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1 Perfil do Grupo 

1.1 Identificação do grupo 

A sala de 1 ano tem um grupo de crianças com idades compreendidas entre os 12 

e os 24 meses.  

 Nesta faixa etária pretendemos promover o desenvolvimento integral da criança, 

acionando capacidades afetivas e cognitivas 

desenvolvendo ao mesmo tempo a capacidade de aprender,  exercitando a 

memória, a atenção e o pensamento. Promover a autonomia e progredir no 

enriquecimento da linguagem são objetivos primordiais na creche. É muito 

importante nesta fase proporcionar ao grupo situações pedagógicas que despertem 

nas crianças o interesse pelo desconhecido, desenvolvendo assim o espírito crítico 

e criativo, e simultaneamente as capacidades de cooperação, autonomia e 

responsabilidade.  

Nestas idades a principal atividade das crianças é brincar, todas as outras 

atividades e aprendizagens significativas são feitas em paralelo. Agem quase 

sempre por imitação e têm necessidade de ter um adulto por perto a quem se ligam 

de uma forma bastante vinculada.  

Exploram permanentemente o meio que os rodeia e concentram-se em 

determinada tarefa ou brincadeira por curtos períodos de tempo. Têm muita 

dificuldade em partilhar objetos pois o sentimento de pertença permanece tanto em 

relação aos objetos como às pessoas. 

 

1.2 Caracterização do grupo 

O grupo da sala de 1 Ano é constituído por 10 crianças , no entanto uma das 

crianças ainda permanece na sala Berçário e irá transitar durante o ano.  
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A adaptação das crianças à sala decorreu naturalmente, com algum choro e 

ansiedade como é normal neste período. Para este grupo apenas entrou uma 

criança nova, tendo as restantes transitado do berçário. 

É um grupo muito ativo e explorador. Gostam muito de histórias e canções e são 

bastante participativos em tudo. Interagem entre si e com os adultos, são muito 

curiosos e comunicativos. 

As atividades orientadas serão realizadas no período da manhã e no período da 

tarde serão realizadas atividades/brincadeiras livres. As atividades realizadas 

pretendem levar as crianças a atingir os objetivos propostos nos Planos Individuais 

das mesmas. 

 

É importante ter em consideração que, durante a sua evolução, cada criança vai 

expetimentar momentos de avanços e retrocessos e que cada uma se desenvolve 

ao seu ritmo e não de forma linear. 

  

1.3 Caraterização das famílias por idade dos pais e habilitações literárias 
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Neste grupo de crianças da Sala 1 Ano a maioria dos pais tem idades 

compreendidas entre os 30 e 0s 40 anos, sendo que há também um número 

significativo de pais com menos de 30 anos de idade. 

 

No que diz respeito às habilitações literárias, há um número significativo de pais 

licenciados, quase em mesmo número (apenas mais um) do que os pais com o 12º 

ano de escolaridade. 

 

 

 

1.4 Identificação dos interesses e motivações  

O grupo de crianças da sala dos 1 ano é um grupo bastante recetivo a todas as 

atividades propostas, no entanto será dada a maior importância aos interesses e 

motivações das crianças. Nesta fase as crianças encontram-se na exploração 

permanente de tudo o que as rodeia pelo que será importante colocar à sua 

disposição todos os meios necessários para que o possam fazer com sucesso e 

em segurança. 
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1.5 Levantamento de recursos 

Para a concretização deste projeto serão necessários os seguintes recursos: 

Recursos Humanos: 

• Educadora de Infância 

• Ajudante de Ação Educativa 

• Professora de Expressão Musical 

 
Recursos Materiais: 

• Materiais de desgaste 

• Materiais lúdicos e audiovisuais (livros, imagens, CDs, computador, etc) 

 
Físicos: 

• Sala de Atividades 

• Fraldário 

• Refeitório 

• WC 

• Recreio 

2 Operacionalização do projeto pedagógico 

2.1 Objetivos esperados  

Durante o processo de elaboração dos Planos Individuais foram traçados os 

objetivos a ter em conta durante o ano letivo. Os objetivos são os seguintes: 

Formação Pessoal e Social 

• Responder com gestos ou sinais vocais quando dizem o seu nome 

• Reconhece a sua cara quando se encontra diante de um espelho ou numa 

fotografia (i. e. apontar ou dizer o seu nome quando vê uma fotografia onde 

está, separando-a de outras fotografias) 

• Demonstrar preferências por objetos ou pessoas (i. e. brinca com um 

brinquedo mais do que com os outros, agarra, aponta ou move a cabeça em 

direção a um objeto ou pessoa que quer) 

• Demonstrar ter consciência de estar a ser observada pelos outros (i. e. 

exagera ou repete um comportamento quando nota que alguém a está a ver) 



Projeto Pedagógico de Sala  

Mod.21.21.v2  3/10/2017 

6 

• Demonstrar as emoções adequadas perante determinada situação ou 

acontecimento (i. e. sorrir, agitar-se, bater palmas quando termina uma 

atividade com sucesso, demonstra frustração quando é interrompida ou 

verifica que não é capaz de fazer algo) 

• Procurar no adulto que este lhe identifique qual o comportamento 

inadequado ou apropriado para cada situação, verificando com frequência a 

presença do seu prestador de cuidados quando perante situações que não 

lhe são familiares (i. e. leva os brinquedos da caixa para o prestador de 

cuidados, segue-o pelo espaço em que se encontra) 

• Distinguir os adultos familiares dos não familiares (i. e. estar à vontade 

quando se encontra junto de adultos familiares, demonstrar prazer ou alívio 

quando o prestador de cuidados principal (figura de referência) ou um dos 

pais se aproxima, demonstrar preferência por ser confortado por um adulto 

que lhe é familiar) 

• Usar gestos físicos ou sons para obter ajuda dos adultos que lhe são 

familiares (i. e. toca no adulto familiar, aponta ou move-se em direção a um 

objeto que se encontra fora do seu alcance) 

• Demonstrar preferência por determinados parceiros de brincadeiras (i. e. 

reconhece ou demonstra afeto por pares que lhe são familiares através do 

abraço, correr em direção a ele) 

• Participar de forma espontânea em interação com pares (i. e. faz carinhas, 

imita "ações tontas" ou sons) 

• Procurar auto confortar-se através de objetos familiares ou iniciando uma 

rotina (i. e. segura o cobertor ou brinquedo preferido, canta ou balbucia para 

adormecer) 

• Expressar as suas necessidades tais como estar com fome ou que quer o 

objeto preferido 

• Antecipar ou participar nas atividades de rotina (i. e. levantar os braços em 

direção ao prestador de cuidados para ser agarrado ao colo, cooperar no ato 

de vestir) 

• Lavar e secar as mãos com o apoio do prestador de cuidados 
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• Conseguir ser distraída de um comportamento que está a fazer e seja pouco 

seguro para si através de instruções verbais, de indicações físicas ou outros 

sinais por parte do prestador de cuidados (i. e. evitar determinados objetos 

se alguém lhe dizer para o fazer, pode ser redirecionada de uma atividade 

perigosa para outra) 

 

 

Expressão e Comunicação 

Educação Motora 

• Rastejar ou gatinhar sobre as mãos e os joelhos 

• Conseguir andar sozinho 

• Correr 

• Parar e andar para trás alguns passos 

• Subir a pequenas estruturas (i. e. escorregar estruturas do parque infantil) 

• Atirar pequenos objetos 

• Carregar pequenos objetos 

• Empurrar objetos 

• Puxar os objetos 

• Andar de triciclo ou outros brinquedos de rodas sem pedais 

• Retira os objetos de dentro de uma caixa ou contentor 

• Deitar os objetos para dentro de uma caixa ou contentor 

• Usar o sistema de pinça (dedo polegar com o 4º dedo) para agarrar 

pequenas coisas (i. e. objetos, comida) 

• Conseguir comer sozinha (i. e, segurar o copo para beber não derramando 

muito do seu conteúdo, segurar na colher para comer sozinha) 

• Manipular coisas no contexto que a rodeia (i. e. mover-se em direção às 

coisas, coloca objetos na boca com as mãos, observar o movimento dos 

dedos) 

• Recordar a localização dos objetos favoritos (i. e. procurar pelos objetos que 

não se encontram à vista, é persistente na sua procura do objeto que quer 

quando este se encontra escondido) 
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• Demonstrar uma consciência básica de causalidade ou de efeito imediato (i. 

e. abrir e fechar, pressionar os botões para fazer barulho) 

• Usar objetos ou uma pessoa como estratégia para conseguir algo (i. e. pedir 

para ser agarrada ao colo para chegar a algo, usar um brinquedo para 

alcançar outro que está muito alto ou distante, puxar a toalha para alcançar 

um brinquedo) 

 

Educação Artística 

 Dramatização 

• Imitar o adulto e assumir a postura do mesmo em determinadas situações 

do quotidiano 

 
Artes Visuais 

• Segurar marcadores ou lápis e fazer marcas ou riscos no papel 

 
Música 

• Apreciar cantar canções, explorar instrumentos musicais 

 
Dança 

• Produzir ritmos com o corpo 

 

Matemática 

• Compreender o conceito de "mais" em relação à comida ou à brincadeira (i. 

e. usa "mais" ou responder adequadamente quando lhe perguntam se quer 

mais comida, mais música, mais brincadeira) 

• Usar brinquedos simples de empilhamento ou de encaixe (i. e. empilha ou 

encaixa 3 ou 4 copos ou blocos de tamanhos graduados) 

• Entender palavras relacionadas com o tempo tais como "depois", "antes" (i. 

e. entender coisas como "depois de mudar a fralda vamos ler uma história", 

"antes de ir à rua temos de vestir o casaco") 

• Explorar reações espaciais (i. e. tentar colocar o corpo dentro de caixas ou 

anéis, coloca os dedos dentro de um brinquedo / quadro de pinos ou furos, 

enche e esvazia caixas de brinquedos) 
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Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

• Virar a cabeça em direção a um objeto (i. e. bola ou pessoa) quando se diz 

o seu nome 

• Compreender pedidos ou ordens simples que impliquem uma tarefa ou 

instrução (i. e. quando está a ser alimentada "por favor, abre a boca", quando 

está a brincar "podes trazer a bola?") 

• Expressar duas ou três palavras compreensíveis (i. e. "mamã", "papa", 

"não") 

• Fazer gestos, sons, movimentos ou demonstrar o que quer ou sente através 

de entoação ou expressões faciais (i. e. abana a cabeça para dizer "não" ou 

"sim", usa gestos personalizados que quem lhe está próximo reconhece) 

• Participar com o prestador de cuidados em brincadeiras ou atividades de 

mímica ou de conversação (i. e. responder à conversa reproduzindo alguns 

dos sons ou palavras ou balbuciando sons em resposta ao prestador de 

cuidados) 

• Apontar ou faz sons quando olha para as pinturas de um livro 

• Gostar de tocar, andar e olhar para livros 

• Levar livros para o seu prestador de cuidados lhe mostrar 

• Demonstrar prazer quando alguém lê para ela (i. e. vocaliza, sorri, mantém 

o olhar atento demonstrando interesse na atividade) 

 

Conhecimento do Mundo 

• Sentir curiosidade em explorar elementos naturais que encontra no recreio 

ou avista da janela 

• Identificar estados meteorológicos 

 

2.2 Estratégias e metodologias a implementar 

Formação Pessoal e Social 

Fazer chamada das crianças no início do dia; Projeção de fotografias de atividades; 

Jogos motores; Exploração livre dos materiais didáticos/interação adulto-criança; 

Atividades livres na sala; Reforço positivo; Transmitir por ações valores de 
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convivência social; Visitas a outras salas/respostas sociais e a pessoas dentro da 

instituição; Incentivar, oralmente, o pedido de ajuda por parte da criança; Atividades 

livres na sala; Jogo do espelho; No momento do descanso tentar que a criança 

adormeça sozinha sem a presença do adulto por perto; Estabelecer diálogo com a 

criança durante os vários momentos da rotina; Incentivar a autonomia no momento 

da higiene pessoal por dar tempo à criança para explorar a torneira, o lavatório e a 

água; Alertar oralmente para perigos e afastá-la dos mesmos 

Expressão e Comunicação 

Jogos motores diversos; Jogos motores diversos/Exploração dos materiais de sala; 

Atividades de expressão plástica; Incentivar a autonomia no momento da refeição 

por dar tempo à criança para explorar o conteúdo do prato e explorar o talher 

utilizado para comer; Incentivar a brincadeira livre; Manter no ambiente educativo 

organizado e com locais fixos de arrumação; Jogos de causa efeito; Incentivar a 

resolução autónoma de problemas; (O adulto) Transmitir por ações valores de 

convivência social mantendo sempre uma postura positiva; Desenho livre; Cantar 

canções e proporcionar momentos de exploração livre de instrumentos musicais; 

Diálogo permanente e diário com a criança/conto de histórias; Incentivar a utilização 

de jogos de encaixe e de sobreposição; Diálogo permanente e diário com a criança; 

Incentivar livre exploração de materiais didáticos; Jogos motores/diálogo regular 

com a criança; Cumprir com tarefas atribuídas; Diálogo permanente e diário com a 

criança/conto de histórias; Interação adulto-criança; Jogos de sons/jogos motores; 

Exploração do conteúdo de um livro; Exploração de livros; Criação do dia da partilha 

de histórias entre casa-escola; Conto de histórias 

Conhecimento do Mundo 

Explorar o espaço exterior; Explorar, em vários momentos da rotina, através de 

canções, trabalhos de expressão plástica, conversas,  o tempo que faz no exterior 

 

3 Organização do ambiente educativo  

Na Creche o período diário de funcionamento é o seguinte: 
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HORÁRIOS CRECHE 

Abertura 7h45m 

Encerramento 19h 

 

As crianças poderão entrar na Creche até ás 9h30m da manhã. 

 

O tempo está organizado de modo a estabelecer uma rotina coerente, que as 

crianças possam compreender e antecipar, com espaços para a realização de 

atividades que abranjam todas as áreas de conteúdo. 

 

Os segmentos da estrutura diária ocorrem sempre numa sequência previsível que 

a criança segue e interioriza, gerando confiança, autoconfiança e controlo que o 

ajudam a tornar-se mais autónomo. 

 

Embora antecipadamente programadas, as rotinas têm sempre uma estrutura 

flexível, respeitando os ritmos e as necessidades de cada criança.  

 

Rotinas diárias Sala 1 Ano 

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Manhã 

7h45 
Abertura da Creche  

Entrada  das crianças 

9h00 
Reforço alimentar 

Momento de higiene 

9h30 
Início das atividades livres 

ou orientadas 

10h45 Momento de higiene 

11h00 Recreio, quando possível 

11h20 Momento de higiene 

11h30 Almoço 

12h15 Momento de higiene 
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O “Espaço” Creche foi concebido para dar resposta às necessidades de conforto e 

segurança das crianças nesta fase em que começam a movimentar-se e a explorar 

o seu corpo e o meio que as rodeia. Para potenciar o conforto das crianças e as 

suas aprendizagens poderá fazer-se modeficações na organização da sala que vão 

ao encontro das necessidades e evolução do grupo. 

Pretende-se que o espaço: 

• Seja estimulante, limpo, acolhedor e ordenado; 

• Tenha zonhas diferenciadas para atividades de diferentes tipos; 

• Atenda às caracteristicas de desenvolvimento das crianças; 

• Responda aos interesses e gostos das crianças. 

A sala 1 ano está equipada com material lúdico e pedagógico necessário para 

promover o desenvolvimento global das crianças e o sucesso na aprendizagem. 

 

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Tarde 

12h30 Repouso 

15h00 
Acordar 

Momento de higiene 

15h30 Lanche 

16h00 Momento de higiene 

16h30 

Tempo de saída das 

crianças 

Atividades livres 

18h00 Reforço alimentar 

19h Encerramento da Creche 
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A Sala de atividades é um espaço com 

poucos obstáculos que está dividido em 

3 áreas (área das histórias, área dos 

jogos e àrea de trabalho). 

Todos os jogos, brinquedos e livros estão 

ao alcance das crianças. 

Esta sala é também utilizadas como 

espaço de repouso das crianças. 

O fraldário é utilizado para a troca de 

fraldas e respetiva higiene, é uma área 

comum à sala Berçário. 

Tem duas bancadas com cacifos 

individuais, devidamente identificados, e 

uma cuba com choveiro com água 

corrente quente e fria. 

A copa é outro espaço comum à sala 

Berçário. E com uma janela de 

comunicação também para sala de 1 

ano. Aqui são armazenadas as loiças, 

artigos alimentares embalados e outros 

artigos de utilização permanente. Dispõe 

de uma frigorifico, um microondas e de 

um esterilizador. 
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O WC destinado à higiene pessoal 

deste grupo é comum à sala dos 2 anos 

e está equipado com lavatórios e 

sanitas de tamanho adequado. 

A zona de circulação é o corredor que 

dá acesso a todas as salas de creche. É 

nesta zona que estão situados os 

cabides, devidamente identificados, 

onde são guardados os pertentences de 

cada criança. É nesta zona que existe, 

também, um WC para adultos. 

O refeitório está destinado aos momentos 

do almoço e lanche das crianças das salas 1 

e 2 anos. Está equipado com uma bancada 

de trabalho, que é também um armário onde 

ficam guardadas as louças e talheres, com 

mesas e cadeiras de tamanho adequado às 

crianças. 
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4 Projetos e parcerias educativas  

As crianças da sala 1 Ano têm a atividade de enriquecimento curricular Expressão 

Musical.  

 

Esta atividade é dinamizada por uma Professora da Academia de Música de 

Alcobaça e tem a duração de 30 minutos semanais. A planificação das atividades 

está ao encargo da Professora que as dinamiza, as atividades propostas têm em 

conta o Projeto Educativo da Instituição e o Projeto Pedagógico de Sala. Os 

restantes projetos e as parcerias são feitos com todas as salas de Creche, Pré-

Escolar, CATL e Lar. Periodicamente realizam-se atividades que fomentem o 

encontro e interação das diferentes valências. Contamos, ainda, com todos os 

parceiros com quem a Fundação tem protocolos estabelecidos. 

5 Previsão dos procedimentos de avaliação 

A avaliação das crianças é feita com base no Plano Individual. É uma avaliação 

semestral que tem como ponto de partida os objetivos operacionais previstos para 

cada faixa etária.  

 

A observação é um método fundamental e crucial na avaliação e deteção de 

problemas e este sentido, é essencial que exista uma constante capacidade de 

O espaço exterior destina-se a 

atividades ao ar livre. É um 

espaço apenas utilizado pelas 

crianças da creche e está 

equipado com dois escorregas 

labirinto, uma casa das bonecas 

e triciclos. 
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observação por parte do Educador, que implica olhar, perceber, examinar, 

descobrir, analisar o grupo de crianças.  

 

É com base nesta observação diária, registos, fichas de diagnóstico, entre outros 

instrumentos de recolha de dados, que se procede ao registo no Plano Individual 

de cada criança, onde se definem igualmente as estratégias e atividades 

orientadoras para o alcance do desenvolvimento integral de cada um. A eficácia do 

Plano Individual é avaliada em dois momentos, no entanto,  caso seja necessário, 

proceder-se-á à sua reestruturação ou adaptação de modo a satisfazer as 

necessidades de desenvolvimento das crianças. 

 

As avaliações são feitas e dadas a conhecer aos Encarregados de Educação 

durante o ano que no final do ano levam uma cópia deste documento. 

 

6 Família  

6.1 Relação com a família e outros parceiros educativos  

Os pais/família são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos e os 

principais interessados no seu bem estar. 

O diálogo entre a família e os educadores permite conhecer melhor a criança. 

A troca de informação e o encontro no dia a dia são indispensáveis para a 

articulação entre a escola e a família. 

Num clima de relação aberta, pais e educadores constroem um espaço de 

confiança, condição essencial para uma ação educativa participada. 

Colaborar no processo educativo do seu filho é certamente uma proposta 

aliciante. 

 

Os pais/família são convidados a participar em reuniões, festas e atividades na 

sala. 



Projeto Pedagógico de Sala  

Mod.21.21.v2  3/10/2017 

17 

Enquanto instituição educativa, a Fundação estabelece no seu aspeto formativo 

uma estreita relação de cooperação com a família e com a comunidade utilizando 

os seus recursos.  

 

7 Planificação das atividades 

O Projeto será operacionalizado através dos Planos de atividades semanais a 

serem elaborados ao longo de todo o ano letivo. 

 

8 Articulação com o Pré-Escolar 

Ao longo do ano serão realizados alguns intercâmbios e atividades em conjunto 

com as outras valências da instituição, como consta no Plano Anual de Atividades, 

permitindo assim o convívio entre as várias respostas sociais. 
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9 Validação 

 

O presente Projeto Pedagógico de grupo entra em vigor na data da sua aprovação 

pela Diretora Pedagógica da Instituição. 

Data:  _________________________ 

Aprovado por: Diretora Pedagógica 

 

(Sandra Rebelo) 

 

Elaborado por: Educadora de Infância 

 

(Ana Ramalho Santos) 

 

Ajudante de Ação Educativa 

 

(Ana Carla Araújo) 

 

Ajudante de Ação Educativa 

 

(Fátima Isidro 

 


