à vida do dia a dia (como por exemplo, vestir-se/despir-

se; calçar-se/descalçar-se, apertar/desapertar, utilizar a casa de banho, comer 

utilizando adequadamente os talheres, etc.).    

Meta Final 6) No final da educação pré-escolar, a criança identifica os 

diferentes momentos da rotina diária da sala do jardim de infância, 

reconhecendo a sua sucessão, o que faz em cada um deles e para quê.    

Meta Final 7) No final da educação pré-escolar, a criança encarrega-se das 

tarefas que se comprometeu realizar e executa-as de forma autónoma.    

Meta Final 8) No final da educação pré-escolar, a criança escolhe as atividades 

que pretende realizar no jardim-de-infância e procura autonomamente os 

recursos disponíveis para as levar a cabo.    

Meta Final 9) No final da educação pré-escolar, a criança demonstra empenho 

nas atividades que realiza (por iniciativa própria ou propostas pelo educador), 

concluindo o que foi decidido fazer e procurando fazê-lo com cuidado.    

Meta Final 10) No final da educação pré-escolar, a criança manifesta 

curiosidade pelo mundo que a rodeia, formulando questões sobre o que 

observa.    

Meta Final 11) No final da educação pré-escolar, a criança revela interesse e 

gosto por aprender, usando no quotidiano as novas aprendizagens que vai 

realizando.    
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Meta Final 12) No final da educação pré-escolar, a criança conhece e pratica 

normas básicas de segurança (em casa, na rua, na escola e na utilização de 

TIC) e cuidados de saúde e higiene, compreendendo a sua necessidade.    

Meta Final 13) No final da educação pré-escolar, a criança manifesta as suas 

opiniões, preferências e apreciações críticas, indicando alguns critérios ou 

razões que as justificam.   

Meta Final 14) No final da educação pré-escolar, a criança expressa as suas 

ideias, para criar e recriar atividades, materiais e situações do quotidiano e 

para encontrar novas soluções para problemas que se colocam (na vida do 

grupo, na aprendizagem), com recurso a diferentes tipos de linguagem 

(corporal, oral, escrita, matemática e gráfica.).   

 Meta Final 15) No final da educação pré-escolar, a criança aceita algumas 

frustrações e insucessos (perder ao jogo, dificuldades de realizar atividades e 

tarefas) sem desanimar, procurando formas de as ultrapassar e de melhorar.  

 

C - Domínio: Cooperação   

 
Meta Final 16) No final da educação pré-escolar, a criança partilha brinquedos 

e outros materiais com colegas.    

Meta Final 17) No final da educação pré-escolar, a criança dá oportunidade aos 

outros de intervirem nas conversas e jogos e espera a sua vez para intervir.    

Meta Final 18) No final da educação pré-escolar, a criança demonstra 

comportamentos de apoio e entreajuda, por iniciativa própria ou quando 

solicitado.    

Meta Final 19) No final da educação pré-escolar, a criança contribui para o 

funcionamento e aprendizagem do grupo, fazendo propostas, colaborando na 

procura de soluções, partilhando ideias, perspetivas e saberes e reconhecendo 

o contributo dos outros.    

Meta Final 20) No final da educação pré-escolar, a criança participa na 

planificação de atividades e de projetos individuais e coletivos, explicitando o 

que pretende fazer, tendo em conta as escolhas dos outros e contribuindo para 

a elaboração de planos comuns.   
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Meta Final 21) No final da educação pré-escolar, a criança colabora em 

atividades de pequeno e grande grupo, cooperando no desenrolar da atividade 

e/ou na elaboração do produto final.    

Meta Final 22) No final da educação pré-escolar, a criança avalia, apreciando 

criticamente, os seus comportamentos, ações e trabalhos e os dos colegas, 

dando e pedindo sugestões para melhorar.  

 

D - Domínio: Convivência Democrática / Cidadania   

 

Meta Final 23) No final da educação pré-escolar, a criança contribui para a 

elaboração das regras de vida em grupo, reconhece a sua razão e necessidade 

e procura cumpri-las.   

 Meta Final 24) No final da educação pré-escolar, a criança aceita a resolução 

de conflitos pelo diálogo e as decisões por consenso maioritário, contribuindo 

com sugestões válidas.    

Meta Final 25) No final da educação pré-escolar, a criança, perante opiniões e 

perspetivas diferentes da sua, escuta, questiona e argumenta, procurando 

chegar a soluções ou conclusões negociadas.    

Meta Final 26) No final da educação pré-escolar, a criança manifesta respeito 

pelas necessidades, sentimentos, opiniões culturas e valores dos outros 

(crianças e adultos), esperando que respeitem os seus.   

Meta Final 27) No final da educação pré-escolar, a criança manifesta atitudes e 

comportamentos de conservação da natureza e de respeito pelo ambiente.    

Meta Final 28) No final da educação pré-escolar, a criança identifica algumas 

manifestações do património artístico e cultural (local, regional, nacional e 

mundial) manifestando interesse e preocupando-se com a sua preservação.  

 

E - Domínio: Solidariedade / Respeito pela Diferença  

 

 Meta Final 29) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece a 

diversidade de características e hábitos de outras pessoas e grupos, 

manifestando respeito por crianças e adultos, independentemente de 

diferenças físicas, de capacidades, de género, etnia, cultura, religião ou outras.    
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Meta Final 30) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece que as 

diferenças contribuem para o enriquecimento da vida em sociedade, 

identificando esses contributos em situações do quotidiano.   

Meta Final 31) No final da educação pré-escolar, a criança aceita que meninos 

e meninas, homens e mulheres podem fazer as mesmas coisas em casa e fora 

de casa.    

Meta Final 32) No final da educação pré-escolar, a criança identifica no seu 

contexto social (grupo, comunidade) algumas formas de injustiça e 

discriminação, (por motivos de etnia, género, estatuto social, de incapacidade 

ou outras), propondo ou reconhecendo formas de as resolver ou minorar.   

 

4.1.2. Área das Expressões e Comunicação  
 
 4.1.2.1. Expressão Plástica   
  

A - Domínio: Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação    

     Subdomínio: Produção e Criação  

 

 Meta Final 1) No final da educação pré-escolar, a criança representa vivências 

individuais, temas, histórias, paisagens entre outros, através de vários meios 

de expressão (pintura, desenho, colagem, modelagem, entre outros meios 

expressivos).  

 Meta Final 2) No final da educação pré-escolar, a criança experimenta criar 

objetos, cenas reais ou imaginadas, em formato tridimensional, utilizando 

materiais de diferentes texturas, formas e volumes, recorrendo ainda, quando 

possível, a software educativo. 

  

B - Domínio: Compreensão das Artes no Contexto 

      Subdomínio: Fruição e Contemplação   

 

Meta Final 3) No final da educação pré-escolar, a criança descreve o que vê 

em diferentes formas visuais (e.g. obra de arte, objetos, natureza) através do 

contacto com diferentes modalidades expressivas (pintura, escultura, fotografia, 
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banda desenhada, entre outras) e em diferentes contextos: físico (museus, 

catálogos, monumentos, galerias e outros centros de cultura) e digital (Internet, 

CD-ROM).   

 

C - Domínio: Apropriação da Linguagem Elementar das Artes 

    Subdomínio: Fruição e Contemplação / Produção e Criação  

 

Meta Final 4) No final da educação pré-escolar, a criança identifica alguns 

elementos da Comunicação Visual na observação de formas visuais (obras de 

arte, natureza, e outros objetos culturais) e utiliza-os nas suas composições 

plásticas, e.g. cor (cores primárias e secundárias, mistura de cores); textura 

(mole, rugoso), formas geométricas (quadrado, retângulo, triângulo, circulo), 

linhas (retas, curvas, zigzag).    

Meta Final 5) No final da educação pré-escolar, a criança produz composições 

plásticas a partir de temas reais ou imaginados, utilizando os elementos da 

comunicação visual em conjunto ou de per si.   

 Meta Final 6) No final da educação pré-escolar, a criança compara formas 

diversificadas de representação da figura humana (proporção natural e a 

desproporção) em diferentes contextos: Museus, Centros de Arte; e em 

diferentes suportes: físico (catálogos, reproduções de obras de arte, ou de 

outras imagens); digital (Internet, CD-ROM).   

 Meta Final 7) No final da educação pré-escolar, a criança produz 

plasticamente, de um modo livre ou mediado, a representação da figura 

humana integrada em cenas do quotidiano, histórias inventadas ou sugeridas, 

utilizando diferentes modos de expressão: desenho, pintura, colagem e/ ou em 

suportes digitais.   

 

D - Domínio: Desenvolvimento da Criatividade  

     Subdomínio: Reflexão e Interpretação 

 

Meta Final 8) No final da educação pré-escolar, a criança emite juízos sobre os 

seus trabalhos e sobre as formas visuais (obras de arte, natureza, objetos), 

indicando alguns critérios da sua avaliação.    
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Meta Final 9) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza, de forma 

autónoma, diferentes materiais e meios de expressão (e.g. pintura, colagem, 

desenho, entre outros) para recrear vivências individuais, temas, histórias, 

entre outros.   

 4.1.2.2. Expressão Dramática / Teatro   
 

A - Domínio: Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação   

    Subdomínio: Experimentação e Criação / Fruição e Análise  

 

Meta Final 10) No final da educação pré-escolar, a criança interage com outros 

em atividades de faz-de-conta, espontâneas ou sugeridas, recorrendo também 

à utilização de formas animadas (marionetas, sombras…) como facilitadoras 

e/ou intermediárias em situações de comunicação verbal e não-verbal.   

 Meta Final 11) No final da educação pré-escolar, a criança exprime de forma 

pessoal, corporalmente e/ou vocalmente, estados de espírito (alegre, triste, 

zangado…), movimentos da natureza (chuva, vento, ondas do mar…), ações 

(cantar, correr, saltar…) e situações do quotidiano (levantar-se, lavar-se, tomar 

o pequeno-almoço, brincar…).    

Meta Final 12) No final da educação pré-escolar, a criança exprime opiniões 

pessoais, em situações de experimentação/criação e de fruição.   

 

B - Domínio: Desenvolvimento da Criatividade  

     Subdomínio: Experimentação e Criação / Fruição e Análise  

 

 Meta Final 13) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza e recria o 

espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos em atividades 

“livres”, situações imaginárias e de recriação de experiências do quotidiano.    

Meta Final 14) No final da educação pré-escolar, a criança inventa e 

experimenta personagens e situações de faz-de-conta ou de representação, 

por iniciativa própria e/ou a partir de diferentes estímulos, diversificando as 

formas de concretização.    
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Meta Final 15) No final da educação pré-escolar, a criança expõe e discute 

ideias e propõe soluções para desafios criativos, em contexto de faz-de-conta 

ou de representação.   

 Meta Final 16) No final da educação pré-escolar, a criança participa no 

planeamento (inventariação de tarefas e materiais…), no desenvolvimento 

(assunção de funções, que não se restringem à representação em cena) e na 

avaliação de projetos de teatro.   

 

C - Domínio: Compreensão das Artes no Contexto  

     Subdomínio: Experimentação e Criação / Fruição e Análise 

 

Meta Final 17) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece o teatro 

como prática artística presencial e integradora de outras práticas e áreas de 

conhecimento (música, artes plásticas, multimédia, luz, histórias…).    

Meta Final 18) No final da educação pré-escolar, a criança comenta os 

espetáculos a que assiste, recorrendo a vocabulário adequado e específico e 

expressando uma interpretação pessoal.    

Meta Final 19) No final da educação pré-escolar, a criança pesquisa 

informação sobre teatro e comunica os seus resultados.   

 

D - Domínio: Apropriação da Linguagem Elementar da Expressão Dramática  

    Subdomínio: Experimentação e Criação / Fruição e Análise 

  

 Meta Final 20) No final da educação pré-escolar, a criança participa em 

práticas de faz-de-conta, espontâneas e estruturadas, e de representação, 

distinguindo e nomeando diferentes técnicas de representação: teatro de ator e 

teatro de formas animadas (teatro de sombras; teatro de objetos; teatro de 

marionetas – luva, dedo, varas, fios…).    

Meta Final 21) No final da educação pré-escolar, a criança nomeia diferentes 

funções convencionais do processo de criação teatral: entre outros, autor do 

texto, encenador e ator/ atriz.   

 Meta Final 22) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece a 

utilização do espaço com finalidade cénica, experimenta objetos como 
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adereços (de cena e de guarda-roupa) e explora recursos técnicos 

diversificados, específicos e/ou improvisados.   

Meta Final 23) No final da educação pré-escolar, a criança conta, reconta, 

inventa e recria histórias e diálogos, oralmente ou desempenhando “papéis”, e 

elabora guiões cénicos, com recurso a diversificados tipos de registo 

(ilustração, simbologia inventada, registo escrito pelo adulto…).   

 

4.1.2.3. Expressão Musical  
 
A - Domínio: Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação      

     Subdomínio: Interpretação e Comunicação   

 

Meta Final 24) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza a voz falada 

segundo diversas possibilidades expressivas relacionadas com a altura (agudo, 

grave), a intensidade (forte e fraco) e o ritmo da palavra (texto ritmado).    

Meta Final 25) No final da educação pré-escolar, a criança reproduz motivos 

rítmicos em métrica binária e ternária, em simultâneo com um modelo dado e 

em eco, utilizando a voz, o corpo e instrumentos de percussão.    

Meta Final 26) No final da educação pré-escolar, a criança reproduz motivos 

melódicos sem texto (onomatopeias e sílabas neutras) e com texto, associados 

a canções.   

Meta Final 27) No final da educação pré-escolar, a criança canta canções 

utilizando a memória, com controlo progressivo da melodia, da estrutura rítmica 

(pulsação e acentuação) e da respiração.    

Meta Final 28) No final da educação pré-escolar, a criança interpreta canções 

de caráter diferente (de acordo com o texto, o ritmo ou a melodia) e em estilos 

diversos, controlando elementos expressivos de intensidade e de andamento.  

Meta Final 29) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza percussão 

corporal e instrumentos musicais diversos para marcar a pulsação, a divisão e 

a acentuação do primeiro tempo do compasso (métricas binária e ternária) de 

canções e de obras musicais gravadas.    

Meta Final 30) No final da educação pré-escolar, a criança toca pequenos 

ostinatos rítmicos com diferentes combinações de sons curtos e longos 
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(padrões rítmicos) em simultâneo com música gravada e como 

acompanhamento de canções, utilizando o corpo e instrumentos de percussão.   

Meta Final 31) No final da educação pré-escolar, a criança sincroniza o 

movimento do corpo com a intensidade (dinâmicas forte e fraco) de uma 

canção ou obra musical gravada e adapta-se a mudanças de intensidade de 

forma súbita ou progressiva (dinâmicas em crescendo e em diminuendo).   

Meta Final 32) No final da educação pré-escolar, a criança sincroniza o 

movimento do corpo com a pulsação regular (andamentos médio, rápido e 

lento) e a acentuação de compasso de uma canção ou obra musical gravada e 

adapta-se a mudanças de pulsação de forma súbita ou progressiva.  

 

B - Domínio: Desenvolvimento da Criatividade  

     Subdomínio: Criação e Experimentação   

 

Meta Final 33) No final da educação pré-escolar, a criança explora as 

potencialidades de timbre, intensidade, altura (agudo, grave, subida e descida) 

e duração (sons longos e curtos) da voz, de objetos sonoros e de instrumentos 

musicais.   

 Meta Final 34) No final da educação pré-escolar, a criança improvisa 

ambientes sonoros para rimas, canções, partituras gráficas e sequências de 

movimento, selecionando e organizando fontes sonoras diversificadas (corpo, 

voz, objetos sonoros e instrumentos de percussão).    

Meta Final 35) No final da educação pré-escolar, a criança decide sobre a 

interpretação de uma canção no que se refere a questões de caráter, de 

estrutura formal, de intensidade e de andamento.   

Meta Final 36) No final da educação pré-escolar, a criança realiza ações 

motoras diferenciadas (andar, saltitar, correr, balançar, rodopiar...) e mobiliza 

diferentes qualidades de movimento como forma de reação ao caráter, ao ritmo 

(pulsação, andamento, métricas binária e ternária), à intensidade e à 

organização formal (secções AB, ABA) de uma canção ou de obras musicais 

gravadas.  
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C - Domínio: Apropriação da Linguagem Elementar da Música  

     Subdomínio: Perceção Sonora e Musical 

 

Meta Final 37) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece 

auditivamente sons vocais e corporais, sons do meio ambiente próximo 

(isolados e simultâneos), sons da natureza e sons instrumentais.    

Meta Final 38) No final da educação pré-escolar, a criança comenta a música 

que ouve ou a música que interpreta utilizando vocabulário musical.    

Meta Final 39) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza grafismos não 

convencionais para identificar, ler ou registar sequências de intensidade, 

movimentos sonoros e sequências de sons curtos e longos.   

 

D - Domínio: Compreensão das Artes no Contexto  

      Subdomínio: Culturas Musicais nos Contextos  

 

Meta Final 40) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza e reconhece 

auditivamente um repertório diversificado de canções e de música gravada de 

diferentes géneros, estilos e culturas, presente em atividades do quotidiano.    

Meta Final 41) No final da educação pré-escolar, a criança recolhe e organiza 

informação sobre práticas musicais de diferentes culturas e comunica os 

resultados dos seus trabalhos de projeto.   
 
4.1.2.4. Dança   
 
A - Domínio: Desenvolvimento da Capacidade de Expressão e Comunicação  

     Subdomínio: Comunicação e Interpretação   

 

Meta Final 42) No final da educação pré-escolar, a criança experimenta 

movimentos locomotores e não locomotores básicos e movimenta-se e 

expressa-se de forma coordenada, utilizando o corpo no espaço, no tempo e 

com diferentes dinâmicas.    
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Meta Final 43) No final da educação pré-escolar, a criança sincroniza-se com o 

ritmo da marcha/corrida e com estruturas rítmicas simples.   

Meta Final 44) No final da educação pré-escolar, a criança comunica através 

do movimento expressivo, vivências individuais, ideias, temas, histórias e 

mensagens do quotidiano.   

 

B - Domínio: Desenvolvimento da Criatividade  

     Subdomínio: Produção e Criação   

 

Meta Final 45) No final da educação pré-escolar, a criança cria e recria 

movimentos simples locomotores (ações), não locomotores (inações) a partir 

de estruturas rítmicas básicas.    

Meta Final 46) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza de diferentes 

modos os vários segmentos do corpo em resposta aos estímulos fornecidos 

por um adulto (mexer a cabeça, o pé, a mão, os dedos e o tronco).    

Meta Final 47) No final da educação pré-escolar, a criança responde com uma 

série de movimentos a estímulos que correspondem a ações (explodir, rastejar, 

rebolar, balancear, girar, deslizar).   

Meta Final 48) No final da educação pré-escolar, a criança imita de formas 

variadas objetos, animais bem como situações comuns da vida real.   

 

C - Domínio: Apropriação da Linguagem Elementar da Dança  

      Subdomínio: Conhecimento e Vivência da Dança  

 

Meta Final 49) No final da educação pré-escolar, a criança identifica 

movimentos básicos locomotores (andar, correr, saltitar, saltar, rodopiar) e não-

locomotores (alongar, encolher, puxar, empurrar, tremer, torcer).    

Meta Final 50) No final da educação pré-escolar, a criança conhece, e 

interpreta com o corpo, trajetórias curvas e retilíneas; movimentos no plano 

horizontal e vertical e de grande e pequena amplitude; estruturas temporais 

lentas e rápidas e estruturas dinâmicas fortes e fracas.    
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Meta Final 51) No final da educação pré-escolar, a criança produz composições 

rítmicas a partir de temas reais ou imaginados, utilizando os elementos da 

comunicação expressiva individualmente ou em conjunto.   

 

D - Domínio: Compreensão das Artes no Contexto 

     Subdomínio: Fruição e Contemplação   

 

Meta Final 52) No final da educação pré-escolar, a criança aprecia e comenta 

peças de dança do património artístico que lhe são mostradas através dos 

meios audiovisuais ou em espetáculos ao vivo.    

Meta Final 53) No final da educação pré-escolar, a criança descreve formas de 

movimento relacionadas com experiências diárias, animais, personagens.    

Meta Final 54) No final da educação pré-escolar, a criança participa em danças 

de grupo e comenta e discute com os colegas essas experiências artísticas.   

  

4.1.2.5. Expressão Motora  
 
Subdomínio: Deslocamentos e Equilíbrios   

 

Meta Final 55) No final da educação pré-escolar, a criança realiza percursos 

que integrem várias destrezas tais como: rastejar deitado dorsal e ventral, em 

todas as direções, movimentando-se com o apoio das mãos e pés; rolar sobre 

si próprio em posições diferentes, nas principais direções e nos dois sentidos; 

fazer cambalhotas à frente mantendo a mesma direção durante o enrolamento; 

saltar sobre obstáculos de alturas e comprimentos variados; saltar de um plano 

superior com receção equilibrada.   

 

Subdomínio: Perícia e Manipulações   

 

Meta Final 56) No final da educação pré-escolar, a criança em concurso 

individual: lança uma bola em distância com a mão “melhor” e com as duas 

mãos, para além de uma marca; lança para cima (no plano vertical) uma bola 
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(grande) e recebe-a com as duas mãos acima da cabeça e perto do solo; 

pontapeia uma bola em precisão a um alvo, com um e outro pé, mantendo o 

equilíbrio; recebe a bola com as duas mãos, após lançamento à parede, 

evitando que caia ou toque outra parte do corpo.   

 

Subdomínio: Jogos  

 

 Meta Final 57) No final da educação pré-escolar, a criança pratica Jogos 

Infantis, cumprindo as suas regras, selecionando e realizando com 

intencionalidade e oportunidade as ações características desses jogos, 

designadamente: posições de equilíbrio; deslocamentos em corrida; 

combinações de apoios variados; lançamentos de precisão de uma bola; 

pontapés de precisão 

 

4.1.3. LINGUAGEM ORAL E ABORDAGEM À ESCRITA  
 
A - Domínio: Consciência Fonológica   

Meta Final 1) No final da educação pré-escolar, a criança produz rimas e 

aliterações.    

Meta Final 2) No final da educação pré-escolar, a criança segmenta 

silabicamente palavras.    

Meta Final 3) No final da educação pré-escolar, a criança reconstrói palavras 

por agregação de sílabas.    

Meta Final 4) No final da educação pré-escolar, a criança reconstrói sílabas por 

agregação de sons da fala (fonemas).    

Meta Final 5) No final da educação pré-escolar, a criança identifica palavras 

que começam ou acabam com a mesma sílaba.    

Meta Final 6) No final da educação pré-escolar, a criança suprime ou 

acrescenta sílabas a palavras.   

 Meta Final 7) No final da educação pré-escolar, a criança isola e conta 

palavras em frases.    
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B - Domínio: Reconhecimento e Escrita de Palavras   

 

Meta Final 8) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece algumas 

palavras escritas do seu quotidiano.    

Meta Final 9) No final da educação pré-escolar, a criança sabe onde começa e 

acaba uma palavra.   

 Meta Final 10) No final da educação pré-escolar, a criança sabe isolar uma 

letra.   

 Meta Final 11) No final da educação pré-escolar, a criança conhece algumas 

letras (e.g., do seu nome).    

Meta Final 12) No final da educação pré-escolar, a criança usa diversos 

instrumentos de escrita ( e.g.: lápis, caneta).  

 Meta Final 13) No final da educação pré-escolar, a criança escreve o seu 

nome.    

Meta Final 14) No final da educação pré-escolar, a criança produz escrita 

silábica (e.g.: para gato; para bota).  

 

C- Domínio: Conhecimento das Convenções Gráficas   

 

Meta Final 15) No final da educação pré-escolar, a criança sabe como pegar 

corretamente num livro.    

Meta Final 16) No final da educação pré-escolar, a criança sabe que a escrita e 

os desenhos transmitem informação.    

Meta Final 17) No final da educação pré-escolar, a criança identifica a capa, a 

contracapa, as guardas, as folhas de álbuns narrativos.    

Meta Final 18) No final da educação pré-escolar, a criança conhece o sentido 

direcional da escrita (i.e., da esquerda para a direita e de cima para baixo).    

Meta Final 19) No final da educação pré-escolar, a criança atribui significado à 

escrita em contexto.    

Meta Final 20) No final da educação pré-escolar, a criança sabe que as letras 

correspondem a sons (i.e., princípio alfabético).   
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Meta Final 21) No final da educação pré-escolar, a criança sabe orientar um 

rótulo sem desenhos.    

Meta Final 22) No final da educação pré-escolar, a criança distingue letras de 

números.    

Meta Final 23) No final da educação pré-escolar, a criança prediz 

acontecimentos numa narrativa através das ilustrações.   

Meta Final 24) No final da educação pré-escolar, a criança usa o desenho, 

garatujas ou letras para fins específicos (e.g.: fazer listagens; enviar 

mensagens; escrever histórias).   

 Meta Final 25) No final da educação pré-escolar, a criança identifica e produz 

algumas letras maiúsculas e minúsculas.   

 

D - Domínio: Compreensão de Discursos Orais e Interação Verbal  

 

 Meta Final 26) No final da educação pré-escolar, a criança faz perguntas e 

responde, demonstrando que compreendeu a informação transmitida 

oralmente.    

Meta Final 27) No final da educação pré-escolar, a criança questiona para obter 

informação sobre algo que lhe interessa.    

Meta Final 28) No final da educação pré-escolar, a criança relata e recria 

experiências e papéis.    

Meta Final 29) No final da educação pré-escolar, a criança descreve 

acontecimentos, narra histórias com a sequência apropriada, incluindo as 

principais personagens.   

 Meta Final 30) No final da educação pré-escolar, a criança reconta narrativas 

ouvidas ler.    

Meta Final 31) No final da educação pré-escolar, a criança descreve pessoas, 

objetos e ações.    

Meta Final 32) No final da educação pré-escolar, a criança partilha informação 

oralmente através de frases coerentes.    

Meta Final 33) No final da educação pré-escolar, a criança inicia o diálogo, 

introduz um tópico e muda de tópico.    
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Meta Final 34) No final da educação pré-escolar, a criança alarga o capital 

lexical, explorando o som e o significado de novas palavras.    

Meta Final 35) No final da educação pré-escolar, a criança usa nos diálogos 

palavras que aprendeu recentemente.    

Meta Final 36) No final da educação pré-escolar, a criança recita poemas, 

rimas e canções.   

 

 

4.1.4. MATEMÁTICA  
A - Domínio: Números e Operações  

  

Meta Final 1) No final da educação pré-escolar, a criança classifica objetos, 

fazendo escolhas e explicando as suas decisões.   

 Meta Final 2) No final da educação pré-escolar, a criança conta quantos 

objetos têm uma dada propriedade, utilizando gravuras, desenhos ou números 

para mostrar os resultados.   

 Meta Final 3) No final da educação pré-escolar, a criança enumera e utiliza os 

nomes dos números em contextos familiares.    

Meta Final 4) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece os 

números como identificação do número de objetos de um conjunto.   

 Meta Final 5) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece sem 

contagem o número de objetos de um conjunto (até 6 objetos), verificando por 

contagem esse número.    

Meta Final 6) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza a linguagem 

“mais” ou “menos” para comparar dois números.    

Meta Final 7) No final da educação pré-escolar, a criança conta com correção 

até 10 objetos do dia a dia.   

 Meta Final 8) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza os números 

ordinais em diferentes contextos (até 5).    

Meta Final 9) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece os 

números de 1 a 10.    

Meta Final 10) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza o 5 como um 

número de referência    
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Meta Final 11) No final da educação pré-escolar, a criança estabelece relações 

numéricas entre números até 10.    

Meta Final 12) No final da educação pré-escolar, a criança começa a relacionar 

a adição com o combinar dois grupos de objetos e a subtração com o retirar 

uma dada quantidade de objetos de um grupo de objetos.   

 Meta Final 13) No final da educação pré-escolar, a criança resolve problemas 

simples do seu dia a dia recorrendo a contagem e/ou representando a situação 

através de desenhos, esquemas simples ou símbolos conhecidos das crianças, 

expressando e explicando as suas ideias.   

Meta Final 14) No final da educação pré-escolar, a criança exprime as suas 

ideias sobre como resolver problemas específicos oralmente ou por desenhos.   

 

B - Domínio: Geometria e Medida   

 

Meta Final 15) No final da educação pré-escolar, a criança identifica 

semelhanças e diferenças entre objetos e agrupa-os de acordo com diferentes 

critérios (previamente estabelecidos ou não), justificando as respetivas 

escolhas.    

Meta Final 16) No final da educação pré-escolar, a criança reconhece e explica 

padrões simples.    

Meta Final 17) No final da educação pré-escolar, a criança utiliza objetos 

familiares e formas comuns para criar e recriar padrões e construir modelos.    

Meta Final 18) No final da educação pré-escolar, a criança descreve as 

posições relativas de objetos usando termos como acima de, abaixo de, ao 

lado de, em frente de, atrás de, e a seguir a.   

 Meta Final 19) No final da educação pré-escolar, a criança compreende que os 

nomes de figuras (quadrado, triângulo, retângulo e círculo) se aplicam 

independentemente da sua posição ou tamanho.   

 Meta Final 20) No final da educação pré-escolar, a criança descreve objetos 

do seu meio ambiente utilizando os nomes de figuras geométricas.    

Meta Final 21) No final da educação pré-escolar, a criança usa expressões 

como maior do que, menor do que, mais pesado que, ou mais leve que para 

comparar quantidades e grandezas.    
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Meta Final 22) No final da educação pré-escolar, a criança usa a linguagem do 

dia a dia relacionada com o tempo; ordena temporalmente acontecimentos 

familiares, ou partes de histórias.   

Meta Final 23) No final da educação pré-escolar, a criança conhece a rotina da 

semana e do dia da sua sala.    

Meta Final 24) No final da educação pré-escolar, a criança compreende que os 

objetos têm atributos medíveis, como comprimento ou volume ou massa.    

Meta Final 25) No final da educação pré-escolar, a criança identifica algumas 

transformações de figuras, usando expressões do tipo ampliar, reduzir, rodar, 

ver ao espelho.   

 Meta Final 26) No final da educação pré-escolar, a criança exprime as suas 

ideias sobre como resolver problemas específicos oralmente ou por desenhos.   

 

C - Domínio: Organização e Tratamento de Dados  

 

 Meta Final 27) No final da educação pré-escolar evidencia os atributos dos 

objetos utilizando linguagens ou representações adequadas    

Meta Final 28) No final da educação pré-escolar, a criança coloca questões e 

participa na recolha dados acerca de si próprio e do seu meio circundante, e na 

sua organização em tabelas ou pictogramas simples.    

Meta Final 29) No final da educação pré-escolar, a criança interpreta dados 

apresentados em tabelas e pictogramas simples, em situações do seu 

quotidiano.     

Meta Final 30) No final da educação pré-escolar, a criança exprime as suas 

ideias sobre como resolver problemas específicos oralmente ou por desenhos.   

 

4.1.5. ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO   
 

A - Domínio: Localização no Espaço e no Tempo   

 Meta Final 1) utiliza noções espaciais relativas a partir da sua perspetiva como 

observador (exemplos: em cima/em baixo, dentro/fora, entre, perto/ longe, 

atrás/ à frente, à esquerda/à direita.).    
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Meta Final 2) localiza elementos dos seus espaços de vivência e movimento 

(exemplos: sala de atividades, escola, habitação, outros) em relação a si 

mesma, uns em relação aos outros e associa-os às suas finalidades.    

Meta Final 3) reconhece uma planta (simplificada) como representação de uma 

realidade.    

Meta Final 4) identifica elementos conhecidos numa fotografia e confronta-os 

com a realidade observada.    

Meta Final 5) descreve itinerários diários (exemplos: casa-escola; casa ou 

escola-casa de familiares) e não diários (exemplos: passeios, visitas de 

estudo).    

Meta Final 6) reconhece diferentes formas de representação da Terra e 

identifica, nas mesmas, alguns lugares.    

Meta Final 7) distingue unidades de tempo básicas (dia e noite, manhã e tarde, 

semana, estações do ano, ano).    

Meta Final 8) nomeia, ordena e estabelece sequências de diferentes momentos 

da rotina diária e reconhece outros momentos importantes de vida pessoal e da 

comunidade (exemplos: aniversários e festividades).    

Meta Final 9) identifica algumas diferenças e semelhanças entre meios 

diversos e ao longo de tempos diferentes (exemplos: diferenças e semelhanças 

no vestuário e na habitação em aldeias e cidades atuais, ou na atualidade e na 

época dos castelos, príncipes e princesas).    

Meta Final 10) representa (através de desenho ou de outros meios) lugares 

reais ou imaginários e descreve-os oralmente.  

 

B - Domínio: Conhecimento do Ambiente Natural e Social    

 

Meta Final 11) identifica elementos do ambiente natural (exemplos: estados de 

tempo, rochas, acidentes orográficos, linhas de água, flora…) e social 

(exemplos: construções, vias e meios de comunicação, serviços…) de um 

lugar.    

Meta Final 12) formula questões sobre lugares, contextos e acontecimentos 

que observa (direta ou indiretamente) no seu quotidiano.     
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Meta Final 13) estabelece semelhanças e diferenças entre materiais e entre 

materiais e objetos, segundo algumas propriedades simples (exemplos: textura, 

cor, cheiro, resistência, dureza, som que produzem…).     

Meta Final 14) classifica materiais por grandes grupos (exemplos: metais, 

plásticos, papéis…) relacionando as suas propriedades com a função de uso 

dos objetos feitos a partir deles. 

Meta Final 15) indica, em casos particulares, em que os objetos e os seres 

vivos podem ser afetados por forças que atuam sobre eles e podem modificar a 

sua posição (exemplos: o que acontece num balancé quando objetos iguais 

são colocados em diferentes posições nos braços do mesmo; o deslocamento 

de objetos rolantes, revestidos com materiais distintos, largados numa rampa 

de inclinação variável).    

 Meta Final 16) identifica a origem de um dado material de uso corrente 

(animal, vegetal ou mineral).    

Meta Final 17) identifica comportamentos distintos de materiais (exemplos: 

atração/não atração de materiais por um íman; conservação de um cubo de 

gelo; separação dos componentes de uma mistura de água com areia; tipo de 

imagens de um objeto em diferentes tipos de espelho).    

Meta Final 18) identifica, designa e localiza corretamente diferentes partes 

externas do corpo, e reconhece a sua identidade sexual.     

Meta Final 19) identifica-se (nome completo, idade, nome de familiares mais 

próximos, localidade onde vive e nacionalidade), reconhecendo as suas 

características individuais.     

Meta Final 20) expressa um sentido de conhecimento de si mesma e de 

pertença a um lugar e a um tempo.     

Meta Final 21) reconhece que o ser humano tem necessidades fisiológicas 

(sede, fome, repouso…), de segurança (abrigo e proteção), sociais (pertença e 

afeto…), de estima (reconhecimento, estatuto…) e de autorrealização e que 

passa por um processo de crescimento e desenvolvimento, explicando 

semelhanças e diferenças entre estas necessidades humanas e as de outros 

seres vivos.     
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Meta Final 22) identifica permanência e mudança nos processos de 

crescimento, associando-o a diferentes fases nos seres vivos, incluindo o ser 

humano (bebé, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso).     

Meta Final 23) verifica que os animais apresentam características próprias e 

únicas e podem ser agrupados segundo diferentes critérios (exemplos: 

locomoção, revestimento, reprodução…).    

Meta Final 24) identifica as diferentes partes constituintes de vários tipos de 

animais e reconhece alguns aspetos das suas características físicas e modos 

de vida (exemplos: formigas, caracóis, caranguejos e periquitos…).    

Meta Final 25) compara o processo de germinação de sementes distintas e o 

crescimento de plantas, através de experiências, distinguindo as diferentes 

partes de uma planta.    

Meta Final 26) identifica algumas profissões e serviços no seu meio familiar e 

local, ou noutros que conheça.     

Meta Final 27) reconstrói relatos acerca de situações do presente e do 

passado, pessoal, local ou outro, e distingue situações reais (épocas antigas e 

modernas) de ficcionais (exemplos: contos de fadas, homem aranha…).   

 Meta Final 28) antecipa ações simples para o seu futuro próximo e mais 

distante, a partir de contextos presentes (exemplos: o que vou fazer logo, 

amanhã, o que vou fazer no meu aniversário, quando for grande…).   

Meta Final 29) identifica informações sobre o passado expressas em 

linguagens diversas (exemplos: testemunhos orais, documentos pessoais, 

fotografias da família, imagens, objetos, edifícios antigos, estátuas).    

 Meta Final 30) ordena acontecimentos, momentos de um relato ou imagens 

com sequência temporal construindo uma narrativa cronológica, mobilizando 

linguagem oral e outras formas de expressão.  

 

C - Domínio: Dinamismo das Inter-Relações Natural-Social   

 

Meta Final 31) situa-se socialmente numa família (relacionando graus de 

parentesco simples) e também noutros grupos sociais de pertença, 

reconhecendo a sua identidade pessoal e cultural.     
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Meta Final 32) descreve a importância da separação dos resíduos sólidos 

domésticos, identificando os materiais a colocar em cada um dos ecopontos.     

Meta Final 33) manifesta comportamentos de preocupação com a conservação 

da natureza e respeito pelo ambiente, indicando algumas práticas adequadas 

(exemplos: não desperdiçar água e eletricidade; não deitar papeis e outros 

resíduos para o chão).    

Meta Final 34) identifica sequências de ciclos de vida de diferentes fenómenos 

que estão relacionados com a sua vida diária (exemplos: a noite e o dia, as 

estações do ano, os estados do tempo, com a forma de vestir, com as 

atividades a realizar).     

Meta Final 35) usa e justifica algumas razões de práticas de higiene corporal, 

alimentar, saúde e segurança (exemplos: lavar as mãos antes das refeições e 

sempre que necessário, lavar os dentes, lavar os alimentos que se consomem 

crus, evitar o consumo excessivo de doces e refrigerantes, ir periodicamente ao 

médico, caminhar pelo passeio, atravessar nas passadeiras, respeitar 

semáforos, cuidados a ter com produtos perigosos).     

Meta Final 36) reconhece a diversidade de características e hábitos de outras 

pessoas e grupos, manifestando atitudes de respeito pela diversidade. 

4.2. OBJETIVOS EDUCACIONAIS 
 
Os objetivos foram definidos considerando a instituição AMAS como um todo, 

as valências Creche e Pré-Escolar e o relacionamento entre as mesmas.  

 

4.2.1. Objetivos Gerais comuns a toda a instituição 
 

• Permitir o conhecimento e a pesquisa; 

• Incentivar o desenvolvimento pessoal e social; 

• Fomentar a expressão e a comunicação; 

• Promover a interdisciplinaridade e a criação de laços de amizade; 

• Desenvolver a criatividade e a imaginação; 

• Fomentar o intercâmbio entre a família e a comunidade escolar 

• Estimular a educação artística nas diferentes faixas etárias 



                      Projeto Educativo “Crescer com Arte”  2016 /2019                                                                                                              
 

66 Rua da Vilar, nº 359 S. Mamede de Infesta 
 

• Ajudar a criança a conhecer o mundo em que vivemos e a enfrentar os 

desafios da sociedade actual; 

• Levar a criança a perceber a importância de ser um verdadeiro cidadão 

responsável e tolerante. 
 

4.2.2. Objetivos gerais para a Creche 
 

• Promover a sensibilidade estética; 

• Explorar a “arte” com técnicas plásticas simples e enriquecedoras 

• Fomentar o contacto com materiais de desperdício 

• Promover a saúde mental, desenvolvendo aspetos psicológicos, sociais, 

emocionais e intelectuais; 

• Proporcionar o contacto adulto/criança, a criança/adulto e criança/criança, 

transmitindo segurança e afetividade; 

• Estimular a autonomia da criança; 

• Introduzir hábitos de higiene e regras de alimentação no dia-a-dia da 

criança; 

• Promover o desenvolvimento e a segurança da criança através das rotinas; 

• Respeitar o desenvolvimento individual de cada criança tendo em conta as 

suas necessidades e interesses; 

• Fomentar a interação entre creche/família e família/creche 

 

4.2.3. Objetivos Específicos para a Creche 
 
Os objetivos específicos são apresentados para cada uma das áreas  de 

formação. 

 
4.2.3.1 ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL  
  

- Regular as necessidades básicas em situações habituais do seu ambiente 

familiar e escolar;    
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- Regular progressivamente o seu comportamento em situações de jogo e 

atividade;  

- Colaborar com os adultos nas tarefas da vida quotidiana;  

- Adquirir hábitos de cuidado, relacionados com a higiene pessoal, com a 

alimentação e com a segurança;  

- Iniciar a identificação e o controle de emoções e sentimentos; 

-Participar na vida familiar e escolar com atitudes de disponibilidade, 

colaboração e alegria;   

- Desenvolver condutas de integração em grupo.  

 

4.2.3.2. ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO  
 

- Expressar e representar com o próprio corpo diferentes sentimentos e 

emoções;   

- Coordenar de forma adequada as diferentes partes do corpo;  

- Utilizar a linguagem oral familiar, nas diferentes situações que impliquem 

necessidade de comunicar com os outros;  

- Compreender as mensagens dos adultos e companheiros nas situações 

quotidianas familiares e escolares;  

- Partilhar sentimentos, necessidades, emoções e ideias, com os adultos e com 

outras crianças;    

- Despertar o interesse por histórias e livros e gosto por vê-los e ouvi-las;  

 - Realizar produções plásticas com intenção de expressar e comunicar 

sensações, imagens e emoções;   

- Despertar o interesse pela exploração de diversos materiais, na expressão 

plástica;   

- Discriminar diferentes sons e ruídos da vida quotidiana;  

- Despertar o gosto por ouvir fragmentos musicais;  

- Interpretar canções simples e participar em atividades de canto coletivo;  

- Situar os objetos no espaço. 

 

4.2.3.3. ÁREA DE CONHECIMENTO DO MUNDO  
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- Conhecer as partes principais do seu corpo e identificá-las nos outros;   

- Observar alguns animais e plantas do meio e desenvolver atitudes de respeito 

e cuidado pelos mesmos;  

- Interessar-se pela exploração das características e atributos dos objetos 

quotidianos mediante diversas ações;  

- Respeitar e cuidar dos elementos do meio natural e mostrar atitude de 

interesse e gosto por atividades ao ar livre;   

- Ter noções temporais relacionadas com as rotinas diárias.  

 

4.2.4. Objetivos gerais para a Educação Pré-Escolar 
 
Na definição dos objetivos gerais e específicos, tivemos como intenções 

clarificar as metas de aprendizagem definidas anteriormente, assim sendo, 

descrevemos os seguintes objetivos: 

 

• Favorecer o desenvolvimento físico e intelectual; 

• Desenvolver a criatividade e a imaginação; 

• Incentivar a criança a exprimir as emoções; 

• Formar indivíduos capazes de se integrar na sociedade em que vivem, 

com critério pessoal e autonomia suficiente; 

• Proporcionar o relacionamento com outras crianças e adultos, aceitando 

a diferença; 

• Promover e preservar a saúde da criança através da higiene, segurança 

e alimentação; 

• Aprender a partilhar matérias, jogos, brinquedos e a atenção do adulto; 

• Aprender a respeitar o outro e as coisas que o rodeiam; 

• Favorecer a aprendizagem de aptidões sociais (dominar, proteger, 

responsabilizar-se, partilhar, aceitar o ponto de vista do outro, 

estabelecer e respeitar as normas…); 

• Ser veículo de transmissão de valores e normas; 

• Adquirir normas de convivência, e rotinas; 

• Refletir, planear e avaliar as atividades com a criança; 
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• Proporcionar o contexto adequado para continuar o processo iniciado na 

família; 

• Ajudar as crianças a desenvolverem as suas competências, de forma a 

tornarem-se adultos capazes, de corresponder aos vários problemas da 

sociedade; 

• Incutir na criança valores: a solidariedade, responsabilidade, tolerância, 

respeito pelo outro, valores estes fundamentais para vivermos em 

sociedade; 

• Estimular a reciclagem de materiais de desperdício 

• Promover a sensibilidade estética 

• Desenvolver a noção de “arte” nos múltiplos contextos educativos. 

 
 
 
 
4.2.5. Objetivos Específicos para a Educação Pré-Escolar 
 
Os objetivos específicos são apresentados para cada uma das áreas de 

formação. 
 
4.2.5.1. ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL  
  
- Realizar autonomamente as tarefas necessárias no cuidado a ter em relação 

a si, ao vestuário e aos objetos;  

- Elaborar regras de convivência e comportar-se de acordo com elas; 

- Utilizar regras de cortesia nas diferentes situações da vida quotidiana;  

- Preparar e organizar autonomamente jogos e atividades, planificando a ação; 

- Regular sentimentos e emoções em situações de conflito de forma a ajustar a 

resposta à situação;   

- Regular a própria conduta e ajudar na dos outros;   

- Constatar as limitações e possibilidades do próprio corpo;   

- Aceitar as limitações e possibilidades dos outros;  

 - Desenvolver hábitos de ordem e trabalho;  

- Perceber a importância do grupo familiar e identificar a casa como um espaço 

onde os membros da família se relacionam e estabelecem troca de afetos;  
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- Desenvolver atitudes de respeito e cuidado pelos objetos e lugares dos 

diferentes espaços sociais.   

- Comportar-se nas atividades da vida quotidiana de acordo com as normas 

estabelecidas para regular a convivência;   

- Colaborar ativamente na elaboração de regras de convivência (dentro e fora 

da sala) e respeitá-las;  

- Planificar as tarefas e atividades que tem de realizar e pedir ajuda quando 

necessita;   

- Desenvolver hábitos de ordem e responsabilidade pelos utensílios de uso 

individual e coletivo e nas tarefas realizadas;    

- Desenvolver hábitos de trabalho começando e terminando as tarefas;   

- Desenvolver uma atitude autónoma na realização das tarefas relacionadas 

com as necessidades básicas e nas tarefas relacionadas com o cuidado a ter 

consigo próprio;   

- Identificar a própria família, o lugar que ocupa na mesma e considerar a 

casa/família como espaço de partilha de afetos;  

- Tomar consciência dos outros e estabelecer relações de comunicação no 

ambiente escolar;   

- Desenvolver atitudes de respeito e cuidado pelos objetos e espaços dos 

diferentes ambientes sociais.  

  

4.2.5.2. ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO  
  

- Realizar atividades, quotidianas ou não, que impliquem movimento, 

mostrando uma adequada coordenação geral e específica;   

- Expressar, através do gesto e do movimento, sentimentos e emoções (triste, 

aborrecido, contente, surpreendido);  

 - Interpretar sentimentos e emoções de adultos e companheiros;  

 - Representar situações e personagens da vida quotidiana e/ou de histórias 

simples, atendendo à situação, aos estados emocionais, ao vestuário e ao 

aspeto físico das mesmas;   

- Expressar com convicção ideias, opiniões e estabelecer diálogos (não se 

desviar do tema, perceber se é oportuno e interessante o que tem a dizer);   
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- Reproduzir e produzir adivinhas, rimas, canções, lengalengas, trava línguas 

valorizando os textos de tradição popular;  

Interessar-se pela linguagem escrita, identificando instrumentos que a 

veiculam, «lendo» histórias e valorizando-as, como meio de comunicação; 

-Experimentar as possibilidades motrizes do corpo;   

-Realizar atividades que impliquem diversos movimentos, mostrando 

coordenação adequada;   

-Expressar com o corpo sentimentos e emoções (triste, aborrecido, contente) e 

interpretar sentimentos e emoções dos outros;  

-Utilizar as possibilidades do próprio corpo para se expressar, mover e 

representar;  

-Comunicar aos colegas, educadores e outros adultos, sentimentos, emoções, 

ideias e necessidades, através da linguagem oral;  

-Reconhecer a linguagem oral como instrumento linguístico que lhe permite 

expressar e compreender sentimentos, emoções, ideias, sensações e 

necessidades;   

-Perceber a linguagem escrita como meio de comunicação, de informação e de 

prazer;   

-Comunicar através da imagem plástica, explorando as diferentes combinações 

de cores e expressando intencionalidade no desenho; 

-Explorar as propriedades sonoras do corpo (voz, palmas, passos), de 

diferentes objetos, de instrumentos musicais;   

-Discriminar os contrastes básicos das qualidades de um som: forte/suave; 

comprido/curto; 

-Interpretar sozinho e em grupo, rimas, canções e poesias;   

-Seguir o ritmo da melodia com palmas, batimentos ou com o corpo;   

-Estabelecer e representar relações entre os objetos, agrupá-los em coleções e 

ordená-los;   

-Reconhecer os números do 0 ao10 e utilizar a série numérica para contar; 

-Explorar o tamanho dos objetos mediante uma unidade de referência dada;   

-Situar os objetos no espaço, em relação ao próprio corpo e a objetos entre si;   

-Reconhecer figuras geométricas.   
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-Elaborar diferentes produções plásticas, aproveitando materiais e suportes 

diversos;   

-Interessar-se por diferentes produções artísticas; 

- Explorar as propriedades sonoras dos diferentes instrumentos e discriminar 

os contrastes básicos das qualidades dos sons;  

- Interpretar e escutar peças musicais, valorizando a obra artística;  

- Diferenciar e relacionar ontem/hoje/amanhã, dia/noite; tarde/manhã;   

-Ordenar objetos atendendo a características quantitativas e qualitativas dos 

mesmos;    

-Utilizar a série numérica para contar e completar a mesma mediante a adição 

da unidade;   

-Explorar o tamanho dos objetos mediante uma unidade de referência eleita;   

-Localizar as atividades da vida quotidiana no tempo;  

-Situar objetos e utilizar vocabulário preciso nas posições dos mesmos no 

espaço;   

 

4.2.5.3. ÁREA: CONHECIMENTO DO MUNDO  
  

-Reconhecer e identificar os órgãos e membros exteriores do corpo;  

-Conhecer e nomear as partes externas do corpo e algumas internas;   

-Percecionar e explicar algumas mudanças físicas no seu corpo e no dos 

outros;   

-Conhecer e assumir a sua sexualidade e distinguir as diferenças sexuais entre 

rapazes e raparigas;   

-Perceber e valorizar os elementos e serviços da comunidade;   

-Participar em acontecimentos, festas, tradições e costumes da comunidade e 

relacionar personagens, alimentos, canções e vestuário com os mesmos;  

-Observar o ambiente natural com atitude de curiosidade e interesse;   

-Caracterizar e identificar animais e plantas;   

-Perceber relações que se estabelecem entre os seres vivos;   

-Diferenciar e nomear os dias da semana, as estações e os dias festivos;   

-Identificar as características e funções de alguns objetos de uso diário ou não.   
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-Perceber algumas mudanças físicas, estabelecendo a sua relação com o 

passar do tempo;  

-Observar o meio natural com curiosidade e interesse;   

-Desenvolver atitudes de preservação da natureza;   

-Conhecer e caracterizar alguns animais e plantas do seu meio;   

-Diferenciar objetos pelos seus atributos, pela sua utilidade e atuar sobre eles 

para produzir reações, mudanças e transformações.  

 

 

 

	
 
 
 
 
 

5.	Metodologias	 
 Cada um de nós é único, como pessoa e como ser profissional. As 

nossas experiências, as nossas crenças, os nossos valores estão sempre 

subjacentes, ainda que implicitamente na nossa prática pedagógica. Assim 

sendo, e porque é importante aliar as nossas vivências pessoais ao nosso 

conhecimento profissional, considerámos importante ao longo destes 3 anos 

abordar diferentes metodologias, que nos pareçam mais adequadas para o 

desenvolvimento de cada uma das fases do projeto, tendo sempre presente o 

desenvolvimento integral do grupo e de cada criança. 

Sendo assim, as metodologias que podem ser abordadas são: MP (A 

Metodologia de Projeto); MEM (Movimento da Escola Moderna); Metodologia 

High/Scope e o Modelo Reggio Emília.   
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6.Como	Avaliar	

A avaliação de um projeto é um processo organizado de 

acompanhamento, de observação e de implementação das consequências de 

uma ação. É um processo de reflexão e, por isso, está aberta ao imprevisto, ou 

seja, tem de ser flexível de modo a não impedir a valorização de situações 

positivas para a educação escolar. Portanto, quando o que se pretende é o 

desenvolvimento de competências e não apenas cumprir objetivos vistos como 

etapas terminais, estas formas de concretizar a avaliação ficam reforçadas. 

 Uma das finalidades da avaliação é apoiar o processo educativo de 

modo a sustentar o sucesso de todas as crianças, permitindo o reajustamento 

dos projetos curriculares de escola e de sala, nomeadamente, quanto à 

seleção de metodologias e recursos, em função das necessidades educativas 

das crianças. 

 Assim sendo, a avaliação deste projeto não deverá ser realizada apenas 

como etapa final, mas sim como um processo avaliativo que deverá 

acompanhar os processos de criação e de desenvolvimento e que deverá 
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mobilizar toda a equipa em torno de reflexões sobre os efeitos que se irão 

tomando. 

 A avaliação deverá ser feita de forma contínua (ao longo das etapas do 

trabalho e no final, incidindo sobre os níveis de relação e cooperação, a 

eficácia dos processos e a qualidade do produto final. 

 Será importante realizar um balanço global: aspetos positivos e 

negativos, modificações a introduzir se o projeto fosse iniciado de nove. 

 Para este fim serão realizadas reuniões frequentes com a equipa 

pedagógica bem como uma reunião no final de cada ano letivo com todos os 

funcionários da instituição. 

 Também serão utilizados alguns instrumentos necessários para a 

realização desta avaliação tais como: questionários à equipa e às famílias. 

 

 

 

 

	
7.CALENDARIZAÇÃO	
 O projeto terá a duração de três anos e, para cada ano, será trabalhada 

uma Arte por trimestre: 

CALENDARIZAÇÃO 
 Ano letivo 

2016/2017 
Ano letivo 
2017/2018 

Ano letivo 
2018/2019 

Outubro 
Novembro 
Dezembro 

P
R

E
P

A
R

A
Ç

Ã
O

 

 

Literatura 

 

Escultura/Pintura 

Janeiro 
Fevereiro 

Março 

 

Cinema 

 

Arquitetura 

Abril    
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Maio 
Junho 

Dança Teatro Música 

 

 

7.1. Tempo previsto e fases de realização 
 

Prevemos a duração de três anos para a implementação deste projeto. 

Dar-lhe-emos continuidade, com as reformulações necessárias, tendo em 

conta que o projeto será um “instrumento útil para a organização da escola e 

terá um efeito dinamizador e globalizante” (Lopes da Silva, 1998, p.111), que 

envolverá todos os intervenientes em diferentes fases. As crianças serão 

implicadas em todo o processo. 

 

Para a realização do projeto em organização prevemos três fases: 

• 1ª Fase: Sensibilização de toda a equipa para a pertinência do 

projeto e formação de grupos de trabalho. 

• 2ª Fase: Sensibilização dos pais para o projeto e para a sua 

colaboração nas equipas de trabalho. 

• 3ª fase: Seleção e divulgação da informação. 
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8.Comunicação	 de	 resultados	 e	
divulgação	
   

Antes da implementação do projeto, serão realizadas reuniões com os 

encarregados de educação sobre o que se pretende fazer durante estes três 

anos de trabalho. Todas as atividades poderão sofrer alterações, dado ser um 

projeto flexível, onde a prioridade é o respeito e valorização das capacidades e 

características das crianças. Para que as propostas de passeios se 

concretizarem será necessário a autorização dos encarregados de educação e, 

claro, dos responsáveis da instituição. 

 Dado ser um projeto onde as crianças são participantes ativos, estas 

obterá antecipadamente, conhecimento de todas as atividades que serão 

feitas. Para isso as planificações mensais e/ou semanais ficarão expostas na 

sala, bem como todos os trabalhos realizados por elas. Alguns poderão ficar 

expostos fora dela (nos vários placards que existem na Instituição). 



                      Projeto Educativo “Crescer com Arte”  2016 /2019                                                                                                              
 

78 Rua da Vilar, nº 359 S. Mamede de Infesta 
 

 Com o intuito de dar a conhecer os resultados de todo o trabalho 

desenvolvido serão enviadas através da nossa plataforma, uma newsletter com 

as atividades realizadas. 

 Por fim, no final de cada ciclo (trimestre) serão realizadas atividades com 

todos os intervenientes de modo a encerrar a Arte que foi trabalhada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste modo elaborámos o seguinte plano de divulgação: 

 

DIVULGAÇÃO 

Trimestre  Ano letivo  
2016/2017  

Ano letivo  
2017/2018  

Ano letivo  
2018/2019  

 

PR
EPA

R
A
Ç
Ã
O

 

Literatura  Escultura/Pintura  

Outubro  Criação de um livro por 
valência ( creche e pré-
escolar). 
Feira do livro e visita de 
um Autor  

Construção de uma 
escultura ( com a 
colaboração de um escultor 
convidado). 
Inauguração da sala Abel 
Salazar.  

Novembro  

Dezembro  

 Cinema  Arquitetura  

Janeiro  Realização de um filme 
. 
Cerimónia de entrega 
dos Óscares.  

Construção de uma 
maqueta da AMAS com a 
colaboração de um 
arquiteto convidado.  

Fevereiro  

Março  
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 Dança  Teatro  Música  

Abril  Festa de final 
de ano _ 
diferentes 
estilos de 
dança.  

Festa de final de ano ( 
peças de teatro 
elaboradas pelas duas 
valências).  

Festa de final de ano 
(viagem ao mundo da 
música).  Maio  

Junho  

 

 

 

 

 

 

9.Avaliação	Final	do	Projeto	
 Este é o projeto que visa um bom funcionamento da instituição, 

refletindo-se em ideias e valores e que se baseia numa avaliação final. Depois 

de analisadas as avaliações previstas durante as várias fases, serão retiradas 

informações sobre: 

• A participação e o empenho da equipa; 

• O envolvimento e a colaboração das famílias e das crianças; 

• A colaboração de outras instituições ou entidades.  

Para este fim utilizaremos instrumentos necessários para a realização desta 

avaliação, tais como: 

• Questionários à equipa e às famílias; 

• Reuniões com a equipa pedagógica; 

• Feedback dos encarregados de educação através de conversas diárias. 

Para a avaliação final teremos ainda em conta os registos de opinião de 

todos os intervenientes no processo e as observações diretas sobre o impacto 

 
Durante  

Todo o ano 

 
Cantinho da Divulgação/Sugestão aos pais de locais, concertos, 

teatros, exposições, espetáculos, apropriados para crianças. 
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do projeto. Os resultados obtidos irão revelar se foram atingidos os objetivos 

propostos e a eficácia do projeto. 

 Atendendo a que este projeto se desenvolverá tendo como um dos 

objetivos realizar uma maior interação da escola, família e comunidade em que 

estarão presentes os seguintes intervenientes: 

• Equipa; 

• Pais; 

• Crianças; 

• Comunidade. 

Considerá-lo-emos atingido se conseguirmos: 

• Reforçar a colaboração e a cooperação entre a equipa pedagógica; 

• Reforçar a colaboração e a cooperação entre a escola e os pais; 

• Reforçar a colaboração e a cooperação entre a escola, pais e 

comunidade; 

• Proporcionar aos pais o acesso a informação pertinente e atualizada que 

os ajudará a exercer melhor o seu papel de pais e cidadãos 

interventores. 
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10.Plano	Anual	de	Atividades			
																		2017/2018	
Tema do Projeto Educativo: “Crescer com Arte” 
 
Objetivos Gerais: 
 

• Promover a sensibilidade estética; 

• Explorar a “arte” com técnicas plásticas simples e enriquecedoras 

• Fomentar o contacto com materiais de desperdício 

• Promover a saúde mental, desenvolvendo aspetos psicológicos, sociais, emocionais e 
intelectuais; 

• Estimular a autonomia da criança; 

• Respeitar o desenvolvimento individual de cada criança tendo em conta as suas necessidades e 
interesses; 

• Fomentar a interação entre escola/família e família/escola 

• Fomentar o intercâmbio entre a família e a comunidade escolar 

• Permitir o conhecimento e a pesquisa; 
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• Incentivar o desenvolvimento pessoal e social; 

• Fomentar a expressão e a comunicação; 

• Promover a interdisciplinaridade e a criação de laços de amizade; 

• Desenvolver a criatividade e a imaginação; 

• Estimular a educação artística nas diferentes faixas etárias. 

 
1º PERÍODO 

MÊS/ 
DIAS 

ATIVIDADES OBJETIVOS INTERVENIENTES AVALIAÇÃO 

Setembro 
 

4 
 

2ª Feira 

Dia do 
acolhimento 

das crianças na 
Instituição 

 
Abertura do 
Ano letivo 

• Desenvolver e 
aprender em 
contacto com o 
meio envolvente; 

• Desenvolver o 
espírito de 
partilha e de 
solidariedade; 

• Valorizar e 
promover o eu e 
a relação criança-
criança e criança 
– adulto 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 

No final do 
período 

29 
 

6ª feira 

Reunião de 
Pais e 

Encarregados 
de Educação 

• Dialogar sobre os 
processos de 
aprendizagem 
das crianças; 

• Apresentação do 
Projeto Curricular 
de Sala 

Pais e 
Encarregados de 

Educação 
Educadoras 
Auxiliares 

No final do 
período 

Outubro 
 

16 a 20 
 

2ª feira 
A  

6ªfeira 
 
 
 
 

23 
2ªfeira 

 
 

Dia da 
alimentação e 
da pobreza 
(Participação 
dos Pais na 
recolha de 
alimentos). 

 
Entrega dos 

bens recebidos 
a uma 

Instituição 
Carenciada 

• Valorizar a 
importância da 
alimentação; 

• Sensibilizar as 
crianças para as 
carências da 
sociedade; 

• Promover 
atitudes 
favoráveis á 
diminuição do 
consumismo 
exagerado; 

• Estabelecer a 
diferença entre 
bens essenciais e 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
Pais  

Encarregados de 
Educação 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

No final do 
período 
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supérfluos.  
Novembro 

 
10 

 
6ªFeira 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
21 

 
2ª feira 

 
 
 
 

Dia de S. 
Martinho 

 
Magusto 

 
(possível 

passeio ao 
exterior) 

 
 
 
 
 
 
 

Dia do Pijama 
 

(cada família é 
convidada a 
oferecer 1 

pijama) 

• Promover as 
tradições 
populares; 

• Permitir a 
expressão 
através da 
música e da 
dança, 

• Fomentar o valor 
da partilha 
através da lenda; 

• Proporcionar 
momentos de 
convívio e 
partilha. 

 
• Ajudar uma 

Instituição de 
crianças 
carenciadas. 
 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crianças 
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
Pais 

No final do 
período 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No final do 
período 

Dezembro 
 

De 11 
a  

15 

Semana 
Gastronómica 

E venda de 
Natal 

 
Feira do livro 
com visita de 

um Autor 
convidado. 

• Dar a conhecer a 
doçaria 
tradicional desta 
época festiva; 

• Promover o 
convívio e a 
partilha com a 
comunidade 
educativa 

• Despertar o 
interesse por 
histórias e livros e 
gosto por vê-los e 
ouvi-las;  

• Fomentar a 
literacia 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
Pais 

No final do 
período 

 
 

15 
 

6ªFeira 

Festa de Natal 
  

“Participação 
da 

comunidade” 
 

Lanche 
convívio 

• Festejar o Natal e 
as suas tradições 
e histórias; 

• Celebrar a época 
natalícia; 

• Promover o 
convívio e a 
partilha com toda 
a comunidade 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
Comunidade 

 

No final do 
período 
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escolar 
 

2º PERÍODO 
MÊS/ DIAS ACTIVIDADES OBJETIVOS INTERVENIENTES AVALIAÇÃO 

Janeiro 
 

5 
 

6ª feira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comemoração 
do dia de Reis 

 
- Cantar as 
Janeiras à 

comunidade 

• Conhecer as 
tradições festivas 
relacionadas com 
o Natal; 

• Promover o 
contacto e a 
colaboração entre 
todos os 
intervenientes da 
comunidade 
escolar; 

• Desenvolver o 
trabalho em 
equipa; 

• Desenvolver o 
gosto pelas 
tradições 
portuguesas. 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 

No final do 
período 

Fevereiro 
 

9 
 

6ª Feira 
 
 
 

28  
 

4ªfeira 

Festa de 
carnaval 

Com baile de 
máscaras 

 
 
 
 

Cerimónia da 
Entrega dos 

Óscares. 

• Celebrar o 
carnaval, num 
ambiente festivo, 
com alegria e 
euforia. 
 
 

• Realizar 
produções 
cinematográficas 
com intenção de 
expressar e 
comunicar 
sensações, 
imagens e 
emoções;   

• Promover a 
socialização das 
crianças e a 
cooperação 
interpares; 

• Fomento de 
parcerias na 
comunidade 
educativa. 

 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
 
 
 
 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 

No final do 
período 
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Março 
 

19 
 

2ª feira 

Celebração do 
dia do Pai 

 

• Festejar o dia do 
Pai convivendo de 
forma harmoniosa 
com os respetivos 
Pai e outros 
intervenientes; 

• Demonstração de 
afeto e amizade 
com aqueles de 
que mais 
gostamos. 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
Pais 

No final do 
período 

Março 
 

20 e 21 
 

3ª e 4ª 
feira 

 
 
 

 

Dia Eco-
Escolas 

 
Dia Mundial da 

Árvore 
 

• Desenvolver o 
gosto pela 
natureza; 

• Promover a 
proteção da 
natureza; 

• Desenvolver o 
trabalho em 
equipa: 

• Promover a 
cooperação. 

• Valorizar os 
recursos naturais 
e o 
reaproveitamento 
de materiais de 
desperdício. 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
 

No final do 
período 

Março 
 

29 
 

5ª feira 

Festa da 
Páscoa 

 
Lanche 
convívio 

• Promover 
atividades lúdicas; 

• Desenvolver o 
intercâmbio entre 
as salas; 

• Desenvolver a 
curiosidade e a 
perspicácia nas 
crianças. 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
 

No final do 
período 

 
3º PERÍODO 

MÊS/ DIAS ACTIVIDADES OBJETIVOS INTERVENIENTES AVALIAÇÃO 
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Abril 
20 

6ª feira 
 
 
 
 

 
 

 
Dia dos Avós 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Promover o 

convívio com 
familiares mais 
próximos; 

• Promover a 
socialização 

• Fomentar a 
relação 
escola/família 

 
Crianças  

Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
Avós 

 
 

 
 

 
No final do 
período. 

 
 

 

Maio 
 

4 
 

6ª feira 

Celebração do 
dia da Mãe 

 

• Festejar o dia da 
Mãe convivendo 
de forma 
harmoniosa com o 
respetivo Pai e 
outros 
intervenientes; 

• Demonstração de 
afeto e amizade 
com aqueles de 
que mais 
gostamos. 

 

Crianças 
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
Mães 

No final do 
período 

Junho 
 

1 
 

6ª feira 

Dia Mundial da 
criança 

 
 
 

 

• Celebrar o dia 
alegremente com 
os colegas; 

• Saber atribuir o 
verdadeiro valor á 
infância; 

• Conhecer os 
direitos das 
crianças;  

 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 

No final do 
período 

 
9 
 

Sábado 

Festa de Fim 
de Ano 

 

• Promover a 
expressão das 
crianças através 
da música, da 
dança e teatro; 

• Promover o 
intercâmbio entre 
a comunidade 
familiar e a 
comunidade 
educativa  

• Demonstrar as 
aprendizagens 
realizadas durante 
o ano letivo: 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
Pais 

Família 

No final do 
período 
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15 
 

6ª feira 

Passeio de 
Final de Ano 

 

• Promover o 
contacto com a 
natureza e sua 
exploração; 

• Aprender a 
aproveitar os 
espaços verdes 

• Comemorar a 
conclusão do ano 
letivo. 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
 

No final do 
período 

Julho 
 

De 2 de 
Junho a 13 

de Julho 

Quinzena da 
Praia 

• Celebrar o término 
do ano letivo; 

• Fomentar o 
convívio e a 
partilha entre 
todos os 
intervenientes. 

Crianças  
Educadoras 
Aux.de Acão 

Educativa 
 

No final do 
período 
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INTERNET  
 

• www.educacional.com.br/articulistas/joseph  

• www.snripd.pt/document/Caderno011.pdf  

• www.campodeflores.com/Novo Site/default.asp?link2=23  

• www.scielo.br/pdf/cp/v34n121.pdf  

• Esbatalha.ccems.pt/docs/reginterno05  
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