
 

 

 

 
 

Ministério da Educação e Cultura de São Tomé e Príncipe 

 

 

 

 

Referencial Curricular  

para a Educação de Infância 

(creche e jardim de infância) 

 
 

 

 

 

 

 

UNICEF 
 



2 
 

Ficha técnica 

 

Este referencial curricular foi elaborado pela Doutora Gabriela Portugal, docente do 

Departamento de Educação da Universidade de Aveiro e investigadora do Centro de 

Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF), em 

articulação com a equipa responsável pela Educação Pré-Escolar do Ministério de 

Educação Cultura e Formação de São Tomé e Príncipe, coordenada pela Dra. Ana Luzia 

Zink, e com o departamento de Educação da UNICEF, representado pela Dra. Mariana 

Rute Leal. 

 

O processo de elaboração decorreu entre os meses de novembro de 2011 e julho de 

2012. 
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Prefácio 

 

No âmbito do programa de cooperação entre o Ministério da Educação, Cultura e 

Formação (MECF) de São Tomé e Príncipe e UNICEF considera-se a educação de 

infância como uma área prioritária no ciclo do programa 2012-2016. Pretende-se que a 

extensão da rede de oferta ao nível da educação de infância seja acompanhada de uma 

estratégia de melhoria da qualidade da oferta educativa, melhorando a preparação e as 

condições de acesso das crianças ao 1.º ciclo do ensino básico e contribuindo para a 

diminuição das taxas de repetência nos primeiros anos da escolaridade básica. 

 

Neste contexto, o MECF em parceria com a UNICEF lançou um concurso internacional 

para elaboração de uma proposta Curricular para a Educação de Infância em São Tomé 

e Príncipe (STP) compreendendo as faixas etárias dos 0 - 3 e dos 3 - 5 anos e integrando 

um conjunto de elementos considerados organizadores do processo pedagógico e 

desenvolvimento curricular, a discutir, adequar e validar pelos responsáveis da equipa 

do departamento de educação pré-escolar do MECF. 

 

Em resultado desse concurso internacional veio a efetuar-se uma contratualização com a 

Universidade de Aveiro (UA), cujo serviço de consultoria foi assegurado pela Doutora 

Gabriela Portugal, docente do Departamento de Educação e investigadora do Centro de 

Investigação Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF). 

 

O resultado desse trabalho de parceria entre MECF, UNICEF e UA é o documento que 

agora se apresenta: Referencial Curricular para a Educação de Infância (creche e jardim 

de infância). 
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Introdução – Princípios educativos 

 

Na infância lançam-se as bases do desenvolvimento nos seus diversos aspetos físicos, 

motores, sociais, emocionais, cognitivos, linguísticos, comunicacionais, etc. sendo a 

autonomia o sinal de desenvolvimento que se vai construindo em todos os instantes, 

num todo complexo que é “a pessoa”, articulando todas essas dimensões. 

Do que sabemos acerca da forma como a criança aprende e se desenvolve derivam 

princípios educativos que enfatizam a natureza global da aprendizagem e 

desenvolvimento da criança em idade pré-escolar, o valor de experiências ativas e 

significativas, a importância do desenvolvimento da linguagem, expressão e 

conceptualização, o papel crucial de outras crianças e adultos no desenvolvimento 

das crianças. As crianças aprendem e desenvolvem-se bem na interação com pessoas 

que cuidam delas, que as amam, que as respeitam e lhes conferem segurança; pessoas 

atentas e sensíveis às suas particularidades; pessoas que lhes criam espaços equilibrados 

de estimulação, desafio, autonomia e responsabilidade; pessoas de referência na sua 

vida, como são os familiares próximos bem como os educadores e professores ao longo 

da infância. 

 

A finalidade da educação de infância é a de apoiar cada criança a tornar-se cada vez 

mais autónoma, conhecendo bem-estar e desenvolvendo competências que lhes 

permitam enfrentar com elevadas probabilidades de sucesso os desafios escolares 

subsequentes.  

 

Assumindo estes princípios, este documento pretende fornecer um referencial curricular 

que se constituirá como base para o desenvolvimento de um currículo contextualizado 

nos diversos espaços educativos direcionados para a infância, tendo por base o 

enquadramento oficial conferido pela Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 

2/2003). 

 

O termo “currículo” refere-se ao conjunto de atividades, experiências, situações que 

ocorrem num determinado contexto com vista à aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças. Tais atividades, experiências ou situações podem ser pensadas e planeadas 

previamente e também podem surgir de forma espontânea em resposta a situações ou 

acontecimentos particulares. Os objetivos, princípios educativos e áreas de 

aprendizagem e desenvolvimento serão comuns a todos os serviços de educação de 

infância mas a forma como são postos em prática podem diferir de contexto para 

contexto, em função das suas próprias particularidades (características do educador, 

recursos existentes, etc.). Também diferentes contextos, comunidades, famílias, culturas 

ou subculturas poderão exigir adequações curriculares específicas, sendo importante o 

estabelecimento de relações positivas entre a família e a creche ou jardim-de-infância. 

Ainda, um currículo para a infância não pode deixar de reconhecer que existe uma larga 

variação nos ritmos e tempos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Cada 

criança é única e irrepetível, sendo importante que o currículo atenda a diferentes 

necessidades, capacidades e interesses das crianças. 

 

Este referencial curricular assume-se como inclusivo e adequado para todas as crianças, 

tenham ou não necessidades educativas especiais, considerando que estas crianças 
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beneficiarão da interação com todas as outras, devendo cada contexto incorporar 

estratégias específicas que permitam uma verdadeira inclusão. 

Se cabe a cada educador desenvolver o seu próprio currículo, tendo por base o 

referencial curricular nacional e procurando assegurar o melhor para cada criança, este 

também não pode esquecer a importância da comunicação e articulação com os colegas 

professores do 1.º ano da escola primária, desenvolvendo trabalho de equipa com vista a 

assegurar continuidade educativa e facilitar a transição da criança para a escolaridade 

obrigatória. Significa que ambos, educadores e os professores, deverão conhecer quer o 

referencial curricular para a educação de infância quer o programa curricular em vigor 

para a 1ª classe, partilhar informação pertinente e desenvolver atividades conjuntas. 

 

 

1. Lei de Bases do Sistema Educativo e Objetivos da Educação Pré-Escolar 

 

A Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 2/2003) afirma a educação pré-escolar, 

complementar e ou supletiva da ação educativa da família com a qual estabelece estreita 

cooperação. No seu artigo 5.º, define como objetivos da EPE, os seguintes: 

 

a) Favorecer a observação e a compreensão do meio natural e humano para melhor 

integração e participação da criança; 

b) Contribuir para a estabilidade e segurança afetiva da criança; 

c) Estimular as capacidades de cada criança e favorecer a sua formação e 

desenvolvimento equilibrado de todas as suas potencialidades; 

d) Desenvolver a formação da criança e o sentido da responsabilidade, associado ao da 

liberdade; 

e) Fomentar a integração da criança em grupos sociais diversos, complementares da 

família tendo em vista o desenvolvimento da sociabilidade; 

f) Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação da criança, assim como a 

imaginação criativa, e estimular a atividade lúdica; 

g) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde pessoal e coletiva; 

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

melhor orientação e encaminhamento da criança. 

 

No mesmo artigo 5.º, assume-se que a prossecução destes objetivos é feita de acordo 

com conteúdos e abordagens apropriados, tendo em conta a articulação com o meio 

familiar, cabendo ao ministério responsável pela coordenação da política educativa 

definir normas gerais da educação pré-escolar, nomeadamente nos seus aspetos 

pedagógico e técnico, acompanhar e apoiar o seu cumprimento e contextualização no 

terreno. 

 

Os objetivos enunciados, articulados uns com os outros, fundamentam a organização do 

referencial curricular para a educação pré-escolar em São Tomé e Príncipe. Cada 

objetivo tem implicações específicas para a prática, o que se apresenta seguidamente: 

 

a) Favorecer a observação e a compreensão do meio natural e humano para melhor 

integração e participação da criança  

 

Este objetivo implica que durante a etapa pré-escolar se dê particular atenção à área de 

conhecimento do mundo, assumindo que é através das relações com os outros que a 

criança constrói uma identidade pessoal, conhece e se posiciona perante o mundo físico 
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e social. A ideia de participação da criança remete para a conceção de alguém com um 

papel ativo na sua aprendizagem e desenvolvimento, a criança como sujeito e não como 

objeto do processo educativo. Realça-se aqui a importância de partir do que as crianças 

já sabem e conhecem, bem como de atender à sua comunidade e cultura, desenvolvendo 

nas crianças uma atitude de respeito e cuidado pelo ambiente. 

 

b) Contribuir para a estabilidade e segurança afetiva da criança 

 

O bem-estar e a segurança dependem de um ambiente educativo em que a criança se 

sente acolhida, escutada e valorizada. Neste contexto, promove-se a sua autoestima e 

autoconfiança, cada criança reconhecendo as suas capacidades, as suas aprendizagens e 

progressos. O desenvolvimento de uma autoestima positiva ganha particular 

importância ao constituir-se como dimensão básica para a realização de cada um, com 

estreita ligação com um sentido de segurança, de identidade, de pertença e de 

competência.  

 

c) Estimular as capacidades de cada criança e favorecer a sua formação e 

desenvolvimento equilibrado de todas as suas potencialidades  
 

Este objetivo aponta para a importância de se perspetivar o desenvolvimento da criança 

de uma forma ampla e integrada, atendendo a todas as suas dimensões: atitudes 

(autoestima positiva e auto-organização), comportamento no grupo (competência 

social), aprendizagens em domínios essenciais (expressões, linguagem, pensamento 

lógico, conceptual e matemático, compreensão do mundo físico e social). Dito de outro 

modo, trata-se de atender ao desenvolvimento pessoal e social, enquanto área 

transversal a todo o processo educativo. 

 

d) Desenvolver a formação da criança e o sentido da responsabilidade, associado ao 

da liberdade 

 

Articulado com o objetivo anterior, e enquadrado no desenvolvimento pessoal e social 

mais amplo, destaca-se aqui a importância de uma educação para a autonomia ou auto-

organização. Entende-se que é na EPE que se inicia a educação para uma cidadania 

ativa. 

 

e) Fomentar a integração da criança em grupos sociais diversos, complementares da 

família tendo em vista o desenvolvimento da sociabilidade 

 

Se o objetivo anterior destacava a importância de um cidadão pré-escolar autónomo, 

agora realça-se a importância de se investir no desenvolvimento de competências 

sociais. É necessário que a criança seja capaz de se integrar no quotidiano do grupo, 

conjugando necessidades individuais com as de outros, aprendendo a cooperar e a 

reconhecer diferentes papéis sociais e a respeitar regras e princípios de vida em comum. 

 

f) Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação da criança, assim como a 

imaginação criativa, e estimular a atividade lúdica 

 

É importante que as crianças evoluam no domínio da compreensão e comunicação 

oral e tomem consciência das diferentes funções da escrita, da correspondência entre o 

código oral e escrito (perceber que o que se diz também se pode escrever e ler) e que 



8 
 

cada um destes códigos tem normas próprias. Importa assegurar que cada criança tenha 

oportunidade de se expressar de forma criativa e original, de apreciar, de se interessar 

e experimentar diversas formas de expressão artística (ex. visual, musical, dramática e 

motora, nomeadamente através da dança e do movimento). 

O estímulo ao brincar e/ou atividades de livre iniciativa assume que o brincar, 

enquanto atividade natural da criança tem importantes virtualidades ao nível do 

desenvolvimento e aprendizagem que não podem ser relegadas para um plano 

secundário, muito menos ignoradas, nos contextos educativos direcionados para a 

infância.  

 

g) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde pessoal e coletiva 

 

Este objetivo, podendo ser considerado como integrado na área de conhecimento do 

mundo, merece um destaque especial, sendo indispensável que o educador disponha de 

conhecimentos e trabalhe junto das crianças aspetos básicos relativos a higiene, 

nutrição, primeiros socorros, doenças da infância e saúde comunitária, e que seja 

um modelo de atitudes e práticas adequadas. 

 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover 

a melhor orientação e encaminhamento da criança 

 

A educação pré-escolar, dirigindo-se a todas as crianças, e procurando responder bem a 

todas as crianças, não pode ignorar as crianças que se afastam dos padrões “normais”, 

crianças com deficiências, sobredotadas ou crianças que evidenciam dificuldades 

emocionais ou de aprendizagem e desenvolvimento. Identificar crianças que 

necessitam de apoio adicional ou de atenção diferenciada e agir de forma 

consequente é algo a que o educador tem de atender. 

 

Uma ideia que perpassa todo o articulado da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 

2/2003) no seu artigo 5.º é a da estreita cooperação a estabelecer com as famílias. 

Reconhece-se a família como a primeira e principal educadora da criança e assume-se a 

importância de respeitar o meio familiar, partir dele e ter em conta a comunidade e 

cultura de origem das crianças. Ao mediar a introdução da criança numa nova cultura, o 

educador não pode ignorar a história de vida que cada criança “traz” com ela mas, por 

outro lado, deve providenciar atividades e aprendizagens cultural e socialmente úteis na 

sociedade contemporânea. Sendo a ação do educador complementar da ação da família, 

importa assegurar articulação entre o estabelecimento educativo e as famílias, sendo 

importante a participação dos pais na elaboração e desenvolvimento de projetos 

educativos no estabelecimento. Ainda, beneficiando a escola da conjugação de esforços 

e da potencialização de recursos da comunidade para a educação das crianças, outros 

membros da comunidade poderão ser envolvidos nos projetos educativos do 

estabelecimento. 
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2. Qualidade do ambiente educativo  

 

Trabalhar com qualidade em educação depende de vários fatores: 

 

 - Formação adequada de profissionais de educação de infância 

 

Trabalhar com qualidade em educação de infância requer conhecimentos específicos e 

uma planificação apropriada, sustentada no conhecimento do desenvolvimento nos 

primeiros anos de vida (anexo I – roteiro de desenvolvimento dos 0-5 anos de idade) 

e das finalidades educativas de todo o trabalho em creche e jardim-de-infância. Requer 

ainda atitudes de respeito, compreensão, muita flexibilidade para responder às 

necessidades de cada criança e família, reflexão crítica e questionamento continuado de 

práticas, indispensáveis à resolução de problemas. 

Observar, perguntar, flexibilizar são atitudes básicas num atendimento de qualidade, 

que não se coaduna nem com uma abordagem baseada no senso comum, nem com uma 

abordagem técnica e aplicativa, envolvendo, portanto, profissionais de educação de 

infância bem formados e que devem ser devidamente valorizados. 

 

- Tamanho do grupo e rácio adulto-criança 

 

O número de adultos e a sua relação com o número de crianças é importante. Grupos 

com muitas crianças não permitem tanta proximidade, intimidade e segurança, sendo 

difícil oferecer cuidados mais individualizados e inclusivos. Em grupos mais pequenos, 

os contactos e diálogos entre adultos e crianças tornam-se facilitados, sendo mais fácil ir 

ao encontro das suas necessidades e capacidades, bem como conhecer as famílias, 

estabelecer relações de confiança e respeitar as diferenças culturais e especificidades de 

cada uma. 

 

- Qualidade e quantidade de materiais, equipamentos e espaços 

 

A parte do currículo que inclui o arranjo espacial, materiais, equipamentos e 

oportunidades para acontecimentos vários, tal como está organizado, pode promover 

ou restringir o brincar, explorações, descobertas da criança, diversas atividades e 

interações com os outros, pode facilitar ou não a sua autonomia e as rotinas, os 

momentos de conforto e bem-estar. A organização do espaço (interior ou exterior) e dos 

materiais pode facilitar aprendizagens, criar desafios, provocar a curiosidade, potenciar 

autonomia e relações interpessoais positivas.    

 

- Condições de saúde, higiene e segurança 

 

Assegurar condições de saúde, higiene e segurança é algo de essencial, estando na 

base da satisfação de necessidades básicas, quer das crianças, quer dos adultos. 

 

Considerando todos os aspetos referidos, na creche e jardim-de-infância importa 

garantir que as experiências e rotinas diárias da criança assegurem a satisfação das suas 

necessidade básicas, sendo estas as seguintes: 

 necessidades físicas (ex. comer, beber, dormir, movimento, descanso, etc.);  

 necessidade de afeto (de proximidade física, ser abraçado, de ligações afetivas, 

conhecer relações calorosas e atentas);  
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 necessidade de segurança (de referências e limites claros e adequados, de um 

contexto onde se sabe até onde é que se pode ir, de um contexto onde se pode 

contar com os outros em caso de necessidade);  

 necessidade de reconhecimento e de afirmação (de se sentir aceite e apreciado, 

ser escutado, respeitado e ser tido em consideração, de se sentir fazendo parte de 

um grupo, sentimento de pertença);  

 necessidade de se sentir competente (de se sentir capaz e bem sucedido, 

conhecer o sucesso, alcançar objetivos, ultrapassar a fronteira das atuais 

possibilidades, procurar o desafio, o novo e/ou desconhecido);  

 necessidade de significados e de valores (de atribuição de sentido, de 

interiorização de regras e valores, de se sentir bem consigo próprio, em ligação 

com os outros e com o mundo).  

 

A satisfação destas necessidades é condição base para a criança conhecer bem-estar e 

disponibilidade para se envolver plenamente em diferentes atividades, algo que é 

essencial ao desenvolvimento e aprendizagens. 

 

 

Níveis elevados de bem-estar e de envolvimento das crianças  

nas atividades e rotinas é o melhor indicador da qualidade da oferta educativa. 

 

 

Quando queremos saber como cada criança está num contexto, temos que explorar o 

grau em que as crianças se sentem à vontade, agem espontaneamente, mostram 

vitalidade e autoconfiança. Tudo isso indica que o seu bem-estar emocional está OK. 

O grau de bem-estar evidenciado pelas crianças num contexto educativo indicará o 

quanto a organização e dinâmica do contexto ajuda as crianças a “sentirem-se em casa”, 

a estarem à vontade e a terem as suas necessidades satisfeitas. 

O envolvimento pode ser reconhecido pela concentração e persistência, caracterizando-

se por motivação, interesse, empenho, entusiasmo, satisfação e energia. Quando as 

crianças mostram sinais de elevado envolvimento, significa que o contexto está a 

oferecer boas condições de aprendizagem e desenvolvimento. 

 

Os níveis de bem-estar e envolvimento das crianças são pontos de referência para os 

profissionais que pretendem melhorar a qualidade do seu trabalho, atendendo à 

experiência ou vivido das crianças. 

Em anexo II, encontram-se descritos indicadores de bem-estar e de envolvimento e 

escalas de avaliação do envolvimento e bem-estar. 
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3. Papel do educador 

A concretização dos objetivos gerais, respeitando a fundamentação associada a cada 

um, requer que o educador, na sua intervenção atenda aos seguintes aspetos: 

 

A. Conceção e Organização do Ambiente Educativo 

A este nível, o educador deve: 

o Organizar o espaço e disponibilizar materiais estimulantes e diversificados, 

procurando um desenvolvimento curricular integrado. 

o Organizar o tempo de forma flexível, equilibrando as necessidades e interesses das 

crianças com as necessidades organizacionais. 

o Criar e manter condições de segurança e de bem-estar das crianças.  

o Valorizar a utilização do “brincar” como estratégia pedagógica. 

 

B. Observação, Planificação e Avaliação 

A este nível o educador deve: 

o Observar as crianças (cada criança e o grupo), com vista à elaboração de um 

projeto curricular que, tanto quanto possível, respeite as necessidades/interesses de 

todas. 

o Planificar de acordo com as orientações curriculares e expectativas sociais 

relativamente ao papel da educação de infância, mantendo, no entanto, como eixo 

estruturador das opções curriculares a defesa dos interesses e direitos das crianças. 

o Desenvolver atividades que respeitem as culturas da infância, das suas famílias e 

comunidades. 

o Ter presentes na planificação as diferentes áreas curriculares e articulá-las numa 

perspetiva globalizante do desenvolvimento/aprendizagem. 

o Avaliar a intervenção, o ambiente e as estratégias educativas, bem como procurar 

analisar o seu efeito nas crianças, atendendo aos seus níveis de bem-estar e de 

envolvimento. 

 

C. Relação e Ação Educativa 

A este nível o educador deve: 

o Relacionar-se com as crianças favorecendo a segurança afetiva e promovendo a 

sua autonomia e iniciativa. 

o Promover o envolvimento de todas as crianças em atividades e projetos, 

fomentando nas crianças autoconfiança na realização de tarefas. 

o Estimular a curiosidade e desejo de aprender das crianças e promover a sua 

capacidade de resolução de problemas. 

o Promover nas crianças o desenvolvimento de atitudes de cooperação, respeito pelo 

outro e pelas diferenças. 

o Promover o desenvolvimento cívico numa perspetiva de educação para a cidadania 

(ajudando as crianças a participar, manifestar a sua opinião, fazer escolhas, tomar 

decisões e a apropriarem-se de valores sociais). 

o Valorizar o trabalho de equipa e envolver as famílias e a comunidade nos projetos 

a desenvolver. 

o Comunicar e articular com os colegas professores da 1ª classe desenvolvendo 

trabalho de equipa com vista a assegurar continuidade educativa e facilitar a transição 

da criança para a escolaridade obrigatória.  
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4. Finalidades e práticas educativas em Creche (0-3 anos) 

Um educador que trabalha com crianças até aos 3 anos de idade deve conhecer as 

finalidades educativas que se adequam a este nível etário. Estas finalidades podem ser 

sumariadas da seguinte forma:  

 

 

- Desenvolvimento de um sentido de segurança e autoestima  

- Desenvolvimento da curiosidade e ímpeto exploratório 

- Desenvolvimento de competência social e comunicacional 

 

 

O desenvolvimento de um sentido de segurança e autoestima envolve um sentimento 

de domínio sobre o próprio corpo, comportamento e mundo; sentimento de que nas 

diferentes atividades as probabilidades de sucesso são maiores que as de insucesso e que 

os adultos podem ajudar. No fundo, sentido de confiança e competência. 

 

O desenvolvimento da curiosidade e ímpeto exploratório envolve o sentimento de 

que descobrir coisas é positivo e gera prazer, o desejo e capacidade de perceber e ter um 

efeito nas coisas e de atuar nesse sentido com persistência. 

 

A competência social e comunicacional envolve desenvolvimento do autocontrolo 

(capacidade de controlar os comportamentos, de formas adequadas à idade), 

estabelecimento de relações, o desejo e capacidade de partilhar ideias e sentimentos 

com outros, sentido de cooperação (a capacidade de conjugar as necessidades e desejos 

individuais com as de outros numa situação de grupo). 

 

No decurso das interações que quotidianamente se estabelecem com um bebé ou criança 

muito pequena, estas finalidades educativas poderão ser trabalhadas de uma forma 

natural, atendendo àquilo que as crianças necessitam para se desenvolverem e crescerem 

bem. 

Desde o nascimento até cerca dos 9 meses de idade a criança necessita antes de mais de 

experienciar segurança. A criança necessita de cuidados calorosos que se estabelecem 

no seio de uma relação próxima com um adulto. É através de interações positivas com 

os pais e outros adultos significativos que as crianças entendem o mundo como um local 

seguro e interessante, onde se sentem compreendidas e as suas ações geram prazer nos 

outros e em si próprias.  

O papel do adulto é aprender os ritmos de sono e alimentares do bebé, perceber o seu 

comportamento perante novos objetos e pessoas, perceber as suas preferências na forma 

de ser alimentado, posto a dormir ou confortado, perceber, enfim, aquilo que a criança 

comunica. Tudo isto exige um sistema de cuidados que promova a proximidade e 

intimidade entre o adulto e a criança (ex. existência de uma pessoa de referência para a 

criança). À medida que o adulto se torna capaz de prever as necessidades das crianças e 

a forma como responderá a diferentes tipos de estímulos, a criança conhece estabilidade 

emocional, aprende um sentido de segurança e confiança relacionado com o sentimento 

de que as pessoas e o mundo são previsíveis e oferecem experiências interessantes. 

O dia de um bebé organiza-se em torno de experiências de cuidados diárias (muda de 

fraldas, vestir, comer, dormir). Os cuidados de rotina são momentos importantes 

oferecendo oportunidades únicas para interações diádicas, e para aprendizagens 
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sensoriais, comunicacionais e atitudes. Quando as rotinas são agradáveis, as crianças 

aprendem que as suas necessidades e os seus corpos são importantes.  

Os bebés necessitam de amplas oportunidades para experimentar uma variedade de 

experiências sensoriais e motoras. Antes de conseguirem arrastar-se ou gatinhar os 

bebés dependem dos adultos para os levaram até às coisas e para lhes apresentarem um 

objeto ou atividade interessante. Um ambiente bem organizado, onde objetos 

estimulantes estão acessíveis e onde há uma variedade de escolhas e desafios visuais, 

tácteis e motores que chamam a atenção da criança, encoraja a curiosidade, a 

exploração, e permite que cada criança estabeleça uma relação com o mundo ao seu 

próprio ritmo. 

 

Por volta do ano de idade, à medida que a criança se torna mais ativa na sua mobilidade 

e capacidades manipulativas, a necessidade de exploração cresce, alargando a sua 

curiosidade e atividade. A criança começa a construir uma identidade enquanto 

exploradora, providenciando os adultos apoio, segurança e encorajamento através de 

olhares, conversas e gestos. Sob um olhar atento e caloroso as crianças desenvolvem 

sentimentos de confiança e competência. É importante lembrar que nesta fase as 

crianças necessitam de praticar a independência, mas também necessitam muito de 

adultos como base segura de apoio. 

As novas capacidades das crianças que se movimentam pelo seu próprio pé têm um 

profundo efeito nas relações entre as crianças e os adultos. Os bebés podem agora sair e 

voltar à base segura que representa o adulto presente. Podem ser atraídos por um objeto 

ou um lugar mas, à medida que brincam, procuram a segurança que lhes é conferida 

pelo adulto através de um contacto visual, de uma vocalização ou gesto. Eles dependem 

de adultos atentos e capazes de criar um ambiente de exploração convidativo e seguro.  

Quando começam a movimentar-se os bebés já aprenderam muitas coisas sobre 

linguagem e comunicação e começam a compreender o significado das palavras. 

Escutar é uma competência básica numa situação de comunicação eficaz que os adultos 

podem modelar mesmo quando as crianças se expressam ainda com uma fala de bebé 

onde poucas palavras são identificáveis. O educador demonstra o seu interesse em 

compreender a criança, escutando, observando e fornecendo palavras à criança.  

Um contexto adequado responde às novas e crescentes necessidades de mobilidade da 

criança (os espaços e equipamentos desafiam a criança na sua mobilidade crescente), 

promove a sua autonomia e o seu interesse pelas rotinas bem como a capacidade da 

criança em se envolver num leque cada vez mais diversificado de atividades. 

 

A partir dos 18 meses de idade a questão da autonomia e identidade torna-se a tarefa 

desenvolvimental dominante para as crianças, muito associada às dimensões de 

independência e controlo. Claro que o sentido de segurança que se começou a 

desenvolver nos primeiros meses e a necessidade de explorar, cada vez mais com um 

objetivo específico, continuam. Os adultos podem ajudar as crianças a encontrar as 

formas de afirmação da sua individualidade mais adequadas, permitindo-lhes escolhas 

sempre que possível e introduzindo orientações ou regras sociais quando pertinente. 

Torna-se importante oferecer atividades às crianças que apoiem a autonomia e 

autoestima, sem esquecer que na sua procura de independência e autoconfiança as 

crianças necessitam de oportunidades para fazerem escolhas significativas, necessitando 

da atenção e compreensão de adultos carinhosos.  

 

Aos 2 anos, a criança continua a afirmar a sua autonomia e a descobrir o mundo. Neste 

processo de compreensão da realidade o desenvolvimento da linguagem assume-se 
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como uma ferramenta crucial, sendo importante oferecer variadas oportunidades para 

que a criança encontre quem converse com ela, se sinta escutada e valorizada nos seus 

esforços comunicativos. 

Embora desde muito cedo, no seu ambiente natural, a criança seja frequentemente 

acompanhada e cuidada por outras crianças mais velhinhas, no decurso do seu terceiro 

ano de vida, a criança interessa-se cada vez mais pelo jogo das outras crianças, surgindo 

cada vez mais comportamentos de cooperação entre as crianças. Contudo, o 

adulto/educador deve estar preparado para lidar com conflitos e disputas, que surgem 

naturalmente à medida que as crianças aprendem a partilhar e a cooperar com as outras 

crianças. Ajudada pelo adulto, a criança aprende a adiar a satisfação imediata de um 

desejo, a esperar, e vai percebendo, pouco a pouco, que importa considerar as 

necessidades dos outros e as regras do funcionamento em grupo. Existindo uma 

grande variabilidade no que respeita às competências das crianças, o adulto necessita de 

perceber quando é conveniente intervir ou quando pode dar espaço para que as crianças 

resolvam por elas próprias os conflitos.  

 

4.1. Organização do contexto físico e social em Creche  

 

Este capítulo oferece algumas sugestões ou pistas na organização do ambiente físico e 

social da criança muito pequena (0-3 anos), no sentido da promoção do seu 

desenvolvimento. Porque os ritmos de desenvolvimento das crianças são extremamente 

variáveis estas sugestões podem não se adaptar a uma determinada criança mas, no seu 

todo, estão pensadas tendo em consideração a sequência comum do desenvolvimento. 

 

4.2.1 Organização do contexto físico e social nos primeiros meses de vida 

 

Alguns equipamentos e brinquedos apropriados 

 

- Berço com grades, onde a criança esteja segura enquanto dorme; 

- As mantas ou colchões onde as crianças são deitadas no chão não devem estar num 

espaço atravancado mas permitir uma movimentação fácil das pessoas;  

- Um espaço amplo proporciona maior segurança (muitas vezes existem outros bebés ou 

crianças que se movimentam melhor e/ou começam a andar e os adultos também 

necessitam de espaço para se movimentar facilmente e atender às necessidades das 

crianças); 

- Não são necessários muitos brinquedos (por si só, o ambiente já é suficientemente 

estimulante, com os adultos e outras crianças); 

- Os rostos humanos são interessantes, bem como um lenço colorido que se agita 

defronte da criança; 

- A criança necessita de estar num local seguro e estimulante, com uma variedade de 

brinquedos/objetos macios, laváveis e coloridos, que a criança possa olhar, mexer, 

meter na boca (tendo em atenção para que não haja pequenas partes que possam ser 

engolidas); 

- As pessoas são muito mais importantes para o desenvolvimento da linguagem que 

qualquer outra coisa. 

 

Papel do adulto 

 

- Reconhecer os sinais e atender às necessidades da criança (nem sempre insatisfação 

tem a ver com fome); 
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- Garantir sentimentos de segurança e conforto (por exemplo, aconchegar ou pegar ao 

colo quando se está a alimentar a criança); 

- Satisfazer a necessidade de ligação ou vinculação afetiva da criança através do 

contacto consistente com um adulto de referência; 

- Envolver as crianças nos cuidados de rotina; 

- Chamar a criança pelo nome, escutar a criança, tentar interpretar os seus sinais, 

choros; 

- Falar com a criança especialmente durante os cuidados de rotina, sobre o que vai fazer, 

dar-lhe tempo para responder, falar dos acontecimentos à medida que vão ocorrendo; 

- Favorecer o contacto com outras crianças; 

- Não deixar chocalhos ou outra coisa nas mãos da criança pois esta não os consegue 

soltar; 

- Não forçar a criança a nada. É importante que a criança se desenvolva ao seu próprio 

ritmo. 

 

4.2.2 Organização do contexto físico e social - 6 meses de idade 

 

Alguns equipamentos e brinquedos 

 

- Espaço suficientemente amplo para adultos e outras crianças; 

- Colchões ou mantas para colocar as crianças no chão; 

- Variedade de objetos laváveis e ao alcance das crianças; 

- Amplas interações entre adultos e crianças; 

- Brinquedos e objetos interessantes (panos coloridos; bolas macias, guizos, rocas, 

argolas plásticas, bonecos de chiar, etc.); 

- A partir dos 6 meses, além de diversificação de materiais para agarrar e manipular, 

passa a fazer sentido livros de pano ou de cartão grosso. 

 

Papel do adulto 

- Sentar-se junto da criança e dar-lhe bastante atenção; 

- “Responder” sempre que solicitado; 

- Não distrair continuamente a criança com barulhos ou conversa a mais – não é 

necessário entretenimento; 

- Facilitar e permitir as explorações das crianças - observando, levando à boca, 

agarrando, batendo, atirando; 

- Brincar com a criança, alterar e reorganizar o espaço e objetos de tempos a tempos; 

- Encorajar a curiosidade e exploração fornecendo uma variedade de objetos de 

diferentes texturas, cores, formas e tamanhos, e sons; 

- Fornecer segurança, tranquilidade e motivação à criança para que explore livremente, 

posicionando-a de modo a que possa movimentar-se melhor e alcançar objetos; 

- Promover estabelecimento de ligações afetivas positivas; 

- Falar com a criança, em especial durante os cuidados de rotina, sobre o que vai fazer, 

acontecer, nomeando diferentes partes do corpo; 

- Reconhecer e respeitar as emoções das crianças – falar com o bebé sobre aquilo que 

ele parece expressar, especialmente durante os momentos de rotina; 

- Favorecer a interação com outras crianças; 

- Responder aos galreios e sons da criança fazendo jogos de sons vocais com a criança; 

- Chamar a criança pelo seu nome; 

- Encorajar a maior autonomia possível. 
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4.2.3 Organização do contexto físico e social – 9 meses 

 

Alguns equipamentos e brinquedos 

 

- A criança necessita cada vez mais de espaço para explorar, maior variedade de objetos, 

brinquedos, experiências sensoriais e motoras; 

- Almofadas e pequenos degraus ou plataformas podem ser acrescentados ao contexto 

no sentido da criança explorar diferentes níveis; 

- Mobiliário baixo que permita à criança apoiar-se, pôr-se de pé, segurar-se e caminhar 

agarrada; 

- Carros ou camiões de plástico ou de madeira, telefones, blocos de construção, 

bonecas, bolas de diferentes tamanhos, brinquedos de encaixe, etc… 

- Utensílios adequados (ex. copo e colher); 

- Panelas, tampas, colheres de pau, caixas, grandes e pequenas; 

- Livros de imagens. 

 

Papel do adulto 

 

- Prestar atenção às crianças que conseguem pôr-se de pé mas que não conseguem voltar 

a sentar-se e ajudá-las se necessário; 

- Encorajar a resolução de problemas pela própria criança, sem interferência do adulto 

(a menos que a criança se mostre particularmente perturbada); 

- Propiciar espaços abertos e oportunidades para trepar, em segurança; 

- Providenciar oportunidades de exploração sem interferência do adulto; 

- Promover competências manipulativas em diferentes tarefas (ex. abrir a porta, comer 

sozinha, fazer encaixes, etc.); 

- Criar um ambiente previsível que permita às crianças antecipar acontecimentos; 

- Favorecer atividades de elevado envolvimento, sem interrupções; 

- Permitir que a criança descubra as consequências do seu comportamento ou ação, 

sempre que seja seguro; 

- Estimular a autoconfiança e autonomia das crianças; 

- Permitir a expressão de sentimentos negativos (ex. medo na separação), aceitando-os e 

ajudando as crianças a lidar com eles; 

- Apoiar a ligação a uma figura afetivamente significativa; 

- Expressar emoções ou sentimentos sinceros, nem minimizados nem exagerados, de 

forma adequada; 

- Incluir as crianças nas conversas; 

- Promover interações com outras crianças; 

- Responder aos sons, vocalizações, encorajar o uso de palavras; 

- Fazer perguntas a que o bebé sabe responder. 

 

 

4.2.4 Organização do contexto físico e social – 12 meses 

 

Alguns equipamentos e brinquedos 

 

- Necessita de muito espaço interior e exterior para percorrer; 

- Necessita de vários objetos para manipular, explorar, experimentar, transportar; 

- Necessita de um espaço bem organizado, com objetos e equipamentos pertinentes, que 

facilite a autonomia; 
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- Necessita de jogos e materiais desafiantes (ex. enfiamentos com contas grandes, legos 

grandes, pequenos blocos, objetos para empilhar, etc.); 

- Necessita de objetos e experiências favorecedores do desenvolvimento da linguagem 

(ex. livros, telefone, bonecas, música e canções, etc.). 

 

Papel do adulto 

 

- Providenciar um ambiente seguro e com possibilidade de amplas movimentações; 

- Não forçar a criança a andar – permitir que a criança decida quando deve deixar de 

gatinhar; 

- Favorecer a autonomia da criança; 

- Dar oportunidades de escolha; 

- Conhecer os objetos pessoais da criança e ajudá-la a guardá-los ou protegê-los; 

- Elogiar com frequência e definir limites razoáveis; 

- Aceitar os medos, frustrações, comportamentos não cooperantes das crianças e ajudá-

las a lidar com estes; 

- Promover a resolução ativa de problemas; 

- Organizar o ambiente com materiais e equipamentos cada vez mais complexos; 

- Promover a interação entre as crianças; 

- Dar instruções simples; 

- Brincar com as crianças; 

- Cantar e fazer jogos com mãos; 

- Introduzir palavras pertinentes e enfatizar expressões. 

 

 

4.2.5 Organização do contexto físico e social – 18 meses 

 

Alguns equipamentos e brinquedos 

 

- Necessita de espaço para andar e correr, passear com o adulto; 

- Aprecia brincar com água e areia; 

- Necessita de materiais diversificados para jogo de faz de conta (ex. roupas, bonecas, 

pratos, copos, colheres, pequenos bonecos, etc.); 

- Importa que os brinquedos estejam acessíveis às crianças, em prateleiras baixas; 

- Necessita de livros com figuras claras e simples. 

 

Papel do adulto 

- Manutenção de um ambiente estimulante e interessante, renovado periodicamente; 

- Promover interações entre crianças; 

- Assegurar oportunidades para muita movimentação física; 

- Encorajar a autonomia crescente; 

- Possibilitar várias escolhas; 

- Permitir que as crianças participem e ajudem nas diferentes atividades sempre que 

possível; 

- Estabelecer limites e regras simples e reforçar ou elogiar as crianças no seu 

cumprimento; 

- Ajudar as crianças nas suas interações e conversar com elas em situações de zanga ou 

de agressão; 

- Ajudar as crianças a resolver os seus problemas; 
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- Encorajar o uso da linguagem, ler para as crianças, criando diversas oportunidades 

para as crianças verbalizarem as suas experiências; 

- Colocar questões. 

 

4.2.6 Organização do contexto físico e social – 24 meses 

 

Alguns equipamentos e brinquedos 

 

- Importa que haja mais do que um exemplar no que respeita a brinquedos ou objetos 

preferidos, para que a partilha seja mais fácil; 

- Necessita de pequenos escorregas e estruturas para trepar; 

- Baloiços baixos, promotores de autonomia da criança na subida e descida; 

- Pequenas elevações, rampas, declives, escadas; 

- Espaço para correr; 

- Bolas pequenas e grandes, leves e pesadas; 

- Blocos de construção grandes e leves; 

- Puzzles de madeira com 2 ou 4 peças; 

- Brinquedos/objetos para empilhar e encaixar; 

- Contas grandes para enfiamentos; 

- Barro, plasticina ou massa de farinha; 

- Materiais com diferentes texturas; 

- Instrumentos musicais; 

- Caixas para encher e esvaziar; 

- Brinquedos para brincar com areia/terra e água; 

- Bonecas para vestir e despir; 

- Livros, músicas e canções; 

- Cartazes com imagens interessantes; 

- Fantoches; 

- Canetas de feltro, lápis de cera, pintura com dedos. 

 

Papel do adulto 

 

- Permitir a livre movimentação da criança, dentro de limites razoáveis; 

- Permitir diferentes experiências motoras (estimulando motricidade fina e grossa) e 

sensoriais; 

- Encorajar a descoberta de novas formas de utilização dos equipamentos e brinquedos, 

de modo livre e criativo; 

- Criar oportunidades de escolha e iniciativa da criança; 

- Encorajar a exploração e resolução de problemas; 

- Aceitar as disputas entre as crianças e promover a resolução de problemas pelas 

crianças; 

- Ajudar as crianças a falar das suas questões em vez do recurso ao bater ou empurrar a 

outra criança; 

- Confortar a criança perturbada, sem exagerar e mostrar calma e firmeza sempre que 

necessário; 

- Aceitar o sentido de posse da criança e ser um modelo de partilha e de cooperação; 

- Permitir que sejam as crianças a resolver e a fazer as coisas (ainda que o adulto as faça 

melhor e mais depressa); 

- Ajudar a criança a atingir objetivos, nutrindo a sua autoestima; 

- Fazer jogos em círculo e cantar com movimentação corporal; 
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- Evitar atividades dirigidas ao grande grupo e obrigatórias; 

- Encorajar as conversas entre as crianças e as crianças e o adulto; 

- Passear e conversar sobre o que se fez e o que se viu; 

- Estimular a expressão e verbalização de sentimentos e desejos; 

- Ajudar as crianças a pensar (e.g. “o que aconteceria se…”, “imagina que…”). 
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5. Áreas e metas de aprendizagem e desenvolvimento para a educação pré-escolar 

(3-5 anos)  

É função da educação pré-escolar assegurar que cada criança possa iniciar a 1ª classe do 

Ensino Básico reunindo condições favoráveis ao sucesso escolar. Nesse aspeto, a 

educação pré-escolar deve atender a aprendizagens ao nível do comportamento no 

grupo (competências sociais), atitudes (autoestima positiva, auto-organização e 

iniciativa) e aquisições que facilitem a aprendizagem formal da leitura, escrita e 

matemática no nível escolar seguinte.  

 

Em educação de infância, considerando que o desenvolvimento se processa de forma 

global, o currículo reporta-se a tudo que a criança vê, ouve, faz, pensa ou sente no 

contexto, tenha isso sido ou não planeado. Contudo, não há dúvida de que organização 

da intervenção educativa em áreas e metas de aprendizagem e de desenvolvimento 

facilita a planificação, a organização do contexto, a conceção de atividades e de 

experiências a disponibilizar à criança.  

 

Assim, à semelhança da organização curricular do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

apresentam-se as grandes áreas que configuram o quadro curricular da educação pré-

escolar, assumindo-se a área de desenvolvimento pessoal e social como transversal e 

integradora de todas as outras. Ainda, e desta vez distinto do currículo concebido 

para o 1.º Ciclo do Ensino Básico, atribui-se no nível pré-escolar uma importância 

significativa ao desenvolvimento motor, assumindo que nas primeiras idades a 

descoberta de si próprio e do ambiente é feita, em grande parte, através da exploração 

sensorial, do movimento e da ação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Desenvolvimento Pessoal e Social 

 

O desenvolvimento pessoal e social enquanto área integradora do processo educativo 

tem a ver com a forma como a criança se relaciona consigo própria, com os outros e 

com o mundo, num processo que envolve o desenvolvimento de atitudes e valores, 

atravessando as áreas de linguagem e expressão artística e motora, pensamento 

lógico, conceptual e matemático e de conhecimento do mundo. 

 

 

Competência social 

Auto estima 

Auto-organização/iniciativa 

• Área motora 

• Área das expressões – plástica, dramática, 

musical e motora 

• Área da linguagem 

• Área do pensamento lógico, conceptual e 

matemático 

• Área do conhecimento do mundo – físico, 

tecnológico e social 

Desenvolvimento Pessoal e Social 
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Considerando metas e indicadores de aprendizagem e desenvolvimento para cada área 

curricular (descritos nos subcapítulos seguintes), a idade da criança e o desempenho 

médio do grupo de crianças, o educador pode fazer uma apreciação global e estimar um 

nível a atribuir. O nível 5 será o que corresponde ao mais alto nível de desempenho da 

criança: 

 

 

 

 

5.1.1 Competência Social, Autoestima e Auto-organização/Iniciativa 

 

Para além das áreas motora, expressões, linguagem, pensamento e conhecimento do 

mundo, a intervenção educativa também visa trabalhar o comportamento da criança 

no grupo (competências sociais) e atitudes (autoestima positiva, auto-organização e 

iniciativa). 

 

A competência social tem a ver com a qualidade de integração da criança na vida do 

grupo, no estabelecimento de ligações com outras crianças e adultos, aprendendo a 

conjugar necessidades individuais com as de outras pessoas, partilhando e cooperando. 

Gradualmente, vai reconhecendo diferentes papéis sociais e aprende a respeitar regras e 

princípios de vida em comum (ex. escutar, aguardar a sua vez, ajudar, ter iniciativas, 

cuidar). 

 

Uma autoestima positiva é uma dimensão básica para a plena realização de cada um, 

com estreita ligação com um sentido de segurança, de identidade, de pertença e de 

competência. É uma área de desenvolvimento que está na base de atitudes de abertura 

em relação à aprendizagem. Quando a criança experiencia bem-estar emocional, ela 

conhece segurança e conforto que lhe permitem estar à vontade e atuar espontaneamente 

numa variedade de situações, retirando prazer e alegria das atividades e companhia dos 

outros; evidencia uma atitude de abertura em relação a novas experiências, tranquilidade 

e vitalidade; adapta-se bem a novas situações e, em situações de frustração ou de 

contrariedade, compreende e expressa adequadamente os seus sentimentos. 

 

Auto-organização e capacidade de iniciativa são dimensões que dizem respeito à 

capacidade de organização da nossa vida de forma a fazer o melhor uso possível dos 

recursos disponíveis, em nós próprios (competências, limitações, forças) e no mundo 

físico e social circundante. Inclui vários aspetos, a saber: vontade de alcançar objetivos; 

capacidade de escolher e definir o que se pretende; capacidade de desenvolver um plano 

de ação com vista a alcançar os objetivos; capacidade de olhar para trás e reavaliar a 

situação em função dos objetivos (refletir e aprender com as experiências).  

 

 

Neste âmbito, destacam-se como Metas de Aprendizagem no final da educação pré-

escolar, as seguintes: 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 
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Competência social, autoestima, auto-organização/iniciativa 

 

No final da educação pré-escolar, é desejável que a criança: 

 

- Seja capaz de respeitar os outros e as regras de vida em comum; 

- Seja capaz de escutar, ajudar, cooperar, pedir ajuda; 

- Expresse as suas necessidades, emoções e sentimentos de forma adequada; 

- Evidencie confiança em si própria; 

- Evidencie confiança em experimentar atividades novas, propor ideias, fazer 

escolhas, ter iniciativas, avaliar e autoavaliar comportamentos, situações e/ou 

resultados, resolver problemas ou falar num grupo que lhe é familiar; 

- Manifeste curiosidade pelo mundo que a rodeia e vontade de aprender mais. 

 

 

 

O nível de competência social da criança pode ser apreciado e avaliado em 

situações de interação e cooperação com outras crianças e adultos. Implica o 

reconhecimento de diferentes papéis sociais, respeito pelas regras e princípios de vida 

em comum, controlo de comportamentos e expressão adequada de emoções.  

 

 
Uma criança ajuda outra a colocar o cinto  

 

 
As crianças brincam umas com as outras e expressam sentimentos de alegria 

 

O nível de autoestima da criança pode ser analisado e avaliado na forma como a 

criança evidencia autoconfiança e sentido de valor pessoal, mostrando cuidado consigo 

própria e capacidade de afirmação pessoal. Porque a autoestima associa-se ao bem estar 
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da criança, importa considerar a ausência ou presença de comportamentos que 

expressem dificuldades emocionais, experiências dolorosas ou traumáticas, sendo 

importante perceber se esse comportamento é pontual ou persistente.  

 

 
Uma criança que se sente à vontade, expressa contentamento consigo própria 

 

O nível de competência da criança ao nível da auto-organização e iniciativa pode 

ser apreciado e avaliado em função da sua capacidade para apresentar uma ideia ou 

opinião, ou ainda para definir objetivos e se organizar relativamente a esses objetivos. 

Isto inclui vontade e capacidade de decidir o que se pretende, mobilizar esforços para 

atingir o fim, decidir acerca de um método ou plano de ação, com flexibilidade para 

ajustar os planos se necessário. 

 

 
Na foto, as crianças levam a cabo o seu projeto de construção conjunta de uma casa 

 

 
 
Na foto, o resultado de um projeto conjunto de três crianças (imagine-se o nível de entusiasmo das 

crianças com o seu projeto!) 
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5.1.2 Área Motora 

 

Desenvolver competências na área da motricidade, grossa ou fina, refere-se à forma 

como o indivíduo se movimenta e utiliza o corpo, em diversas situações, com vista a 

alcançar certos objetivos, manifestando-se ainda na forma como desenvolve e integra 

novos padrões de movimentos. Inclui a capacidade de coordenar diferentes partes do 

corpo e de o controlar numa variedade de espaços, objetos, situações e tarefas. 

 

A área de motricidade fina refere-se à capacidade de manipulação de pequenos 

instrumentos e objetos, requerendo uma coordenação ao nível da mão e dos dedos. 

Inclui a capacidade de focalização e de controlo de cada pequeno movimento e de 

combinação de ações. 

 

Competência na área de motricidade grossa diz respeito à forma como cada um utiliza 

o corpo, em situações de ampla movimentação, orientação e locomoção no espaço, com 

vista a alcançar certos objetivos.  

 

Neste âmbito, podemos destacar como Metas de Aprendizagem no final da educação 

pré-escolar, as seguintes: 

 

 

Área Motora 

 

No final da educação pré-escolar, é desejável que a criança: 

 

- Aprecie tarefas e atividades que requerem destreza, precisão e complexidade de 

movimentos, gostando de manipular objetos e instrumentos; 

 

- Aprecie participar em situações que envolvem amplas movimentações; 

 

- Evidencie destreza no uso de utensílios, materiais de jogo, material de escrita e 

em capacidades manipulativas básicas; 

 

- Seja capaz de se movimentar e orientar no espaço com eficácia e adequação; 

 

- Domine uma série de movimentos básicos de locomoção, na exploração de 

diferentes espaços e estruturas fixas, equipamentos de jogos, tarefas funcionais do 

dia-a-dia; 

 

- Reconheça riscos associados à atividade física e evidencie precaução e respeito 

por normas preventivas de acidentes. 

 

 

 

Na análise e avaliação do desenvolvimento da motricidade fina importa atender à 

forma como a criança manipula pequenos objetos, evidenciando um certo grau de 

destreza, precisão, evolução ou complexificação dos movimentos, por exemplo, no uso 

de uma variedade de instrumentos ou utensílios do dia-a-dia, na manipulação de 

materiais lúdicos, no uso de lápis, canetas, etc. A motricidade fina também pode ser 
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observada na forma como a criança domina capacidades manipulativas básicas numa 

variedade de tarefas como cuidar de si própria, de objetos e/ou do contexto. 

 

 
Atar os cordões dos sapatos também é motricidade fina… 
 

 
Construir um robot com materiais diversos também tem muito de motricidade fina… 

 

 

Uma criança com elevado nível (5) de competência motora fina surpreende 

frequentemente pela qualidade das manipulações: precisão, fluência e complexidade das 

operações. É extremamente habilidosa na forma como manipula pequenos objetos e 

instrumentos e, após observação de novas formas de utilização dos objetos, estas são 

rapidamente assimiladas aos seus esquemas motores finos. 

 

Sugestões para análise e avaliação do desenvolvimento da motricidade fina, e para 

a organização de situações que permitam o desenvolvimento desta área: 
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a) A criança sente-se atraída por tarefas e atividades que requerem destreza, 

precisão e complexidade de movimentos? Gosta de manipular objetos e 

instrumentos? A criança demonstra prazer no manuseamento e exploração de 

diferentes brinquedos e materiais (ex. abre, fecha, roda, esfrega, tece, achata, utiliza 

o rolo, etc.) e gosta de jogos sensoriais (ex. areia, terra, água, argila, plasticina, 

massa de farinha, etc.)? 

 

b) A criança evidencia destreza no uso de uma variedade de instrumentos ou 

utensílios (ex. talheres, copos, tesoura, agrafador, martelo, chave de parafusos, 

etc.)? 

 

c) A criança evidencia destreza na manipulação de materiais de jogo (ex. 

construções com legos ou blocos de madeira, folhear páginas de um livro, 

manipulação de bolas, enfiamentos, modelagem, jogos de encaixe, puzzles, vestir e 

despir a boneca, digitar números no telefone, manipular instrumentos musicais, 

etc.)? 

 

d) A criança evidencia destreza no uso de instrumentos de trabalho escolar (ex. 

pincel, lapiseira, caneta de feltro, lápis, etc.)? 

 

e) A criança domina capacidades manipulativas básicas numa variedade de 

tarefas de cuidado em relação a si própria, objetos e/ou contexto (ex. calçar 

sapatos, apertar atacadores, abotoar casaco, lavar as mãos, lavar os dentes, assoar o 

nariz, arrumar, limpar, varrer, regar as plantas, lavar e descascar fruta, etc.)? 

 

 

O nível de desenvolvimento da motricidade grossa da criança pode ser apreciado e 

avaliado atendendo ao gosto da criança em participar em atividades que envolvem 

amplas movimentações e ao domínio que esta evidencia na orientação e locomoção no 

espaço, na exploração de diversas estruturas fixas, na utilização de diferentes materiais 

em vários jogos físicos. 

 

 
Correr e libertar energia é importante… 
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Trepar às árvores, um desafio que as crianças adoram… 

 

Uma criança com um elevado nível (5) de competência motora grossa surpreende pela 

qualidade da sua movimentação no espaço: confiante, segura, coordenada, intencional e 

eficiente, graciosa e ritmicamente ajustada, respondendo prontamente a obstáculos, 

mudanças e sinais.  

 

Sugestões para análise e avaliação do desenvolvimento da motricidade grossa, em 

diferentes situações, e para a organização de situações que permitam o 

desenvolvimento desta área: 

 

a) A criança gosta de participar em diferentes situações que envolvem amplas 

movimentações? Até que ponto a criança gosta de participar em atividades 

movimentadas, enérgicas e desafiadoras? Quanta motivação e confiança a criança 

evidencia na utilização do espaço, correndo e experimentando novos movimentos e 

proezas, melhorando o seu desempenho? 

 

b) A criança movimenta-se e orienta-se no espaço com eficácia e adequação e 

domina uma série de movimentos básicos de locomoção (ex. anda, corre, saltita, 

salta, sobe e desce escadas, arrasta-se, escorrega, desliza, rasteja, vira-se, gira, 

rodopia, etc.)? 

 

c) A criança controla e coordena diferentes movimentos básicos quando se 

envolve na exploração de diferentes espaços e estruturas físicas (ex. subir e 

descer escadas, estruturas para trepar, baloiços, equilíbrios, etc.)? 

 

d) A criança utiliza adequadamente diferentes equipamentos em vários jogos 

físicos (ex. atirar e apanhar uma bola, jogar futebol, saltar à corda, fazer pontaria, 

jogar à apanhada, etc.)? 

 

e) A criança realiza adequadamente todo o tipo de tarefas funcionais que 

envolvem o corpo (ex. vestir o bibe, transportar cadeiras, varrer o chão, transportar 

coisas frágeis, pôr ou tirar os pratos da mesa, etc.)? 

 

f) A criança reconhece riscos associados à atividade física, respeitando normas 

preventivas de acidentes – A criança consegue pensar sobre o que pode correr mal 

em diferentes situações que envolvem ação motora e física? Utiliza os materiais de 

forma segura (alerta para o facto de o equipamento estar pouco seguro, partido…). 
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Adapta o movimento tendo em atenção a segurança dos outros (pára a tempo, evita 

chocar, olha para onde salta).  

 

 

5.1.3 Área das Expressões 

 

“Expressões” refere-se à comunicação de algo que é percecionado, sentido ou pensado 

através de formas de expressão visual (ex. pinturas, desenhos, construções, esculturas), 

musical (ex. reprodução e criação de sons e ritmos, canções), dramática (ex. jogo 

simbólico, recriação de histórias, etc.) e motora (ex. dança, mímica, movimento 

expressivo). Interessa perceber até que ponto a criança se expressa de forma criativa e 

original, gosta e se interessa pelas diversas formas de expressões artísticas, 

evidenciando prazer e satisfação.  

 

Neste âmbito, destacam-se como Metas de Aprendizagem no final da educação pré-

escolar, as seguintes: 

 

Área das Expressões 

 

No final da educação pré-escolar, é desejável que a criança: 

 

- Aprecie e seja capaz de utilizar as propriedades das artes visuais (forma, cor, 

material, espaço, composição) para expressar perceções, experiências, emoções e 

fantasias de forma pessoal. 

 

- Aprecie e seja capaz de utilizar as propriedades dos sons, voz e música (melodia, 

timbre, ritmo, volume, repetição…) para expressar perceções, experiências, 

emoções e fantasias de forma pessoal. 

 

- Aprecie e seja capaz de utilizar as propriedades do drama ou do faz de conta (uso 

expressivo da linguagem, do diálogo, criação de cenários, imitação…) para 

expressar perceções, experiências, emoções e fantasias de forma pessoal. 

 

- Aprecie e seja capaz de utilizar as propriedades do movimento, dança e mímica 

(utilizando o espaço, representando personagens, animais e objetos, adotando 

gestos e posturas…) para expressar perceções, experiências, emoções e fantasias de 

forma pessoal. 

 

 

 

Na avaliação da expressividade artística da criança importa olhar as diferentes formas 

de expressão e considerar para cada uma delas o seguinte: 

 

Ao nível da expressão plástica ou visual, importa perceber até que ponto a criança 

utiliza as propriedades das artes visuais (forma, cor, material, espaço, composição) para 

expressar perceções, experiências, emoções e fantasias de forma pessoal. 

 

a) As cores e suas combinações, os contrastes, a forma e textura dos materiais são 

utilizados pela criança de forma a evidenciar a sua expressão, de forma original? 

Trata-se de uma expressão meramente decorativa, mais ou menos estereotipada e 
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imitativa? Quão significativa, genuína e pessoal é a obra da criança? Quão rico é o 

seu conteúdo? Importa olhar não só as composições que a criança realiza no papel 

(desenhando ou pintando), mas também esculturas, construções ou modelagem. 

 

 
A expressão plástica na afirmação da individualidade da criança… 

 

Ao nível da expressão musical importa perceber a forma como a criança utiliza as 

propriedades dos sons, voz e música (melodia, timbre, ritmo, volume, repetição…) para 

expressar perceções, experiências, emoções e fantasias de forma pessoal.  

 

b) Com que facilidade a criança imita sons e apanha ritmos, aprende novas melodias ou 

canções? Quão capaz é a criança na expressão de sons com a própria voz 

(cantando), corpo (batendo palmas ou com os pés de forma ritmada), objetos 

(chocalhando, batendo) e instrumentos (tocando um instrumento)? Até que ponto a 

criança identifica diferentes sons e instrumentos musicais? 

 

No que respeita à expressão dramática importa olhar a forma como a criança utiliza as 

propriedades do drama ou do faz de conta (uso expressivo da linguagem, do diálogo, 

criação de cenários, imitação…) para expressar perceções, experiências, emoções e 

fantasias de forma pessoal. 

 

c) A criança consegue desenvolver uma história e evidencia criatividade quando 

envolvida no faz de conta ou teatro de fantoches? Quão significativa, genuína e 

pessoal é a expressão da criança? Quão rico é o seu conteúdo? Trata-se de uma 

expressão meramente estereotipada e imitativa, ou salienta-se um estilo pessoal? 

Importa atender à forma como a criança participa, por exemplo, no faz de conta, cria 

personagens, se disfarça, utiliza acessórios, cria cenários, utiliza mímica e/ou a voz 

de forma expressiva, imitando comportamentos, pessoas, animais… para contar uma 

história.  

 

Finalmente, ao nível da expressão motora interessa perceber a forma como a criança 

utiliza as propriedades do movimento, dança e mímica (utilizando o espaço, 

representando personagens, animais e objetos, adotando gestos e posturas…) para 

expressar perceções, experiências, emoções e fantasias de forma pessoal. 

 

d) Quanta expressividade está presente no movimento, dança ou mímica da criança? A 

criança consegue improvisar, fantasiar ou demonstrar criatividade quando envolvida 

na representação de atividades, pessoas, animais ou situações através da mímica ou 
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da dança? Importa olhar as atividades em que as crianças utilizam o corpo para se 

expressar, imitando animais, pessoas, fazendo gestos, dançando, jogando com 

sombras, etc. 

 

 

 
Dançando, rodopiando, rindo em conjunto… 

 

 

Uma criança com um elevado nível (5) de expressão artística é capaz de expressar as 

suas experiências através de diferentes vias artísticas, evidenciando facilidade, cuidado 

estético e imaginação na utilização de diferentes recursos (ex. fácil apropriação dos 

ritmos na música e na dança, na imitação ou criação de personagens, na utilização de 

cores e proporções, etc.). Aprecia objetos ou produtos artísticos. 

 

 

A partir destas sugestões de análise e de avaliação do desenvolvimento da criança 

na área das expressões, o educador pode pensar a organização de situações que 

permitam o desenvolvimento desta área. 

 

 

 

5.1.4 Área da Linguagem 

 

A competência linguística diz respeito ao domínio da linguagem enquanto instrumento 

de expressão dos nossos sentimentos, ideias ou imaginação de uma forma clara e à 

compreensão do que os outros expressam através da linguagem. 

No âmbito da linguagem, importa que as crianças evoluam no domínio da compreensão 

e comunicação oral e tomem consciência das diferentes funções da escrita, da 

correspondência entre o código oral e escrito (perceber que o que se diz também se pode 

escrever e ler) e que cada um destes códigos tem normas próprias. 

 

Neste âmbito, podemos destacar como Metas de Aprendizagem no final da educação 

pré-escolar, as seguintes: 

 

 

 



31 
 

Área da Linguagem 

 

No final da educação pré-escolar, é desejável que a criança: 

 

- Aprecie participar em atividades onde a linguagem tem um papel de destaque 

(ex. escutar, conversar, participar falando sobre algo que lhe interessa); 

 

- Seja capaz de comunicar com confiança e adequadamente em diferentes 

situações; 

 

- Compreenda as funções da linguagem escrita enquanto forma de comunicação; 

 

- Reconheça alguns símbolos, imagens ou sinais e perceba que existe uma ligação 

entre letras e sons. 

 

 

 

Sugestões para análise e avaliação do desenvolvimento da linguagem, em diferentes 

situações, e para a organização de situações que permitam o desenvolvimento desta 

área: 

 

a) A criança gosta de participar em atividades onde a linguagem tem um papel de 

realce: escutar, conversar, falar sobre algo que lhe interessa? A criança gosta de 

participar em atividades em que a linguagem tem um papel central? Até que ponto a 

criança aprecia momentos de conversa em grande grupo ou em pequeno grupo? 

Gosta de explicar algo, contar uma história, um poema ou aventura, brincar com 

palavras, inventar palavras ou histórias, etc.? Interessa-se por palavras estrangeiras 

e/ou palavras de outras línguas nacionais? Importa observar a qualidade de 

participação nos momentos de escuta de histórias, poemas, teatro de fantoches, etc.; 

observar também a forma como escuta e integra informação sobre qualquer assunto 

ou instruções sobre procedimentos a realizar. 

 

b) A criança comunica com confiança e adequadamente em várias situações e com 

diferentes objetivos? A criança participa adequadamente nas conversas com outras 

crianças e adultos, negociando planos e atividades, sabendo tomar a sua vez, 

respondendo com comentários e/ou questões relevantes? A criança toma a iniciativa 

de colocar questões ou de expressar o seu ponto de vista? A criança capta a atenção 

e interesse de outras crianças, quando fala acerca das suas experiências e ideias? 

Fala de forma clara e audível, com confiança, demonstrando respeito e atenção ao 

outro (ex. diz “por favor”, “obrigado/a”)? A pronúncia e articulação das palavras 

proferidas pela criança são corretas? Utiliza um vocabulário rico? Quão complexa é 

a linguagem utilizada (comprimento de frases, uso de plurais, pronomes pessoais e 

possessivos, tempos presentes, passados e futuros, frases afirmativas, negativas e 

interrogativas, palavras de ligação - porque, quando, então…)? Importa atender à 

forma como a criança utiliza a linguagem para descrever, explicar, perguntar, obter 

informação, falar de experiências passadas, expressar sentimentos, inventar 

histórias, etc.  

 

c) A criança compreende as funções da linguagem escrita enquanto forma de 

comunicação e, a um nível básico, reconhece símbolos, imagens ou sinais e 
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estabelece ligação entre letras e sons – Até que ponto a criança vê os livros com 

interesse, utiliza livros ou revistas para encontrar informação interessante? A criança 

reconhece a ligação entre a linguagem escrita e oral, interpreta símbolos familiares 

(ex. setas, imagens, sinais de trânsito), utiliza os seus desenhos e grafismos para 

expressar ideias? Distingue letras de outros símbolos, reconhece algumas palavras e 

letras (ex. a letra inicial do seu nome), explora a escrita através do jogo (ex. fazer a 

lista das compras)? Procura escrever letras ou palavras? Escreve o seu nome? 

Identifica letras do alfabeto? 

A criança consegue refletir sobre a linguagem e perceber que as palavras variam no 

seu comprimento, que algumas palavras têm certas semelhanças sonoras (ex. rimas), 

Identifica sons iniciais e finais das palavras, bem como pequenos segmentos do 

meio das palavras (sílabas)? Liga sons a letras do alfabeto e percebe que em 

português se escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo? Orienta-se no 

espaço que é uma página?  

 

 

 
A linguagem são conversas, partilha de ideias e de sentimentos… 

 

 

 
Descobrir um livro é abrirmo-nos a outros mundos… 

 

 

 
Tenho uma coisa para te dizer: gosto de ti… 
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Uma criança com um elevado nível (5) de competência linguística tem um grande 

interesse em atividades onde a linguagem tem um realce particular, como por exemplo, 

no contar histórias, conversas no grupo, “ler” no cantinho dos livros. Utiliza um 

vocabulário alargado e rico quando fala das suas experiências e os outros gostam de a 

ouvir em virtude do seu estilo expressivo. Facilmente encontra novas palavras e sugere 

ideias para o desenvolvimento de uma história; identifica sons, rimas e similaridades 

nas palavras. Compreende o significado da escrita (ex. sugere ao adulto para escrever 

algo que não quer esquecer) e gosta de atividades de leitura e escrita, copiando letras, 

fazendo palavras com letras, etc. 

 

 

5.1.5 Área do pensamento lógico, conceptual e matemático 

 

O pensamento lógico, conceptual e matemático refere-se ao “poder de abstração”, à 

capacidade de ir além do concreto. Manifesta-se numa variedade de operações: 

categorização/classificação, ordenação/seriação, lidar com a quantidade e número, com 

noções espaciais e temporais, descobrir padrões, estabelecer relações, retirar conclusões 

na base do raciocínio lógico, utilizar conceitos e colocar questões. 

 

Neste âmbito, podemos destacar como Metas de Aprendizagem no final da educação 

pré-escolar, as seguintes: 

 

 

Área do pensamento lógico, conceptual e matemático 

 

No final da educação pré-escolar, é desejável que a criança: 

 

- Aprecie explorar e experimentar para perceber a forma como os acontecimentos 

se relacionam uns com outros; 

 

- Seja capaz de agrupar objetos ou acontecimentos de acordo com características 

similares referindo o que os torna iguais ou diferentes (classificação ou 

categorização); 

 

- Seja capaz de comparar objetos e acontecimentos segundo uma dimensão, 

determinar a sua posição numa ordenação e usar linguagem apropriada para 

descrever a forma como se relaciona com os outros; 

 

- Seja capaz de utilizar adequadamente conceitos e operações simples quando lida 

com quantidades e com o número, conhecendo símbolos específicos; 

 

- Seja capaz de lidar adequadamente com conceitos temporais, conhecendo 

terminologia específica; 

 

- Seja capaz de lidar adequadamente com conceitos espaciais, conhecendo 

terminologia e símbolos específicos; 

 

- Seja capaz de utilizar o raciocínio lógico para tirar conclusões, desenvolver 

teorias acerca do mundo físico e social e levantar questões. 
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Sugestões para análise e avaliação do desenvolvimento do pensamento lógico, 

conceptual e matemático, e para a organização de situações que permitam o 

desenvolvimento desta área: 

 

a) A criança gosta de explorar e experimentar para perceber a forma como os 

acontecimentos se relacionam uns com outros – A criança gosta de fazer 

perguntas sobre o porquê das coisas, procurando estabelecer relações de causa 

efeito? Gosta de falar acerca das suas descobertas e explicar coisas aos outros? 

Aproveita todas as oportunidades para saber mais sobre os assuntos favoritos e 

participa em discussões? Ela organiza objetos segundo determinadas características 

ou critérios? Importa perceber até que ponto a criança utiliza uma série de 

estratégias para estruturar e dar sentido ao mundo (ex. classificando, utilizando 

tentativas e erros, adivinhando, fazendo comparações, levantando questões e 

procurando soluções).  

 

b) A criança agrupa objetos ou acontecimentos de acordo com características 

similares referindo o que os torna iguais ou diferentes (classificação ou 

categorização) – A criança classifica e forma conjuntos? Quão competente é a 

criança quando organiza objetos de acordo com as suas características (ex. feitos de 

madeira ou pano, pesado e leve, verde e amarelo, novo e velho, animal e planta…)? 

Identifica características psicológicas (ex. simpático e antipático, sério e sorridente, 

os que gostam de chocolate e os que não gostam, os que gostam mais de manga e os 

que gostam mais de jaca)? A criança consegue realizar classificação múltipla, 

considerando dois ou mais critérios em simultâneo (ex. traz os blocos pequenos e 

azuis)? A criança identifica objetos que não pertencem a um determinado grupo (ex. 

os carros não são da cozinha)? 

 

c) A criança compara objetos e acontecimentos segundo uma dimensão, 

determina a sua posição numa ordenação e usa linguagem apropriada para 

descrever a forma como se relaciona com os outros? Estabelece seriação, 

ordenando objetos segundo a ordem correta (segundo o comprimento ou tamanho, 

ou considerando, por exemplo, o mais escuro, o mais útil, o mais pesado, o mais 

cheio, o mais atrativo ou favorito)?  

 

d) A criança utiliza adequadamente conceitos e operações simples quando lida 

com quantidades e com o número, conhecendo símbolos específicos? A criança 

consegue comparar quantidades? Estabelece grupos de objetos com igual número de 

elementos - a criança estabelece a relação 1 a 1 de forma estável (conservação) ou 

ainda é influenciada pelas propriedades espaciais para fazer juízos sobre 

quantidades? Faz correspondência entre quantidades e números; distingue entre 

“muito” e “pouco”, “mais” e “menos”, “alguns” e “todos”? Conta objetos e diz 

quantos são? Conta sequencialmente até 10? 20? 30? Compreende verbos como 

“tirar” ou “somar ou adicionar” e realiza a um nível básico e concreto algumas 

operações de cálculo? Usa imagens representativas de números? Já distingue 

“números” e “letras”?  

 

e) A criança lida adequadamente com conceitos temporais, conhecendo 

terminologia específica – a criança tem noção da duração de algo (ex. quanto 
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tempo está no jardim até o pai a vir buscar, quanto falta para o fim de semana, 

quanto tempo leva para chegar ao jardim)? Percebe a sequência de acontecimentos 

no tempo (ex. o que vem primeiro, o que vem depois, o que fazemos depois da 

escola, o que fazemos antes do fim de semana…); utiliza conceitos temporais (ex. 

antes, durante, depois, de manhã, à tarde, à noite, há muito tempo, daqui a pouco, 

imediatamente, mais tarde, ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, no próximo 

ano)? Lida com representações dos dias da semana e do mês (calendários) e percebe 

que os relógios medem o tempo? Compreende imagens que descrevem uma 

sequência de ações para a realização de algo (ex. uma receita)? A criança facilmente 

lembra experiências passadas, ou fala de ações futuras, e descreve-as segundo uma 

sequência correta? Até que ponto a criança consegue imaginar a duração do tempo 

para além do presente mais imediato? Distingue uma ação que leva mais tempo a 

realizar de outra que se pode realizar mais rapidamente? Em geral, qual o domínio 

da criança no uso de conceitos temporais e de representações simbólicas do tempo? 

 

f) A criança lida adequadamente com conceitos espaciais, conhecendo 

terminologia e símbolos específicos – A criança reconhece e recria formas e 

padrões? Usa formas geométricas para fazer composições/construções? Desenha um 

círculo, um quadrado, um triângulo? Usa unidades de medida criadas a partir de 

objetos do dia-a-dia ou do seu próprio corpo para fazer medições? Compreende que 

se pode medir o comprimento ou o peso e conhece palavras como “metro”, 

“quilómetro”, “quilo”? Situa-se no espaço e situa os objetos em relação a si própria? 

Usa adequadamente conceitos referentes às relações espaciais (ex. em baixo, em 

cima, próximo, longe, do outro lado, maior, mais pequeno…)? Faz uma boa 

estimativa do espaço que os objetos ocupam (este copo é suficientemente grande 

para esta quantidade de água? A boneca cabe nesta caixa?)? Faz julgamentos 

corretos sobre a quantidade de líquido ou de plasticina, independentemente da sua 

forma (ex. a mesma quantidade de plasticina pode ter a forma de bolacha ou de 

bola)?  

 

g) A criança utiliza o raciocínio lógico para tirar conclusões, desenvolver teorias 

acerca do mundo físico e social e levantar questões? A criança pensa com lógica, 

faz inferências, desenvolve ideias e reconhece relações causais em vários domínios 

(ex. quanto mais calor, mais rapidamente o gelo derrete; sempre que não consegue 

aquilo que quer a Maria fica rabugenta; a madeira flutua, isto é madeira, logo, 

flutua; porque é que aparece o arco-íris?)?  

 

 

 
Para fazermos bem as balizas temos de as desenhar bem e de calcular a sua área… 
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Ora bem, para fazer a minha construção necessito de que tipo de materiais? 

 

 

Uma criança com elevado nível (5) de pensamento lógico, conceptual e matemático 

evidencia um notável poder de abstração: costuma surpreender com as questões que 

levanta ou com os raciocínios que desenvolve. Faz previsões e procura explicações para 

as suas experiências e observações sobre objetos ou pessoas. Com facilidade, identifica 

semelhanças e agrupa objetos. Lida facilmente com a noção de número ou de 

conservação. Utiliza as palavras corretas para descrever a posição de um objeto ou a 

sequência de acontecimentos ao longo do dia ou da semana. 

 

 

 

5.1.6 Área de Conhecimento do Mundo  

 

 - Conhecimento do mundo físico e tecnológico 

 

A compreensão do mundo físico e tecnológico envolve um interesse e curiosidade 

relativamente a características dos materiais, à forma como diferentes objetos ou seres 

vivos se comportam em diferentes situações e em relação uns com os outros; implica 

ainda a capacidade de prever os efeitos de certos atos em objetos e na natureza, e uma 

atitude para respeitar, cuidar e proteger (sentido de responsabilidade e desejo de 

participar no processo de cuidado do ambiente). O interesse pelo mundo físico também 

pode estar na base de apetências mais direcionadas para as tecnologias, podendo 

manifestar-se em boa desenvoltura tecnológica. 

Muitas temáticas tradicionais trabalhadas em jardins-de-infância (ex. corpo humano, 

alimentação, clima, plantas, animais, etc.) enquadram-se nesta área de conhecimento do 

mundo físico. 

 

Neste âmbito, podemos destacar como Metas de Aprendizagem no final da educação 

pré-escolar, as seguintes: 
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Área de conhecimento do mundo físico e tecnológico 

 

No final da educação pré-escolar, é desejável que a criança: 

 

- Evidencie curiosidade na exploração de objetos, materiais e fenómenos naturais; 

 

- Seja capaz de observar, descobrir e identificar características de objetos, 

materiais e fenómenos naturais; 

 

- Conheça formas apropriadas de utilização de diferentes objetos e materiais para 

realizar várias coisas e resolver diversos problemas; 

 

- Seja capaz de identificar características essenciais dos seres vivos e condições 

indispensáveis para a sua sobrevivência, crescimento e procriação; 

 

- Demonstre compreender aspetos básicos de saúde, nutrição, higiene e segurança; 

 

- Lide com objetos, materiais e produtos culturais com respeito, e se sinta 

responsável pelos seres vivos e seu ambiente, procurando cuidar deles. 

 

 

Sugestões para análise e avaliação do desenvolvimento do conhecimento do mundo 

físico e tecnológico, e para a organização de situações que permitam o 

desenvolvimento desta área: 

 

 

a) A criança evidencia uma curiosidade espontânea na exploração de objetos, 

materiais e fenómenos naturais? Envolve-se espontaneamente na observação de 

“objetos” e na procura de compreensão das suas propriedades (cheiro, sabor, 

aparência, forma, constituição…)? Procura saber como é que as coisas funcionam, 

porque é que as coisas acontecem, etc.? Explora ativamente os mecanismos de 

objetos e brinquedos?  

 

b) A criança observa, descobre e identifica as características de objetos, materiais, 

equipamentos e fenómenos naturais? Qual o nível de previsão de acontecimentos 

(ex. isto vai flutuar ou não…)? Quão alargado é o leque de experiências e de 

propriedades de materiais que a criança reconhece (dissolução, filtração, absorção, 

flutuação, evaporação, solidificação, efeitos da luz, som, forças e movimento, 

características de objetos, etc.)? A criança reconhece características dos seres vivos, 

pessoas, animais e plantas (ex. crescimento, locomoção, alimentação, reprodução, 

revestimento, partes do corpo, partes da planta, germinação, cores, tamanhos, 

texturas, formas, utilização na alimentação, medicamentos, decoração, etc.). Nomeia 

as principais partes do corpo, os sentidos e suas funções? Identifica características 

da época das chuvas e da época seca? Descreve aspetos relativos às características 

do tempo (ex. sol, nevoeiro, chuva, vento, calor, etc.)? 

 

c) A criança conhece formas apropriadas de utilização de diferentes objetos e 

materiais para realizar várias coisas e resolver diversos problemas - A criança 

relaciona as propriedades dos materiais com a sua utilização em diferentes 
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atividades - atividades plásticas (cores, tintas, papel, tecidos, cola, materiais para 

modelar, fazer construções); atividades físico-motoras (a bola rola, faz ricochete, 

salta e faz um arco, movimento numa rampa, condições para encontrar melhor 

equilíbrio, melhor escorregar…); culinária (ex. ebulição, evaporação…)? A criança 

identifica instrumentos tecnológicos no seu contexto (ex. rádio, televisão, máquina 

fotográfica e de filmar, computador, telefone, telemóvel, etc.), conhecendo as suas 

características e funções básicas? Refere-se a vários tipos de energia (eletricidade, 

carvão, combustíveis) e sua utilização nas casas, hospitais, nos meios de transporte?  

 

d) A criança identifica características essenciais dos seres vivos e condições 

indispensáveis para a sua sobrevivência, crescimento e procriação - a criança 

reconhece e identifica seres vivos, distinguindo entre plantas e animais, conhecendo 

diversos tipos de animais (ex. insetos, peixes, aves, répteis, mamíferos)? Reconhece 

propriedades do contexto natural de vida e a estreita relação entre o ambiente e a 

existência de determinados seres vivos (ex. condições de vida, cuidados com a 

saúde, etc.)? Tem consciência das mudanças dos seres vivos ao longo do tempo 

(crescimento, fases, curso de vida, doença, saúde, reprodução, morte)? 

 

e) A criança demonstra compreensão sobre aspetos básicos de saúde, nutrição, 

higiene e segurança? Conhece a importância de comer alimentos limpos e de lavar 

as mãos antes e depois de comer? Identifica diferentes tipos de alimentos e tem 

ideias básicas sobre a sua importância na alimentação (ex. identifica alimentos 

saudáveis)? Identifica objetos ou situações perigosas ou símbolos de perigo? É 

capaz de seguir orientações simples sobre o que fazer em situação de perigo? 

Consegue dizer onde mora e quem é a sua família ou onde é o seu jardim-de-

infância ou escola?  

 

f) A criança lida com objetos, materiais e produtos culturais com respeito, e 

sente-se responsável pelos seres vivos e seu ambiente, procurando cuidar deles? 

Sabe dar os passos necessários para cuidar e providenciar água e alimento para 

animais e plantas? Percebe como se pode desfrutar da natureza, cuidando dela? A 

criança evidencia preocupação com a natureza em geral, preocupando-se e cuidando 

dos animais e do ambiente, respeitando e preservando objetos, materiais e 

instrumentos? Tem um gosto particular pela exploração de espaços naturais, pelo 

contacto com a natureza, pelos desafios e descobertas que envolve?  

 

 

 
As crianças gostam de observar e de descobrir o mundo dos seres vivos 
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Uma criança com um elevado nível (5) de competência em termos de compreensão do 

mundo físico e tecnológico gosta de explorar e conhecer, envolvendo-se profundamente 

na observação de fenómenos físicos e tecnológicos (ex. plantas, animais, elementos da 

natureza como água ou areia, meteorologia, objetos como o telemóvel, computador, 

etc.) e gosta de perceber o funcionamento das coisas. Conhece características dos 

objetos e dos seres vivos, processos de crescimento e de mudança, conseguindo prever 

efeitos de certas ações sobre eles. Contribui com ideias adequadas para resolver 

problemas e para cuidar do mundo natural e tecnológico. 

 

 

- Conhecimento do mundo social 

 

A compreensão do mundo social implica um conhecimento acerca de diversas formas 

de organização social (ex. como a vida das pessoas decorre ao nível das famílias, nas 

pequenas comunidades e/ou no país). Inclui a compreensão dos hábitos e regras 

inerentes ao funcionamento dos grupos, uma compreensão de processos básicos 

relativamente à economia, profissões, saúde, justiça, comunicação, política e 

reconhecimento da diversidade. Esta compreensão associa-se a um sentido de 

responsabilidade e ao desejo de participar no processo de melhoria da qualidade de vida 

de todos.  

Muitas temáticas tradicionais trabalhadas em jardins-de-infância (ex. vestuário, 

habitação, família, profissões, dias festivos – Natal, Dia de África, Carnaval, Dia de São 

Tomé e Príncipe, etc.) enquadram-se nesta área de conhecimento do mundo social. 

 

Neste âmbito, podemos destacar como Metas de Aprendizagem no final da educação 

pré-escolar, as seguintes: 

 

 

Área de conhecimento do mundo social 

 

No final da educação pré-escolar, é desejável que a criança: 

 

- Mostre interesse pela realidade social; 

 

- Tenha uma compreensão básica sobre a forma como a sociedade cuida das 

pessoas; 

 

- Tenha uma compreensão básica dos processos de economia e da forma como se 

utilizam recursos, se produzem bens e se comercializam; 

 

- Conheça formas de comunicação entre as pessoas e meios de comunicação de 

massa; 

 

- Conheça símbolos da pátria e outras formas de expressão cultural, social e 

religiosa;  

 

- Compreenda a forma como a sociedade se organiza, através de processos 

democráticos, e conheça a existência e objetivo das leis; 
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- Conheça os costumes, comportamentos e regras importantes para a participação 

num grupo ou em pequenas comunidades; 

 

- Tenha alguma consciência acerca do passado familiar, eventos importantes na 

história da região ou do país; 

 

- Tenha um sentimento de pertença à sua família, comunidade e país, 

manifestando um sentimento de responsabilidade e desejo de contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida de todos. 

 

 

 

Sugestões para análise e avaliação do desenvolvimento do conhecimento do mundo 

social, e para a organização de situações que permitam o desenvolvimento desta 

área: 

 

a) A criança mostra interesse pela realidade social? Procura perceber a organização 

da vida social, gosta de ouvir histórias sobre o passado (ex. como era no tempo da 

mãe, avô, quando era bebé?) e aprecia aprender coisas sobre outras regiões, seus 

habitantes e culturas?  

 

b) A criança tem uma compreensão básica sobre a forma como a sociedade cuida 

das necessidades das pessoas? A criança reconhece diferentes formas da 

comunidade/país responder às necessidades de alimentação, segurança, educação, 

saúde, etc.? Sabe que existem hospitais, bombeiros, polícia, creches, jardins-de-

infância, escolas, lares para idosos, etc., o que é que se faz nesses locais e porquê? 

Conhece regras relativas a segurança e prevenção de acidentes em casa, no jardim-

de-infância, no trânsito, em ambientes naturais como a floresta, montanha, rio ou 

mar? 

 

c) A criança tem uma compreensão básica dos processos de economia e da forma 

como se utilizam recursos, se produzem bens e se comercializam? A criança 

descreve as ocupações de adultos próximos e interessa-se pela compreensão das 

ocupações de outros adultos? Conhece uma variedade de profissões e a sua 

importância? Sabe onde as pessoas podem obter os bens e serviços de que 

necessitam (ex. mercado, loja, restaurante, cabeleireiro, sapateiro, costureira, 

oficina, farmácia, etc.)? Tem noção da função do dinheiro e de formas de o ganhar 

através do trabalho? 

 

d) A criança conhece formas de comunicação entre as pessoas e meios de 

comunicação de massa? A criança conhece e percebe as funções dos jornais, da 

rádio, televisão, Internet? Conhece formas de troca de informação à distância (ex. 

cartas, telefone, telemóveis, e-mail)?  

 

e) A criança conhece símbolos da pátria e outras formas de expressão cultural, 

social e religiosa? – a criança compreende que as pessoas/comunidades têm 

diferentes formas de expressão cultural, tradições, celebrações e crenças? Conhece 

símbolos da pátria (ex. bandeira nacional, hinos)? Respeita e aprecia as diferenças 

culturais? Percebe que existem diferentes formas de arte (arquitetura, música, 
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pintura, escultura, histórias, lendas, poemas, etc.)? Conhece símbolos, locais 

especiais, rituais e crenças da sua comunidade?  

 

f) A criança compreende a forma como a sociedade se organiza, através de 

processos democráticos, e conhece a existência e objetivo das leis – A criança 

sabe que existem eleições, qual o objetivo e como é que funcionam? Sabe que 

existem leis e regras, e porquê? Sabe que existem tribunais, justiça e punições para 

os que não cumprem as leis, e percebe a função da polícia e militares e sua 

importância na sociedade e defesa da pátria?  

 

g) A criança conhece os costumes, comportamentos e regras importantes para a 

participação num grupo ou em pequenas comunidades – A criança reconhece os 

grupos em que participa (ex. família, grupo do jardim-de-infância, amigos, vizinhos) 

e percebe que as regras são necessárias para a vida em comum? Percebe a forma 

como a vida na família e no jardim está organizada (ex. rotinas diárias, 

funcionamento semanal, antecipando o que se segue ao longo do dia ou da semana)? 

Compreende regras e acordos básicos e consegue respeitá-los, ao longo das rotinas 

diárias, na interação e colaboração com os outros, contribuindo para um bom clima 

de grupo? Tem interiorizado normas e valores socialmente desejáveis? 

 

h) A criança tem uma consciência crescente do passado familiar, eventos 

importantes na história da região ou do país? A criança conhece aspetos da 

história de vida de membros da sua família, avós e gerações anteriores? Conhece 

momentos históricos importantes? Refere o que aconteceu aos povos antigos?  

 

i) A criança tem um sentimento de pertença à sua família, comunidade e país, 

manifestando um sentimento de responsabilidade e desejo de contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida de todos – Quão forte é o seu sentido de pertença e 

orgulho em relação à sua família, comunidade e país? Conhece rituais, eventos e 

símbolos da sua identidade cultural? Tem consciência da existência de direitos e de 

deveres ou responsabilidades sociais, manifestando atitudes positivas em relação a 

diversas culturas, costumes e religiões? 

 

 
Na casinha, jogam-se diferentes papéis sociais, sem discriminações. 
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Brincando ao “faz de conta que sou mãe de um bebé”… 

 

Uma criança com um elevado nível (5) de compreensão do mundo social compreende a 

organização da vida em família, das condições que permitem a satisfação de 

necessidades básicas, o lugar e valor do trabalho, do dinheiro, a existência de leis para 

assegurar justiça e democracia, a importância dos meios de comunicação. Conhece 

rituais e valores próprios da sua cultura ou comunidade, tendo uma atitude aberta à 

diversidade cultural e procurando agir para o bem-estar de todos. 

 

 

 

No final da Educação Pré-Escolar muitas crianças não terão alcançado todas as 

metas assinaladas nas diferentes áreas curriculares mas todas as crianças terão 

feito progressos nesse sentido, reunindo melhores possibilidades de enfrentarem 

com sucesso os desafios da escolaridade subsequente.  

 

Cabe a cada educador trabalhar e aprofundar as diferentes áreas e metas em 

função da sua realidade e possibilidades.  

 

 

  

 

5.2 Organização do contexto físico e social em jardim-de-infância  

 

A organização do contexto físico e social do jardim-de-infância pode ser diversa e 

pensada considerando importantes aspetos contextuais: 

 

Oferta educativa: até que ponto o contexto educativo é interessante? É importante que 

as crianças encontrem na sala algo que responda bem às suas necessidades de 

aprendizagem e desenvolvimento, estímulos necessários para desencadear atividades 

caracterizadas por alto envolvimento e que atendam às diferentes áreas curriculares. 

 

 

Sugestão de atividade:  

 

No “meu” jardim-de-infância, que atividades são oferecidas às crianças e quais 

as suas potencialidades pedagógicas? 

 

Sugestão: poderá fazer um quadro, de duas colunas, numa coluna escreve a lista 

de atividades disponibilizadas e, na outra coluna, as correspondentes 

potencialidades educativas.  
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Importa olhar a organização dos espaços, materiais disponíveis e atividades em 

oferta no decurso do dia, observar o que se passa, analisar o que provocam na criança 

em termos de aprendizagens e desenvolvimento. A este propósito, o anexo V sugere 

um esquema de análise das potencialidades de aprendizagem e desenvolvimento de 

espaços de brincar. 

Em função da análise, há que pensar o que se poderá fazer para melhorar o contexto 

educativo, atendendo às atuais circunstâncias de funcionamento (muitas vezes 

funcionando em espaços superlotados, apertados, com escassez de materiais). Cada 

jardim-de-infância poderá encontrar respostas distintas, atendendo à sua realidade. 

 

Poderá ser interessante fazer um inventário das atuais áreas e materiais existentes na 

sala/jardim-de-infância e procurar criar uma nova área (ex. casinha, música, 

construções,…). Eventualmente, poder-se-á obter mais espaço guardando algumas 

mesas e cadeiras… Por vezes, o espaço do refeitório pode ser utilizado para trabalhos 

nas mesas e o espaço das salas ser aproveitado para outro tipo de materiais e atividades. 

Também o aproveitamento dos corredores poderá ser uma possibilidade a considerar.  

 

Considerando as limitações de materiais e de meios financeiros, importa usar a 

imaginação e identificar ou inventariar materiais desejáveis e estratégias para os 

conseguir. Se alguns materiais são difíceis de obter, muitos outros podem ser materiais 

reutilizáveis, trazidos de casa pelos educadores, pais e crianças. Por exemplo, rolos de 

cartão, embalagens e caixas variadas, objetos de vida real inutilizados, como roupas, um 

velho despertador, uma panela velha, um ferro da roupa estragado, um rádio avariado, 

caixas cheias de blocos ou de pequenas peças de madeira obtidas junto de um pai 

carpinteiro, criação de uma área de água ou de areia, conchas, búzios, seixos do rio, etc.  

A introdução de novos materiais nem sempre envolve gasto de muito dinheiro. Um 

importante efeito colateral que estas iniciativas produzem é o maior envolvimento das 

famílias na vida do jardim-de-infância. A construção de materiais pedagógicos e lúdicos 

é também outra possibilidade a explorar… Sobretudo, importa olhar a sala e os 

materiais através dos olhos das crianças e perguntarmo-nos se o material é suficiente, se 

está acessível, se o espaço é atraente, tentador, criando oportunidades para atividades 

intensas. 

Por exemplo, poderá pensar-se em criar um espaço da casinha integrando desde alguns 

móveis e apetrechos básicos (ex. fogão, mesa, cadeiras, pratos, gamela, copos, garrafa, 

colher, etc.) a utensílios mais especializados (ex. espremedor de citrinos, tábua e pedra 

de malagueta, cata para izaquente, espátula para bolos, abre-latas, etc); embalagens e 

ingredientes vários; acessórios como cestos para compras, telefone, jornais e revistas, 

bloco de notas para escrever, etc.; brinquedos de diversas texturas, tamanhos e formatos 

(roupa das bonecas, utensílios de cozinha em madeira, vidro, plástico, metal, grandes e 

pequenos, redondos e ovais, quadrados, tapetes para pés nus, etc.); produtos de limpeza 

e de beleza, vestuário e calçado diversificado (com fivelas, botões, laços, fechos,...); 

tábua de passar a ferro, molas e corda para estender a roupa; etc.…  

As possibilidades de enriquecimento dos espaços são várias, acedendo as crianças, 

naturalmente, ao exercício de competências extremamente amplas (motricidade, 

expressão e comunicação, linguagem, raciocínio, conhecimento do mundo físico e 

social, etc.) 
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Também um espaço exterior bem organizado poderá permitir que as crianças acedam a 

uma variedade de experiências, permitindo diferentes tipos de jogo (ex. areia, terra, 

vegetação, árvores, água, materiais para construção, cordas, pneus, etc.). 

Neste processo de enriquecimento do contexto, o próprio educador entusiasma-se ao 

constatar que as suas propostas ou ofertas entusiasmam as crianças e, pela observação 

continuada, outras ideias surgirão para o desenvolvimento de novos projetos.  

Enriquecer o contexto com novas áreas e materiais significa melhorar as condições 

físicas e materiais. O facto de isso fazer com que as crianças aprendam e se 

desenvolvam depende muito do papel do educador. Este deve procurar os interesses da 

criança. O que é que lhes agrada? Quais os momentos em que se implicam ou envolvem 

mais intensamente? Que questões é que se lhes colocam? O que é que as faz agir 

rapidamente? Qual a opinião das crianças em relação às atividades disponíveis? Os 

comportamentos e a escuta das crianças relativamente ao que se lhes oferece podem 

sugerir intervenções e projetos aos educadores. Claro que importa saber observar as 

oportunidades de aprendizagem durante as atividades da criança e relacioná-las com as 

orientações curriculares existentes e o desenvolvimento de competências. 

A qualidade da interação entre o adulto e a criança é crucial na estimulação da 

aprendizagem e desenvolvimento (estimulando a comunicação, colocando questões, 

dando informações, oferecendo sugestões, estimulando a reflexão, compreendendo e 

prestando atenção, …).  

 

Clima do grupo: até que ponto as crianças sentem-se à vontade no contexto e no 

grupo? Sente-se um sentimento de pertença? Importa olhar o espaço e perceber a 

qualidade das relações ali existentes (entre as crianças e com o adulto).  

 

Existe pouca interação positiva entre as crianças, verificando-se frequentes disputas, 

lutas, empurrões? Ou as interações entre as crianças são normalmente positivas (ex. as 

crianças mais velhas cooperam e partilham; em geral, as crianças brincam 

conjuntamente sem ocorrência de lutas ou conflitos). 

Os adultos modelam competências sociais positivas (ex. são gentis, escutam, apoiam-se 

mutuamente…) e ajudam as crianças a desenvolver competências sociais apropriadas na 

interação com as outras crianças (ex. ajudam as crianças a conversar sobre os conflitos 

em vez de se agredirem; encorajam as crianças mais tímidas e isoladas a encontrarem 

amigos; ajudam as crianças a perceber os sentimentos dos outros)? Providenciam 

oportunidades de trabalho conjunto entre as crianças com vista à realização de um 

projeto comum e significativo para as crianças?  

Na relação dos adultos com as crianças, estes não respondem adequadamente às 

crianças ou envolvem-se pouco em interações com elas (ex. ignoram as crianças; 

parecem distantes ou frios, tensos ou irritados) e o contacto físico é utilizado 

principalmente para controlo (ex. para apressar as crianças) ou inapropriadamente (ex. 

abraços e beijos não desejados)? Pelo contrário, os adultos são calorosos através de 

contacto físico adequado (ex. afagam as costas da criança, retribuem o beijo da criança), 

demonstram respeito pelas crianças (ex. escutam atentamente, estabelecem contacto 

visual, tratam as crianças com justiça, não discriminam), atuam com compreensão na 

ajuda às crianças que se magoam, que estão zangadas ou perturbadas? Estimulam o 

desenvolvimento de relações de respeito mútuo entre as crianças e os adultos (ex. os 

adultos esperam que a criança termine a formulação das suas questões ou ideias antes de 

responderem; de forma gentil, encorajam a criança a escutar quando o adulto está a 

falar). 
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Quando o adulto reflete sobre a qualidade das relações que estabelece com a(s) 

criança(s), desenvolve não apenas a capacidade de avaliar as interações, mas também de 

corrigir a qualidade das suas intervenções. Qual o efeito das intervenções do adulto na 

criança? A criança sente-se rejeitada, criticada, privada de atenção, incompreendida? 

Ou, bem melhor, a criança sente-se compreendida e aceite enquanto pessoa, tal como é, 

sente que o educador a escuta, que o que ela diz lhe interessa verdadeiramente e que é 

tido em consideração?  

 

 

Sugestão de atividade: 

 

Pense em interações onde a criança se terá sentido, ou não, estimulada ou 

compreendida. Considere o que se fez ou disse, a reação da criança ou o modo como 

isso afetou a criança. Qual o impacto no seu bem-estar e envolvimento? 

 

 

 

Espaço para iniciativa/autonomia: quanta iniciativa e autonomia se “respira” no 

contexto? Importa olhar as oportunidades que existem para as crianças tomarem 

decisões (ex. o que vão fazer, durante quanto tempo, com quem); o grau em que as 

crianças assumem responsabilidades em situações várias; o grau em que os problemas 

são tratados e as regras são explicadas e definidas com as crianças. 

 

Promover a livre iniciativa e autonomia das crianças é algo que só se torna possível 

graças à aplicação de limites. Os limites regulam a vida no grupo de maneira a que 

cada um possa usufruir de uma liberdade máxima, dentro de certas circunstâncias.  

O contexto onde, por excelência, a criança exerce a sua iniciativa é no 

brincar/atividade livre. No brincar, as crianças estão totalmente envolvidas na sua 

atividade, atuando ao seu próprio nível de desenvolvimento e de desafio, em controlo. A 

forma entusiástica e concentrada como as crianças se envolvem no jogo indica o valor 

altamente desenvolvimental da experiência. Quando as crianças brincam, elas resolvem 

problemas, fazem descobertas, expressam-se de várias formas, utilizam informações e 

conhecimentos em contexto significativo. O brincar oferece oportunidades de 

experimentação, de estabelecimento de relações entre diferentes elementos, de pensar as 

situações sob diferentes pontos de vista. O brincar mobiliza a criança cognitiva, afetiva 

e socialmente, em situações e contextos de aprendizagem significativos e relevantes, de 

exploração ativa, promotores de curiosidade, imaginação e criatividade; permite ainda 

experienciar situações abertas, de aprendizagem por ensaio e erro, sem medo de falhar. 

Por isso, o brincar livre é uma forma de aprendizagem e os educadores sensíveis e 

conhecedores podem, através do que providenciam para as crianças, de interações e 

intervenções estimulantes no brincar das crianças, assegurar desenvolvimento e 

aprendizagens curriculares.  

 

Por outro lado, promover a autonomia das crianças envolve respeitá-las enquanto 

interlocutores capazes. Importa envolver as crianças na discussão e resolução de 

problemas, oferecer-lhes oportunidades para assumirem responsabilidades. Por 

exemplo, perante conflitos vividos no grupo, o envolver as crianças em debates em 

torno dos problemas, estimula o pensamento crítico e criativo, bem como competências 

comunicacionais e relacionais. As crianças aprendem a colocar questões, a procurar 



46 
 

argumentos, opiniões e soluções, a escutar os outros (sensibilizando-se, também, para os 

problemas e sentimentos dos outros) e a crescer mais autonomamente, a partir das ideias 

partilhadas.  

 

A um nível mais funcional, responsabilizar as crianças por tarefas da sua vida diária (ex. 

ajuda durante as refeições - pôr a mesa, servir-se a si próprias, levantar a mesa, arrumar, 

limpar), são atitudes geradoras de sentido de responsabilidade e autoestima. Do mesmo 

modo, ensinar as crianças a adotar práticas de autonomia ao nível do lavar, vestir, ir à 

casa de banho, usar e arrumar materiais, cuidar dos animais ou das plantas, etc., são 

práticas promotoras de autonomia e de sentido de responsabilidade. 

 

Sugestão de atividade: 

 

Considerando o seu contexto de jardim-de-infância, (i) identifique situações onde a 

autonomia da criança é promovida e (ii) considere outras formas de alargamento da 

autonomia da criança. 

 

 

 

Organização: a rotina diária está bem organizada e tem em consideração as 

necessidades de todas as crianças? Realizar atividades, comer, brincar no exterior, etc. 

são momentos de referência para as crianças e estruturam a passagem do tempo. O 

conteúdo, duração e ordem dos diferentes momentos do dia devem ter em consideração 

a idade da criança e as suas necessidades individuais. Importa olhar o plano ou as 

rotinas do dia e pensar: são suficientemente claros, estruturadores e, simultaneamente, 

flexíveis, assegurando bem-estar a todas a crianças? Até que ponto são introduzidas 

variações na programação no sentido de respeitar as necessidades de algumas crianças 

(ex. períodos mais curtos no contar histórias para crianças com dificuldades de atenção; 

às crianças interessadas e envolvidas numa determinada atividade e que necessitam de 

mais tempo para a realizar, este é-lhes dado; o período de tempo pensado para jogo no 

exterior pode ser alargado se se verifica que está a ser um tempo muito interessante para 

as crianças; etc.). 

 

Uma substancial parte do dia é utilizada em atividades de jogo livre/brincar e, noutra 

parte do dia, ocorre uma variedade de atividades, algumas dirigidas pelo adulto e outras 

iniciadas pela criança, no interior e no exterior?  

 

As refeições são tempos tranquilos e de conversação, os adultos encorajando as crianças 

a falar acerca de eventos do dia e/ou de coisas nas quais as crianças estão interessadas?  

 

Existem momentos para comunicação regular e continuada ao nível da equipa? Os 

objetivos e princípios educacionais são conversados e partilhados por todos os 

profissionais?  

 

Sugestão de atividade: 

 

No seu jardim-de-infância existe alguma rotina/dimensão organizativa que considere 

não ser totalmente adequada? Porquê? O que impede a mudança? O que poderá ser feito 

para melhorar a situação? 
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Em anexo III, encontra-se uma ficha de apoio à observação e melhoria do contexto 

físico e social no jardim-de-infância (JI) (inclui também exemplos de 

preenchimento). Trata-se de uma ficha que, para além da identificação do JI, do grupo 

de crianças e do educador, procura fazer uma caracterização geral do contexto em que 

se insere o JI atendendo às características gerais da comunidade e das famílias bem 

como dos recursos educativos disponíveis na comunidade.  

Ainda, esta ficha ajuda o educador a analisar e refletir sobre a organização do contexto 

físico e social do JI (atendendo à oferta educativa, clima de grupo, espaço para 

iniciativa/autonomia, organização), identificando aspetos positivos e negativos do 

contexto. Também, ajuda o educador a considerar o funcionamento do seu grupo de 

crianças, e assinalar algumas crianças que suscitam preocupação, atendendo aos níveis 

de bem-estar e de envolvimento, identificando aspetos que lhe agradam e aspetos que o 

preocupam. A ficha sugere a realização de um balanço entre dimensões positivas e 

negativas do grupo de crianças e do contexto físico e social e a identificação de 

objetivos de melhoria em relação a diferentes dimensões do contexto e comportamentos 

das crianças e convida à ação para a mudança (que mudanças gostaria de realizar e que 

iniciativas tomar para fazer essas mudanças?).  

Assume-se que os níveis de bem estar e de envolvimento das crianças têm a ver com a 

qualidade da organização educativa ao nível da oferta educativa, clima de grupo, espaço 

para iniciativa/autonomia e organização. Melhorando estes aspetos, melhoram-se os 

níveis de bem estar e de envolvimento. 

Trata-se de uma ficha a ser trabalhada no final do primeiro mês do ano letivo (setembro-

outubro), após se ter obtido um melhor conhecimento do grupo e contexto. Esta mesma 

ficha poderá ser retomada no início do 2.º período letivo (Janeiro) e mais tarde, no 

início do 3.º período, procurando-se identificar mudanças realizadas e delineamento de 

novos desafios de trabalho. 

Importa que as mudanças identificadas sejam realistas e exequíveis para manter a 

motivação e entusiasmo dos adultos. A discussão de possibilidades de ação e de 

iniciativas a tomar poderá ser significativamente enriquecida no contexto de partilha e 

interajuda que acontece no âmbito das reuniões quinzenais de planificação. 

Havendo crianças que suscitam uma preocupação especial porque os seus níveis de 

envolvimento ou de bem-estar são baixos ou porque outros aspetos do seu 

comportamento são preocupantes, o educador poderá utilizar a ficha de avaliação 

individual (anexo IV) (inclui exemplos de preenchimento) no sentido de procurar 

conhecer e compreender melhor as crianças em questão. Feita esta análise, poderá 

identificar as iniciativas mais adequadas a desenvolver junto das crianças. Também 

estes casos deverão ser discutidos nas reuniões de equipa. 
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7. Planificação e Avaliação 

Todos os programas curriculares (currículos contextualizados), sua planificação e 

avaliação basear-se-ão nos objetivos gerais, princípios educativos, áreas e metas de 

aprendizagem e desenvolvimento descritas neste referencial curricular. Contudo, a 

forma como cada creche/jardim-de-infância pensa e desenvolve o seu currículo pode 

variar em função das especificidades do contexto e das características das suas crianças, 

das famílias e comunidades. 

 

Conceber o currículo para cada contexto significa que os profissionais devem conhecer 

o referencial curricular oficial, ter conhecimentos sobre aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, refletir sobre o que fazem e sobre o seu papel educativo, 

ser criativos na busca de soluções para problemas. Planificar envolve investigação, 

leitura e espírito de curiosidade. 

Tudo isto implica um forte apoio por parte das entidades oficiais que tutelam a educação 

de infância no país. Importa assegurar que os profissionais tenham condições e recursos 

de trabalho bem como formação continuada que lhes confira conhecimentos e 

capacidades essenciais à promoção de bem-estar, aprendizagens e desenvolvimento das 

crianças. 

A discussão partilhada, em grupo, sobre a planificação, intervenção e avaliação das 

iniciativas desenvolvidas é particularmente importante, até porque permite às pessoas 

pensar sobre o currículo, encontrar justificações para as opções, ideias e práticas. 

 

Planear o currículo é um processo contínuo que envolve observações atentas, 

identificação de necessidades, possibilidades, recursos e avaliação.  

 

Usualmente a planificação deve partir das observações, podendo focar-se na 

organização do espaço físico e social (ex. segurança, materiais e equipamentos, o que 

cabe a cada profissional realizar, etc.), na organização das rotinas diárias (ex. momento 

da refeição, estabelecimento de regras, etc.), na resposta a grupos particulares de 

crianças ou a uma criança em particular (atendendo, por exemplo, a um interesse 

particular de uma criança ou de um grupo de crianças por um assunto – seja futebol, 

animais, música, etc; ou atendendo às diferentes idades em presença no mesmo espaço). 

Naturalmente, a planificação também poderá focar-se na conceção e organização de 

certas atividades ou acontecimentos, exploração de temáticas consideradas importantes, 

etc. 

 

Em linhas gerais, a planificação de uma atividade ou temática deve identificar a(s) 

área(s) curricular(es), metas e/ou objetivos específicos, estratégias ou atividades a 

desenvolver (com descrição do que se vai fazer, recursos, tempo previsto) com vista a 

alcançar os objetivos e avaliação (considerando níveis de envolvimento e de bem estar 

das crianças, desempenho das crianças e ligação com os objetivos estabelecidos). A 

avaliação também poderá incluir referência às aprendizagens que o próprio educador 

terá realizado no decurso da atividade. Por exemplo, de acordo com a forma como a 

atividade decorreu, de acordo com os níveis de envolvimento do grupo em geral e de 

algumas crianças em particular, o adulto pode retirar conclusões sobre o seu papel, 

sobre o papel de outras crianças e considerar se importa alterar algo numa próxima 

atividade ou não. Isto porque a avaliação serve a reflexão e melhoria da intervenção 

educativa, não se esgotando em si própria.  

 



49 
 

Globalmente, os processos de avaliação devem mostrar se o contexto e o currículo 

atendem às necessidades de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. À luz da 

avaliação o programa educativo será continuamente ou regularmente modificado 

procurando ir, cada vez mais e melhor, ao encontro das particularidades das crianças e 

do referencial curricular.  

 

Sendo o objetivo da avaliação o de fornecer informação útil sobre a aprendizagem e 

desenvolvimento das crianças, esta ocorre a toda a hora, quando os adultos escutam, 

observam e interagem com uma criança ou com um grupo de crianças, estabelecendo 

ligações com o referencial curricular. 

 

Considerando a natureza global da aprendizagem e desenvolvimento da criança, a 

avaliação deve envolver todas as áreas mencionadas no referencial curricular, encarando 

a criança como um todo. Atributos como respeito, curiosidade, confiança, autoestima, 

independência e responsabilidade são elementos essenciais do currículo pré-escolar, 

sendo observáveis através dos comportamentos e atitudes das crianças. 

 

Sempre que possível, e de acordo com a postura de escuta e respeito pelas crianças, as 

crianças devem ser envolvidas na identificação de atividades e temáticas interessantes, 

na forma de as trabalhar e na avaliação dos resultados. 

 

Nesta linha de pensamento, o anexo IV inclui uma proposta de análise e de avaliação 

individual de crianças (com exemplos de preenchimento). Esta ficha, podendo ser 

utilizada sempre que o educador entenda, (nomeadamente se existe alguma preocupação 

com determinada criança) fará todo o sentido ser preenchida para cada criança de cinco 

anos que termina o percurso pré-escolar, servindo de documento a partilhar, quer com 

os pais, quer com o colega professor da 1ª classe que irá receber a criança. 

 

Se a ficha de apoio à observação e melhoria do contexto físico e social (anexo III)  

representa um importante contributo para a planificação, o anexo V oferece um 

esquema de análise das potencialidades de aprendizagem e desenvolvimento de 

espaços de brincar. Existem, ainda, em anexo, exemplos de organização da rotina 

diária no jardim de infância (anexo VI) bem como, exemplos de planificações de 

atividades (anexo VII).  
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ANEXO I 
 

 

 

Roteiro de Desenvolvimento das Crianças (0-5 anos) 

 

 
Os ritmos de desenvolvimento são extremamente variáveis de criança para 

cada criança e muito dependentes das experiências e cultura em que ocorre 

o desenvolvimento; assim, em alguns aspetos, este guião do 

desenvolvimento pode não corresponder às características de 

desenvolvimento de uma ou outra criança mas, no seu todo, reflete aquilo 

que comummente é a sequência do desenvolvimento até à entrada para a 

escola. 
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Roteiro do Desenvolvimento  

 

Nos primeiros tempos de vida… 
 

Alguns aspetos do desenvolvimento físico-motor 

 

Motricidade Grossa 

A principal tarefa do bebé consiste em controlar a cabeça. 

- Levanta a cabeça por pouco tempo; 

- Consegue virar a cabeça para desobstruir o nariz e respirar; 

- A maior parte dos movimentos de braços e pernas são reflexos, não estando sob o 

controlo consciente da criança. 

 

Motricidade Fina 

- não controla o movimento das mãos – frequentemente estas estão fechadas; 

- agarra tudo o que lhe é posto na mão, dado o reflexo de agarrar; 

- fixa a atenção em objetos, especialmente rostos, começando a coordenar os olhos. 

 

Alguns aspetos do desenvolvimento afetivo-social, cognitivo e da linguagem 

 

- A criança expressa satisfação (e.g. pode sorrir) ou insatisfação (e.g. choro); 

- “Responde” ao ser pegada ao colo; 

- “Responde” a vozes; 

- Estabelece contacto visual; 

- Acalma-se ao ver um rosto; 

- Reage e segue com o olhar objetos ou rostos que se movam; 

- Apresenta reflexos (e.g. sucção, agarrar) e capacidades sensoriais significativas para o 

desenvolvimento cognitivo (visão, audição, olfato, tato…). 

 

 

 

Pelos 3 - 6 meses 
 

 Alguns aspetos do desenvolvimento físico-motor 

 

Motricidade grossa 

- Controla e segura a cabeça, nomeadamente quando em posição vertical; 

- A criança vai perdendo os seus movimentos reflexos ganhando cada vez maior 

controlo dos braços e pernas; 

- Pelos 6 meses, volta-se de costas para barriga para baixo e de barriga para costas; 

- Pode deslocar-se virando-se ou rolando; 

- Pode gatinhar ou arrastar-se para a frente e para trás; 

- Senta-se com apoio; 

- Levanta os braços para que a retirem do berço. 

 

Motricidade fina 

- Pelos 3 meses, o reflexo de agarrar começa a desaparecer; 

- Procura alcançar os objetos mas sem sucesso, mantendo as mãos fechadas; 

- Observa as próprias mãos; 
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- Pode agarrar um guizo com as mãos mas nem olha para ele; 

- Pelos 6 meses ergue os braços e agarra; 

- Segura objetos e manipula-os; 

- Pode agarrar com o polegar e indicador mas ainda não muito bem; 

- Muda objetos de uma mão para a outra; 

- Evidencia maior coordenação óculo-manual. 

 

Alguns aspetos do desenvolvimento afetivo-social, cognitivo e da linguagem 

 

- Evidencia uma variedade de sentimentos e utiliza a voz, expressão facial e corporal 

para os expressar; 

- Reconhece as pessoas mais significativas; 

- “Responde” perante diferentes pessoas de modo diferenciado; 

- Na conversa responde, com os seus galreios; 

- Assusta-se e distrai-se com ruídos súbitos; 

- Reconhece os sons da mãe e os preparativos que antecedem uma rotina (e.g. banho); 

- Permanece acordada e atenta por períodos cada vez mais longos; 

- Movimenta e adapta o corpo quando alguém se prepara para lhe pegar; 

- Está atenta e observa objetos, situações ou pessoas por períodos cada vez mais longos 

- Realiza uma variedade de sons através de galreios, arrulhos, choraminguices, etc. 

- O choro torna-se menos frequente; 

- Aos 6 meses, a criança “responde” a diferentes tons de voz e evidencia mais 

diversidade e controlo sobre os sons produzidos; 

- Reconhece vários objetos familiares e está muito atenta a tudo o que a circunda 

- Agarra, manipula e explora objetos cada vez com maior eficácia; 

- Procura os objetos que atirou ou deixou cair ao chão; 

- Gosta de brincar e interagir com as pessoas (e.g. “cu-cu”) 

- Tem consciência de diferentes partes do corpo; 

- Reconhece o seu nome; 

- Pode começar a querer comer pela sua própria mão; 

- É geralmente amigável e curiosa; 

- Pode evidenciar elevada labilidade emocional; 

- Chora perante a frustração mas é facilmente distraída ou acalmada com um objeto 

novidade; 

- Por vezes manifesta ansiedade ou medo perante o estranho; 

- Procura a pessoa de referência ou significativa quando necessita de ajuda. 

 

 

Pelos 9 meses 
 

Alguns aspetos do desenvolvimento físico-motor 

 

Motricidade grossa 

- A criança pode gatinhar ou arrastar-se; 

- Pode gatinhar enquanto segura um objeto numa mão; 

- Agarra-se à mobília e põe-se de pé; 

- Pode manter-se de pé sem apoio; 

- Senta-se; 

- Pode deslocar-se apoiando-se na mobília. 
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Motricidade fina 

- Agarra pequenos objetos, com pega de pinça (oposição polegar e indicador); 

- Explora e manuseia com o indicador; 

- Maior coordenação óculo-manual. 

- Come bolachas ou biscoitos sozinha; 

- Segura o copo com as mãos e é capaz de beber; 

- Gosta de fazer coisas sozinha. 

 

Alguns aspetos do desenvolvimento afetivo-social, cognitivo e da linguagem 

 

- Evidencia clara ligação a uma figura afetivamente próxima, podendo temer a 

separação; 

- Antecipa acontecimentos; 

- Antecipa o regresso das pessoas; 

- Rejeita as coisas ou situações que não quer; 

- Sensível e interessada nos sentimentos e atividades dos outros; 

- Bate palmas, diz adeus e outras “gracinhas”; 

- Lembra-se de jogos e de atividades de dias anteriores; 

- Pode concentrar-se e evidenciar alta implicação em atividades que lhe interessam; 

- Destapa ou procura os brinquedos que viu serem escondidos; 

- Gosta de jogos de “continente e de conteúdo” (e.g. encher e despejar 

interminavelmente um recipiente) 

- Resolve problemas manipulativos simples (e.g. encaixes); 

- Aprecia as consequências da sua ação; 

- Presta atenção às conversas; 

- Reconhece várias palavras, para além do seu nome, e compreende o “não”; 

- Utiliza palavras do tipo “ó-ó”, “pa-pa” 

- Apresenta entoação; 

- Pode repetir uma sequência de sons. 

 

 

 

 Aos 12 meses 
 

Alguns aspetos do desenvolvimento físico-motor 

 

Motricidade Grossa 

- Pode ficar de pé sem apoio; 

- Pode andar mas provavelmente ainda prefere gatinhar; 

- Pode subir e descer escadas com apoio; 

- Pode conseguir sair da cama de grades. 

 

Motricidade Fina 

- Pode utilizar ambas as mãos, ao mesmo tempo, para diferentes coisas; 

- Utiliza bem o polegar; 

- Manifesta preferência pelo uso de uma das mãos (usualmente a direita); 

- Pode despir sozinha algumas peças de roupa ou desapertar sapatos. 
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Alguns aspetos do desenvolvimento afetivo-social, cognitivo e da linguagem 

 

- Expressa uma grande variedade de emoções e “responde” às emoções dos outros; 

- Teme locais ou pessoas estranhas ou desconhecidas; 

- Expressa afeição e preferências claras; 

- Pode diferenciar entre as suas coisas e as dos outros; 

- É capaz de comer sozinha; 

- Colabora no vestir; 

- Obedece a ordens; 

- Procura aprovação ou reconhecimento social mas nem sempre é cooperante. 

 

- Encontra facilmente objetos escondidos; 

- Evidencia elevadas competências mnésicas; 

- Resolve vários problemas autonomamente; 

- Utiliza a estratégia de tentativas e erros; 

- Explora novas abordagens aos problemas; 

- Por vezes, pensa nas ações antes de as realizar; 

- Imita pessoas não presentes. 

 

- Utiliza os mesmos sons e entoações dos adultos significativos; 

- Sabe que as palavras representam objetos; 

- Utiliza gestos para se expressar; 

- Pode dizer duas a oito palavras. 

 

 

 

Aos 18 meses 
 

Alguns aspetos do desenvolvimento físico-motor 

 
Motricidade Grossa 

- Caminha rápido e bem; 

- Raramente cai; 

- Corre desajeitadamente; 
- Sobe escadas dando a mão;  

- Pode iniciar o controlo dos esfíncteres. 

Motricidade Fina 
- Pode utilizar lápis para garatujas ou imitar alguns traços; 

- Melhor controlo na alimentação. 

 

Alguns aspetos do desenvolvimento afetivo-social, cognitivo e da linguagem 

 

- Imita adultos no jogo de faz de conta; 

- Desenvolve jogo de faz de conta cada vez mais elaborado e fantasioso; 
- Gosta de participar e ajudar em diferentes tarefas. 

- Começa a resolver pequenos problemas mentalmente; 

- Apresenta um rápido desenvolvimento linguístico; 
- Pode utilizar palavras para indicar o que pretende e para chamar a atenção; 

- Utiliza cerca de 10 palavras; 

- Gosta cada vez mais de livros de imagens. 
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Aos 2 anos  
 

Alguns aspetos do desenvolvimento físico-motor 

 

Motricidade Grossa 

- Corre a direito, tendo alguma dificuldade em parar e desviar-se de obstáculos; 

- Sobe e desce escadas, podendo apoiar-se; 

- Atira e chuta uma bola; 

 

Motricidade Fina 

- Veste roupas simples; 

- Segura a colher, o garfo, o copo mas ainda pode derramar e sujar-se; 

- Pode utilizar um pincel mas não controla os pingos da tinta; 

- Pode virar as páginas de um livro; 

- Realiza construções e faz torres de 5 ou 6 níveis; 

- Adora brincar com areia e água, enchendo ou vazando; 

- Pode controlar os esfíncteres (se não estiver cansado, doente ou ansioso); 

 

Alguns aspetos do desenvolvimento afetivo-social, cognitivo e da linguagem 

 

- Compreende conceitos de propriedade (e.g. “é meu”, “é a minha mãe”) e pode 

evidenciar atitudes possessivas e resistência à partilha; 

- Afirma a sua independência e autonomia (“eu faço”) e assume cada vez mais o “não”; 

- Procura o elogio; 

- Alterna docilidade e dependência com atitudes de desafio e negativismo; 

- Podem surgir pesadelos e medos; 

- Brinca mais ao lado das outras crianças do que com as outras crianças; 

- Identifica partes do corpo na boneca (e.g. cabeça, orelha,…) 

- Realiza encaixes com diferentes formas geométricas; 

- Resolve puzzles simples; 

- Consegue resolver vários problemas no dia a dia; 

- Coloca frequentes questões ao adulto (e.g. “o que é…?”) 

- No faz de conta imita o adulto atendendo a pormenores; 

- Usa pronomes pessoais, nem sempre corretamente; 

- Refere-se a si próprio pelo seu nome; 

- Utiliza frases de 2 ou 3 palavras; 

- Pode conhecer de 50 a 200 palavras; 

- Fala do que vai fazendo e do que vê; 

- Mostra grande interesse em “colecionar” palavras (nomes de objetos ou de pessoas). 

 

 



58 
 

Aos 3 anos 

 
Alguns aspetos do desenvolvimento físico-motor 

 

Motricidade Grossa 

- Caminha, corre, trepa, atira uma bola com alguma desenvoltura… 

- Salta no lugar 

- Equilibra-se num só pé durante um ou dois segundos 

- Pode pedalar um triciclo 

 

Motricidade Fina 

- Veste roupas mas ainda terá dificuldade em abotoar botões 

- Come sozinho 

- Rabisca com mais controlo 

- Pode desenhar ou copiar um círculo 

- Utiliza jogos de construção com imaginação 

- Controlo dos esfíncteres 

 

Alguns aspetos do desenvolvimento afetivo-social, cognitivo e da linguagem 

- Manifesta respeito pelas pessoas 

- Brinca com interesse e imaginação com outras crianças 

- Gosta cada vez mais de fazer as coisas autonomamente 

- Adere às regras de um jogo de grupo durante um período de tempo pequeno 

 

- Pode contar até 2 ou 3 

- Pode desenhar rostos ou figuras muito simples 

- Pode resolver puzzles simples 

- Refere-se a si próprio como “eu” e às outras pessoas como “tu” ou “você” 

- Sabe que é um menino ou uma menina 

- Conhece muitas partes do corpo 

- Compara tamanhos 

 

- Utiliza plurais 

- Conversa com frases curtas, responde a questões, dá informações, transmite ideias 

simples 

- Descreve imagens e ações 

- Articula as palavras com razoável clareza 

 

 

 
A criança de 3 anos gosta de brincar com blocos grandes da madeira, tábuas, caixas, 

rampas, baloiços; acessórios para unir materiais; veículos com rodas; materiais de 

construção com peças mais pequenas; puzzles; objetos para ordenar ou seriar; 

enfiamentos com contas mais pequenas; materiais de pintura, colagens, lápis de cor, 

canetas de feltro; bonecas e acessórios da casinha; fantoches e materiais para jogo 

dramático ou de faz de conta (panos, roupas, colares, sapatos,…); miniaturas de 

animais; instrumentos musicais; livros com situações ou personagens com que as 

crianças se identifiquem; jogos simples (ex. loto), etc. 
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Importa alargar as possibilidades de escolha das crianças e providenciar para que no 

espaço exterior as crianças possam ter movimentações amplas e enérgicas, sendo de 

esperar que no interior as crianças tenham movimentações mais controladas e restritas; 

manter fora do alcance das crianças mais pequenas objetos que possam ser levados à 

boca e engolidos; encorajar as atividades e interações entre crianças em curtas 

atividades de grupo, em jogo cooperativo ou na resolução de determinados problemas; 

ajudar as crianças a envolverem-se numa determinada atividade evitando interrupções 

ou perturbações por parte de outras crianças; encorajar a descoberta, a criatividade, o 

pensamento; apoiar o desenvolvimento do conceito de número e oferecer oportunidades 

para as crianças poderem comparar tamanhos, pesos, formas, num contexto natural; ler 

livros, contar histórias, cantar, conversar, verbalizar sentimentos, escutar as crianças, 

incentivar a resolução verbal de conflitos, utilizar jogos linguísticos, etc.  

 

Aos 4 anos 

 
Alguns aspetos do desenvolvimento físico-motor 

 

Motricidade Grossa 

- Pedala habilidosamente um triciclo 

- Sobe e desce escadas rapidamente e com desenvoltura 

- Trepa a árvores, muros ou estruturas de trepar com desenvoltura 

- Pendura-se pelos joelhos de cabeça para baixo 

- Pode correr e pontapear uma bola 

- Lança ou atira uma bola com maior precisão 

- Equilibra-se num só pé, galopa, anda de lado, etc. 

Motricidade Fina 

- Pinta e desenha cada vez com mais precisão 

- Modela bonecos com barro ou plasticina 

- Faz construções cada vez mais elaboradas com blocos de madeira, caixas, tábuas, etc. 

- Martela, serra, aparafusa,… 

 

Alguns aspetos do desenvolvimento afetivo-social, cognitivo e da linguagem 

- Evidencia cada vez mais segurança e confiança em si próprio 

- Tem objetivos e persiste na sua prossecução 

- Evidencia algum controlo emocional e pode abordar os problemas com razoabilidade 

- Adota os padrões comportamentais dos pais ou de outros adultos significativos 

- Brinca em grupo com outras crianças 

- Pode ter um amigo preferido 

- Evidencia preocupação com uma outra criança que se magoou 

- Sabe esperar pela sua vez 

- Quando assustado, magoado ou cansado recorre ao conforto do adulto 

 

- Manifesta um jogo cada vez mais imaginativo, prolongado e elaborado 

- Conta histórias, em parte fantasiadas por si 

- Fala cada vez mais fluentemente 

- Pode utilizar palavrões 

- Coloca várias questões (quando? como? porquê?) 
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Aos 5 anos 
 

Alguns aspetos do desenvolvimento físico-motor 

 

Motricidade Grossa 

- É ágil e enérgico 

- Pode vestir-se e despir-se sozinho 

- Corre, escorrega, trepa, salta, dança, balança-se, lança e agarra uma bola com 

crescente desenvoltura 

- Guia um triciclo depressa e pode mesmo andar de bicicleta 

 

Motricidade Fina 

- Desenha figuras humanas, casas, aviões, carros, animais,… facilmente reconhecíveis. 

 

Alguns aspetos do desenvolvimento afetivo-social, cognitivo e da linguagem 

- Evidencia cada vez mais autoconfiança 

- Alterna entre comportamento de “vaidade” ou exibicionismo e comportamentos de 

solidariedade e generosidade 

- Procura a melhor execução e pode ser extremamente persistente na aprendizagem de 

uma nova tarefa 

- Coloca muitas questões 

- Frequentemente gosta de brincar só mas também brinca com outras crianças em jogos 

imaginativos e de construção 

- Gosta de jogos competitivos 

- Gosta de histórias com heróis 

 

 

 

As crianças de 4 e 5 anos continuam a apreciar muitas das atividades dos 3 anos mas 

apreciam cada vez mais espaços e oportunidades para jogos físicos vigorosos, bem 

como jogos imaginativos com outras crianças; materiais para construções, areia, água, 

pinturas, desenho, modelagem, livros, histórias, canções e jogos musicais, etc. 

 

Necessitam de ambientes onde se sintam seguras, com limites e regras bem definidos; 

procuram muito a “aprovação” do adulto pois são ainda afetivamente muito 

dependentes dos adultos; necessitam de respostas honestas às suas questões. É 

importante uma abordagem calma da parte dos adultos que devem encorajar a realização 

dos seus objetivos, controlar a sua competitividade e moderar o seu comportamento 

mais ou menos exibicionista. 

 

É muito importante o apoio dos adultos na transição para a vida escolar. 
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ANEXO II 

 

Indicadores e Escalas de Bem estar e Envolvimento 

 

 

 

Adaptado de: 

Laevers, F. (ed.) (1994). The Leuven Involvement Scale for Young Children. 

Experiential Education Series nº1, Leuven: Centre for Experiential Education. 

 

Laevers, F. (ed.) (2005). Sics (Ziko), Well-Being and Involvement in Care, a Process-

Oriented Self Evaluation Instrument for Care Settings, Kind & Gezin and Research 

Centre for Experiential Education, Leuven University. 

 

Portugal, G. & Laevers, F. (2010). Avaliação em Educação Pré-Escolar. Sistema de 

acompanhamento das crianças. Porto: Porto Editora. 
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Indicadores e Avaliação do Bem-Estar Emocional 

 

 

Indicadores de bem-estar emocional 

 

Abertura e recetividade – a criança está recetiva ao contexto e disponível para 

interagir e explorar; não evidencia comportamentos evitantes em relação ao adulto ou 

outras crianças, estímulos ou atividades em oferta. 

 

Flexibilidade – Perante situações novas ou diferentes, a criança não evidencia 

perturbação significativa, adaptando-se rapidamente e desfrutando bem das novas 

oportunidades. As situações problema ou frustrações não bloqueiam a criança, 

apresentando uma atitude para considerar várias alternativas. 

 

Auto confiança e autoestima – a criança irradia auto confiança. Expressa-se à vontade 

e, quando confrontada com novos desafios, enfrenta-os arriscando a possibilidade de 

insucesso. Se este acontece a criança não fica “arrasada”, nem atribui esse fracasso ao 

seu falhanço enquanto pessoa. Admite que há coisas que (ainda) não é capaz de fazer 

sem se sentir um zero enquanto pessoa. 

 

Assertividade – a criança que se sente bem, à vontade, adota uma atitude assertiva no 

seu grupo, procurando ser tida em consideração e respeitada por aquilo que é. Evidencia 

força suficiente para pedir ajuda ou conforto e sabe solicitar algo de forma apropriada; 

se algo de injusto é dito ou feito, a criança é capaz de objetar. A criança assertiva não 

aceita facilmente as sugestões ou pressões do grupo, se estas colidirem com o seu 

interesse ou ideia. 

 

Vitalidade – a criança transborda de vida e energia, visíveis nas suas expressão facial e 

postura. Os olhos brilham e raramente se deteta lassidão ou lentidão de movimentos. 

Trata-se de uma forma de estar que se distancia daquela da criança de olhar vazio, que 

frequentemente parece cansada, esfrega os olhos, é a última a levantar-se… 

 

Tranquilidade – trata-se de vitalidade/atividade, mas associada a um estado de calma e 

relaxamento. Globalmente, a postura muscular não evidencia tensão e os movimentos 

são suaves. Depois de uma atividade mais excitante ou de um jogo mais intenso, a 

criança retoma facilmente o estado de tranquilidade. 

 

Alegria – a criança demonstra contentamento, retira prazer do que está a fazer e a 

experienciar, da forma “certa” (não se trata do prazer associado ao magoar os outros, 

destruir material, “gozar” um colega, etc.). Se a alegria da criança é, muitas vezes, 

visível e audível (ex. rir, cantar espontaneamente, olhos a brilhar), outras vezes, as 

crianças poderão expressar o seu prazer e entusiasmo de formas muito mais discretas. 

 

Ligação consigo próprio – a criança que experiencia bem-estar estabelece uma boa 

relação consigo própria, reconhecendo e aceitando as suas necessidades, sentimentos e 

pensamentos. Temporariamente, a criança pode conhecer sentimentos negativos e 

desagradáveis, mas aceita-os e lida com eles de uma forma construtiva, não os 

reprimindo, expressando-os adequadamente, na maior parte das vezes. A criança está 

bem consigo mesma e estabelece uma boa ligação com o mundo. 
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Na avaliação dos níveis de bem-estar emocional, os indicadores descritos não 

necessitam de estar todos presentes, ao mesmo tempo e na sua forma mais plena, para 

que se possa falar de bem-estar emocional. Além disso, a descrição dos sinais de bem-

estar não pode ser interpretada de forma rígida. Não se pretende valorizar um único tipo 

de temperamento ou de funcionamento nas crianças (ex. extrovertido ou dinâmico), 

assumindo-se que o bem-estar pode manifestar-se de maneiras muito diversas. 

 

Níveis de bem-estar emocional 

 

Baixo – Neste nível, as crianças evidenciam frequentemente sinais de desconforto 

emocional, embora, por vezes, possam surgir alguns sinais positivos de bem-estar. 

Frequentemente, percebe-se pela postura, pela expressão facial e pelos 

comportamentos que a criança não se sente à vontade. Frequentemente, estas 

crianças estão tensas e raramente evidenciam vitalidade. A sua confiança e 

autoestima são baixas.  

 

Médio – Neste nível, as crianças parecem estar razoavelmente “bem”, com relativa 

vitalidade e auto confiança. Podem evidenciar alguns sinais de desconforto, mas 

estes não são predominantes, verificando-se também sinais positivos de bem-estar.  

 

Alto – Na maior parte do tempo, as crianças parecem estar muito bem, podendo 

manifestar, muito ocasionalmente sinais de desconforto. Os momentos de bem-

estar superam claramente os momentos de desconforto. São claros os sinais de 

satisfação/felicidade. As suas relações com adultos e outras crianças são boas. 
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Indicadores e Avaliação do Envolvimento ou Implicação 

 

Indicadores de Envolvimento ou Implicação 

 

Concentração - A atenção da criança focaliza-se na atividade que realiza. Apenas 

estímulos intensos parecem poder atingir e possivelmente distrair a criança. O principal 

ponto de referência para o observador é o olhar da criança (este fixa-se essencialmente 

na atividade ou vagueia pela sala?). 

 

Energia - A criança investe muito esforço e entusiasmo na atividade. Esta energia é 

frequentemente demonstrada pelo falar alto ou pela pressão que faz sobre o objeto que 

utiliza. A energia mental pode ser inferida através das expressões faciais, as quais 

revelam que a criança está concentrada no que está a fazer, mentalmente ativa. 

 

Complexidade e Criatividade - Observáveis quando a criança mobiliza as suas 

capacidades para se dedicar a uma atividade mais complexa e desafiadora do que uma 

mera rotina. A criança altamente envolvida ou implicada está a dar o seu melhor, 

encontra-se nos limites das suas atuais capacidades. Criatividade significa que a criança 

introduz um toque pessoal na forma como realiza a atividade, introduzindo novos 

elementos ou mostrando algo inesperado e novo. 

 

Expressão Facial e Postura - Os indicadores não verbais são de extrema importância 

para apreciar o nível de envolvimento da criança. É possível distinguir olhos perdidos 

no vazio e deambulantes, sem direção, de um olhar intenso e focalizado. A postura pode 

revelar alta concentração, entusiasmo ou tédio. Pela expressão facial e postura 

adivinham-se sentimentos e, mesmo de costas, é possível perceber na criança, a forma 

como esta vive a atividade em curso. 

 

Persistência - Quando concentradas, as crianças dirigem a sua atenção e energia para 

um ponto, que é o da sua atividade. Não abandonam facilmente o que estão a fazer. A 

persistência refere-se ao tempo de concentração. Procuram a sensação de satisfação que 

a realização da atividade lhes traz resistindo a estímulos distractores e atraentes que 

possam surgir. O tempo de concentração depende, naturalmente, da idade e nível de 

desenvolvimento da criança. 

 

Precisão - As crianças muito envolvidas ou implicadas mostram um cuidado especial 

com o seu trabalho, sendo meticulosas e atentas aos pormenores. As crianças pouco 

envolvidas preocupam-se pouco com a qualidade da realização e com detalhes, 

preocupando-se sobretudo em “despachar”. 

 

Tempo de reação - As crianças que estão implicadas ou envolvidas estão atentas e 

reagem com rapidez a estímulos interessantes. Correm para a atividade e evidenciam 

grande motivação para passar à ação. Também respondem com vivacidade a estímulos 

relevantes que ocorram no decurso do jogo ou da tarefa. 

 

Expressão verbal - Os comentários que as crianças realizam são também indicadores 

do seu grau de implicação (“é tão bom!”, “fazemos outra vez, sim?!”), bem como as 

descrições entusiásticas sobre o que fizeram ou o que estão a fazer, o que descobriram, 

o que conseguiram. 
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Satisfação - Elevada implicação associa-se, normalmente, a prazer. Se este prazer está, 

muitas vezes, implicitamente presente, também é possível percebê-lo quando a criança 

aprecia o seu trabalho ou realização, com satisfação, tocando e acariciando o seu 

resultado. 

 

 

 

Níveis de envolvimento ou implicação 

 

Baixo - Ausência de atividade ou atividade frequentemente interrompida – Este 

nível é atribuído às crianças que usualmente não se envolvem nas atividades (não faz 

nada, apenas “está ali”). Frequentemente, estas crianças estão mentalmente ausentes; 

olham no vazio e a atitude é passiva, não se verificando sinais de exploração ou de 

interesse. Este nível também se atribui à criança que apenas ocasionalmente realiza uma 

atividade (faz um puzzle, escuta uma história ou faz um desenho) embora a maior parte 

do tempo, a criança não esteja verdadeiramente envolvida em qualquer atividade (anda 

de um lado para o outro, mentalmente ausente, eventualmente perturbando outras 

crianças). Também se atribui este nível à criança que, costumando realizar atividades, 

estas são frequentemente interrompidas. A concentração é limitada e superficial (a 

criança olha em volta durante a atividade, distrai-se facilmente) e a ação conduz a 

resultados muito limitados. A complexidade da atividade em curso situa-se abaixo das 

capacidades da criança.  

 

Médio – Atividade mais ou menos continuada ou atividade sem grande intensidade 

– Este nível atribui-se às crianças que estão usualmente envolvidas em diversas 

atividades mas raramente ou nunca se verifica “intensidade”. A criança está ocupada 

numa atividade de forma mais ou menos contínua mas falta verdadeira concentração, 

motivação e prazer. É um funcionamento rotineiro sem grande investimento de energia. 

A motivação e entrega na tarefa é limitada, a criança não se sente desafiada nem a sua 

imaginação é “espicaçada”. Facilmente se interrompe a atividade quando um estímulo 

atraente surge. 

 

Alto – Atividade com momentos intensos – Este nível atribui-se às crianças que 

usualmente estão ativas, verificando-se frequentemente sinais claros de envolvimento 

ou implicação. A atividade é significativa para a criança que parece funcionar nos 

limites das suas capacidades. Acontecem momentos de intensa atividade mental, a 

criança sente-se desafiada e a sua imaginação é estimulada. A criança envolve-se na 

atividade praticamente sem interrupções, embora por breves momentos a atenção possa 

ser mais superficial, necessitando, por vezes, de incentivo por parte do educador ou de 

outras crianças para continuar a atividade. Em situações de elevado envolvimento 

verificam-se sinais de concentração, energia, persistência e criatividade. Outros 

estímulos, mesmo que atraentes, não conseguem seduzir realmente a criança sendo as 

eventuais interrupções seguidas de atividade intensa. Qualquer perturbação ou 

interrupção é experienciada como uma rutura frustrante da atividade em curso. 
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O nível de implicação, por definição, é uma declaração sobre o que é que as condições 

ambientais provocam na criança. Não tem a ver com capacidade ou incapacidade da 

criança se implicar, mas com o facto de isso ocorrer ou não. O nível de implicação 

representa, essencialmente, um sinal para o educador, dando indicações sobre o que é 

que as ofertas educativas ou condições ambientais provocam nas crianças, sendo por 

isso um indicador de qualidade do contexto educativo (não da criança!). Perante níveis 

baixos de envolvimento ou implicação, a questão que se coloca para o educador é: 

porque é que a implicação será baixa? O que poderá estar a prejudicar o bom 

desenvolvimento da atividade? O que é que eu poderei fazer para mudar a situação? O 

que poderei fazer para aumentar os níveis de envolvimento, isto é, ter crianças a agir 

com empenho e alegria?  

Utilizar a análise dos níveis de implicação para analisar a qualidade daquilo que se 

oferece à criança, aponta direções aos educadores para fazerem melhor. Trata-se de um 

indicador de qualidade que ajuda o educador a tomar consciência das possíveis 

limitações da organização e dinâmica educativa, ainda que este procure trabalhar da 

melhor forma possível, em prol do bem-estar, aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças. 
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ANEXO III 

 

 

Ficha de Apoio à Observação e Melhoria  

do Contexto Físico e Social  

na Creche/Jardim de Infância 
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Ficha de Apoio à Observação e Melhoria  

do Contexto Físico e Social  

na Creche/Jardim de Infância 

 

 

 

 

 

Creche/Jardim-de-infância: 

 

Sala: 

 

Grupo de Crianças (idades e n.º de crianças): 

 

Educadora: 

 

Auxiliares educativas: 

 

Ano letivo: 
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Caracterização Geral do Contexto onde se insere o Jardim-

de-Infância 
 

1. Características da comunidade e das famílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recursos na comunidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Outros aspetos   
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Análise e reflexão em torno da organização do contexto físico e social  

e do grupo de crianças do JI 
 

Data:   

 
1. Análise da organização do contexto físico e social atendendo à oferta educativa, clima de grupo, 

espaço para iniciativa/autonomia e organização 

O que me agrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que me preocupa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análise do grupo de crianças em geral e/ou de algumas crianças em particular, atendendo aos 

níveis de bem-estar e envolvimento das crianças 
O que me agrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que me preocupa 
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Objetivos e iniciativas dirigidas ao contexto educativo/grupo/crianças 
 

Data:  

 

Considerando a análise/apreciação dirigida ao grupo de crianças e contexto, que objetivos gostaria de 

alcançar? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Mudanças desejáveis: 

 

2. Iniciativas ou ações a desenvolver 

para se fazer mudança: 

 

 

Oferta 

educativa 
 

 

 

  

 

 

 

Clima de 

grupo 

 

 

 

  

 

 

Espaço para 
iniciativa 

 

 

 

  

 

 

Organização 

 

 

 

 

  

 

 

Algumas 
crianças que 

me 

preocupam 
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Ficha de Apoio à Observação e Melhoria  

do Contexto Físico e Social  

na Creche/Jardim de Infância 

 

(EXEMPLOS de PREENCHIMENTO) 
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Ficha de Apoio à Observação e Melhoria  

do Contexto Físico e Social  

na Creche/Jardim de Infância 

 

 

 

 

 

Creche/Jardim-de-infância: O Tomé e o Príncipe 

 

Sala: A 

 
Grupo de Crianças (idades e n.º de crianças): 4 anos; 40 crianças 

 

Educadora: Maria 

 

Auxiliares educativas: Gabriela  

 

Ano letivo: 2012-2013 
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Caracterização Geral do Contexto onde se insere o Jardim-de-Infância 

 

1. Características da comunidade e das famílias 

 

O JI situa-se em…, uma comunidade piscatória /rural/urbana, pobre, as famílias com baixos 

níveis de escolaridade… Os rendimentos das famílias advêm sobretudo da pesca e alguma 

agricultura… Em alguns casos verificam-se problemas de alcoolismo… 

 

Em geral, as famílias valorizam o JI e reconhecem a sua importância para a educação dos seus 

filhos.  
 

Em geral as famílias destacam a importância de as crianças conhecerem letras, números, 

aprenderem canções… (importa fazer perceber que o JI é muito mais que isso…) 

 
- As festas são momentos que as famílias esperam com interesse e gostam de participar. Estas 

festas são também espaços de convívio entre pessoas que se conhecem há muitos anos na 

mesma comunidade. A festa do JI é também uma festa da aldeia. 

 

2. Recursos na comunidade 

 

Biblioteca municipal 
Centro cultural 

Parque infantil 

Campos agrícolas 
Pequenas unidades fabris 

Centro de saúde 

Estação de correio 

Costureira 
Loja 

Padaria 

Artesãos 
Artistas (música, pintura,…) 

Grupo de teatro 

Contador de histórias 
Etc. 

 

 

3. Outros aspetos   

Os acessos ao JI são difíceis e os transportes são escassos. 
Muitas crianças têm de andar a pé longas distâncias. 

O JI não tem espaço exterior… mas há uma praça em frente… 
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Análise e reflexão em torno da organização do contexto físico e social  

e do grupo de crianças do JI 

 
Data:   

 

1. Análise da organização do contexto físico e social atendendo à oferta educativa, clima de 

grupo, espaço para iniciativa/autonomia e organização 

O que me agrada: 

 

O espaço exterior do JI é amplo, com possibilidade de brincadeira com terra e água, pneus, 
cordas penduradas em árvores…Existe uma horta trabalhada com as crianças. 

 

A sala de atividades é agradável, ampla e com boa luz. 

 
Os adultos são calorosos e estabelecem boas relações com as crianças e suas famílias. 

 

O que me preocupa: 

 

Pouca diversidade de atividades. A maior parte das atividades são dirigidas pelo adulto e 

remetem para o desenho ou escrita de letras ou números. As temáticas são muito repetitivas. 

 
Existe pouco estímulo à autonomia e iniciativa das crianças. As oportunidades de escolha das 

crianças, praticamente não existem. O grau de dependência, passividade e atitudes de “espera” é 

muito elevado. 
 

Não existem suficientes materiais acessíveis às crianças (muitos estão fechados em armários ou 

colocados em prateleiras altas). 
 

Existem vários momentos de conflitos entre as crianças. 

 

 

2. Análise do grupo de crianças em geral e/ou de algumas crianças em particular, 

atendendo aos níveis de bem-estar e envolvimento das crianças 

O que me agrada 

 
De uma forma global as crianças parecem sentir-se à vontade no contexto embora em muitas 

atividades, sobretudo em grande grupo, o nível de envolvimento não seja muito alto… 

 
As crianças gostam de cantar e dançar. Também gostam muito de brincar no exterior e de fazer 

construções. 

O que me preocupa 

 

O Tomé preocupa-me muito. É um menino triste e que se isola muito. 
 

A Lita é uma menina que se alheia em muitas atividades e que frequentemente é agressiva nas 

interações. Evidencia necessidade de muita atenção. 

 
Preocupa-me a forma de gerir um grupo tão grande de crianças… Como fazer para melhorar a 

qualidade educativa? 
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Objetivos e iniciativas dirigidas ao contexto educativo/grupo/crianças 

 

Data:  
 

Considerando a análise/apreciação dirigida ao grupo de crianças e contexto, que objetivos 

gostaria de alcançar? 

 
Principalmente, gostaria de: 

- Enriquecer o espaço exterior 

- Enriquecer e diversificar os recursos e atividades do JI 
- Trabalhar a resolução de conflitos e as relações interpessoais 

- Conseguir dar mais atenção às crianças que mais me preocupam. 

 

 
 

  

1. Mudanças desejáveis: 

 

2. Iniciativas ou ações a 

desenvolver para se fazer 

mudança: 

 

 
Oferta 

educativa 

 
 

- Criar um espaço de construções. 

 
- Enriquecer a área da casinha. 

 

- Enriquecer o espaço exterior criando 
mais oportunidades para movimentações 

amplas e de libertação de energia. 

 

- Acrescentar mais materiais que 

permitam às crianças fazer 
construções (pedaços de madeira de 

vários formatos, caixas, legos,…)  e 

reorganizar o espaço, tornando-o 
mais funcional. 

 

- Disponibilizar materiais 

relacionados com profissões que irão 
variar de mês para mês… 

 

- Levar para o espaço exterior cordas, 
panos largos, molas, caixotes, caixas, 

tábuas, cordas, etc… para grandes 

construções. 

 
 

Clima de 

grupo 
 

 

 

Trabalhar as relações interpessoais 
- Fortalecer a entreajuda entre as crianças; 

- Promover um clima mais acolhedor e 

carinhoso; 
- Promover a resolução autónoma dos 

conflitos 

 

- Aproveitar as experiências pessoais 
e familiares das crianças para 

trabalhar aspetos como os 

sentimentos ou emoções… 
 

- Ajudar as crianças a resolverem 

pequenos conflitos com as outras 
crianças, através por exemplo, de 

exploração de histórias, de 

dramatização, recurso a fantoches… 

 
- Observar e escutar as crianças, as 

suas ideias e opiniões, os seus 

gostos… 
 

- Organizar verdadeiros trabalhos em 

grupo, com metas comuns a atingir, 

com responsabilidades partilhadas. 
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Espaço para 
iniciativa 

 

 

 

- Incentivar a tomada de decisão e de 

assunção de responsabilidades nas 

crianças; 
 

- Aumentar os níveis de colaboração e de 

participação interessada das crianças nas 

atividades existentes na sala; 
 

- Promover sentido de confiança e de boa 

autoestima baseado em atividades onde as 
crianças se sintam capazes e responsáveis; 

 

- Incentivar o espírito criativo e a 
expressão individual. 

 

- Alargar, de forma gradual, a 

iniciativa da criança nos vários 

momentos e atividades 
disponibilizadas (possibilitar a 

escolha das atividades em mais 

momentos e ser mais flexível em 

relação ao tempo de permanência nas 
mesmas). 

 

- Permitir que as crianças decidam o 
que vão fazer, como o vão fazer e 

decidir quando o trabalho está 

concluído, pelo menos em 2 
momentos ao longo do dia, para além 

do tempo de brincar. 

 

- Permitir que as crianças discutam, 
criem e ajustem as regras existentes 

na sala. 

 
 

Organização 

 

 
 

 

 
- Assegurar maior flexibilização nas 

rotinas e regras, quando necessário. 

 

- Oferecer mais tempo de jogo ao ar livre. 
 

- Estimular a comunicação ao nível da 

equipa e com os pais. 
 

- Integrar potencialidades educativas da 

comunidade no projeto curricular do 
grupo. 

 

- A rotina diária terá que ser reavaliada 

tendo em conta a heterogeneidade do 
grupo. Todas as crianças a fazerem tudo 

mais ao menos ao mesmo tempo não 

parece funcionar muito bem… 
 

 

- Concretizar ou dar maior 
visibilidade às regras existentes na 

sala, relativamente à arrumação dos 

materiais, aos comportamentos 

permitidos e não permitidos 
(conceber uma sinalética específica, 

acordada com as crianças). 

 
- Introduzir a “tabela de presenças” 

 

- Introduzir a “tabela de áreas”, para 
facilitar as escolhas e visualização do 

número de crianças que podem estar 

em cada área em simultâneo. 

 
- Agendar reuniões regulares para 

reflexão em equipa e com os pais e 

partilhar as conquistas e desafios. 
 

- Contactar o grupo de teatro e a 

senhora da padaria, para uma visita. 

 
 

Algumas 

crianças que 
me 

preocupam 

 

 

- Oferecer à Ritinha apoio extra e fazê-la 
sentir-se mais confiante. 

 

- Ajudar o Frederico a brincar com outras 
crianças. 

 

- Perceber melhor o que se passa com o 

Vicente. Porque será que ultimamente 
chora com tanta facilidade? 

 

- Estimular a autonomia do Pedro na 
escolha e realização de situações de 

rotina. 

 
- Ao Filipe, criar mais oportunidades de 

- Explorar a história do Patinho Feio, 
sentimentos envolvidos… criar 

oportunidades de expressão pessoal. 

 
- Procurar perceber em que é que a 

Ritinha é “boa”. Realçar que ela corre 

muito rápido e salta muito… 

Atribuir-lhe pequenas 
responsabilidades (mas importantes 

aos olhos das crianças) 

 
- Convidar o Frederico a brincar nas 

construções, com alguma 

regularidade, com uma ou duas 
crianças no máximo. O Zé e o Manel, 
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libertação de energias, quando se torna 

difícil manter-se na sala sem perturbar os 

outros. 
 

parecem-me bem. Falar com eles. 

 

- Aproveitar momentos em que o 
Vicente não esteja muito agitado para 

conversar e tentar perceber o que se 

passa. 

  
- Acompanhar o Pedro na escolha das 

atividades e assegurar que se 

desenvencilha sozinho nos momentos 
de higiene e ir criando cada vez mais 

espaço para ele decidir por si só. 

 
- Sugerir que o Filipe vá dar umas 

corridas no recreio, até se cansar, ou 

no corredor (será que dá algum 

resultado?). Consigo estar atenta ao 
grupo e ao Filipe, nessa altura? 

 

- Fazer com que o tempo de reunião 
de todo o grupo seja no máximo 15 

minutos. 

 

 
  

  

 

  



79 
 

 

ANEXO IV 

 

 

 

Ficha de análise e de avaliação individual da criança 
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AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DA CRIANÇA 

 
       

Data:        Idade da criança: 

Nome da criança:            Data de nascimento: 

 
 
1. Assinalar os níveis de funcionamento geral da criança (Baixo, Médio ou Alto)  

 

 

Bem-estar emocional 

 

 

Envolvimento 

 

2. Impressão geral acerca da criança 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. Dados familiares 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
4. Caracterizar as relações que estabelece com o educador e/ou auxiliar; outras crianças; familiares 
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5. Envolvimento de acordo com o tipo de atividades oferecidas e com a sua organização (ex. actividades 

em grande grupo; em pequeno grupo; individuais; obrigatórias; livres ou opcionais; dirigidas pelo adulto; não 
dirigidas pelo adulto) 

A criança envolve-se ou implica-se bem em que tipo de atividades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A criança não se envolve bem em que tipo de atividades? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Recolha dos dados de opinião da criança sobre o Jardim de Infância 

O que eu gosto mais é…  

 

 

 

 

O que eu gosto menos é… 

 

 

 

 

Eu gostava que… 
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7. Atendendo às áreas curriculares, metas de aprendizagem e indicadores de análise e 

avaliação do desempenho da criança, descrever as características da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Autoestima, auto-organização/iniciativa e competência social / Nível 1   2   3   4   5  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Competência social 

Auto estima 

Auto-organização/iniciativa 

• Área motora 

• Área das expressões – plástica, dramática, 

musical e motora 

• Área da linguagem 

• Área do pensamento lógico, conceptual e 

matemático 

• Área do conhecimento do mundo – físico, 

tecnológico e social 

Desenvolvimento Pessoal e Social 
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Motricidade Fina / Nível 1   2   3   4   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Motricidade Grossa / Nível 1   2   3   4   5 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Expressões artísticas / Nível 1   2   3   4   5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linguagem / Nível 1   2   3   4   5 
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Pensamento lógico, conceptual e matemático / Nível 1   2   3   4   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Compreensão do mundo físico e tecnológico / Nível 1   2   3   4   5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Compreensão do mundo social / Nível 1   2   3   4   5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



85 
 

Síntese (Desenvolvimento Pessoal e Social) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perspetiva da criança (autoavaliação): 
Coisas que já aprendi: 
 

 

 

 
Coisas em que sou bom/boa: 

 

 

 

 
Coisas que gostava de melhorar: 

 

 

 

 

 
 

Conversa com os pais e/ou professor da escola primária: 
Progressos e próximos passos na aprendizagem/desenvolvimento da criança 

 

 

 

 

 
Estratégias de apoio 

 

 

 

 
Outros aspetos 
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Ficha de análise e de avaliação individual da criança 

 

(EXEMPLOS de PREENCHIMENTO) 
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AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DA CRIANÇA 

 
       

Data: 15/6/2013      Idade da criança: 5 anos 

Nome da criança: Tomé Costa     Data de nascimento: 19/4/08 

 
 
1. Assinalar os níveis de funcionamento geral da criança (Baixo, Médio ou Alto)  

 

 

Bem-estar emocional 

Médio 

 

Envolvimento 

Médio 

 

2. Impressão geral acerca da criança 

 

O Tomé é uma criança que parece aprender bem mas muito tímida e que se isola com frequência do resto 

do grupo. Raras vezes se tem a iniciativa de contar alguma novidade e dificilmente mantém uma conversa 

se se sente observado. 

 

 

 
3. Dados familiares 

 
Vive com a mãe e os avós. O pai está preso, existindo história de violência familiar. A mãe preocupa-se 

muito com o filho e vem muitas vezes ao Jardim-de-infância. 

 

 

 
4. Caracterizar as relações que estabelece com o educador e/ou auxiliar; outras crianças; familiares 
 

 

A relação do Tomé comigo é normal… após já ter estabelecido alguma confiança e segurança, mostra-se 

cada vez mais comunicativo e afetuoso. Não tem uma relação de maior proximidade com nenhuma 

criança em particular. Brinca muito sozinho, mas se algum colega se aproxima dele por vezes brinca 

com alegria. Dada a instabilidade familiar, parecem existir dificuldades na relação com as figuras 

familiares. 

 

 

  



88 
 

5. Envolvimento de acordo com o tipo de atividades oferecidas e com a sua organização (ex. actividades 

em grande grupo; em pequeno grupo; individuais; obrigatórias; livres ou opcionais; dirigidas pelo adulto; não 
dirigidas pelo adulto) 

A criança envolve-se ou implica-se bem em que tipo de atividades? 

 

O Tomé envolve-se bem em atividades de construção e de desenho. Funciona melhor em situações de 

pequeno grupo e tarefas individuais.  

Participa bem nas atividades de rotina. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A criança não se envolve bem em que tipo de atividades? 

 

 

Dispersa-se facilmente em atividades de grande grupo, em especial escuta de “lições” e atividades de 

cópia de grafismos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Recolha dos dados de opinião da criança sobre o Jardim de Infância 

O que eu gosto mais é…  

“andar no JI e construir coisas” 

 

 

 

O que eu gosto menos é… 

“não gosto de teatros” 

 

 

 

Eu gostava que… 

“não sei…” 
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7. Atendendo às áreas curriculares, metas de aprendizagem e indicadores de análise e 

avaliação do desempenho da criança, descrever as características da criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Autoestima, auto-organização/iniciativa e competência social / Nível 1   2   3   4   5  

 

 

O Tomé percebe bem e respeita as regras do JI mas evidencia alguma insegurança na relação com os 

outros. 

É capaz de escutar e ajudar e, tendo confiança no outro, é capaz de pedir ajuda. 

Pouco a pouco o Tomé tem vindo a abrir-se cada vez mais e a interagir de forma mais alegre e 
descontraída com os outros. 

 

No que respeita a estas dimensões, globalmente, o Tomé parece funcionar a um nível 3. 

 

Motricidade Fina / Nível 1   2   3   4   5 

 

O Tomé evidencia atração e prazer por tarefas de manipulação de pequenos objetos, materiais de jogo e 

de escrita. Domina um grande número de capacidades manipulativas básicas respeitantes às tarefas de 

cuidado pessoal (lavar mãos, assoar o nariz, arrumar coisas, tec.) embora ainda não domine bem 

movimentos como o abotoar o botão das calças. 

 

Nível 4 

 

 
Motricidade Grossa / Nível 1   2   3   4   5 

 

A criança domina os movimentos básicos de locomoção, demonstrando uma orientação e movimentação 

no espaço eficaz (corre, salta, escorrega, rodopia,…). Domina adequadamente movimentos necessários à 

utilização de diferentes equipamentos (baloiço, trepar a um muro ou a uma árvore, etc.) e utiliza os 

materiais de forma segura. 

 

Nível 4 

 

 

 

Competência social 

Auto estima 

Auto-organização/iniciativa 

• Área motora 

• Área das expressões – plástica, dramática, 

musical e motora 

• Área da linguagem 

• Área do pensamento lógico, conceptual e 

matemático 

• Área do conhecimento do mundo – físico, 

tecnológico e social 

Desenvolvimento Pessoal e Social 
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Expressões artísticas / Nível 1   2   3   4   5 

 

Demonstra prazer em ouvir canções e danças mas não aprecia muito a sua própria participação em 

atividades de expressão musical ou de teatro. Gosta de desenhar e pintar. 

 
Nível 3 

 

 
Linguagem / Nível 1   2   3   4   5 

 

Embora não seja uma criança muito comunicativa, pouco a pouco, o Tomé tem vindo a partilhar melhor 

as suas ideias e sentimentos quer com os adultos, quer com algumas crianças. Em geral, pronuncia e 

articula as palavras de forma correta mas o seu vocabulário não é muito diversificado. 

Gosta de ouvir histórias e de ver livros com imagens e, por vezes, utiliza desenhos e outras representações 
gráficas para comunicar ideias (por exemplo, desenhou 3 bolas para se referir a um bolo que a mãe fez 

com 3 ovos). Sabe escrever o seu nome e começa a interessar-se pela relação entre sons e letras. Identifica 

a primeira letra do seu nome no meio de outras letras.  

 

Nível 3 

 

 
Pensamento lógico, conceptual e matemático / Nível 1   2   3   4   5 

 

O Tomé distingue bem letras de números e conhece a sequência de números até 10. Embora nem sempre 
as nomeie corretamente identifica formas geométricas simples, distingue e organiza objetos em função de 

características comuns (ex. “este tem a mesma forma que este mas é azul”) agrupando ou classificando 

conjuntos. 

Gosta de resolver os problemas que lhe surgem quando está a realizar as suas construções (ex. como 

segurar esta ripa de madeira de maneira a que o teto da casa não caia?). 

Distingue conceitos temporais simples, como ontem, hoje, amanhã, à noite, de manhã… é capaz de contar 

uma história adotando a sequência correta. 

Utiliza adequadamente conceitos espaciais simples. 

 

Nível 4 

 

 
Compreensão do mundo físico e tecnológico / Nível 1   2   3   4   5 

 

O Tomé demonstra interesse pelo ambiente natural e pelos seres vivos e nomeia com precisão 

características do tempo meteorológico (chuva, sol, calor, nuvens, fresco,…). Identifica algumas 

características dos seres vivos e evidencia cuidado e preocupação com o ambiente natural. Identifica 

alimentos saudáveis e aprecia brincar na natureza. 

Percebe para que serve o telefone ou telemóvel, televisão, rádio, etc. 

 

Nível 3 
 

 
Compreensão do mundo social / Nível 1   2   3   4   5 

 

Gosta de ouvir histórias acerca do “antigamente…”. 

A criança conhece e compreende as rotinas e regras do JI, parecendo perceber que estas são importantes 

para o funcionamento em grupo. Distingue comportamentos socialmente adequados e comportamentos 

socialmente inaceitáveis. 

Identifica locais na sua comunidade importantes para a vida das pessoas (ex. escola, padaria, loja, centro 
de saúde, etc…) e sabe o que se faz em cada um desses locais. 

 

Nível 4 
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Síntese (Desenvolvimento Pessoal e Social) 

 

O Tomé aparenta ser uma criança com um bom desenvolvimento. É uma criança 

inteligente e atenta, com uma boa atitude na resolução dos pequenos problemas técnicos 

que encontra no contexto das suas atividades, apreciando desafios cognitivos.Gosta de 

ambiente calmos e pouco confusos ou agitados. 

Evidencia, contudo, alguma insegurança e dificuldade na interação com as outras 

crianças, não funcionando bem em grande grupo e em situações de maior exposição 

pública. 

Parece ser uma criança que necessita de um acompanhamento atento e afetuoso, 

conhecendo estímulo e elogios sinceros, que lhe permita sentir maior confiança em si 

próprio e nos outros, e abrir-se mais ao mundo social que o rodeia. 

Parece reunir muito boas possibilidades de ingressar e evoluir bem na próxima etapa 

escolar, na educação básica. 

 
 

Perspetiva da criança (autoavaliação): 
Coisas que já aprendi: 

“A fazer desenhos, escrever o nome, fazer casas, brincar…” 

 

 
Coisas em que sou bom/boa: 

“Fazer casas” 

 
Coisas que gostava de melhorar/aprender: 

“Ler livros e saber as histórias dos livros” 
 

 
 

Conversa com os pais e/ou professor da escola primária: 
Progressos e próximos passos na aprendizagem/desenvolvimento da criança 

A criança reúne bons requisitos para singrar com sucesso na escolaridade básica. 

 
Estratégias de apoio 
Estímulo, reforços positivos, evitar exposição pública… Fazer a criança sentir que 

pertence ao grupo e que o que ela diz ou pensa tem valor (ex. envolvê-la na procura de 

soluções e na tomada de decisões, permitir à criança escolher, optar, participar, opinar; 

atribuir à criança responsabilidades à sua medida); ajudar a criança a ser bem sucedida 

em diferentes atividades (assegurar as condições para a obtenção de pequenos sucessos; 

fazer com que os passos sejam tão simples quanto o necessário para que a criança 

experiencie o sucesso, perceber quais são as coisas que a criança consegue fazer bem e 

dar-lhe muitas oportunidades para demonstrar a sua competência). 

 
Outros aspetos 
Pouco a pouco, em situações em que haja a certeza que a criança será bem sucedida, 

poderá ser bom que esta se possa confrontar com situações de maior exposição pública.  
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ANEXO V 

 

 
Esquema de análise das potencialidades de aprendizagem e 

desenvolvimento em espaços de brincar ou atividades diversas 
 

  



93 
 

 

Esquema ou sugestão de análise das potencialidades de aprendizagem e 

desenvolvimento em espaços de brincar ou atividades diversas 
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Para cada área ou situação de jogo/brincar/atividade, observar e refletir: 

 

1. O que é que as crianças estarão a aprender e/ou desenvolver? 

 

2. Que relação com áreas curriculares ou metas de aprendizagem? 

 

3. Qual o papel do adulto? 

 

4. Que materiais e/ou equipamentos estão presentes? 

 

5. O que é que se poderá fazer para enriquecer mais a atividade da criança? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Exemplo: Brincar na casinha 

C. social, autoestima e auto-organização 
Interagir e cooperar com outras crianças, desenvolver uma 

brincadeira com sentido; assumir diferentes papéis sociais;… 

Área Motora 

Manipular pequenos objetos; vestir ou despir boneca; dar de comer 

ao bebé;.. 

Área das Expressões 

Arrumar e alindar a casa; fazer de conta; dramatização; mímica…  

Linguagem 

Utilizar vocabulário específico; conversar; nomear objetos, ações, 

sentimentos; escrever um recado… 

Conhecimento do mundo 

Usar o telefone; passar a ferro; fazer a sopa; dar o remédio ao 

boneco doente,… 

Pensamento lógico, conceptual e matemático 
-contar o número de pratos necessários para pôr a mesa, 

estabelecer correspondência 1 a 1 (ex. uma colher para cada prato); 

arrumar os objetos de acordo com as suas funções; utilizar 

conceitos (ex. atrás, em cima, o maior) etc. 
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ANEXO VI 

 

 

Exemplo de organização da rotina diária  

no jardim de infância  
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Sugestão de Organização de uma Rotina Diária/Manhã 

 
Tempos 

aproximados 

Rotinas e/ou 

atividades 

Descritivo da rotina e/ou 

atividade 

Ligação com áreas 

curriculares;  

7.30 Chegada/brincar livre 

no interior ou exterior 

 

 

Importa saudar a chegada da 

criança (dizendo o seu nome) 

e fazendo-a sentir-se segura e 

estimada.  

Autoestima 

 

8h Acolhimento  

 

 

É o momento “oficial” de 

início do dia em que se 

reúnem todas as crianças da 

sala do JI. Pode envolver 

diferentes atividades (ex. 

cantar hinos, fazer a chamada, 

assinalar o dia da semana, as 

presenças e faltas das 

crianças, comentar o tempo, 

rever o que se fez 

anteriormente, conversar 

sobre novidades ou um 
assunto que lhes interessa, 

etc…)  

 

Pode apresentar-se a 

atividade ou tema* a 

conversar e a trabalhar 

naquele dia/semana. 

As crianças são convidadas a 

falar sobre o que é que já 

sabem sobre a temática e 

sobre o que mais gostariam 
de saber, as suas ideias são 

registadas e valorizadas. 

O educador também contribui 

com ideias para a conversa 

acerca do assunto. 

 

A educadora apresenta às 

crianças as atividades que 

poderão ser desenvolvidas 

nesse dia/semana, que podem 

estar ou não associadas com a 

temática conversada, e pode 
passar-se à realização de 

atividades em grupos mais 

pequenos. 

Várias áreas curriculares 

poderão ser mobilizadas, 

em particular a 

competência social; 

linguagem; conhecimento 

do mundo; pensamento; 

autoestima; etc  

 

 

 

A temática situar-se-á na 

área de conhecimento do 
mundo, envolvendo 

também a área do 

pensamento lógico, 

conceptual e matemático. 

 

 

8.30 Atividades orientadas 

em vários grupos, 

podendo-se seguir 

atividades de livre 

escolha. 

 

Diferentes grupos realizam 

atividades diversas (ex. 

desenho, pintura, recortes, 

colagens, modelagem, 

grafismos,…) valorizando-se 

a expressão individual das 

crianças e não a reprodução 

ou homogeneização de 

expressões. 
 

Poderão também ser 

desenvolvidas atividades de 

exploração do mundo físico e 

Expressão plástica, escrita, 

pensamento,…. 
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social, valorizando-se as 

descobertas e participação 

ativa das crianças. 

 

Se algumas crianças acabam a 

sua tarefa poderão escolher 

fazer uma outra coisa 

diferente desde que não 

perturbem outras crianças 

(fazer uma outra atividade de 
mesa, ver um livro de 

histórias, explorar um jogo ou 

um puzzle, fazer uma 

construção, manipular e 

explorar materiais diversos, 

etc.) 

 

9.15 Higiene e preparação 

para pequena refeição  

Lavar mãos, ir para refeitório, 

comer, conversar, arrumar, 

limpar,… 

Auto-organização; 

Competência social; 

Motricidade fina; etc. 

 

Aproveitar para encontrar 
formas de promover a 

autonomia das crianças e a 

assunção de 

responsabilidades… 

9.45 Atividades livres em 

pequeno 

grupo/individuais, no 

interior ou exterior 

 

 

Atividades escolhidas pelas 

crianças, no interior ou 

exterior - jogos, livros, 

desenhos, escrita, 

construções, cantinhos, 

manipulação de materiais, 

pesagens, contagens…  

 
A presença observadora, 

sensível, estimulante e 

promotora de autonomia do 

adulto é importante… 

 

O espaço exterior deve 

potenciar atividades diversas 

e estimulantes. 

 

Todas as áreas curriculares 

poderão estar envolvidas 

 

10.30 Atividade dirigida em 

grande ou pequenos 

grupos 

 
(ex. hora do conto ou de 

jogos linguísticos) 

 

 

 

Num ambiente tranquilo a 

educadora conta ou lê uma 

história às crianças (se 

possível poderá ser 
relacionada com a temática 

que se está a trabalhar). 

Segue-se uma pequena 

conversa sobre a história com 

as crianças. 

 

Pode-se explorar também 

jogos linguísticos (adivinhas, 

lengalengas, rimas, poemas, 

etc.) 

 

Área da Linguagem e do 

Pensamento 

11.00 Higiene e pequeno 
lanche 

Lavar mãos, ir buscar a 
lancheira, comer, conversar, 

Auto-organização; 
Competência social; 
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 arrumar, limpar… Motricidade fina; etc. 

 

Aproveitar para encontrar 

forma de promover a 

autonomia das crianças e a 

assunção de 

responsabilidades… 

11.20 Atividade dirigida, em 

grande ou pequenos 

grupos 

 
 

Atividades diversas (ex. 

dançar, cantar, fazer música, 

dramatização, mímica, etc…). 

 

Área das Expressões 

dramática, musical e 

motora  

 

11.45 Arrumar e preparar para 

reunião de final do dia 

em grande grupo 

 

 

É o tempo para arrumar 

materiais e fazer reunião de 

fecho do dia. 

A reunião final é uma 

oportunidade para se fazer 

uma revisão e balanço das 

atividades realizadas. 

Importa convidar algumas 

crianças a dizerem o que 

fizeram, o que gostaram, o 

que não gostaram, o que 
acham que aprenderam e o 

própria adulto pode também 

dizer o que achou e o que 

aprendeu… e eventualmente 

falar sobre o que se irá fazer 

no/s dia/s seguintes. 

Pode haver uma canção de 

despedida. 

 

Várias áreas curriculares 

poderão ser mobilizadas, 

em particular a 

competência social; 

linguagem; pensamento; 

autoestima; etc  

 

12.00 Saída  

 

 

Em contextos onde há muitas 

crianças a saída deve ser bem 

organizada. Não basta dizer 
adeus e até amanhã… importa 

verificar se todas as crianças 

saem em segurança… Se 

possível, importa ter uma 

palavra agradável com cada 

criança para que esta saia 

com um sentimento bom 

sobre o dia no JI. 

Autoestima 

 
*Possíveis temas de conversa: “quando eu for grande…”; “Coisas que eu gosto e que não gosto 

no jardim de infância…”; “Se um dia o Presidente viesse ao nosso jardim o que podíamos fazer 

para o receber?”; “Os amigos são muito importantes porque…”; “Se eu fosse um inventor, 
inventava…”; “São Tomé e Príncipe é um país…”; “No Carnaval, as pessoas…”; “Em São 

Tomé e Príncipe há muitas frutas…”; “Eu gostava de ir à televisão dizer uma coisa…”; etc. 
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Sugestão de Organização de uma Rotina Diária/Manhã e Tarde 

 

A organização da manhã poderá ser idêntica à organização anterior (só manhã), sendo 

que agora as atividades da manhã terminam com a saída para almoço e continuam da 

parte da tarde. 

 
Tempos 

aproximados 

Rotinas e/ou 

atividades 

Descritivo da rotina e/ou 

atividade 

Ligação com áreas 

curriculares;  

7.30    

8h    

8.30    

9.15    

9.45    

10.30    

11.00    

11.20    

12.00 Saída para almoço 

 

  

13.00 Brincar livre no interior 

ou exterior 

  

13.30 Reunião de todo o 

grupo 

Breve conversa com as 

crianças sobre as atividades 

da tarde; algumas crianças 

poderão ter necessidade de 

descansar/dormir. 

Linguagem, auto-

organização,… 

13.45 Atividades orientadas 

em grande ou pequenos 
grupos, seguidas de 

atividades escolhidas 

pelas crianças. 

Diferentes grupos realizam 

atividades diversas (ex. 
desenho, pintura, recortes, 

colagens, modelagem, 

grafismos,…) valorizando-se 

a expressão individual das 

crianças e não a reprodução 

ou homogeneização de 

expressões. 

 

Poderão também ser 

desenvolvidas atividades de 

exploração do mundo físico e 
social, valorizando-se as 

descobertas e participação 

ativa das crianças. 

 

Se algumas crianças acabam a 

sua tarefa poderão escolher 

fazer uma outra coisa 

diferente desde que não 

perturbem outras crianças 

(fazer uma outra atividade de 

mesa, ver um livro de 

histórias, explorar um jogo ou 
um puzzle, fazer uma 

construção, manipular e 

explorar materiais diversos, 

etc.) 

Expressão plástica, escrita, 

conhecimento do mundo, 
pensamento,…. 

 

15.00 Arrumar e preparar para 

reunião de final do dia 

em grande grupo 

 

É o tempo para arrumar 

materiais e fazer reunião de 

fecho do dia. 

A reunião final é uma 

oportunidade para se fazer 

Várias áreas curriculares 

poderão ser mobilizadas, 

em particular a 

competência social; 

linguagem; conhecimento 
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uma revisão e balanço das 

atividades realizadas. 

Importa convidar algumas 

crianças a dizerem o que 

fizeram, o que gostaram, o 

que não gostaram, o que 

acham que aprenderam e o 

própria adulto pode também 

dizer o que achou e o que 

aprendeu… e eventualmente 
falar sobre o que se irá fazer 

no/s dia/s seguintes. 

Despedida com uma canção. 

do mundo; pensamento; 

autoestima; etc  

 

15.30 Saída Em contextos onde há muitas 

crianças a saída deve ser bem 

organizada. Não basta dizer 

adeus e até amanhã… importa 

verificar se todas as crianças 

saem em segurança… Se 

possível, importa ter uma 

palavra agradável com cada 

criança para que esta saia 
com um sentimento bom 

sobre o dia no JI. 

Autoestima 
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ANEXO VII 

 

 

 

Exemplos de planificações de atividades 

 

 
As sugestões de atividades que se seguem deverão servir como inspiração, 

não se pretendendo que sejam adotadas sem atender à realidade de cada 

contexto. Apresentam-se integradas numa rotina diária de jardim-de-

infância, constituindo a principal atividade do dia (que dá nome à 

planificação). Contudo a exploração de uma determinada temática ou 

atividade poderá prolongar-se em outros dias da semana, dando 

continuidade ao interesse que as crianças possam demonstrar.  

 

Apela-se à criatividade e saber de cada educador para expandir e 

personalizar cada uma das sugestões, atendendo às áreas de 

desenvolvimento e aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

Competência social 

Auto estima 

Auto-organização/iniciativa 

• Área motora 

• Área das expressões – plástica, dramática, musical 

e motora 

• Área da linguagem 

• Área do pensamento lógico, conceptual e 

matemático 

• Área do conhecimento do mundo – físico, 

tecnológico e social 

Desenvolvimento Pessoal e Social 
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 Sugestão de Planificação (1) – “Reportagem sobre as férias”  

 

Objetivos  

 

Pretende-se que a criança… 

 Seja capaz de escutar e expressar ideias; 

 Respeitar o espaço de participação dos colegas; 

 Selecionar uma atividade e desenvolvê-la autonomamente; 

 Cooperar com o educador e os colegas na elaboração de registos; 

 Desenvolver interesse pelos livros e pela leitura; 
 Compreender funções da escrita 

 

Principais  

áreas de 

Desenvolvimento 

Pessoal e Social  

a trabalhar 

 

 Auto-organização/iniciativa; 

 Competência social; 

 Motricidade fina; 

 Expressões; 

 Linguagem; 

 Conhecimento do mundo social. 

Estratégias/ 

Atividades: 

 

8h00 – 8.30 

 Conversa sobre as férias (ou fim de semana): O que mais gostaram de fazer 

nas férias?  

 Lançamento da proposta “Reportagem das férias”: 

 Questionar:  
O que é uma reportagem e quem faz reportagens? 

Quais as tarefas dos jornalistas? 

 Eleger 4 crianças “jornalistas” que escolherão algumas crianças a quem 

farão perguntas acerca das suas férias. 

8h30 – 9.15 

Realização por parte das crianças jornalistas da “Reportagem das férias”: 

 Caracterizar os jornalistas (as crianças “vestem-se” de jornalistas), segundo 

as ideias das crianças; 

 Realizar as entrevistas a outras crianças; 

 Um adulto acompanha e irá anotar as perguntas e respostas das crianças. 

Entretanto, em simultâneo, outras crianças poderão efetuar escolhas: 
 Explorar livros, jornais ou revistas distribuídos intencionalmente por várias 

áreas da sala. 

 Realizar atividades de expressão plástica em mesa (ex. desenho, pintura, 

recortes, colagens, modelagem, grafismos,…). 

9h15 – 9h45: 
 Reunião das crianças e higiene pessoal;  

 Distribuição da refeição escolar. 

9h45 – 10h30:  
 Atividades livres no exterior 

10h30 – 11h00 

Hora do Conto: 

 Contar história sobre a profissão de jornalista;  
 Construir, com as crianças, a folha de jornal alusiva à “Reportagem das 

férias”: 

- Numa ou duas folhas de cartolina grande, identificada com o título, a 

educadora transcreve perguntas e respostas recolhidas pelas crianças 

“jornalistas”, selecionando as respostas mais interessantes ou criativas 

e evitando repetições; 

- As crianças em conjunto decidem como vão ilustrar a reportagem 

(ex. com desenhos, fotografias, colagens, etc.) e executam a opção 

escolhida. 

11h00 – 11h20: 

 Higiene e pequeno lanche, arrumar e preparar para reunião final. 

11h20 – 12h00: 

 Diálogo sobre as vivências do dia: 
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O que fizeram? O que gostaram mais? 

E os livros? O que gostaram mais de descobrir? 

 Canção de despedida. 

12h00: 

 Saída 

 

Recursos: 

 

Caderno e caneta; 

Uma ou duas cartolinas grandes e material de escrita; 

Livros, revistas e jornais  
Materiais de desenho, pintura, colagens, etc. 

 

Monitorização  

e avaliação: 

 

Registos sobre os comportamentos e reações das crianças ao longo do dia: 

 Comentários e produções; 

 Níveis de envolvimento e de bem-estar evidenciados pelas crianças. 
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Sugestão de Planificação (2) – “Alimentação”  
 

 
 

Objetivos  

 

Pretende-se que a criança… 

 Seja capaz de escutar e expressar ideias; 

 Respeitar o espaço de participação dos colegas; 

 Observe e identifique características dos alimentos; 

 Compreenda aspetos relativos a saúde e nutrição 

 Explore atividades e costumes ligados à alimentação 

 

Principais  

áreas de 

Desenvolvimento 

Pessoal e Social  

a trabalhar 

 Expressões 

 Linguagem/escrita 
 Conhecimento do mundo 

Estratégias/ 

Atividades: 

 

8h00 – 8.30 

 Conversa sobre a alimentação a partir da observação da roda dos 

alimentos: as crianças poderão partilhar os seus conhecimentos sobre os 

alimentos representados, aquilo que costumam comer, os alimentos 

preferidos; procurar-se-á que as crianças percebam a importância de uma 

alimentação completa, equilibrada e variada. 

8h30 – 9.15 

 Algumas crianças poderão desenhar e pintar um alimento de cada grupo 

alimentar; 

 Outras crianças poderão, com ajuda do adulto, criar uma ementa saudável 
para um dia (ex. pequeno almoço, meio da manhã, almoço, lanche, jantar) 

e ilustrá-la; 

 Outras crianças mais pequeninas, com ajuda do adulto, poderão recortar 

imagens de alimentos que gostam ou que costumam comer em diferentes 

refeições e colar numa folha de papel. 

9h15 – 9h45: 
 Reunião das crianças e higiene pessoal;  

 Distribuição da refeição escolar. 

9h45 – 10h30:  
 Atividades livres no exterior 

10h30 – 11h00 
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Hora do Conto: 

 Contar história sobre uma cozinheira ou algo que tenha ver com 

alimentação;  

 Realização de dinâmica de grupo Nham, nham! 

Colocam-se as crianças em roda, que repetem o que a educadora diz e faz 

(toda esta encenação pode ser inventada e criada localmente): 

“No meio da selva, existe uma tribo que tem uma dança especial quando 

cozinha… Querem ver como é? 

1. Mexem o caldeirão e cantam: Makê tuê tuê papa, makê tuê tuê pa; 
2. Colocam o avental e cantam: Tchu tchuê Tchu tchuê papa, tchu tchuê 

tchu tchuê pa; 

3. Arregaçam as mangas e cantam: anhênhê anhênhê anhênhê anhá; 

4. Comem e afagam a barriga: nham, nham! 

5. Agradecem agitando as mãos: Bolingo, bolingo, bolingo bolá!” 

11h00 – 11h20: 

 Higiene e pequeno lanche, arrumar e preparar para reunião final. 

11h20 – 12h00: 

 Diálogo sobre as vivências do dia: 

O que fizeram? O que gostaram mais? O que gostarão de fazer noutra 

altura? 
 Canção de despedida. 

12h00: 

 Saída 

 

Recursos: 

 

- Imagem com roda dos alimentos 

- Material de escrita; 

- Materiais de desenho, pintura, colagens, etc. 

- História 

 

Monitorização  

e avaliação: 

 

Registos sobre os comportamentos e reações das crianças ao longo do dia: 

 Comentários e produções; 
 Níveis de envolvimento e de bem-estar evidenciados pelas crianças. 
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Sugestão de Planificação (3) – “Flutua ou afunda?”  

 

Objetivos  Pretende-se que a criança… 

 Faça previsões, experimente e observe o comportamento em termos de 

flutuação de diferentes objetos quando colocados em água. 

 Verbalize aquilo que observa 

 

Principais  

áreas de  

Desenvolvimento  

Pessoal e Social  

a trabalhar 

 

 Conhecimento do mundo físico. 
 Pensamento lógico e conceptual 

 Linguagem 

 

Estratégias/ 

Atividades: 

 

8h00 – 8.30 

 Conversa inicial à volta de novidades ou de um qualquer assunto que 

interesse às crianças 

8h30 – 9.15 

Exploração de situações de flutuação com um grupo de crianças 

 Apresentar às crianças uma série de objetos diferentes (no que respeita aos 

materiais, aos tamanhos, massa e comportamento – flutuação/não flutuação) 

e um recipiente com água; 

 Questionar: “O que acontece a cada um dos objetos quando colocado em 

água? 
 Cada criança faz as suas previsões; 

 Experimentação, pelas crianças, do comportamento de todos os objetos; 

 Verbalização: “O que observamos…” 

 Diálogo de confronto entre as previsões e as observações; 

 Questionar: “Porque será que alguns objetos flutuam e outros não?” 

Poderão surgir respostas como o “peso” e o tamanho. Neste caso, 

confrontar com a observação do comportamento de uma batata ou de uma 

maçã inteira e partida em pedaços pequenos, na água; 

 Testar o comportamento de um pedaço de plasticina, em forma de rolo e em 

forma de barco, questionando sempre para perceber quais as ideias das 

crianças; 

 Sistematizar com as crianças as principais conclusões: 
«- Um objeto flutua na água quando não vai ao fundo; 

- A flutuação em água depende dos objetos em causa; 

- Objetos com formas idênticas, uns podem flutuar na água e outros não; 

- Um objeto que não flutua pode ser moldado e passar a flutuar.»  

Entretanto, em simultâneo, outras crianças poderão efetuar outras atividades à sua 

escolha: 

 Explorar livros, jornais ou revistas existentes na sala. 

 Realizar atividades de expressão plástica em mesa (ex. desenho, pintura, 

recortes, colagens, modelagem, grafismos,…). 

Feitas as respetivas atividades as crianças poderão trocar com o grupo que fez a 

exploração da experiência de flutuação. 

9h15 – 9h45: 
 Reunião das crianças e higiene pessoal;  

 Distribuição da refeição escolar. 

9h45 – 10h30:  
 Atividades livres no exterior ou interior. 

 Jogos de motricidade orientados pelo adulto para as crianças que o 

desejarem. 

10h30 – 11h00 

Hora do Conto: 

 Contar uma história ou explorar adivinhas, jogos de palavras,…  

11h00 – 11h20: 
 Higiene e pequeno lanche, arrumar e preparar para reunião final. 
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11h20 – 12h00: 

 Diálogo sobre as vivências do dia: 

O que fizeram? O que gostaram mais? O que gostaram mais de descobrir? 

 Canção de despedida. 

12h00: 

 Saída 

Recursos: 

 

Para a experiência de flutuação: 

Para o “Flutua ou afunda”: bacia com água, diversos objetos que flutuam ou 

afundam (ex. pequena garrafa de plástico vazia e cheia, uma palhinha, um lápis, 

uma colher, uma rolha, um pau, uma pedra, etc…) incluindo uma maçã ou uma 

fruta que flutue, uma batata grande ou outro legume que afunde, e plasticina.  

Livros, revistas e jornais;  

Materiais de escrita, desenho, pintura, colagens, etc. 

 

Monitorização  

e avaliação: 

 

Registos sobre os comportamentos e reações das crianças ao longo do dia: 

 Comentários e produções; 

 Níveis de envolvimento e de bem-estar evidenciados pelas crianças. 
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Sugestão de Planificação (4) – “À descoberta do caracol”  

 

Objetivos  

 

Pretende-se que a criança… 

 Observe e evidencie curiosidade na exploração do caracol; 

 Identifique algumas das características dos seres vivos; 

 Coopere com o educador e os colegas na observação e elaboração de 

registos. 

 

 

Principais  

áreas de 

Desenvolvimento 

Pessoal e Social  

a trabalhar 

 

 Conhecimento do mundo físico; 

 Linguagem. 

Estratégias 

/Atividades: 

 

8h00 – 8.30 

Conversa inicial com as crianças  

 Exploração do caracol, um animal que as crianças tinham descoberto e 

trazido para a sala no dia anterior. 

 Diálogo com as crianças sobre o que sabem acerca dos caracóis: onde 
vivem, o que comem, como se movimentam…; 

 Em seguida, as crianças vão em busca de mais caracóis pelo recreio da 

escola, colocando-os numa caixa com terra húmida no fundo e algumas 

folhas de alface. 

9h15 – 9h45: 
 Reunião das crianças e higiene pessoal;  

 Distribuição da refeição escolar. 

9h45 – 10h30:  
 Atividades livres no exterior 

10h30 – 11h00 

Continuação da atividade sobre o caracol 

 Observam com mais pormenor os caracóis que encontraram e dialogam 
sobre o que visualizam; 

 Realiza-se um registo com desenhos do que observam; 

 Se possível, segue-se uma pesquisa em livro ou na internet para saber mais 

sobre o caracol ou convida-se alguém conhecedor/biólogo/agricultor para 

falar com as crianças sobre o caracol; 

 Termina-se a atividade com o registo da informação encontrada e a 

libertação dos caracóis. 

11h00 – 11h20: 

 Higiene e pequeno lanche, arrumar e preparar para reunião final. 

11h20 – 12h00: 

 Diálogo sobre as vivências do dia: 
O que fizeram? O que gostaram mais? O que gostaram mais de descobrir? 

Será que amanhã, podemos fazer uma corrida de caracóis? O que acham? 

 Canção de despedida. 

12h00: 

 Saída 

 

Recursos: 

 
 Papel e material de escrita; 

 Livro com informação sobre caracóis;  

 Materiais de desenho, pintura, colagens, etc. 

 

Monitorização  

e avaliação: 

 

Registos sobre os comportamentos e reações das crianças ao longo do dia: 
 Comentários e produções; 

 Níveis de envolvimento e de bem-estar evidenciados pelas crianças. 

 


