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1. Introdução
Nos dias que correm, a Creche é considerada como um espaço
educativo no qual se proporciona às crianças um ambiente calmo e afetivo com
vista ao desenvolvimento físico, sensorial, social, linguístico e de hábitos de
higiene dos mesmos. Desta forma, surge a necessidade de elaborar um Projeto
Educativo no qual, o mesmo organiza, planeia, reflete e avalia o seu trabalho
expondo as características do grupo, tais como as motivações/interesses.
O Projeto Educativo de Instituição é um trabalho coletivo que só tem
sentido entendido como tal, visto que ele será a imagem da Instituição e de
toda a comunidade envolvente: daqueles que nela exercem a sua ação
educativa e das que nela recebem a sua formação.
Desta forma, e porque os primeiros anos de vida de uma criança são
fulcrais para o desenvolvimento intelectual, emocional e moral da mesma, a
Creche pode ser importante para o seu desenvolvimento, visto que, deve ser o
prolongamento da família em termos de cuidados e estímulos essencialmente
afetivos e cognitivos.
Como é sabido, o desenvolvimento curricular é da responsabilidade da
Educadora. Ela é a principal gestora do currículo.
O Projeto Educativo é um precioso contributo para a planificação do
trabalho da Educadora. As atividades a desenvolver na Creche terão maiores
resultados se estiverem ligadas ao Projeto.
Como Educadoras, estamos conscientes de que a metodologia na
Creche não deve adotar os princípios rígidos do ensino formal, mas também
não pode sujeitar-se ao mero improviso e é por isso que a planificação na
creche deve ser entendida como um suporte para a organização do ambiente
educativo pela Educadora.
A planificação do trabalho deve ser entendida como uma atividade
conjunta entre as Educadoras em exercício no estabelecimento, tendo em
conta o resultado da observação de cada criança e do grupo, no sentido de
permitir uma diferenciação pedagógica e de garantir a adequação do trabalho a
realizar ao grupo de crianças envolvidas.
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2. Caraterização do meio
2.1 Óbidos

Óbidos, situada na região Litoral Oeste (centro), é uma vila portuguesa
com cerca de 10 875 habitantes, subdividida em nove freguesias. A sua área
geográfica encontra-se delimitada pelos municípios de Caldas da Rainha,
Bombarral, Lourinhã, Peniche e tem, também, costa no Oceano Atlântico.
A sua origem remonta ao séc. I, derivando Óbidos do termo latino
oppidum, que significa “cidade fortificada”. Nesta vila residiram vários povos,
tais como: romanos, visigodos e árabes, o que a torna num património vasto de
arquiteturas religiosas e vestígios histórico-monumentais que lhe permitiram,
em 2007, ser classificada como uma das sete maravilhas de Portugal.
Foi tomada aos mouros no ano de 1148 e depois disso foi palco de
inúmeras rainhas de Portugal, entre as quais destacamos: Urraca de Castela,
Filipa de Lencastre, Leonor de Aragão e Leonor de Portugal.
Entre os vários locais de interesse da vila de Óbidos, como a Porta da
Vila, a Rua Direita, a Pousada e a igreja de Santa Maria, encontra-se a Igreja
da Misericórdia – antiga capela do Espírito Santo – na qual foi fundada a Santa
Casa da Misericórdia, pela Rainha D. Leonor.
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2.2 Bairro da Senhora da Luz

O Bairro da Senhora da Luz situa-se na extremidade entre os concelhos
de Óbidos e de Caldas da Rainha. Tal como em outras aldeias da região, a
atividade principal da sua população é a agricultura, praticada em terrenos
próximos da localidade e na zona envolvente – Arelho, Avarela e Trás-doOuteiro – dedicada à produção de cereais, vinho, azeite, legumes e alguma
fruta. Para além desta atividade podemos encontrar também uma atividade
mineira nesta localidade, derivada da descoberta de gesso e outros minerais
congéneres na primeira década do séc. XX.

3. Caraterização da Instituição

A Creche da Santa Casa da Misericórdia do Óbidos apresenta-se como
uma instituição particular de solidariedade social que iniciou as suas funções
Educativas e Pedagógicas a 1 de Setembro de 2010. Destinada a receber
crianças dos três meses aos três anos, encontra-se organizada em três
espaços, cada um deles com identidade e características próprias.
Berçário (destinado à permanência das crianças entre o termo de
licença de maternidade/paternidade e os 12 meses) – Espaço destinado aos
tempos ativos, onde a criança pode brincar e explorar o meio. Existe ainda uma
sala de berços destinada aos tempos de repouso e descanso dos bebés.
Sala de atividades 1 (destinada a crianças com idades compreendidas
entre os 12 e os 24 meses) – Sala de aquisição da marcha, destinada ao
desenvolvimento de atividades lúdicas e pedagógicas.
Sala de atividades 2 (destinada a crianças com idades compreendidas
entre os 24 e os 36 meses) – Destinada ao desenvolvimento de atividades
lúdicas e pedagógicas.
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3.1 Instalações
A Creche da Santa Casa da Misericórdia do Óbidos tem as suas
instalações localizadas no bairro da senhora da luz em Óbidos.
O edifício onde se situa a valência de Creche é composto por dois pisos:
no rés-do-chão estão localizadas as salas de atividades e os espaços conexos.
Como espaço exterior, a creche possui dois locais destinados ao recreio
das crianças. Um deles é murado em todo o seu perímetro e dispõe de duas
zonas, uma delas com piso aborrachado e amortecedor de quedas, onde se
localiza o centro de atividades e equipamentos lúdicos (escorrega, baloiços…),
sendo a outra área um espaço relvado. O segundo espaço é a quinta, com
zona relvada e arborizada, que as crianças podem explorar livremente.
No que respeita à organização e disposição dos espaços da creche, a
mesma é composta por:
•

Refeitório – destinado aos períodos de alimentação;

•

Cozinha e Copa – destinada à receção, preparação e distribuição
dos alimentos e refeições;

•

Gabinete de reuniões – utilizado por todos os agentes envolvidos
no processo de educação das crianças, sempre que seja
necessária uma troca mais formal de informação;

•

Sala de isolamento – onde consta um berço destinado a acolher
as crianças adoentadas;

•

Sala do pessoal – trata-se de um espaço próprio que todo o
pessoal poderá utilizar em momentos de repouso como horas de
almoço. Neste espaço estão ainda armazenados alguns
materiais de uso diário;

•

Instalações sanitárias para as crianças – devidamente equipadas
com sanitas, fraldário, chuveiro e lavatórios;

•

Instalações sanitárias para os adultos – equipadas com
lavatórios, sanitas e chuveiros;

•

Instalações

sanitárias

gerais

–

adaptada

para

portadoras de deficiência e devidamente equipada.
•

Berçário e sala parque – anteriormente descritos.
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•

Sala de atividades 1 e 2 – equipadas com material lúdico-didático
(livros, brinquedos e jogos variados…), mesas, cadeiras e
almofadas para uso das crianças.

•

Copa de leites – onde constam todos os leites em pó e as papas
usadas pelos bebés.

•

Sala de arrumos – onde constam vários materiais de uso diário.

3.2 Funcionamento geral

A creche inicia as suas funções no primeiro dia útil de Setembro,
encerrando para manutenção e limpeza geral do edifício na última quinzena do
mês de agosto. Durante o seu período de funcionamento, de segunda a sextafeira, a creche abre diariamente às 7h:30m e fecha às 19h:30m.
A exceção dos feriados nacionais e feriado municipal, a Creche
encontra-se igualmente encerrada durante determinados dias que são dados a
conhecer aos(ás) Pais/Mães/Encarregados de Educação na reunião geral,
realizada em Setembro, através das normas regulamentares:
✓ Em Dezembro - no dia antes ou seguintes às comemorações do
Natal;
✓ No dia de Carnaval;
✓ No feriado concelhio (11 de Janeiro)

3.3 A Equipa Educativa
A Equipa Educativa da Creche é composta por uma Coordenadora
Pedagógica, duas Educadoras de Infância, quatro Auxiliares de Ação
Educativa, uma Auxiliar de serviços gerais, uma diretora técnica e uma
Administrativa que também estão afetas à valência do lar de idosos.
Não obstante as suas funções específicas, todas as profissionais
trabalham em estreita colaboração e parceria.
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3.3.1 Coordenadora Pedagógica
Além das funções pedagógicas e educativas referentes às Educadoras de
Infância da Creche da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos são ainda
solicitados à Coordenadora Pedagógica os seguintes deveres:
•
•
•
•
•
•
•

Proceder ao acolhimento e atendimento das famílias das crianças
novas;
Inteirar-se das circunstâncias individuais ou familiares de cada criança
com vista ao estabelecimento de uma relação de proximidade com ela;
Receber e atender os Pais das crianças dentro dos horários
estabelecidos;
Estabelecer contacto com a equipa de intervenção precoce
relativamente à despistagem das Necessidades Educativas Especiais;
Coordenação, orientação e dinamização das atividades das Auxiliares
de Ação Educativa e auxiliar de serviços gerais;
Realizar reuniões de cariz pedagógico;
Articular com os membros da Mesa Administrativa, fornecendo todas as
informações necessárias;

3.3.2 Educadoras de Infância
De acordo com a legislação em vigor, o Educador de Infância:
“Organiza e aplica os meios educativos adequados em ordem ao
desenvolvimento integral da criança: psicomotor, afetivo, intelectual, social,
moral, etc. acompanha a evolução da criança e estabelece contactos com
os(as) Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação”. (boletim do trabalho e
emprego, 1ªsérie, nº11,22/03/2007)
Além das funções pedagógicas e educativas referidas, às Educadoras de
Infância da Creche da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos são ainda
solicitados os seguintes deveres:
•
•
•
•

Assumir a gestão da sua sala, atendendo sempre às necessidades
individuais de cada criança, bem como ao grupo etário a seu cargo;
Respeitar cada criança, nomeadamente as suas caraterísticas
individuais e o seu ritmo biológico;
Participar nas tarefas de alimentação, cuidados de higiene e conforto
das crianças;
Participar na elaboração e cumprimentos do Projeto Educativo da
Creche, no Projeto Pedagógico da sala e no Plano Anual de Atividades,
de acordo com o grupo etário a que estão afetas;
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•

•
•
•
•
•
•

•

•

Coordenar, orientar e dinamizar as tarefas dos funcionários diretamente
dependentes, neste caso as auxiliares de ação educativa com quem
trabalham;
Sensibilizar as Auxiliares de Ação Educativa para colaborarem na
realização de todas as atividades planificadas;
Dar conhecimento à Coordenadora Pedagógica da Creche de tudo o
que diga respeito ao funcionamento e organização da sala;
Estabelecer um contacto diário com as famílias, de modo a favorecer a
interação família/escola;
Organizar e realizar festividades que promovam a vinda dos familiares
ao contexto educativo;
Participar nas reuniões mensais da Equipa Pedagógica;
Organizar e participar nas reuniões trimestrais com os
Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação, e sempre que sejam
solicitados nesse sentido;
Zelar pela saúde e bem-estar das crianças e tomar conhecimento das
circunstâncias individuais ou familiares com vista ao adequado exercício
da ação educativa;
Detetar e fornecer elementos necessários ao despiste de eventuais
necessidades educativas especiais e acompanhar, em estreita ligação
com a família, todas as situações daí surgidas;

3.3.3 Auxiliares de Ação Educativa
Às Auxiliares de Ação Educativa da Creche da Santa Casa da Misericórdia de
Óbidos são solicitadas as seguintes funções:
•
•
•

•
•
•
•
•

Colaborar em todas as atividades propostas pela Coordenadora
Pedagógica e pelas Educadoras de Infância;
Zelar pela higiene e bem-estar das crianças, assim como por todos os
materiais por elas utilizados;
Preparar e executar as tarefas de rotina diária das crianças, apoiando-as
nos cuidados de higiene, nas refeições, na vigilância do repouso,
sempre em cooperação com as educadoras;
Acolher as crianças na sua chegada à Creche e colaborar na sua
recolha, á saída;
Substituir as Educadoras de Infância nas suas faltas e impedimentos;
Manter as salas limpas e arrumadas;
Realizar outras tarefas no âmbito das suas competências sempre que as
necessidades urgentes e o serviço o justifiquem;
Na ausência da Educadora de Infância, transmitir informações sobre a
forma como decorreu o dia da criança;
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3.3.4 Auxiliar de serviços gerais
À Auxiliar de Serviços Gerais da Creche da Santa Casa da Misericórdia de
Óbidos são solicitadas as seguintes funções:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceder à limpeza de todos os espaços das instalações da Creche;
Nas salas, proceder á limpeza das mesas, cadeiras, vidros, espelhos,
chão e material mais visível;
Lavar e arrumar a loiça;
Apoiar na hora das refeições das crianças, nomeadamente limpar a
comida que deitam para o chão;
A limpeza dos armários da cozinha e respetiva despensa;
Levar a roupa suja para a lavandaria;
Fazer a distribuição da roupa limpa que vem da lavandaria pelas
respetivas salas;
Proceder à arrumação dos alimentos e outros utensílios que o Sr. Mário
trás para a Creche todas as semanas;
Verificar todos os materiais de limpeza (sempre que necessário proceder
à reposição dos materiais em falta);
Levar o lixo

4. Projeto Educativo da Creche
4.1 “Crescer com imaginação”

Em Portugal ainda existe uma enorme tendência em considerar as
Creches como um lugar de guarda, não se lhes atribuindo o papel principal que
deverá ser a preocupação com a promoção do desenvolvimento da criança, de
certa forma porque erradamente se parte da ideia de que nessas idades é
pouco o que pode ser feito.
O que nós, Educadoras pretendemos com este projeto na Creche, é
consciencializar os envolvidos no processo de aprendizagem, na possibilidade
de uma prática intencionalmente dirigida ao desenvolvimento integral, mesmo
tratando-se de crianças de tenra idade.
É sabido que a função do Educador de Infância é planificar e criar todas
as condições necessárias para estimular o desenvolvimento das crianças,
atendendo a que cada criança tem o seu próprio ritmo.
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Assim com este projeto, visamos dar sentido e intencionalidade às
opções educativas do Educador e às experiências das crianças.
Para desenvolver o tema “Crescer com imaginação”, apresentamos os
objetivos, as estratégias/atividades e a avaliação, que se encontram descritas
no Plano Anual.
É nossa intenção que este tema possa constituir um instrumento de
trabalho onde os Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação se apercebam da
importância que a Creche constitui no crescimento dos(as) seus(suas)
filhos(as) e que através das planificações se apercebam das atividades que se
realizam.
Para todas as crianças que frequentam a Creche, pretendemos que esta
seja um espaço onde se sintam bem, onde realizem atividades e contactem
com vários materiais, onde aprendam a socializar e de uma forma geral, que
seja um espaço onde a criança possa explorar, experimentar e descobrir…
Assim, tanto o Pai como a Mãe têm que ter consciência que depois de
matricularem os(as)seus(suas) filhos(as) na escola, o seu papel não termina.
Eles devem acompanhar a vida escolar dos(as) seus(suas) filhos(as),
interessando-se por saber o que aprenderam, as novidades de cada dia,
comparecendo às reuniões e ás festas, ajudando nas tarefas de casa,
conversando com as Educadoras, enfim, sentindo-se corresponsáveis pela vida
escolar dos seus filhos.
Podemos constatar que os Pais e Mães que participam na vida escolar
dos(as) seus(suas) filhos(as), são aqueles que também participam mais na vida
pessoal, pois existem vários Pais e Mães que só vão á escola por compromisso
e estão sempre apressados. Mas felizmente, também existem aqueles Pais e
Mães que por iniciativa própria procuram a escola pois estão interessados no
bom desenvolvimento dos(as) seus(suas) filhos(as).
É preciso que cada Pai e cada Mãe tenham claro o seu papel e o papel
da escola. Quem beneficiará com isso é a criança que se tornará um adulto
mais confiante com a presença dos seus dois progenitores.
Assim, é nosso objetivo para este ano letivo, que tanto as Mães como os
Pais participem e se envolvam na vida escolar dos(as) seus(suas) filhos(as) e
interajam com a equipa da Creche com o intuito de beneficiar o bom
desenvolvimento das crianças.
Escolhemos o tema “crescer com imaginação” porque esta é para a
criança um espaço de liberdade e de decolagem em direção ao possível, quer
realizável ou não. A imaginação da criança move-se junto com o novo que ela
vê por todo o lado no mundo. Sensível ao novo, a imaginação é também uma
dimensão em que a criança vislumbra coisas novas, pressente ou esboça
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futuros possíveis. Ela tem necessidade da emoção imaginativa que vive por
meio da brincadeira, das histórias que a cultura lhe oferece, do contacto com a
arte e com a natureza, e da mediação adulta: o dedo que aponta, a voz que
conta ou escuta, o quotidiano que aceita.
“ O papel permanente dos professores/Educadores, e, em particular, da
escola, consistiria em não fechar nenhuma porta ao impossível e demonstrar
que os caminhos da imaginação conduzem às vias da razão e vice-versa.”
(Jean, 1990, pág. 214)

4.2. Princípios, valores e objetivos
Os primeiros anos de vida da criança correspondem a uma importante
fase do seu crescimento, onde através dos seus sentidos ela inicia o seu
conhecimento, adaptação e exploração do mundo exterior. Entender e respeitar
as características de cada etapa que a criança vai atingindo, proporcionando
apoio e demonstrando compreensão, é permitir que o seu desenvolvimento
aconteça de forma harmoniosa.
A criança é um ser dinâmico que a todo o momento se relaciona com o
meio, interagindo ativamente com objetos e pessoas. Recordando Jean Piaget
e os seus princípios do desenvolvimento cognitivo dos seres humanos, surge a
teoria dos estádios de desenvolvimento. Caracterizado por uma série de
mudanças ordenadas e previsíveis, o crescimento, segundo este autor, iniciase no estádio sensório-motor, fase em que as aprendizagens são
consubstanciadas nos sentidos, nas experiências que o meio nos dá.
Uma das características mais marcantes desta fase é o jogo funcional, onde
a repetição de ações, pelo simples prazer de realizá-las, gera
espontaneamente na criança a aprendizagem e o seu aperfeiçoamento
progressivo. Atendendo a todas estas características desta faixa etária, a linha
de atuação deste projeto educativo baseia-se nos seguintes princípios:
•
•
•
•

Respeitar os bebés e as crianças enquanto ser único, ajudando-a e
reconhecer e lidar com os seus sentimentos;
Valorizar as formas de comunicação únicas expressas por cada bebé e
criança;
Reconhecer os problemas como oportunidades de aprendizagens,
estimulando a criança a resolver as suas dificuldades;
Respeitar os ritmos próprios de cada criança, promovendo a qualidade
do seu desenvolvimento, pois nesta fase etária as mudanças ocorrem
muito mais rapidamente que em qualquer outro período da vida;
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•

•
•

•

Respeitar a forma própria de aprendizagem de cada criança,
experimentando o ambiente através dos sentidos (vendo, ouvindo,
saboreando, cheirando, sentindo) e através da interação social;
Respeitar a interligação de todas as áreas do desenvolvimento
(cognitivo, social, emocional, físico e linguagem)
Cuidar, suportar e entender plenamente a criança, reconhecendo que
está totalmente dependente dos adultos para satisfazer as suas
necessidades;
Ter em atenção que a atuação dos profissionais deverá ser pautada pelo
conhecimento das características e necessidades de cada grupo etário.

4.4 O Papel dos(as) Pais/Mães/Encarregados(as)
Educadoras e Auxiliares de Ação Educativa

de

Educação,

Uma das funções do adulto, na educação da criança, é favorecer a sua
aprendizagem e assegurar que as suas vivências contribuam para um
desenvolvimento integral. Nesse sentido, deverão esforçar-se para que todas
as experiências se processem num ambiente fisicamente seguro,
cognitivamente desafiador e emocionalmente estável. É durante esta fase que,
se todas as necessidades da criança forem prontamente atendidas, elas
desenvolvem a confiança e gradualmente adquirem autonomia.
Para crescer saudável toda a criança tem necessariamente que
estabelecer laços afetivos. São estas relações de afetividade que lhes
transmitem segurança, bem-estar e lhes permite criar com os adultos uma
relação de confiança. Durante esta etapa, a interação com a família é
fundamental, visto a troca de informações diária ser de extrema importância.
A criança necessita do conforto e da confiança que as interações físicas
transmitem. Precisa de estar perto do adulto, precisa de colo, precisa que a
abracem e embalem. A auto imagem e a auto estima que a criança vai
desenvolvendo são influenciadas pela frequência e o tipo de interações que
tem com os adultos. De notar que a criança é extremamente sensível à
comunicação não-verbal e á forma como se comunica com ela.
Tendo em linha de conta estas informações, a família e a escola deverão
procurar assegurar que as mensagens verbais e não-verbais emitidas à criança
não sejam contraditórias, para que desta forma exista coerência entre aquilo
que se diz e o que se exprime através do corpo, dos movimentos e da
expressão facial. A criança poderá assim aprender respostas sociais e
comportamentos positivos através da observação do comportamento do adulto.
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Cada criança é um individuo com um potencial único, que deve ser
compreendida individualmente nos seus interesses e preferências, embora, por
vezes, seja necessário impor certos limites.
Os seus comportamentos positivos devem ser encorajados, á
semelhança dos comportamentos negativos que devem ser igualmente
reprovados, para que a criança comece a adquirir entendimento sobre o que
deve e não fazer. É neste sentido que devem existir diretrizes bem claras sobre
o que as crianças podem e não fazer quer em contexto familiar como
educativo.
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Plano
Anual de
Atividades

“Crescer com imaginação”
Ano letivo 2017/2018

Ser Feliz
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Brincar

Nutrir

Amar
Ano letivo 2017/2018
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Mês: Setembro

Atividades

Objetivos

Recursos

Integração/Adaptação
➢ Conhecimento da Creche e seus
recursos físicos e humanos;
➢ Conhecimento
das
regras
de
funcionamento da Creche;
➢ Socialização,
(Propor
jogos
e
atividades em pequenos grupos de
modo
a
que
se
estabeleçam
amizades);
➢ Manipular
e
experimentar
gradualmente os materiais existentes
na sala;
➢ Conhecimento e encadeamento das
rotinas desde a chegada até à saída;
➢ Dar liberdade de escolha observando
as suas atitudes e comportamentos de
modo a que a orientação do adulto seja
adequada;
➢ Sensibilização e acompanhamento na
fase de arrumação, limpeza e
conservação do material dos espaços
físicos;
➢ Jogos;
➢ Canções;
➢ Dramatizações;
➢ Histórias;
➢ Lengalengas;
➢ Reunião - Pais/Mães/Encarregados(as)
de Educação (dia 14)

➢ Promover a integração/adaptação
das crianças;
➢ Progredir nas habilidades de
integração,
comunicação
e
participação;
➢ Desenvolver atitudes de autoestima e auto-confiança, bem como
respeitar os outros;
➢ Promover a colaboração entre a
escola e a família;
➢ Criar uma boa relação com as
famílias correspondendo às suas
necessidades e atendendo às suas
dúvidas;
➢ Aquisição de hábitos (cooperação,
arrumação,
organização,
autonomia e responsabilidade);
➢ Criar laços afetivos entre
criança/criança e criança/adultos
de modo a que possam estabelecer
regras para que o grupo funcione
de maneira organizada.
➢ Apresentação dos membros da
Mesa Administrativa e a equipa
Pedagógica aos
Pais/Mães/Encarregados(as) de
Educação

Ano letivo 2017/2018

Recursos
humanos

- Comunidade
escolar e
Idosos

Recursos
materiais

- Livros
- Imagens
- CDS
- Fantoches
- Recursos
expressivos do
corpo
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Mês: Outubro
Atividades

Objetivos

Recursos

➢ Observar fenómenos da Natureza
Recursos
que normalmente acontecem nesta
humanos
Passeios, para recolha de materiais
época;
típicos desta estação do ano;
➢ Sensibilizar as crianças para a
Realização de jogos sensoriais com
observação da transformação da - Comunidade
escolar e
frutos característicos desta época;
Natureza;
Culinária;
➢ Fomentar o gosto pelas tradições Idosos
Desenhar, pintar, modelar e manipular
desta época;
elementos da Natureza característicos
desta época;
Vivência da Estação do Outono

➢
➢
➢
➢

Dia Internacional do Idoso – visita ao ➢ Estabelecer relação entre as
lar de idosos, onde assistiremos a
crianças e os idosos;
algumas
atuações
de
grupos
convidados para fazer animação. (2 de
Outubro)
➢ Reconhecer a importância da
Dia mundial da alimentação –
alimentação para a saúde das
realização de uma atividade de
crianças;
culinária com frutos da época. (16 de
Outubro)
➢ Explorar
livremente
vários
materiais;
Trabalho de projeto – “Crescer com
imaginação”
➢ Despertar a curiosidade das
➢ Halloween – Realização de decoração
crianças para o meio envolvente;
para as salas e de uma lembrancinha
para assinalar o dia.
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Recursos
materiais

- Materiais de
expressão
plástica
- Livros
- CDS
- Imagens
- Materiais da
natureza
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Mês: Novembro

Atividades

objetivos

Recursos

Recursos
➢ Partilhar momentos de convívio
humanos
entre a comunidade escolar e os
idosos;
➢ Realização de um magusto, com a ➢ Promover a convivência e a - Comunidade
escolar e
comunidade escolar e os idosos do
amizade entre gerações;
lar;
➢ Desenvolver a memorização de idosos
➢ Explorar histórias e canções sobre
canções, poesias e lengalengas;
Recursos
as castanhas;
materiais
➢ Dramatização da lenda de S. ➢ Incentivar as crianças a gostar de
Martinho.
histórias tradicionais (incentivar a
- Materiais de
tradição oral);
expressão
Trabalho de projeto – “Crescer com
plástica
imaginação”
➢ Reconhecimento das personagens
- Livros
relativas a determinadas histórias;
- CDS
- Jogos
- Imagens
- Histórias
➢ Experimentar as possibilidades
- Elementos da
- Canções
expressivas da cor e aplicá-las à
Natureza
- Lengalengas
produção de obras plásticas;
- Atividades de expressão plástica
(pintura, massa de cores, digitinta,
desenho…)

S. Martinho (magusto)
(10 de Novembro)
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Mês: Dezembro

Atividades

Objetivos

Vivência da Estação do Inverno
➢ Jogos,
histórias,
canções
e
lengalengas
➢ Passeios para recolha de materiais
típicos desta estação do ano;
➢ Experiências recorrendo às alterações
atmosféricas;
Trabalho de projeto – “Crescer com
imaginação”
➢ Realização de atividades relacionadas
com o tema
Época Natalícia
➢ Elementos Natalícios
➢ Tradições alimentares da época
Natalícia
➢ Conversas,
canções,
poesias,
lengalengas, filmes alusivos ao Natal;
➢ Visita à vila Natal;
➢ Elaboração da prenda de Natal para os
Pais/Mães e para os idosos
➢ Atividades de expressão plástica
➢ Decoração da Instituição (elaboração
do presépio, árvore de Natal e enfeites)
➢ Pedido de colaboração aos Pais/Mães
para a realização de enfeites para o
concurso de Natal
➢ Festa de Natal (dia 14 de Dezembro)

Recursos

Recursos
➢ Iniciar
a
aquisição
temporal
humanos
associada às próprias vivências;
➢ Explorar fenómenos relacionados
- Comunidade
com esta estação do ano;
escolar e
➢ Fomentar
o
respeito
pelos
Idosos
costumes e tradições de Natal;
➢ Incentivar as crianças para a
vivência do Natal em espírito de
família e solidariedade;
Recursos
➢ Valorizar a tradição do Natal,
materiais
➢ Incentivar a participação das
famílias no processo educativo;
- Materiais de
expressão
plástica
➢ Promover
o
convívio
e
a - Livros
confraternização
entre
a - CDS
comunidade escolar e os Idosos;
- Imagens
➢ Promover a colaboração dos(as) -Materiais de
Pais/Mães nas atividades da expressão
Creche;
dramática
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Mês: Janeiro

Atividades

Objetivos

➢ Conhecer as tradições do dia de
Reis;
Conversa com os idosos e recolha de ➢ Desenvolver a criatividade;
canções alusivas ao tema dos reis;
➢ Despertar a curiosidade para a
Consulta de livros e da internet alusivos
época festiva do dia de reis;
ao tema;
➢ Promover o convívio entre a
Elaboração de coroas;
comunidade escolar, as famílias e
Cantar dos reis para as famílias e para
os idosos.
os idosos; (dia 8 de Janeiro)
História de fantoches sobre os reis
magos;

Festividade dos Reis
➢
➢
➢
➢
➢

Recursos

Recursos
humanos

- Comunidade
escolar e
Idosos

Recursos
materiais

- Livros
- CDS
- Imagens
Trabalho de projeto – “Crescer com
- Materiais de
imaginação”
➢ Despertar a curiosidade e o
expressão
pensamento reflexivo;
Plástica
➢ Histórias contadas pelos idosos;
➢ Promover o contacto dos(as)
- Materiais de
➢ Os(as) Pais/Mães vêm à escola contar
Pais/Mães e idosos com as
expressão
histórias com o apoio de diversos
atividades realizadas na Creche;
dramática
materiais;
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Mês: Fevereiro

Atividades

Objetivos

Trabalho de projeto “Crescer com
imaginação”

Recursos

Recursos
➢ Identificar as personagens das
humanos
histórias, em livros, filmes, revista,
➢ Utilização de imagens fotográficas;
imagens…
➢ Dramatizações com fantoches;
➢ Identificar características físicas - Comunidade
escolar e
➢ Dramatizações usando os recursos do
básicas das personagens das
Idosos
próprio corpo;
histórias;
➢ Canções,
histórias,
lengalengas, ➢ Saber reconhecer os sons do meio
poesias alusivas ao tema;
envolvente;
➢ Reprodução e audição de sons do meio
Recursos
ambiente;
➢ Promover a importância das
materiais
histórias
tradicionais
no
Carnaval
desenvolvimento das crianças;
- Materiais de
➢ Valorizar a moral das histórias
expressão
➢ Comemoração do Carnaval;
tradicionais;
plástica
➢ Elaboração dos fatos de carnaval;
- Materiais de
➢ Lengalengas e canções alusivas ao
➢ Conhecer as tradições do carnaval;
expressão
tema;
➢ Promover o “faz de conta”;
dramática
➢ Realização de um baile de Carnaval;
➢ Explorar materiais de produção - Livros
➢ Desfile de Carnaval para os idosos; (12
artística;
- CDS
de Fevereiro)
➢ Promover o convívio;
- Imagens
➢ Saber partilhar;
- Disfarces
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Mês: Março

Atividades

Objetivos

Dia do Pai (dia 19 de Março)
➢ Valorizar os laços familiares;
➢ Elaboração de uma prendinha para ➢ Promover a criatividade;
oferecer ao Pai;
➢ Fomentar o respeito e o gosto pela
Dia mundial da poesia (dia 21de Março)
língua Portuguesa;
➢ Conhecer poesias para crianças;
➢ Promover momentos para o
➢ Ler e escutar poesias para as
trabalho em grande grupo;
crianças; (vinda de uma pessoa ➢ Observar as modificações da
externa à instituição para declamar
Natureza com a chegada da
poesia)
Primavera;
➢ Sensibilizar a criança para a
Vivência da Estação da Primavera
observação das transformações da
Natureza;
➢ Recolher materiais típicos da Natureza ➢ Sensibilizar as crianças para o
nesta estação do ano;
respeito pelas árvores.
➢ Desenhar, pintar, modelar, manipular
elementos da Natureza característicos
desta época;
Trabalho de projeto “Crescer com
imaginação”
➢ Realização de atividades relacionadas
com o tema
➢ Reunião
Pais/Mães/Encarregados(as)
Educação

➢ Dar a conhecer às famílias os
planos individuais de cada criança.

de
de
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Recursos

Recursos
humanos

- Comunidade
escolar e
Idosos
Recursos
materiais

- Materiais de
expressão
plástica
- Livros
- CDS
- Imagens
- Materiais da
natureza
- Instrumentos
musicais
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Mês: Abril
Atividades

Objetivos

Dia mundial do livro Infantil “Histórias
tradicionais”
➢
➢
➢
➢

➢ Promover e estimular o respeito e
gosto pela leitura;
➢ Fomentar hábitos de leitura;
Incentivar o contacto com o livro;
➢ Promover o intercâmbio com as
Promover o gosto pela leitura;
famílias e os idosos;
Os idosos vêm contar histórias com o ➢ Valorizar as histórias de tradição
apoio de livros para as crianças;
oral;
Promover a recolha de histórias, com a
ajuda dos pais;

Trabalho de projeto “Crescer com
imaginação”
➢ Realização de atividades relacionadas
com o tema

➢ Fomentar o gosto pela cultura e
tradições da Páscoa;
➢ Desenvolver a motricidade;
➢ Proporcionar novas experiências às
crianças;

Festividade da Páscoa (dia 1 de Abril)
➢ Desenho, pintura, modelagem, jogos,
filmes, histórias com fantoches;
➢ Promover atividades relacionadas com
a festividade da Páscoa;
➢ Desenvolver a memorização de
canções,
poesias,
lengalengas,
relacionadas com a Páscoa;
➢ Realização de uma prendinha para as
crianças levarem os ovos da Páscoa;
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Recursos

Recursos
humanos

- Comunidade
escolar e
idosos

Recursos
materiais

- Materiais de
expressão
plástica
- Livros
- CDS
- Imagens
- Fantoches

Creche da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos 25
Projeto Educativo

Mês: Maio

Atividades

Objetivos

➢ Valorizar os laços familiares;
➢ Valorizar a figura materna;
➢ Elaboração da prenda para o dia da ➢ Desenvolver a motricidade;
Mãe;
➢ Memorização de canções, poesias,
lengalengas;

Recursos

Dia da Mãe (06 de Maio)

Recursos
humanos

- Comunidade
escolar

Dia Internacional das Famílias (15 de ➢ Identificar os membros diretos da
Maio)
sua família;
A Família
➢ Nomear e conhecer os nomes
Recursos
próprios dos familiares diretos;
materiais
➢ Diálogo com as crianças acerca das ➢ Descobrir a utilidade do grupo
suas famílias;
familiar na satisfação das próprias - Materiais de
➢ Reconhecimento da Família direta,
necessidades;
expressão
através de fotografias pedidas aos pais;
plástica
➢ Dramatização de histórias onde
- Livros
constem ambientes familiares e
- CDS
parentescos;
- Imagens
➢ Aprendizagem e escuta de músicas;
➢ Fomentar a imagem que a criança - Fantoches
tem das personagens das histórias;
➢ Discriminar
as
diferentes
Trabalho de projeto: “Crescer com
personagens da história;
imaginação”
➢ Reconhecer e distinguir as várias
partes de uma história;
➢ Consulta e visualização de livros, ➢ Tentar que as crianças reproduzam
revistas e de enciclopédias infantis
partes da história;
acerca do tema;
➢ Elaboração de trabalhos de expressão
plástica relacionados com o tema;
➢ Narração
de
histórias,
contos,
lengalengas, trava-línguas, poemas,
relacionados com o tema;
➢ Execução de jogos motores;
➢ Dramatização de histórias;
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Mês: Junho

Atividades

Objetivos

Recursos

➢ Promover o conhecimento da
Declaração
dos
Direitos
da
Criança;
➢ Promover a auto-estima e a
valorização pessoal;
➢ Ser sensível aos sentimentos,
interesses e necessidades do
“outro”;

Recursos
humanos

Dia Mundial da Criança (1 de Junho)
➢ Festejar o dia mundial da criança
(Realização de atividades lúdicas
promovidas pela Instituição)
➢ Atividades livres em conjunto com os
idosos;
➢ Realização de um Pic-nic com a
comunidade escolar
Trabalho de projeto “Crescer com
imaginação”
➢ Realização de atividades relacionadas
com o tema

➢ Observar as modificações da
Natureza com a chegada do Verão;
➢ Sensibilizar a criança para a
observação das transformações da
Natureza;

Vivência da Estação do Verão
➢ Recolher materiais típicos da Natureza
nesta estação do ano;
➢ Desenhar, pintar, modelar, manipular e
construir elementos da Natureza ➢ Conhecer as lendas dos santos
característicos desta época;
populares;
➢ Visualizar e explorar frutos da época,
explorando os órgãos dos sentidos;
➢ Festejar os santos populares
juntamente
com
os
idosos,
promovendo
a
troca
de
Santos Populares
experiências e a convivência entre
gerações;
➢ Comemoração dos Santos populares;
➢ Realização de enfeites relacionados
com os santos populares;
➢ Marcha dos santos populares em
conjunto com os idosos do lar;
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- Comunidade
escolar e
Idosos

Recursos
materiais

- Materiais de
expressão
plástica
- Livros
- CDS
- Imagens
- Fantoches

Creche da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos 27
Projeto Educativo

Mês: Julho/Agosto

Atividades

Objetivos

➢ Celebrar o final do ano letivo;
➢ Promover
a
relação
entre
Ida à praia;
escola/família/idosos;
Realização/organização das pastas de ➢ Promover momentos de alegria e
trabalho;
prazer;
Festejar o encerramento do ano letivo; ➢ Estimular/valorizar a participação
Convívios entre a comunidade escolar,
dos familiares das crianças e dos
os(as) Pais/Mães e idosos;
idosos;

Final do ano letivo
➢
➢
➢
➢

➢ Reunião
Pais/Mães/Encarregados(as)
Educação

de ➢ Dar a conhecer às famílias as
de
fichas de avaliação de cada
criança;

Atividades livres
➢
➢
➢
➢
➢

Jogos diversos;
Ateliers;
Passeios na quinta;
Visitas aos idosos;

➢
➢
➢

Recursos

Recursos
humanos

- Comunidade
escolar e
Idosos

Recursos
materiais

- Materiais de
expressão
plástica
- Livros
Desenvolver a autoconfiança e a
- CDS
autonomia;
- Imagens
Fomentar o diálogo;
- Fantoches
Desenvolver hábitos de partilha,
inter-ajuda,cooperação entre as
crianças;
Participar em atividades em
conjunto com os idosos;
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4.5 Cooperação família/creche
Família/Educadoras e Auxiliares devem trabalhar como uma equipa
dinâmica e participativa, pois tudo na vida da criança está interligado. As
famílias podem e devem obter informações sobre o dia da criança através de
conversas informais com os elementos da equipa educativa. No entanto, nas
reuniões formais, em que o desenvolvimento da criança é analisado e discutido
pela Educadora de Infância e pelas famílias também é um importante momento
para a passagem de informação.
Através da comunicação, preferencialmente direta e diária, desenvolvese o respeito mutuo entre todos os envolvidos na educação e crescimento da
criança. Desta forma, cria-se o reconhecimento que todas as partes contribuem
para o desenvolvimento harmonioso e integral da criança.
Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação , Educadoras de Infância e
Auxiliares deverão assegurar que a adaptação da criança ao contexto
educativo se processe da forma mais gradual possível.

4.6 Importância das rotinas
As rotinas são muito importantes nesta fase inicial do desenvolvimento
da criança, na medida em que são uma componente importante do dia a dia,
pois proporcionam experiências de aprendizagem a todos os níveis, transmitem
segurança, na medida em que a criança começa a perceber o que acontece
em cada etapa do dia e ainda podem ser utilizadas como estratégias para
atingir determinados objetivos.
É desta forma que as rotinas deverão ser programadas, mas flexíveis e
utilizadas para promover e aprofundar a relação interpessoal. Desta forma,
servirão como oportunidades de estimulação e aprendizagem.

5.Comunicações aos Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação
Atendendo à faixa etária destas crianças, todas as informações
consideradas importantes sãos comunicadas aos Pais/Mães/Encarregados(as)
de Educação, nomeadamente:
•
•

•

Diariamente, Educadoras e Auxiliares fornecem todas as informações
pontuais diárias aos Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação;
Afixado no placard de cada sala existe uma tabela com registos diários
de cada criança, que os Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação
poderão visualizar;
Sempre que exista alguma informação de cariz mais particular, as
Educadoras informam os Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação por
escrito em documentos específicos para esse efeito;
Ano letivo 2017/2018

Creche da Santa Casa da Misericórdia de Óbidos 29
Projeto Educativo

•

Sempre que exista alguma informação comum a todas as crianças, são
dados aos Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação, avisos escritos
mais formais.

6. Avaliação do desenvolvimento das crianças

A avaliação representa um importante instrumento de ponderação
qualitativa e quantitativa. Realizada através das observações e de todo o
trabalho que é desenvolvido pela Educadora de Infância, em contexto de sala,
a avaliação diária da criança é criteriosamente registada e comunicada,
oportunamente aos Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação
Como instrumentos de avaliação são utilizados na Creche da Santa Casa
da Misericórdia de Óbidos os seguintes instrumentos de avaliação:
•
•
•

•
•
•

Observação diária dos comportamentos e aprendizagens da criança;
Avaliação trimestral do desenvolvimento de cada criança, com base
numa grelha com critérios pré-definidos;
Reuniões
individuais,
(sempre
que
necessário),
de
Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação para dar informações
pontuais;
Reuniões trimestrais com os Pais/Mães/Encarregados(as) de Educação;
Reuniões da equipa pedagógica da Creche;
Avaliação trimestral do Projeto Educativo e dos Projetos Pedagógicos de
sala;
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7. Considerações finais
No decorrer da elaboração do Projeto Educativo da Creche foram sendo
elencadas as prioridades definidas, pela Equipa Educativa, para orientar a sua
atuação neste contexto educativo. Relacionamento afetivo, sensibilidade,
interações, respeito, e cooperação entre Pais/Mães/Encarregados(as) de
Educação e Creche, são os pilares que alicerçam este projeto que pretende,
acima de tudo, proporcionar à criança um bem estar físico, social, afetivo e
cognitivo.
De facto as Creches, para as crianças mais pequenas, são um local
privilegiado para satisfazer os cuidados necessários a um bom
desenvolvimento físico, afetivo e intelectual das crianças que a frequentam.
Assim sendo, devem ser vistas como centros de difusão e apoio educativos,
onde as crianças recebem a atenção necessária ao seu desenvolvimento.

Entre a instituição e a família, deve existir uma relação de cooperação e
envolvimento para em conjunto ajudarem a criança a crescer
harmoniosamente. Este crescimento é alcançado com a colaboração de todos,
(meio familiar e escolar), mas igualmente através do contacto com materiais e
equipamentos selecionados e orientados para responder às suas
necessidades.
Deste modo, as Creches são locais onde Pais/Mães/Encarregados(as)
de Educação podem deixar os(as) seus(suas) filhos(as) durante parte do dia,
partilhando as suas responsabilidades e cuidados com o pessoal da Instituição.
Ficando-se com a certeza que tanto a Mesa Administrativa, Educadoras,
Auxiliares e Auxiliar de Serviços Gerais, de tudo farão para que as crianças
tenham tudo aquilo que necessitam para crescer.
Nós como Educadoras, estamos certas que este Projeto nos irá ajudar a
planificar as atividades, para assim ajudarmos as nossas crianças a crescer em
todos os sentidos.
Porque Educar é ajudar a crescer,
Porque educar é ajudar a dar um sentido à vida das nossas crianças,
Esperamos vir com isso a contribuir para um cada vez melhor SABER
SER EDUCADOR.
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