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11  ––  CCOONNTTEEXXTTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  

O presente Projeto Pedagógico destina-se a ser implementado com as crianças da sala dos Gatinhos 

(sala de transição), com idades compreendidas entre os 2 anos e 10 meses e 1 ano e 11 meses (a 1 de 

dezembro de 2016). 

A criança projeta os seus próprios objetivos traçando dificuldades cada vez maiores nos seus 

projetos, procurando junto do “público” a alegria de ter ultrapassado mais um obstáculo. 

O “não” começa a aparecer na vida da criança tal como os limites e regras. Nesta fase onde a 

criança procura uma maior autonomia é confrontada com “vontades” diferentes das dela o que pode 

desencadear reações mais agressivas por parte desta. Segundo Portugal (1998), o que a criança quer é 

autonomia e segurança acompanhadas com a certeza do amor (p. 25). 

De acordo com Piaget as crianças nesta faixa etária encontram-se no estádio pré-operatório 

conceitual, que irá até aos 4 anos de idade: 

a) “Fala e símbolos (significantes e significados) 

b) Passado e futuro (imitação diferida) – superação do presente (sensório-motor) 

c) Faz-de-conta (imaginação) 

d) Sincretismo (sem classificação ou seriação) 

e)) Egocentrismo (adualismo) 

f) Não percepção das próprias contradições 

g) Não-exame de dimensões ao mesmo tempo (centração)” (Lima, 1999:64). 

Vygotsky, por seu lado faz distinção entre as fases do desenvolvimento da linguagem e do 

pensamento concetual, caracterizando-as como duas funções separadas. Assim, as crianças nesta idade 

estarão a começar o estádio da psicologia naive: 

a) “A criança descobre que as palavras podem desempenhar uma função simbólica e pergunta 

como se chamam as coisas. 

b) Progressivamente, utiliza certas funções gramaticais mas sem compreender a sua função. A 

linguagem torna-se um instrumento. 

c) A criança atinge, pouco a pouco, a linguagem egocêntrica. Em particular durante as suas 

brincadeiras trava longos monólogos que, em simultâneo, sustentam o seu pensamento e 

preparam-lhe outros” (Landsheere, 1994:46). 
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Quanto ao pensamento concetual Vygotsky não refere a idade pela qual as crianças passam pelas 

diferentes fases do pensamento, mas a nosso ver, nesta faixa etária, as crianças estarão a iniciar o 

pensamento em complexos-associações simples: 

a) “Pensamento em termos de agrupamentos ao acaso; 

b) Pensamento em complexos: os agrupamentos operam-se segundo um critério objetivo: 

associações simples, coleções, cadeias e pseudoconceitos; 

c) Pensamento concetual” (Landsheere, 1994:46). 

 

 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DAS CRIANÇAS A PARTIR DOS 24 MESES 

LINGUAGEM 

- Continuam o processo de aquisição dos mecanismos articulatórios dos diferentes sons; 

- Começam a fazer uso dos termos deicticos (eu/tu); 

- Efetuam combinações de palavras, inicialmente de duas, e depois de três e quatro até à construção da 

frase; 

- Iniciam o discurso telegráfico; 

- Começam a utilizar artigos indeterminados, pronomes pessoais e demonstrativos, preposições e 

advérbios. 

COGNITIVAS 

- À medida que se desenvolvem as suas competências linguísticas, a criança começa a exprimir-se de 

outras formas, que não apenas a exploração física – trata-se de juntar as competências físicas e de 

linguagem (por ex., quando faço isto, acontece aquilo), o que ajuda ao seu desenvolvimento cognitivo; 

- Aparece a função simbólica, tanto no jogo como no pensamento; 

- Desenvolve completamente a formação de objeto permanente; 

- A sua aprendizagem baseia-se na tentativa e no erro, sentindo-se frustrada quando não consegue alcançar 

algo. 

MOTORAS 

- Aumentam o equilíbrio e coordenação, progressivamente as crianças são capazes de saltar, andar ao pé-

coxinho ou saltar de um pé para o outro quando estão a correr ou a andar; 

- Caminham de costas por imitação; 

- Correm e chutam uma bola sem perder o equilíbrio; 
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- Manipulam e utilizam objetos com mais facilidade; 

- Começam gradualmente a controlar os esfíncteres. 

PESSOAIS E SOCIAIS 

- A mãe é a figura de referência das crianças, mostrando alguma ansiedade de separação; 

- Imitam os comportamentos dos adultos; 

- São sensíveis à intervenção de outras crianças e de adultos; 

- As tentativas de comunicação ainda tendem a ser pouco frequentes; 

- Estão na fase do egocentrismo; 

- Começam a desenvolver a identidade sexual. 

 

São objetivos da creche: 

 Proporcionar o atendimento individualizado da criança num clima de segurança afetiva e física que 

contribua para o seu desenvolvimento global; 

 Promover o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças através da ativação das suas 

potencialidades, num clima de segurança afetiva e física, respondendo também às suas 

necessidades bio rítmicas; 

 Estimular o convívio entre as crianças, a fim de promover a interação pessoal e de grupo; 

 Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo 

evolutivo de cada criança; 

 Colaborar, de forma eficaz, no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, 

encaminhando adequadamente as situações detetadas.  

  

22  ––  PPEERRÍÍOODDOO  AA  QQUUEE  SSEE  RREEPPOORRTTAA  

Período de vigência: 01/10/2016 a 31/08/2017 

 

 

33  ––  CCAARRAACCTTEERRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  GGRRUUPPOO  

O grupo é composto por 12 crianças, 5 raparigas e 7 rapazes. Todas as crianças já frequentavam a 

valência de creche da instituição, pertencendo à sala dos Gatinhos. 

As crianças têm idades compreendidas entre os 21 meses e os 32 meses, pelo que irão completar os 

3 anos no decorrer do ano. 
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Todas as crianças do grupo encontram-se em fase de adaptação à nova sala, ao adulto (educadora), 

assim como a novas rotinas. 

 

A sala dos Gatinhos é constituída pelos seguintes elementos: 

 

Sala dos Gatinhos Data de nascimento 

1 Afonso Maria Maio Marques 19-01-2014 

2 Ana Maria da Costa Andrade 30-06-2014 

3 André Gil Calado Balseiro 18-06-2014 

4 Constança Ferreira Pinho 21-04-2014 

5 Duarte de Oliveira Martins 27-12-2014 

6 Lucas da Silva Cruz 11-06-2014 

7 Luís Gabriel Rodrigues Simões 16-05-2014 

8 Maria Luís Sousa da Cunha 17-01-2014 

9 Matilde Ferreira Campanhe 22-12-2014 

10 Mélanie Cardoso Correia 08-01-2014 

11 Miguel da Costa Marques 02-04-2014 

12 Simão Dias de Almeida 12-09-2014 

 

Trata-se de um grupo de crianças que é alegre, divertido, dinâmico, observador e muito recetivo a 

novas atividades e à manipulação de diferentes materiais e técnicas. No entanto é um grupo muito exigente 

e manipulador a nível afetivo. É um grupo carente de mimos e colo, pelo que fazem algumas asneiras para 

chamar à atenção. Trata-se de um grupo que de momento precisa de ter uma rotina bem delineada para que 

o cumprimento das regras e a compreensão das mesmas seja possível. 

As crianças têm vindo a revelar interesse por todas as áreas da sala: casinha, jogos, construção, 

pista, biblioteca e expressão plástica, explorando os diferentes materiais que se encontram disponíveis em 

cada uma das áreas. 

Algumas crianças deslocam os materiais da área em que estão a brincar para outra e ainda não os 

utilizam para a função que estão destinados. Algo pelo qual também têm vindo a demonstrar interesse é 

pela música, pela audição de canções, quer seja no rádio ou cantada por um dos adultos, e do 

acompanhamento das mesmas com gestos. 

Na área da expressão plástica têm vindo a demonstrar interesse e curiosidade por atividades 

orientadas e desenho livre, assim como por experimentar diferentes técnicas e diferentes materiais. 

O egocentrismo próprio da idade está presente neste grupo o que por vezes dificulta a comunicação 

com o “outro”.  Alguns elementos do grupo apresentam dificuldades em respeitar e aceitar as regras da 

sala. 
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A resolução de conflitos entre as crianças passa, por vezes, por empurrões, “bater” e, por vezes, 

morder, onde o adulto ainda tem o papel preponderante de mediador de conflitos. “O conflito é inevitável 

entre os membros de qualquer grupo de crianças verdadeiramente participativo; não deve ser, e 

provavelmente não pode ser, completamente eliminado” (Formosinho, 1999:22). 

Na hora de arrumar a sala ainda existe alguma dificuldade, pelo que tentam sempre passar a tarefa 

para outro colega ou deixando para os adultos, no entanto há algumas crianças que arrumam aquilo com 

que brincam. 

No que diz respeito ao refeitório estas já comem de forma autónoma necessitando apenas do apoio 

do adulto em alguns momentos. 

 

 

44  ––  FFUUNNDDAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  OOPPÇÇÕÕEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  

Quando me virem coberto de tinta  

Ou a pintar, ou a esculpir e a moldar barro  

Não digam que estou só a brincar  

Porque a brincar, estou a aprender  

A aprender a expressar-me e a criar  

Um dia, posso vir a ser artista ou inventor. 

(Anita Wadley) 

 

 

A frequência da criança na creche constitui uma das suas primeiras experiências num sistema 

organizado e exterior ao seu círculo familiar, onde a criança é integrada e onde se pretende que a criança 

desenvolva determinadas competências. 

Segundo Portugal (1998) as crianças necessitam que lhes seja dada atenção ao nível das suas 

necessidades psicológicas e físicas, que permaneçam numa relação com alguém em quem confiem, num 

ambiente seguro, saudável e adequado ao nível de desenvolvimento de cada criança. Devem ainda ser 

criadas oportunidades de interação com outras crianças, assim como dar-lhes liberdade para explorar 

utilizando os seus sentidos (p. 208). 

De acordo com a mesma autora existem 10 princípios educativos em creche. São eles: 

1) As crianças devem ser envolvidas nas coisas que lhes dizem respeito; 

2) Investir em tempos de qualidade, de modo a procurar estar sempre disponível para as crianças; 

3) Aprender a não subestimar as formas únicas de comunicação de cada criança e ensinar-lhes as suas; 

4) Investir tempo e energia para construir uma pessoa “total”; 



 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CRECHE 

 

IMP.062/A 
Página: 8/12 

5) Respeitar as crianças, dando-lhes o devido valor e ajuda-las a reconhecer e a lidar com os seus 

sentimentos; 

6) Ser sincero em relação aos nossos sentimentos para com as crianças; 

7) Modelar os comportamentos que se pretende que tenham; 

8) Reconhecer os problemas que vão surgindo como oportunidades de aprendizagem e deixar que as 

crianças resolvam as suas próprias dificuldades e os seus problemas; 

9) Construir um ambiente de segurança através da confiança; 

10) Procurar promover um desenvolvimento de qualidade em cada fase etária, mas sem apressar a 

criança a atingir determinadas fases de desenvolvimento. 

Depois de analisar e descobrir as dificuldades e potencialidades deste grupo proponho-me a fazer uma 

intervenção que tenha em conta o desenvolvimento afetivo, físico e intelectual, tendo sempre em atenção 

que os primeiros 36 meses de vida de uma criança são particularmente os mais importantes. 

 A nível dos termos metodológicos posso dizer que não existe nenhuma metodologia de trabalho 

específica a ser seguida, de modo que cruzamos diferentes perspetivas vendo as possibilidades que nos 

oferecem. Como tal pretendemos ter um ambiente organizado e devidamente equipado com materiais que 

sejam apelativos, estimulantes e interessantes para as crianças, incentivar à autonomia e independência 

dentro da sala respeitante à escolha de atividades a desenvolver e de materiais. É nosso objetivo 

proporcionar um ambiente que ajude a diminuir conflitos e que valorize a resolução de problemas, assim 

como uma aprendizagem ativa, através das quais as crianças aprendam pela e através da ação. Manter uma 

articulação constante com as famílias e dar visibilidade a algumas festividades, ocasiões especiais e temas. 

 Gostamos de uma pedagogia estruturada e organizada em redor de pequenos projetos que tenham 

como base a atividade lúdica que é característica desta faixa etária e, que se articulem entre si de modo a 

dar resposta às necessidades individuais de cada criança e que permitam múltiplas possibilidades de apoio 

à aprendizagem. 

 Estes projetos podem ser de curta duração e que terminam num determinado espaço de tempo, ou 

então, projetos que continuam mesmo após as reformulações necessárias. Estes podem partir da iniciativa 

da criança ou surgir como nossa proposta. 

Será nosso papel mobilizar o conhecimento e as competências necessárias ao desenvolvimento de 

um currículo integrado, no âmbito da Expressão e da Comunicação e do Conhecimento do Mundo. 

A Formação Pessoal e Social é uma área transversal, dado que todas as componentes curriculares 

deverão contribuir para promover nas crianças atitudes e valores que lhes permitam tornarem-se cidadãs 

conscientes e solidárias, capacitando-as para a resolução dos problemas da vida. Será para nós uma área 

prioritária. 
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A acompanhar a nossa ação educativa durante o ano letivo teremos os documentos normativos que 

fazem parte da qualidade em creche. 

 

 

55  ––  EESSTTRRAATTÉÉGGIIAASS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  PPAARRAA  OOPPEERRAACCIIOONNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

O presente Projeto Pedagógico irá ser operacionalizado pelas seguintes estratégias e métodos: 

- Atividades dirigidas planificadas; 

- Atividades dirigidas não planificadas; 

- Atividades espontâneas; 

- Atividades de grupo; 

- Atividades individuais; 

- Plano Anual de Atividades; 

- Observação individual das crianças; 

- Registos de observação e avaliação de cada criança; 

- Estimulação do desenvolvimento e crescimento de cada criança enquanto ser único e socialmente 

integrado; 

- Interação e trabalho de equipa com as famílias. 
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FAMÍLIA 

DIAS 

FESTIVOS 

CINCO 

SENTIDOS 

ESTA-

ÇÕES DO 

ANO 

CORES 

TEMAS A 

DESEN-

VOLVER 

66  ––  TTEEMMAASS  AA  DDEESSEENNVVOOLLVVEERR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

77  ––  PPLLAANNOO  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO//IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  

A avaliação dos Planos Individuais (PI) de cada criança será feita em janeiro e em junho e apresentada 

aos pais através de uma reunião individual. 

As ações de formação (sensibilização) na área de parentalidade estão agendadas para as seguintes 

datas: 

- “Segurança Infantil” realizada no dia 27 de setembro de 2016; 

- As restantes ainda em datas a definir. 
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88  ––  RREECCUURRSSOOSS  ((HHUUMMAANNOOSS,,  FFÍÍSSIICCOOSS,,  FFIINNAANNCCEEIIRROOSS  EE  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOOSS))  

HHUUMMAANNOOSS::  

CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  EEQQUUIIPPAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA  

NNÚÚMMEERROO  DDEE  

EELLEEMMEENNTTOOSS  
IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  FFUUNNÇÇÃÃOO  OOBBSSEERRVVAAÇÇÕÕEESS  

1 Sara Pereira Educadora de Infância 

Em substituição à 

educadora Mª Vitória 

Ventura 

2 

Teresa Lopes 
Auxiliar de Ação 

Educativa 
  

Cátia Almeida 
Ajudante de Auxiliar de 

Ação Educativa 

Redução de horário por 

amamentação 

  

FFÍÍSSIICCOOSS    

- 1 sala de atividades 

- 1 refeitório 

- 1 dormitório 

- Espaço exterior 

 

 

99  ––  CCAALLEENNDDAARRIIZZAAÇÇÃÃOO,,  HHOORRÁÁRRIIOOSS,,  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIDDAADDEE  CCOOMM  OOUUTTRROOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  

A creche funciona de segunda a sexta feira das 7:30 às 19:00. 

 

 

1100  ––  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  DDIIVVUULLGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCOO  

As estratégias de divulgação do Projeto Pedagógico adotadas pelo CSPNSFátima são: 

- Reuniões de pais (gerais e individuais sempre que se justifiquem); 

- Site da instituição; 

- O Projeto Pedagógico poderá ser solicitado, pelos pais, em suporte de papel, à responsável da sala, assim 

como na secretaria do CSPNSFátima. 
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