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Introdução 

 

O objetivo principal deste projeto é proporcionar às crianças um desenvolvimento global de forma 

lúdica, harmoniosa e pedagógica, respeitando o ritmo de cada criança. 

 A primeira infância é simultaneamente a fase mais crítica e vulnerável no desenvolvimento de qualquer 

criança. É nos primeiros anos de vida que se estabelecem as bases para um desenvolvimento intelectual, 

emocional e moral da criança. A creche pode ser importante para o desenvolvimento da criança, pois deve 

ser o prolongamento da família em termos de cuidados e estímulos afetivos e cognitivos. O nosso objetivo é 

proporcionar à criança todos os cuidados básicos e afetivos tendo em conta o ritmo próprio de cada criança. 

Os cuidados de alimentação, de higiene e o sono podem ser considerados um período em que a criança 

recupera energias, são alguns dos cuidados que os adultos que interagem com a criança podem e devem 

oferecer com grande qualidade. 

A creche deve proporcionar à criança o desenvolvimento das suas atividades lúdicas, manifestando o 

reconhecimento das suas capacidades e necessidades de espaço. Pretendemos facilitar e dar pistas ás crianças 

para que elas possam utilizar os seus meios , os aperfeiçoem , os variem e os enriqueçam à medida que vão 

assimilando novas aquisições. A nossa intervenção deve ser sempre consciente e ter a finalidade de apoiar, 
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estruturar, estimular e/ou modificar uma situação, atitude ou ação que vise a construção da própria criança  

econstante harmonia consigo e com os outros. 

Partimos do princípio de que uma Creche deve ser um local onde “a criança muito pequena recebe 

cuidados que ajudam o seu desenvolvimento emocional, intelectual, social e físico” e em que as suas 

necessidades básicas são asseguradas por passoal competente (GRANGER, Mª. José, Guia para a Montagem 

e Funcionamento de uma Creche). De acordo com esta autora, a creche deve “oferecer às crianças o 

ambiente que substitui o meio familiar, onde (…) será possível desenvolverem-se em todos os domínios”. 

Como prolongamento da família, e entre necessidades a que deve dar resposta, a Creche deve providenciar 

oportunidades de atividades de sono e repouso. 

Tendo em conta que a Creche deve ser organizada de acordo com uma intencionalidade educativa 

muito própria, procuramos contrariar a tradicional ideia de “ depósito de crianças”, abordando temáticas 

como: a organização do ambiente educativo, gestão das rotinas, o desenvolvimento da autonomia e das 

construções de relação afetiva, entre outras de igual importância, favorecendo a colaboração com a família 

na sua educação e formação. 
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Breve Historial da Instituição 

A Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa, foi criada em 1988 mas somente em 1991 foi aprovado o seu 

Compromisso e reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social e Utilidade Pública pela Direção 

Geral da Segurança Social. Depois podemos apresentar a sua candidatura ao PIDDAC, tendo como projeto de 

intenções: a construção da sua Sede Social e Lar da Terceira Idade e uma Creche. 

Depois da aprovação da candidatura da Sede e do Lar para 30 Idosos, em 1999 mas sem a Creche, as obras 

iniciaram-se em Janeiro de 2000 e concluídas em Setembro de 2001. Entrou em funcionamento em Janeiro de 

2002. Nesta altura, já estava no terreno o apoio domiciliário aprovado para 20 utentes e neste momento já 

ultrapassamos as 3 dezenas. De referir, que este serviço social é prestado duas vezes por dia, com refeições 

quentes e frias e todos os dias do ano.  

Depois, em 2003 nova candidatura para a Creche mas por falta de verbas, não foi contemplado. Esta seria 

dotada em 2006, pelo Programa – Pares I, mas só Creche para 33 crianças dos 3 aos 36 meses.  

A construção iniciou-se em Abril de 2008, sendo concluída em Fevereiro do ano corrente. Equipamento 

social muito bem dimensionado, com um berçário e sala parque, para 8 crianças dos 3/4 meses até à aquisição de 

marcha, isto é, até andar; uma sala para 10 crianças, desde a aquisição de marcha, mais ou menos, de um aos dois 

anos e outra para 15, até aos 36 meses. Com cores alegres e materiais técnico-pedagógicos adequados às idades 
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no de cada espaço, e equipamentos para brincadeira no exterior, colocados em 100 m2 de piso anti-queda está 

rodeado de espaço aberto e relvado. Aqui, neste ambiente, as crianças podem iniciar e desenvolver processos de 

sociabilização e aprendizagem, até porque este equipamento fica enquadrado num Campus Social, onde podem 

interagir com os idosos do Lar, com utentes de da Unidade de Cuidados Continuados ou outras pessoas que aqui 

trabalham. 

De referir que os recursos humanos, educadores e auxiliares de ação educativa, são dotados de formação 

específica o que à partida é garantia de sucesso.  

A creche, estrutura que a Vila de Sabrosa não possuía, foi inaugurada no passado dia 1 de Junho, tem 

horário especial de funcionamento de Segunda a Sexta-feira, das 7 horas e 45 às 19 horas e 15. 

Ainda temos algumas vagas nas salas de 12 a 24 e de 24 a 36 meses e, em processos a analisar caso a caso, 

poder-se-á pensar em transporte. 

 

 

 



Pintar o Futuro…   

Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa – Creche 

Projeto Educativo e Pedagógico  

   Triénio 2015/2018 

 

7 

Caracterização do Meio 

Apesar de somente ser Concelho desde 6 de Novembro de 1836, todo o território de Sabrosa está pejado de 

vestígios da ocupação de diferentes povos e culturas, sendo alguns dos mais antigos os que remontam à Pré – 

história recente. 

Foi precisamente durante este período que se construíram as dezenas de mamoas, estruturas funerárias 

neolíticas, que foram identificadas no nosso território e das quais se destaca a Mamoa 1 Madorras, na Serra da 

Padrela (Arcã), pela sua monumentalidade e qualidade de preservação. 

Também a Idade do Ferro nos deixou vestígios na forma de Castros, como o da Sancha ou Castelo dos 

Mouros, em Sabrosa e o Castro de S. Domingos de Provesende, localizados em sítios com boa visibilidade e boas 

defesas naturais que eram depois reforçadas com a construção de fossos e várias ordens de muralhas. 

O Castro de Sabrosa terá sofrido ainda um processo de romanização, atestado pelo espólio encontrado do 

qual se destacam algumas moedas e uma epígrafe dedicada a Júpiter. No Concelho existia ainda um cemitério 

lusitano – romano localizado na Freguesia de Provesende (Quinta da Relva), classificado como património de 

interesse público, mas destruído nos anos 50 por um arroteamento do terreno para plantação de uma vinha. 
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A maioria das povoações pertencentes ao Concelho de Sabrosa remontam à Idade Média, pertencendo assim 

a concessão dos respetivos forais ao início da dinastia Afonsina, embora as suas origens sejam anteriores a 1143 

(Fundação de Portugal), como é o caso de Provesende. Deste período restam ainda algumas sepulturas paleo - 

cristãs escavadas na rocha, localizadas na proximidade dos seguintes locais: Arcã, Vilar de Celas, Paredes, 

Provesende e Donelo. 

O modo de vida destas famílias nobres pode ser hoje imaginado partindo da observação dos inúmeros 

solares e casas brasonadas que se distribuem pelo Concelho, podendo ser apreciados em quase todas as 

povoações. 

Com a prosperidade económica conseguida em virtude da produção e comércio de vinho, foi reforçado o 

poder e influência dessa nobreza levando a uma proliferação dos solares no século XVIII. Este arranque 

económico-social deveu-se sobretudo à criação, em 1756, da Região Demarcada do Douro, primeira no mundo, e 

à fundação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro por Marquês de Pombal. 

De todas as freguesias que constituem atualmente o concelho de Sabrosa, apenas Parada do Pinhão, S. 

Lourenço de Ribapinhão e Torre do Pinhão não fazem parte da Região Demarcada do Douro. 
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Sabrosa, sede concelho, tem uma área de 180km2, pertencentes ao Distrito de Vila Real, tem uma 

configuração oblonga, orientada no sentido Norte/Sul, com o comprimento máximo de 40km2 e uma largura de 

8km2. 

A sua situação geográfica no Distrito de Vila Real e na Região de Trás - os - Montes, e os seus cerca de 

157km2, distribuídos por 15 freguesias, com cerca de 40hab/km2, limitado a Norte pelos concelhos de Vila Pouca 

de Aguiar, e Nascente com o Rio Pinhão, a poente pelos concelhos de Vila Real e Peso da Régua, e a Sul pelo 

internacional Rio Douro, não negam a sua situação rural, onde a quase totalidade do distrito vive nessa situação, 

com exceção de alguns núcleos urbanos, como são os casos de Vila Real e Peso da Régua. 

Sabrosa é um concelho com duas realidades geológicas muito distintas que ao longo do tempo 

influenciaram a paisagem e o modo de vida das suas gentes, a Norte onde impera o granito é cultura de cereais, de 

pinheiros e da extração da pedra que subsistem a maioria das pessoas, enquanto no Sul dominado pelo xisto é a 

cultura da vinha, que se estende pelos socalcos, que dá trabalho aos homens. 

O concelho de Sabrosa encontra-se servido pelo IP4, com um nó de ligação a Norte, na freguesia de Parada 

do Pinhão, o que trouxe grandes vantagens ao concelho, uma vez que desta forma, se depara com uma maior 

facilidade de deslocação. Por outro lado, o concelho é servido pela EN que liga o concelho de Sabrosa aos 

concelhos de Alijó e Vila Real. 
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No Concelho subsistem ainda alguns artesãos dedicados que trabalham nas áreas das rendas, tanoaria, 

cestaria, marcenaria tamancaria e queijaria. Como Concelho transmontano que é, também em Sabrosa, se pode 

apreciar a boa gastronomia de onde se salientam o cabrito assado com arroz de forno, o cozido à portuguesa, a 

bola de carne, os enchidos tradicionais, o pão de ló, as cavacas altas e as cavaquinhas e naturalmente os 

excelentes Vinhos do Douro e Vinhos do Porto. 

 No século XV, a documentação relativa a legados e valimentos surge com mais intensidade, denotando a 

existência de famílias nobres; é também um concelho com inúmeros exemplos de solares e casas brasonadas, 

espalhadas um pouco por todo o concelho, como por exemplo a casa da Pereira onde terá nascido Fernão 

Magalhães e a casa de Miguel Torga. 

Fernão Magalhães, o grande navegador português que se aventurou a desbravar os oceanos para Ocidente 

do mundo até então conhecido, nasceu em Sabrosa no ano de 1480. Como não viu reconhecidos pela coroa todos 

os seus bons serviços prestados a Portugal, foi oferecer-se aos reis de Castela. Em 1517 encontrava-se em Sevilha 

acompanhado do Cosmógrafo Rui Faleiro, propondo-se a atingir as Molucas, por caminhos vedados aos 

portugueses pelo Tratado de Tordesilhas. Carlos V aceitou o convite, assinando com eles o contrato em 1518. 

Faleceu em Mactan, nas Filipinas, em 7 de  Abril de 1521 durante uma luta tribal, tendo a viagem de circum – 

navegação sido concluída por Sebastião del Cano que aportou em Espanha em 1522, apenas com um navio e 18 
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homens. Ficou a dever-se a Fernão de Magalhães a ideia e a execução da mais arriscada viagem marítima da 

História.  
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Miguel Torga, poeta, ficcionista e ensaísta. É o pseudónimo literário do médico Adolfo Correia da Rocha, 

nascido em S. Martinho de Anta, aldeola perdida na província nordestina de Trás-os-Montes. Aos 13 anos 

abandona o Seminário de Lamego para embarcar para o Brasil, onde vive cinco anos com um tio, trabalhando 

numa fazenda (Minas Gerais). Regressando a Portugal, completa em três anos o curso dos liceus, matriculando-se 

depois na Faculdade de Medicina de Coimbra, onde, em 1933, finaliza o curso. em 1939, fixa-se definitivamente 

em Coimbra. A partir de 1927, Torga associa-se a alguns camaradas (José Régio, João Gaspar Simões, Casais 

Monteiro, Vitorino Nemésio, Branquinho da Fonseca e Carlos Queiroz entre outros) que, através da revista 

Presença aderiram à Revolução Modernista. Em 1930, porém, rompe definitivamente com a Presença por duas 

vezes mais, intentou poetizar em grupo (as revistas Sinal, em 1930 e, mais tarde, Manifesto), mas acabou por 

desistir quando concluiu que a autenticidade poética é demasiado sublime e exige o máximo de pureza e 

fidelidade pessoal. 

Em 1934, aos 27 anos, Adolfo Correia Rocha autodefine-se pelo pseudónimo que criou, "Miguel" e 

"Torga". Miguel, em homenagem a dois grandes vultos da cultura ibérica: Miguel de Cervantes e Miguel de 

Unamuno. Já Torga é uma planta brava da montanha, que deita raízes fortes sob a aridez da rocha, de flor branca, 

arroxeada ou cor de vinho, com um caule incrivelmente retilíneo. A sua campa rasa em São Martinho de Anta tem 

uma torga plantada a seu lado, em honra ao poeta. 
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Para além, destes vestígios históricos Sabrosa possui também várias instituições de interesse público, como 

por exemplo, a Adega Cooperativa de Sabrosa, o Agrupamento Vertical de Escolas, a Associação Desportiva e 

Cultural SABRO, a Associação Miguel Torga, a Câmara Municipal, o Centro de Saúde, a Cruz Vermelha – 

Núcleo de Sabrosa, a Fundação Patronato Santo António e a Santa Casa de Misericórdia, entre outras.    

Caracterização da instituição 

 

A Creche da Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa, destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 

3 e os 36 meses. A instituição funciona com lotação para 33 crianças, estando estas divididas por 3 salas, 

distribuídas da seguinte forma: 

 

 

Creche / Salas 

 

Idades 

 

Nº de Crianças 

Berçário Dos 3 meses á aquisição 
da marcha 

8 

Sala I Dos 12 aos 24 meses 10 

Sala II Dos 24 aos 36 meses 15 
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Instalações 

Funciona em instalações próprias, num edifício construído de raiz, na Av. General Alves Pedrosa, nº 1, inserida 

numa zona escolar, calma e pouco movimentada.  

A creche dispõe de: 

- Um espaço interior amplo, luminoso e arejado, com: 

* Uma sala de berçário; 

* Uma sala parque; 

* Duas salas de atividades; 

* Uma sala de refeições; 

* Instalações sanitárias de crianças; 

* Uma sala de higienização (fraldário); 

* Duas copas, sendo uma de leites; 

* Uma área isolável; 

* Uma área de acolhimento/administrativa; 

* Duas salas de arrumos; 

* Vestiários masculinos e femininos; 

* Instalações sanitárias para homens e senhoras; 
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* Uma sala de pessoal: 

* Um gabinete de direção técnica, 

    * Um espaço exterior com parque infantil e jardim circundante. 
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Funcionamento geral da Instituição 

 

Funciona todos os dias úteis, com um horário de funcionamento das 07:45 até às 19:15 horas, podendo haver 

lugar a prolongamento caso solicitado por 30% ou mais dos encarregados de educação. 

Direção 
 

Provedor 

Vice - Provedor 

Tesoureiro 

Secretário  

Vogal 

 
Equipa 
 

Composta por 2 Educadores de Infância, 3 Auxiliares da Acção Educativa e 1 Encarregada de Serviços Gerais.  
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Direção Técnica 
 

� Coordenação do trabalho dos Educadores para que cada uma siga na linha de atuação comum, sem prejuízo 

da autonomia técnica e profissional, fazendo cumprir um programa que visa dar resposta às necessidades 

globais das crianças; 

� Orientar as Assistentes e Auxiliares e sensibilizá-las para as necessidades das crianças e para o trabalho dos 

Educadores; 

� Proporcionar bom ambiente de trabalho e estreitamento das relações 

          Família/Creche; 

� Participar ativamente na gestão e direção dos serviços que coordena; 

� Colaborar no recrutamento do pessoal; 

� Promover a participação em ações de formação para todo o pessoal; 

� Promover reuniões da equipa pedagógica, a realizar preferencialmente;  

          nos períodos de interrupção letiva, e reuniões gerais de todo o pessoal 

          sempre que entender necessário; 

� Promover reuniões com as famílias. Decidir em todos os assuntos que lhe sejam delegados, bem como em 

todas as situações que imponham uma intervenção imediata; 

� Submeter à apreciação superior os assuntos que excedam a sua competência. 



Pintar o Futuro…   

Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa – Creche 

Projeto Educativo e Pedagógico  

   Triénio 2015/2018 

 

18

 
Auxiliares de Ação Educativa 
 
 

� Aceder às necessidades das crianças segundo orientação dos Educadores; 

� Zelar pelo bem-estar e segurança das crianças, bem como do material, sob a orientação das educadoras; 

� Atendimento às entradas e saídas das crianças, sob orientação direta e permanente de pelo menos um 

educador; 

� Assegurar o apoio ao repouso das crianças; 

� Assegurar o funcionamento do Refeitório (almoços e lanches); 

� Tratar da higiene e gestão de stocks da roupa da Creche. 
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Princípios, valores e objetivos do projeto 

 

Preâmbulo 

 

Os primeiros anos de vida correspondem a uma fase de crescimento e a um reconhecimento e adaptação ao 

mundo exterior que a criança procura conhecer através dos sentidos. 

Entender e respeitar cada etapa que o bebé vai atingindo, proporcionando apoio e demonstrando 

compreensão é permitir que o seu desenvolvimento aconteça de forma harmoniosa. 

A característica mais marcante desta idade é o jogo funcional, onde a repetição de ações pelo simples 

prazer de realiza-las gera aprendizagem e aperfeiçoamento progressivo. 

A linha de atuação para estas idades baseia-se, pois, nos seguintes princípios: 

• Respeito pelo bebé como enquanto ser humano e pessoa única, ajudando-o a reconhecer e a lidar com os 

seus sentimentos; 

• Valorização das formas de comunicação únicas de cada bebé; 

• Reconhecimento dos problemas como forma de aprendizagem, estimulando o bebé a resolver as suas 

dificuldades; 
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• Respeito pelos ritmos próprios de cada bebé, promovendo a qualidade do desenvolvimento, pois nesta fase 

etária as mudanças ocorrem muito mais rapidamente que em outro período da vida; 

• Respeito pela forma própria de aprendizagem do bebé, experimentando o ambiente através dos sentidos 

(vendo, saboreando, ouvindo, cheirando e sentindo) e através da interação social; 

• Respeito pela interligação de todas as áreas de desenvolvimento (cognitivo, social, emocional, físico e 

linguagem);   

• Cuidado, suporte e atenção plena ao bebé, reconhecendo que esta totalmente dependente dos adultos para 

satisfazer as suas necessidades; 

• A atuação é pautada pelo conhecimento das características e necessidades de cada grupo etário. 
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Organização e gestão do Tempo e das Atividades 

  

“O tempo educativo tem, em geral, uma distribuição flexível, embora corresponda a momentos que se 

repetem com uma certa periodicidade. A sucessão de cada dia ou sessão tem um determinado ritmo existindo, 

deste modo, uma rotina que é educativa porque é intencionalmente planeada pelo educador e porque é conhecida 

pelas crianças que sabem o que podem fazer nos vários momentos e prever a sua sucessão, tendo a liberdade de 

propor modificações. Nem todos os dias são iguais, as propostas do educador ou das crianças podem modificar o 

quotidiano habitual. (…) O tempo educativo contempla de forma equilibrada diversos ritmos e tipos de atividade, 

e diferentes situações – individual, com outra criança, com um pequeno grupo, com todo o grupo e permite 

oportunidades de aprendizagem diversificadas, tendo em conta as diferentes áreas de conteúdo”.1  

  

Por isso se torna tão importante e essencial realizar planos a longo e curto prazo pois, à medida que vamos 

realizando atividades com as crianças e que vamos contactando com elas vamos conhecendo melhor os seus 

ritmos, interesses, necessidades e vamos poder planificar de acordo com eles.  

                                                           
1Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, pág. 40 
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Assim, podemos saber os momentos do dia em que a criança se encontra mais disponível para realizar atividades 

que envolvam um ritmo mais relaxante ou mesmo um ritmo de maior atividade. 

 Ao planificar devemos fazê-lo tendo em conta que as crianças ao longo do dia devem realizar diferentes 

tipos de atividade que não exijam ritmos iguais. Por exemplo, devemos ter em atenção que as crianças depois de 

realizarem uma sessão de movimento devem realizar uma atividade com um ritmo diferente desta que seja mais 

calma e que permita à criança voltar a um ritmo normal como por exemplo uma história. 

 

As Rotinas: 
 

A gestão do tempo de atividades no Jardim de Infância é organizada basicamente por atividades orientadas, 

de livre escolha e pelas rotinas, estas últimas que são atividades que são repetidas com regularidade e são 

momentos que transmitem às crianças segurança e confiança, pois quando estas adquirem os hábitos de rotina, 

conseguem orientar-se melhor, adaptando-se melhor ao dia a dia do Jardim-de-Infância. 

As atividades de rotina desenvolvem na criança autonomia e responsabilidade e também uma melhor noção 

de tempo, além de outras aprendizagens. 

As rotinas são referências temporais para as crianças. 
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“As referências temporais são securizantes para a criança e servem como fundamento para a compreensão do 

tempo: passado, presente, futuro; contexto diário, semanal, mensal, anual.”  2 

 

As atividades de rotina são determinadas por horários, que costumam ser fixos, mas devem ser flexíveis de 

mudança pois nem sempre é possível cumprir tudo de acordo com o previsto, porque por vezes acontece algo que 

não o permita, ou o tempo planeado para determinada atividade foi pouco ou demasiado. Tendo estas crianças 

idades de dois e três anos requerem algumas rotinas como a muda de fraldas e a hora do sono, sem contar com a 

hora de almoço e lanche.  

As rotinas são muito importantes nesta fase de desenvolvimento da criança: 
 

• São geradoras de segurança para o bebé e devem incluir todos os aspetos do seu bem - estar físico; 

• São uma componente importante do dia do bebé, pois proporcionam experiencias de aprendizagem a todos 

os níveis; 

• Em casos especiais podem mesmo ser utilizadas como estratégia para atingir os objetivos; 

• Orientadas para cada bebé, considerando a higiene e alimentação de cada um; 

• Programadas, mas flexíveis; 

                                                           
2 Ministério da Educação. (1997). “Orientações Curriculares: para a Educação Pré-escolar”. Ministério da Educação; Departamento da Educação Básica, 
Núcleo da Educação Pré-Escolar. 



Pintar o Futuro…   

Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa – Creche 

Projeto Educativo e Pedagógico  

   Triénio 2015/2018 

 

24

• Utilizadas para promover e aprofundar a relação interpessoal; 

• Oportunidades de estimulação e aprendizagem. 

 
 
 

As Livres: 

“ Estas atividades permitem que as crianças escolham o que desejam fazer, desde que o ambiente em termos 

de materiais e espaços o permita (…) este é o momento adequado para interações e observações significativas do 

adulto junto às crianças. È importante que nos períodos dos jogos de livre escolha as crianças tenham o tempo 

para construir a brincadeira e desenvolvê-la.”3 (BARBOSA, Maria Cármen Silveira e Horn, Maria da Graça 

Souza, 200:68,69) 

 

São atividades que as crianças realizam livremente, sem que alguém as esteja a orientar. 

 

 
 
 

                                                           
3 (BARBOSA, Maria Cármen Silveira e Horn, Maria da Graça Souza, 200:68,69) 
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As Orientadas: 

 

“São cuidadosamente planeadas por nós, Educadores, assentam em bases teóricas sólidas, respondem aos 

interesses e necessidades da criança, e ocupam um lugar privilegiado, bem como um estatuto de grande 

importância no decorrer do dia-a-dia do Jardim de Infância.”4  

“Geralmente são organizadas pelo adulto e propostas para todo o grupo. Estas ocasiões são importantes para 

se trabalhar a atenção, a concentração e a capacidade de as crianças de atenderem às propostas feitas 

coletivamente.”5  

 

São atividades organizado pelo Educador, que devem ser realizadas tende por base os objetivos que pretende 

que as crianças atinjam. Exemplo: Histórias, canções, culinária…  

 
 
 
 
 

                                                           
4 FOLQUE, Maria da Assunção, 1989:17,18 
5 Ibidem, 18 
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O papel dos Pais, dos Educadores e Auxiliares 
 

Uma das funções do adulto na educação do bebé é a de favorecer a aprendizagem e assegurar que as suas 

vivências contribuem para o desenvolvimento de uma forma positiva. 

Isto é feito através da criação e manutenção de um ambiente fisicamente seguro, cognitivamente desafiador 

e emocionalmente estável. 

É durante esta fase que os bebés desenvolvem a confiança (ou desconfiança) e autonomia (ou a vergonha e a 

duvida). 

Desenvolvem a confiança quando as necessidades são prontamente atendidas – esta capacidade de confiar 

conduz á segurança e independência. 

A interação com os pais é, pois, importante nesta fase em que a transmissão de informação se mostra 

extremamente relevante. 
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Relacionamento afetivo 
 

O bebé tem necessidade de estabelecer laços afetivos: são estes laços que têm um efeito positivo no 

desenvolvimento, que lhe transmitem o sentimento de que é importante. Assim, comprometemo-nos a estabelecer 

esses laços com os bebés e com as famílias. 

 

Sensibilidade 

 
Existirá grande sensibilidade em relação às necessidades e ao potencial de cada bebé, aspetos a que se 

confere, sempre, prioridade. 

Através da observação e da vivência determinam-se as características de cada bebé e o seu estádio de 

desenvolvimento, de modo a adaptar-se-lhe o ambiente e o material. 
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Interações 
 

O bebé necessita do conforto e da confiança das interações físicas. Precisa de estar perto do adulto, precisa 

de colo, precisa que o abracem e o embalem. 

A auto-imagem e a auto-estima que o bebé vai desenvolvendo são influenciadas pela frequência e o tipo de 

interações que tem com os adultos. É extremamente sensível à comunicação não verbal e á forma como se fala. 

Podemos assegurar que as mensagens verbais e não verbais não sejam contraditórias. 

O bebé pode aprender respostas sociais positivas e comportamentos através da observação do comportamento do 

adulto. 

 

Respeito 
 

Cada bebé é um indivíduo com um potencial único. O bebé tem que ser compreendido individualmente nos 

seus interesses e preferências, embora por vezes seja necessário impor certos limites. 

Os seus comportamentos têm que ser encorajados e deve haver uma comunicação bem clara sobre o que se pode e 

o que não se pode fazer. 

 
Cooperação Pais / Educadores 
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Pais, educadores assistentes e auxiliares devem trabalhar como uma equipa dinâmica e participativa, pois 

tudo na vida do bebé está interligado. 

Os pais podem obter informação através de conversas informais, no dia a dia, e observando os técnicos a cuidar 

dos seus bebés, mas as reuniões formais são também importantes para a passagem de informação. 

Através da comunicação, preferencialmente direta e diária, desenvolve-se o respeito mútuo, e todas as 

partes reconhecem a sua contribuição para o desenvolvimento do bebé. Pais, educadores assistentes e auxiliares 

assegurarão que a adaptação se processe da forma mais suave possível, e adequada a cada bebé. 

 

Avaliação 
 
 
A avaliação representa uma forma privilegiada de acompanhar o desenvolvimento deste projeto, 

constituindo também um objeto de ponderação, qualitativa e quantitativa dos resultados obtidos. A avaliação é 

assim, um estímulo para a mudança ponderada. 

 

Meios a utilizar:  

• Reuniões com os pais/encarregados de educação; 

• Reuniões mensais de Educadores; 
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• Questionário anual de Avaliação da Satisfação dos Pais; 

• Avaliação anual de desenvolvimento das crianças; 

• Avaliação anual do Projeto Educativo no termo do ano letivo. 

 
Projeto pedagógico 

 
 
Contextualização 

 
 
O Projeto Pedagógico em Creche faz sentido quando é pensado tendo em consideração o carácter único de 

cada bebé. Assim sendo, o Projeto Pedagógico será direcionado a cada bebé. Sendo assim, o Projeto Pedagógico 

será direcionado a cada criança, pois a generalização não faz sentido. 

  Este projeto assenta na observação cuidada e individualizada das necessidades de cada um, em todas as áreas 

do seu desenvolvimento, para proporcionar as experiências adequadas, utilizando estratégias várias, que ajudarão 

cada bebé a encontrar o seu caminho de desenvolvimento, sustentado na construção da sua autonomia e auto-

estima. 
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Linhas de atuação 
 
 

O bebé precisa de uma relação afetiva com o adulto; só ela permitirá ao bebé ir experimentando a 

liberdade, dentro dos limites e num ambiente de confiança e respeito. 

O bebé precisa de: 

• Segurança; 

• Possibilidade de poder começar a fazer escolhas e sentir independência; 

•  Adultos disponíveis para o confortar e brincar e que lhe proporcionem o afeto, a alimentação, a higiene, 

bem como a confiança, quando necessário. 

 

 
Ambiente físico 
 

O ambiente deve ter em consideração as necessidades do bebé aos mais diversos níveis – físico, cognitivo, 

da linguagem, social e emocional. 

O bebé aprende a confiança num ambiente estável que lhe proporcione oportunidade de antecipação e de 

escolha. 
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Um bom ambiente para o bebé deve: 

 

• Proporcionar experiências para os diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades; 

• Permitir ao bebé ser criativo e fazer experiências; 

• Proporcionar oportunidades de tomar decisões e fazer escolhas; 

• Ser seguro, mas proporcionar desafios físicos, cognitivos e sociais; 

• Ter material e mobiliário apropriado à idade e tamanho dos bebés, que seja adaptável e que favoreça a 

criatividade e independência; 

• Ter um espaço no chão onde o adulto possa brincar com o bebé; 

• Ser luminoso e arejado; 

• Ser limpo e funcional. 
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Características das várias fases de desenvolvimento do Bebé 
 
  
Atividades a desenvolver e material a utilizar: 
 
 
 
Dos 4 aos 6 meses 
 

Decorridos os primeiros 3 meses, período em que há uma espécie de reconhecimento inicial, o bebé começa 

a aperfeiçoar a sua comunicação social e, para isso, observa com grande interesse as caras das pessoas. 

Evolui também o processo de diferenciação entre o seu mundo interno e externo. 

Em relação à área motora e de coordenação ocorrem avanços significativos: os membros adquirem maior 

flexibilidade, permitindo níveis superiores de mobilidade (por ex. os braços já se deslocam à procura dos objetos, 

segurando-os e levando-os à boca para os explorar, utilizando ambas as mãos). 

O bebé sente prazer em emitir e ouvir os seus próprios sons. 

É neste período que o bebé inicia o seu processo de exploração do ambiente. 
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Características do bebé de 4 a 6 meses 

 

Desenvolvimento motor Desenvolvimento 
Social /emocional 

Desenvolvimento Intelectual 

■ Levanta a cabeça e o tronco 
quando deitado de barriga para 
baixo; 
■ Fixa os dois olhos na 
mesma direcção; 
■ Segue o movimento de um 
objecto ou pessoa com os olhos; 
■ Agarra o brinquedo ou o dedo 
que se lhe estende; 
■ Agita os braços e as pernas; 
■ Vira-se na cama; 
■ Senta-se com apoio; 
■ Dorme entre 14 a 17 horas por 
dia. 

■ Chora com lágrimas; 
■ Gosta de ser tocado e abraçado; 
■ Acusa os barulhos; 
■ Devolve o sorriso; 
■ Corresponde a jogos de esconde 
– esconde. 

■ Explora objectos com a boca; 
■ Brinca com os dedos das mãos e 
dos pés; 
■ Reage ao som da voz; 
■ Volta a cabeça em direcção a 
cores brilhantes e luzes; 
■ Reconhece o biberão ou o peito. 
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Material a utilizar: 

 

• Mobiles e outros objetos para suspender para serem observados pelo bebé; 

•  Objetos e bonecos maleáveis e laváveis para pegar, manipular e morder; 

• Brinquedos sonoros – rocas, etc. 

 
 
 
Dos 7 aos 9 meses 
 

O bebé começa a entender as pessoas e os objetos como algo fora dos limites do seu próprio corpo – a 

consciência da existência de uma realidade externa torna-se cada vez mais clara. 

A mãe assume uma nova importância: a de “porto seguro” para aliviar a angústia e insegurança provocadas 

por este mundo externo cada vez mais identificado. 

A conquista do sentar sem apoio e a possibilidade de se movimentar sem ajuda são marcos importantes 

deste período – a possibilidade de gatinhar ou arrastar-se amplia de forma significativa o universo do bebé, 

embora alguns evoluam diretamente para a fase de ficar em pé. 

A comunicação verbal torna-se mais rica através da lalação. 
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Características do bebé de 7 aos 9 meses 
 

Desenvolvimento motor Desenvolvimento 
Social /emocional 

Desenvolvimento Intelectual 

■ Alcança o copo ou a colher 
quando está à mesa; 
■ Bebe pelo copo com ajuda; 
■ Gosta de pequenos pedaços de 
alimentos sólidos; 
■ Fecha a boca firmemente e volta 
a cabeça quando não tem muita 
fome; 
 
■ Rola de costas para barriga e de 
barriga para costas; 
■ Precisa de 2/3 sestas por dia; 
■ Desenvolve um ritmo para 
alimentação, evacuação, sono e 
vigília; 
■ Senta-se sozinho sem apoio e 
mantém a cabeça erecta; 
■ Põe-se na posição de 
gatinhar balançando para a frente e 
para trás; 
■ Transporta objectos de uma mão 
para a outra; 

■ Mostra medo de sítios altos 
como mesas ou escadas; 
■ Gasta o seu tempo olhando e 
observando; 
■ Reage diferentemente a pessoas 
estranhas; 
■ Emite sons e expressões faciais 
que observa; 
■ Mostra desagrado se lhe tiram 
um brinquedo; 
 
■ Grita, ri e palra; 
■ Gosta de cócegas e de ser 
tocado; 
■ Ri para a sua imagem no 
espelho; 
■ Dá os braços para que lhe 
peguem; 
■ Reage com ansiedade ao separar-
se dos pais. 

■ Chora de diferentes maneiras 
conformem tem dores, fome, se 
sente sozinho, etc; 
■ Vocaliza demonstrando 
descontentamento ou satisfação; 
■ Reconhece vozes familiares e 
sons variados; 
■ Fixa objectos; 
 
pequenos e dirige-se para eles; 
■ Segue com os olhos uma bola 
que rola; 
■ Procura brinquedos 
escondido debaixo de cestos, 
caixas, etc; 
■ Explora objectos tocando – os; 
abanando-os e batendo 
com eles; 
■ Palra expressivamente 
como se falasse; 
■ Gosta de deixar cair 
Objectos. 
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Material a utilizar: 
 

• Brinquedos coloridos de diferentes materiais e texturas; 

• Brinquedos de borracha para morder; 

• Brinquedos sonoros. 

 
 
 
 
Dos 10 aos 12 meses 

 

É uma fase extremamente ativa. O bebé começa a explorar o ambiente por conta própria, deparando-se com 

os limites impostos por obstáculos físicos ou pelo adulto. 

Com a capacidade de maiores habilidades motoras, o bebé faz várias experiências e começa a formar 

conceitos, nomeadamente sobre distância e altura. 

As mãos tornam-se eficazes neste período – o bebé segura objetos de vários tamanhos e formas sem 

dificuldade. A habilidade de formar uma pinça com os dedos polegar e indicador é um marco significativo do 

desenvolvimento. 

A comunicação social está bem ativa, começando a reunir as primeiras sílabas e geralmente entende a 

maioria das mensagens que lhe são ditas. É também comum a chamada “palavra – frase”. 
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Características do bebé de 10 aos 12 meses 
 

Desenvolvimento motor Desenvolvimento 
Social /emocional 

Desenvolvimento Intelectual 

■ Gosta de beber pelo copo; 
■ Começa a comer com as mãos; 
■ Abandona uma das sestas durante 
o dia; 
■ Continua a explorar tudo com a 
boca; 
■ Gosta de abrir e fechar portas; 
■ Gatinha bem; 
■ Tenta pôr-se de pé sozinho; 
■ Fica em pé apoiado; 
■ Anda com ajuda do adulto; 
■ Consegue fazer “pinça” com o 
polegar e o indicador. 
 

■ Imita acções de adulto como falar 
ao telefone; 
■ Responde ao seu nome; 
■ Gosta de se ver ao espelho; 
■ Expressa medo ou ansiedade 
perante estranhos; 
■ Dá brinquedos, mas quere -os 
imediatamente de volta; 
■ Apega-se a um brinquedo favorito 
ou à fralda; 
■ Empurra os objectos que não 
quer. 
 

 

■ Diz a primeira palavra; 
■ Dança ao som da música; 
■ Interessa-se por gravuras nos 
livros; 
■ Dá atenção às conversas; 
■ Bate palmas e diz adeus se 
estimulado; 
■ Gosta de meter objectos uns 
dentro dos outros. 
 

 

 

 
 
Linhas de atuação: 
 

•  Ajudar a desenvolver os sentidos de confiança e segurança; 
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•  Colocar os bebés sempre em lugares diferentes de modo a que eles possam ver os outros de diferentes 

ângulos; 

• Acariciá-los e pegar-lhes ao colo; 

•  Respeitar o seu horário natural; 

• Ter especial atenção à sua segurança; 

• Proporcionar-lhes brinquedos de cores vivas e brilhantes; 

• Providenciar um ambiente rico em sons; 

• Providenciar objetos variados para serem tocados, mordidos e explorados; 

• Ajudá-los a desenvolver o sentido de movimento e balanço; 

• Falar bastante e regularmente com eles; 

• Fazer jogos de esconde-esconde; 

• Proporcionar-lhes liberdade de movimentos; 

• Apoiá-los quando surgem pessoas estranhas. 

 
Material utilizado: 
 

•  Brinquedos com rodas para puxar e empurrar; 

• Bolas de pano ou plástico; 
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• Cubos de empilhar; 

• Livros com ilustrações coloridas e simples; 

•  Bonecos; 

•  Brinquedos sonoros; 

•  Tapetes e almofadas; 

•  Brinquedos de esconde-esconde. 

 

 
 
Dos 12 aos 18 meses 
 

Depois de fazer um ano, a criança entra numa nova etapa do seu desenvolvimento; vai realizando um nível 

de desenvolvimento mais elevado do que antes fazia num nível de desenvolvimento anterior. 

 No primeiro ano habituou-se a ver, escutar e dirigir o movimento das suas mãos; agora, ao conseguir manter 

se de pé e dar os primeiros passos vai interagir com projetos que encontra à sua volta, demonstrando 

intencionalidade.  

As principais conquistas nesta idade vão ser a capacidade da marcha, que vai proporcionar à criança um 

contacto mais livre e independente com o mundo que a rodeia, e a interação com os objetos, que vai potenciar o 

desenvolvimento da sua inteligência. 
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Características do bebé de 12 aos 18 meses 
 

 

Desenvolvimento motor 

 
Desenvolvimento 
Social /emocional 

 
Desenvolvimento Intelectual 

■ Produz sons com um instrumento; 
■ Dá um objeto; 
■ Tira qualquer peça de um 
encaixe; 
■ Gatinha com grande facilidade; 
■ Põe-se de pé, sem apoio, e dá uns 
passos com ajuda; 
■ Agarra um objeto; 
■ Caminha com mais segurança e já 
levanta menos os pés; 
■ Sobe escadas com ajuda; 
■ Trepa para a cadeira e depois 
senta-se; 
■ Dá pequenos saltos; 
■ Começa a ter ritmo e gosta de 
fazer movimentos relacionados com 
a dança. 

■ Higiene: Não controla os 
esfíncteres; 
■ Alimentação: Come alimentos 
moles; 
■ Comunica aos outros uma série 
de emoções (prazer, dor, medo, 
carinho); 
■ Repete as graças festejadas; 
■ Imita o que vê; 
■ Higiene: diz que fez chichi 
depois de o ter feito; 
■ Alimentação: utiliza o garfo. 
Pede verbalmente comida e bebida; 
■ Revela um interesse crescente 
pelos adultos e procura imitá - los; 
■ Explora o ambiente 
energicamente; 
■ Cumprimenta e despede-se. 
 

 

■ Compreende instruções simples e 
uma proibição; 
■ Imita sons de animais; 
■ Exprime-se com gestos; 
■ Pede “mais”; 
■ Reconhece alguns objetos numa 
página e aponta-os se lhe disser os 
seus nomes; 
■ Procura realizar algumas tarefas 
e imitar as ações do adulto; 
■ Indica as partes do corpo (nariz, 
os olhos, o cabelo…); 
■ Tagarela alto, sozinho em tons 
parecidos com a conversa; 
■ Responde quando se lhe 
dirigem; 
■ Repete a última palavra ou a 
mais sonante; 
■ Gosta de canções e tentar 
cantar. 
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Dos 18 aos 24 meses 
 

 A partir dos dezoito meses a criança é capaz de representar mentalmente os movimentos sem necessidade de 

os executar. 

  A criança possui, além da noção de objeto os conceitos de espaço, tempo e causalidade e a partir daqui pode 

agir de forma inteligente. 

 Começam as primeiras competências sociais: gosta de mostrar as suas graças, de cumprir algumas ordens, de 

brincar e de sair com algum adulto. 

 Inicia-se na autonomia, come sozinha. O controlo dos esfíncteres é regular. Colabora no vestir e despir. 

Aparece a consciência do “eu”, aliada a um excessivo uso de pronomes possessivos do advérbio de negação 

“não”. Revela “chamadas de atenção”, impondo a sua vontade através de gritos, de bater ao pés e recusa daquilo 

que lhe oferecem. 

 É notável o aumento de vocabulário, escuta as palavras com muita atenção e repete – as. Utiliza duas ou três 

palavras em estilo telegráfico. Manifesta um grande interesse por histórias e contos tradicionais.  
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Características do bebé de 18 aos 24 meses 
 

 

Desenvolvimento motor 

Desenvolvimento 
Social /emocional 

 
Desenvolvimento Intelectual 

■ Anda sem ajuda; 
■  Gosta de puxar empurrar e 
esvaziar coisas; 
■ Tira o chapéu, meias e luvas; 
■ Consegue empilhar 2/3 blocos; 
■ Transporta bonecos de peluche ou 
bonecas; 
■ Rabisca com lápis; 
■ Corre em desequilíbrio com os 
olhos no chão; 
■ Bebe pela palhinha; 
■ Come sozinho com a colher; 
■ Lava as mãos com ajuda; 
■ Chuta uma bola; 
■ Abre porta, gavetas e caixas; 
■ Sobe degraus com ajuda . 
 

 

 

■ Diz 8 a 10 palavras que se 
compreendem; 
■  Olha para a pessoa que fala com 
ele; 
■  Pergunta pela mãe e pelo pai; 
■ Protesta em situações de 
frustração; 
■  Faz perguntas apontando ou 
usando uma palavra; 
■ Fica angustiado por se separar dos 
pais; 
■ Procura a atenção; 
■ Já brinca no chão; 
■ Disputa brinquedos com outras 
crianças; 
■ Reconhece-se no espelho ou em 
fotografias; 
■ É egocêntrico; 
■ Identifica um objeto nas gravuras 
de um livro 
 ■ Ri de ações engraçadas; 

■ Identifica um objecto nas 
gravuras de um livro; 
■ Ri de acções engraçadas; 
■ Segue uma instrução 
Simples; 
■ Resolve os problemas por 
tentativa e erro; 
■ Usa duas ou três frases; 
■ Diz nomes de brinquedos; 
■ Trauteia uma canção; 
■ Gosta de imitar o adulto; 
■ Anda à roda brincando com as 
outras crianças; 
■ Mostra consciência da 
aprovação ou desaprovação dos seus 
atos; 
■ Refere-se a si pelo seu 
Nome; 
■ Verbaliza desejos e sentimentos. 
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  ■ Segue uma instrução simples; 
■  Resolve os problemas por 
tentativa e erro; 
■ Usa duas ou três frases; 
 
■ Diz nomes de brinquedos; 
■ Trauteia uma canção; 
■ Gosta de imitar o adulto; 
■ Anda à roda brincando com as 
outras crianças; 
■ Mostra consciência da aprovação 
ou desaprovação dos seus actos; 
■ Refere-se a si pelo seu nome; 
■ Verbaliza desejos e sentimentos. 

 
Dos 24 aos 36 meses 
 

A partir do segundo ano de vida, o bebé amplia de forma significativa o seu relacionamento com o 

ambiente, começando a ser necessário tomar decisões a respeito de limites e disciplina. 

As brincadeiras nesta fase são inconstantes e desorganizadas. 

Esta é também a fase das imitações: o bebé tem grande prazer em imitar atividades de casa, como por exemplo, 

alimentar as bonecas, falar ao telefone e tantas outras. 

Durante o segundo e terceiro anos de vida o bebé evolui na formação da sua identidade e na capacidade 

de interiorizar o seu esquema corporal. 
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Também a identificação dos papéis sexuais se consolida neste período. 

É um período de grandes descobertas e conquistas. A brincadeira é essencialmente exploratória: há que fazer 

experiências para conseguir elaborar novos conceitos, por isso a atividade típica desta fase é a inconstância. 

Embora as crianças brinquem no mesmo ambiente dificilmente desempenham atividades em conjunto: 

praticam aquilo a que chamamos “jogo paralelo” onde a disputa pelo mesmo brinquedo é frequente. 

O bebé está a consolidar a sua individualidade e até aprender a partilhar há que ganhar segurança em relação ao 

que é seu. 

É também uma fase em que o bebé esta á procura de mais independência e autonomia, o que faz surgir a 

necessidade de impor alguns limites imprescindíveis, limites esses que o bebé vai testar, procurando afirmar a sua 

independência opondo-se à disciplina. 

É a fase do “não”. Este negativismo significa que o bebé está a tentar fazer as suas próprias opções e a 

tomar as suas próprias decisões. A melhor forma de atuar é evitar sempre que possível fazer perguntas, e sim 

propor alternativas. 

Estamos em plena fase do início do controle dos esfíncteres, processo que representa crescimento e 

amadurecimento; é um desafio que o bebé fica feliz por enfrentar e superar. 

Deve evitar-se o início precoce deste processo. 

O controlo voluntário dos esfíncteres é geralmente atingido entre os 18 e os 24 meses de idade. A prontidão 

do bebé para este processo depende de numerosos fatores psicofisiológicos: 
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•  É necessário que o bebé consiga reconhecer a necessidade de reter ou não e comunicar essa sensação; 

•  O bebé precisa de saber o que se espera dele – que há ocasião e local adequados para eliminar a urina e as 

fezes; 

•  Precisa de certo nível de maturação neurológica que lhe permita controlar os esfíncteres; 

• O início deste processo deve ser adiado se o bebé não manifestar interesse ou recusar a participar. 
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Características do bebé de 24 aos 36 meses 
 

Desenvolvimento motor Desenvolvimento 
Social /emocional 

Desenvolvimento Intelectual 

■ Sobe e desce escadas apoiando-se 
no corrimão; 
■ Come sozinho; 
■ Empilha 4 a 6 objectos; 
■  Rabisca vigorosamente; 
■ Aprende a usar a casa de banho; 
■ Anda para trás; 
■ Abre e fecha as portas e gavetas. 
 

■ É acanhado com estranhos; 
■ Frustra-se facilmente; 
■ Gosta de abraços e beijos; 
■ Insiste em fazer diversas tarefas 
sem ajuda; 
 ■ É possessivo em relação aos 
brinquedos 
■ Faz birras frequentes quando 
contrariado; 
■ É agressivo com outras crianças; 
■ É curioso e persistente 
■ Possessivo com o adulto; 
■ Tem sentido de humor; 
■ Mostra interesse por actividades 
de higiene pessoal. 

■ Gosta de histórias simples, rimas 
e canções; 
■ Canta uma canção; 
■ Gosta de ver livros; 
■ Aponta quase todas as partes do 
corpo; 
■ Interessa-se por aprender como se 
usam os objectos. 
 

 
Atividade a desenvolver : 
 

•  Falar muito e corretamente com os bebés; 
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•   Ensinar o significado das palavras; 

•  Levá-los a identificar certos ruídos e barulhos; 

•  Deixá-los ajudar em pequenas tarefas; 

•  Pedir para que façam pequenos recados; 

•  Encorajar a que digam o nome dos brinquedos e de outros objetos; 

• Acrescentar novas informações ao que o bebé diz; 

• Vigiar a sua segurança; 

• Utilizar livros de histórias com gravuras e páginas grossas; 

•  Iniciar o contacto com papel e lápis, plasticina e tintas; 

• Deixá-los fazer escolhas e tomar decisões. 

 

Material utilizado: 
 

• Jogos de encaixe e completar figuras; 

• Bolas; 

• Bonecas, carrinhos e utensílios domésticos; 

•  Brinquedos com rodas; 

•  Blocos de montar; 
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• Brinquedos de abrir e fechar; 

•  Brinquedos musicais; 

•  Livros; 

•  Material de atividades plásticas; 

•  Triciclos. 
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Processo de Implementação do Projeto Pedagógico 
 

 
Tendo sempre presente o Projeto Pedagógico, em cada sala, com cada grupo etário, o Educador, em 

“cumplicidade” com a Auxiliar da Sala, vai gerindo e organizando o plano de atividades que, em cada momento, 

e para cada criança é mais adequado. 

 

O Plano de Atividades de cada sala é composto por: 

• Plano de rotinas; 

• Atividades/Brincadeira livres. 

 

 

Organização do Tempo Diário e Semanal (rotinas) 

O quadro apresentado refere apenas um esquema aberto e flexível, ou seja, pode ser alterado de acordo com 

as necessidades e conveniências das crianças. Indica aproximadamente, as horas e as atividades correspondentes. 

É meramente identificativo da dinâmica semanal. 
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 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

 07:30      

07:30-09:00      

09:00-09:30      

09:30-11:00      

11:00-11:30      

11:45-12:45      

13:00-15:00      

15:00-15:00      

15:30-16:00      

16:00-16:30      

16:30-17:30      

17:30-19:15      

19:15      



Pintar o Futuro…   

Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa – Creche 

Projeto Educativo e Pedagógico  

   Triénio 2015/2018 

 

52

 

           Abertura                             Receção 

      

 Acolhimento (inicio das atividades orientadas)    

              

•  Atividades (atividades espontâneas ou planificadas de acordo com cada grupo etário nas salas ou no espaço 

exterior). 

 

Higiene e preparação para o almoço ou para o lanche 
 
 
 
     Refeição (almoço ou lanche)           Sesta 
 
 
 
   Entrega das crianças                   Encerramento 
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Período da manhã: 
 
• Receção e acolhimento das crianças; 

• Higiene pessoal; 

• Brincadeira/atividades espontâneas ou planificadas de acordo com cada grupo etário nas salas ou no espaço 

exterior (parque infantil e jardim circundante; 

 

• Higiene pessoal; 

• Refeição; 

•  Higiene pessoal; 

•  Repouso. 

 
 
 
Período da tarde: 
 

• Levantar da sesta; 

• Higiene pessoal; 
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• Brincadeira/atividades espontâneas ou planificadas de acordo com cada grupo etário nas salas ou espaço 

exterior (parque infantil e jardim circundante); 

• Higiene pessoal; 

• Refeição; 

• Higiene pessoal; 

• Canções; 

• Histórias; 

• Lengalengas; 

• Fantoches; 

• Higiene pessoal; 

• Entrega das crianças à família. 

 

  
Exemplos de atividades planificadas e orientadas 
 
 
Exemplos de acordo com as necessidades e interesses de cada criança e grupo: 
 

• Canções 
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• Histórias 

• Lengalengas 

• Desenho e pintura com materiais diversos e improváveis 

• Digitinta 

• Fantoches 

• Colagem com materiais diversos e improváveis 

• Rasgagem  

• Descoberta de materiais diversos 

• Descoberta de sons 

• Jogos de imitação 

• Quadros magnéticos 

• Mímica e dramatizações 

• Bolas de sabão 

• Construção de instrumentos musicais básicos 

• Descoberta do exterior, dentro e fora da escola 

•  Culinárias 
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• Passeios (participarão nos passeios as crianças que revelem nível de maturidade e desenvolvimento para tal 

atividade) 

• Brincar com água 

• Brincar com areia 

 
Atividades com as famílias 
 

• Placard informativo 

• Placard de recados 

• Placard de ideias e sugestões 

• Planeamento das festas de fim de ano 

• Colaboração na preparação de algumas atividades 

• Participação em algumas atividades 

 
 
 
Calendário do Ano Letivo 
 

• Reunião de pais 

• Magusto 
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• Festa de Natal 

• Festa de Carnaval 

• Dia do Pai  

• Dia da Árvore 

• Dia da Mãe 

• Festa do Dia Mundial da Criança 

• Passeios diversos 

• Atividades culturais diversas 
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Plano de 
Actividades 
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Mês Atividade Objetivos Estratégias Recursos 

S
et

em
br

o 
Receção das crianças 

• Promover a 
integração/adaptação das 
novas crianças e reencontro 
das antigas; 

• Desenvolver atitudes de auto-
estima e confiança; 

• Conhecer os colegas e a 
creche; 

• Promover a colaboração entre 
a família e a creche. 

• Acolhimento ás 
crianças; 

• Organização da sala 

• Crianças/adultos 

Chegada do Outono 

• Sensibilizar a criança para a 
observação das 
transformações da natureza; 

• Observar as modificações da 
natureza com a chegada do 
Outono. 

• Observação da 
natureza; 

• Recolha de elementos 
da natureza; 

• Elaboração de 
trabalhos de 
expressão plástica; 

• Entoação de canções, 
lenga-lengas, poesia e 
adivinhas. 

• Materiais de 
desperdício; 

• Tintas, colas, 
pincéis e 
tesouras. 

O
ut

ub
ro

 

Lançamento/Sensibilização do 
Projeto Pedagógico 

• Apresentação do Projeto 
Pedagógico aos pais e as 
crianças 

• Reunião de pais • Pais , crianças e 
funcionários 

• Demonstração de painéis de 
imagens nas salas alusivas 
ao projeto 

• Brincar com as 
crianças, elaborando 
os próprios 
brinquedos 

• Materiais de 
desperdício; 
materiais de 
desgaste; 

• Retroprojetor; 
Slides, livros. 

Dia Mundial da 
Alimentação 

• Reconhecer a importância da 
alimentação para a saúde e o 
bem-estar; 

• Conhecer e aplicar as normas 
de higiene alimentar. 

• Elaboração de 
trabalhos com 
colagens , pintura 
sobre os alimentos * 
Cola, tesouras, 
cartões 
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Halloween 

• Conhecer as tradições do dia 
das bruxas 

• Elaboração de 
adereços;  

• Decoração das salas 
• Brincar às bruxas 
• Confeção de bolinhos. 

• Materiais de 
desperdício; 
materiais de 
desgaste. 

Recolha de Inquéritos 
sobre o Brincar 

• Reviver a tradição do S. 
Martinho de uma forma 
lúdica; 

• Partilhar momentos de 
convívio entre todos. 

• Dialogar comparando 
o “Brincar dos 
diferentes pais”; 

• Brincar com as 
crianças a imitar os 
pais. 

• Crianças/adultos 
N

ov
em

br
o 

Magusto 

• Reviver a tradição do S. 
Martinho de uma forma 
lúdica; 

• Partilhar momentos de 
convívio entre todos; 

• Proporcionar a exploração se 
sensações 

• Recolha de provérbios, 
canções e danças; 

• Realização de 
trabalhos alusivos à 
época;  

• Elaboração de 
cartuchos para 
castanhas. 

• Contos e histórias; 
• Realização do 

magusto; 
• Relembrar a lenda de 

S. Martinho. 

• Livros, material 
de desperdício, 
castanhas, 
paus, jornais, 

• Pais/funcionários 

D
ez

em
br

o 

Chegada do Inverno 

• Sensibilizar a criança para a 
observação das 
transformações da natureza; 

• Observar as modificações da 
natureza com a chegada do 
Outono. 

• Elaboração de 
trabalhos de 
expressão plástica; 

• Entoação de canções. 

• Materiais de 
desperdício; 

• Tintas, colas, 
pincéis e 
tesouras; 

• Livros, jornais. 
 
 

Natal 
 
 
 

• Reviver tradições 
• Identificar o Natal como festa 

de fraternidade; 
• Partilhar momentos de 

convívio com a comunidade; 
• Desenvolver a criatividade; 

• Diálogos sobre a 
época; 

• Realização de 
trabalhos alusivos à 
época;  

• Canções, poemas, 

• Árvore, 
Presépio, 
barro, 
materiais de 
desperdício. 
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• Desenvolver o espírito de 
solidariedade. 

contos e histórias; 
• Decoração da 

instituição; 
• Dramatizações; 
• Montagem da árvore 

de Natal e do 
Presépio; 

• Confeção da prenda de 
Natal. 

Ja
ne

iro
 Janeiras/Reis 

• Relembrar tradições; 
• Conhecer a lenda dos Reis 

Magos; 
• Vivenciar o Dia de Reis. 

• Consulta de livros 
alusivos ao tema; 

• Diálogos; 
• Recolha de canções 

tradicionais na 
comunidade; 

• Cantar as Janeiras; 
• Elaboração de coroas; 
• Dramatização dos Reis 

Magos. 

• Livros, 
cartolinas, 
cola, tesoura. 

Construção de Brinquedos 

• Construir os próprios 
brinquedos; 

• Estabelecer relação entre 
criança e objeto. 

• Utilização de materiais 
de desperdício. 

• Materiais de 
desperdício. 

F
ev

er
ei

ro
 

Carnaval 

• Manter tradições; 
• Desenvolver a criatividade e o 

sentido estético; 
• Jogar o Entrudo; 

• Elaboração de 
fantasias; 

• Decoração do espaço; 
• Desfile de Carnaval. 

• Livros, 
cartolinas, 
colas, tesoura. 

• Materiais de 
desperdício. 

M
ar

ço
 

 
 

Dia do Pai 

• Demonstrar a importância dos 
vários elementos da família; 

• Incentivar a criança a ter um 
maior conhecimento do Pai. 

• Execução da prenda 
para dar ao Pai; 

• Canções, poesias; 
• Realização de um 

lanche convívio. 

• Crianças, pais e 
funcionários. 
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Chegada da Primavera 

• Sensibilizar a criança para a 
observação das 
transformações da natureza; 

• Festejar o dia; 
 

• Entoação de canções, 
lenga-lengas, poesia e 
adivinhas. 

• Realização de 
trabalhos alusivos à 
época;  
 

• Materiais de 
desperdício; 

• Tintas, colas, 
pincéis e 
tesouras. 

Dia Mundial da Árvore 

• Despertar o respeito pela 
natureza; 

• Sensibilizar as crianças para a 
conservação e preservação 
da natureza. 

• Diálogos sobre a 
importância da 
árvore no meio 
ambiente; 

• Realização de 
trabalhos alusivos à 
época;  

• Plantar uma árvore. 

• Materiais de 
desperdício; 

• Tintas, colas, 
pincéis e 
tesouras; 

• Uma árvore. 

A
br

il 

Dia Internacional do Livro 

• Elaborar e encadernar um 
livro com as crianças; 

• Incentivar o contato com o 
livro; 

• Promover o gosto pela leitura; 
Estimular o respeito pelo 
livro. 

• Visita á Biblioteca  
Municipal; 
Elaboração de um 
Livro de Histórias. 

• Crianças, papel, 
cores, colas. 

Páscoa 

• Manter usos e costumes; 
• Conhecer o significado 

religioso da festa da Páscoa; 
• Saber como a comunidade 

celebra a Páscoa. 

• Recolher junto de 
pessoas mais idosas o 
significado religiosa 
da Páscoa; 

• Consulta de livros, 
diálogos; 

• Realização de 
trabalhos 
relacionados com o 
tema; 

• Elaboração de uma 
prenda de Páscoa. 

• Materiais de 
desperdício; 

• Livros. 
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M
ai

o 

Dia da Mãe 

• Demonstrar a importância dos 
vários elementos da família; 

• Incentivar a criança a ter um 
maior conhecimento da 
Mãe; 

• Reconhecer a Mãe como 
elemento de afetividade na 
família. 

• Execução da prenda 
para dar á Mãe; 

• Canções, poesias; 
• Realização de um 

lanche convívio. 

• Crianças, mães e 
funcionários. 

Semana da Família 

• Realçar a importância da 
família como elo de 
afetividade 

• Elaboração de um 
painel da Família. 

• Crianças, papel, 
cores, colas e 
cartão. 

Ju
nh

o 

Dia Mundial da Criança 

• Promover a auto-estima e a 
valorização pessoal; 

• Incentivar o respeito entre as 
crianças e os demais 
elementos; 

• Dar a conhecer os direitos das 
crianças; 

• Comemorar o Dia Mundial da 
Criança. 

• Diálogos sobre a 
época; 

• Realização de 
trabalhos alusivos ao 
tema;  

• Canções, poemas. 

• Crianças, papel, 
cores, colas. 

• Materiais de 
desperdício; 

• Livros. 

Dia Mundial do Ambiente 

• Sensabilizar a comunidade 
para os malefícios da 
poluição 

• Elaboração de flores 
com mensagens 
alusivas ao tema. 

• Materiais de 
desperdício. 

• Papel, cores, 
colas. 

Ju
lh

o 

Exploração do meio envolvente 

• Sensibilizar as crianças para o 
conhecimento da sua 
comunidade. 

• Passeios pela 
localidade. 

• Crianças e 
adultos. 
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Dia dos Avós 

• Demonstrar a importância dos 
vários elementos da família; 

• Incentivar a criança a ter um 
maior conhecimento dos 
Avós ; 

• Reconhecer os Avós como 
elementos de afetividade na 
família. 

• Execução da prenda 
para dar aos avós; 

• Canções, poesias; 
• Realização de uma 

visita ao Lar de 
Idosos. 

• Crianças, 
funcionários. 

A
go

st
o 

Mês da Criança 

• Comemorar a “CRIANÇA” 
• Desenvolver atividades 

praticas escolhidas pelas 
crianças; 

• Piscinas 

• Leitura dos direitos 
das crianças; 

• Jogos pedagógicos; 
• Atividades livres; 
• Frequentar as piscinas. 

• Materiais de 
desperdício. 

• Papel, cores, 
colas. 

• Livros. 

 

 

Distribuição das Salas 

 

Este ano a Creche disponibiliza 33 vagas distribuídas da seguinte forma, tendo cada grupo um Educador 

responsável: 

Berçário - 8 crianças nascidas em 2012  

Sala I – 10 Crianças nascidas em 2011  

Sala II – 15 Crianças nascidas em 2010  
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Avaliação  

 

A avaliação é uma prática da vida corrente, mas também é uma prática institucional e sistematizada. Desta 

forma e se considerarmos a Educação de Infância como sendo um processo que parte das experiências das 

crianças e das suas aquisições anteriores, a avaliação do seu desempenho está presente diariamente na sua própria 

evolução e na capacidade de adquirir, com maior ou menor capacidade, novos conceitos e dinâmicas de 

compreensão da sua realidade. 

Neste sentido, o espaço de avaliação da Creche é constante e contínuo e cabe ao educador e às famílias 

desenvolverem as competências específicas a adquirir, pela criança, em cada momento. 

Desta forma, o processo de avaliação deve ser entendido como um processo participado e colaborativo, 

entre crianças, educadores e famílias e que devolva à prática, as melhores dinâmicas e atividades de 

desenvolvimento pessoal de cada criança. 

As principais estratégias de avaliação utilizadas serão: 

• Avaliação dos produtos das atividades; 
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• Observação indireta a partir de informações dadas pelos pais; 

• Observação direta dos comportamentos das crianças; 

Porque é que é preciso avaliar? 

• Para tomar consciência do trabalho realizado; 

• Para perceber as consequências deste trabalho na mudança de práticas e situações; 

• Para poder transmitir aos outros aquilo que se fez. 

 

Na Creche da Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa estão previstas: 

 

• Uma Reunião de inicio do ano letivo para apresentação de toda a equipa; 

• Reuniões quinzenais de educadoras e Direção Técnica de forma a avaliar o trabalho realizado e efetuar/discutir 

o planeamento de cada mês; 

• Reuniões trimestrais com os pais das crianças de forma a avaliar cada trimestre; 

• Para além destes processos de avaliação/encontros, a Creche da Santa Casa da Misericórdia de Sabrosa através 

da sua Direção Técnica e dos seus Educadores de Infância, reunirá com os pais individualmente sempre que estes 

o solicitem ou sempre que o (a) Educador (a) de Infância ou Direção Técnica achar necessário. 
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