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1 Perfil do Grupo 

1.1 Identificação do grupo 

O grupo da sala Berçário, neste início de ano letivo, é composto por 3 crianças do sexo 

feminino e 6 do sexo masculino com idades compreendidas entre os 4 e os 12 meses.  

Destas crianças, uma irá transitar para a Sala de 1 Ano durante o ano letivo.  

 

1.2 Caraterização do grupo 

Cada criança da sala tem caraterísticas próprias que se devem respeitar.  

A adaptação das crianças à sala tem sido feita de forma gradual e está a decorrer de forma 

tranquila, 2 destas crianças já tinham frequentado a sala no ano letivo anterior estando as 

restantes em fase de adaptação. Adaptaram-se bem ao espaço, às rotinas e também aos 

adultos e aos seus pares. 

 

Sendo que nestas idades a principal atividade das crianças é brincar, todas as outras 

atividades e aprendizagens são feitas em paralelo.  

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

ou brincadeira por curto períodos de tempo. Comunicam e interagem tanto com os adultos 

como com as outras crianças.  

Todas as crianças têm caraterísticas dentro dos parâmetros, tanto de desenvolvimento 

como comportamentais, estabelecidos para esta faixa etária. 

 

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

experimentar momentos de avanços e retrocessos e que cada uma se desenvolve ao seu 

ritmo e não de forma linear. 
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1.3 Caraterização das famílias quanto à situação sócio-económica 

Na sua generalidade as crianças deste grupo pertencem a famílias da classe média.  

A maioria dos pais tem idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos e concluiu o 12º 

ano de escolaridade. 
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1.4 Identificação dos interesses e motivações  

O trabalho a realizar com o grupo terá como base principal, para além dos interesses e 

motivações das crianças, os objetivos presentes no Plano Individual.  

 

As crianças que compõem este grupo são muito curiosas e ávidas de informação. O melhor 

veículo de comunicação e transmissão de novas mensagens são as histórias e canções, 

que estão presentes em quase todos os momentos de interação com as crianças. A 

exploração dos 5 sentidos através de várias atividades, proporcionará um melhor 

autoconhecimento e a descoberta do espaço envolvente. 

 

1.5 Levantamento de recursos 

Para a concretização deste projeto serão necessários os seguintes recursos: 

Recursos Materiais: 

• Materiais de desgaste 

• Materiais lúdicos e audiovisuais (livros, imagens, coluna de som, computador, etc) 

 
Recursos Humanos: 

• Educadora de Infância 

• Ajudantes de Ação Educativa 

 
Físicos: 

• Sala de Atividades 

• Dormitório 

• Fraldário 

• WC 

• Copa 
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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 

• Explorar o próprio corpo (i.e. observa as mãos, bate palmas, explora uma mão com 

a outra) 

• 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) 

• Emitir sinais a solicitar apoio aos prestadores de cuidados (i.e. chorar, gritar, sorrir, 

mexer-se para iniciar contacto) 

• Manter contacto ocular com a pessoa que está a prestar-lhe cuidados 

• Demonstrar preferência por estabelecer interação com pessoas familiares (i.e. Olha 

ou escuta em direção a pessoas que lhe são familiares, usualmente acalma perante 

uma pessoa familiar, adormece nos braços de uma pessoa familiar) 

• Demonstrar interesse por outras crianças (i.e. olha ou vira a cabeça em direção a 

outros bebés, toca no cabelo dos pares, na face ou em outras partes do corpo) 

• Quando está cansada ou em situações de stress, promover o seu auto conforto 

através do agitar, chuchar ou abanar (i.e. acalma enquanto segura ou abana uma 

fralda ou brinquedo) 

• Antecipar quando estás prestes a ser agarrada ao colo ou a ser alimentada e mexe 

o corpo para participar (i. e. ficar quieta quando está prestes a ser agarrada ao colo, 

mexer o corpo para se adaptar ao adulto) 

• Quando está a ser alimentada dar sinal de quando se sente satisfeita (i. e. virar a 

cabeça para o outro lado, empurra com a mão) 

• Dirigir a sua atenção para a face ou o som da voz do prestador de cuidados (i. e. 

foca a sua atenção na face de quem lhe está a aprestar cuidados, reage face à cara 

ou voz) 

• Reagir a novos objetos, vozes, sons, etc, ficando mais quieta ou mais ativa 

 

Expressão e Comunicação 
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Expressão Motora 

• Levantar a cabeça 

• Segurar a cabeça no ar 

• Rolar sobre si 

• Gatinhar ou rastejar para a frente ou para trás sobre o estômago ou sobre o traseiro 

• Levar os objetos à boca 

• Fazer preensão palmar dos objetos 

• Agarrar, soltar, voltar a agarrar e soltar novamente os objetos 

• Demonstrar alguma coordenação óculo-manual (i. e. transferir os objetos de uma 

mão para a outra, manipular os objetos com as mãos) 

• Seguir um movimento suave e lento de um objeto com os olhos 

• Bater palmas 

• Bater nas coisas com as mãos 

• Dar pontapés nos objetos 

• Ter controlo perfeito da cabeça 

• Ficar sentada sem apoio 

• Ficar sentado com apoio por breves instantes 

• Deitada de costas, levantar a cabeça por breves instantes 

• Deitada de costas, brincar com os pés 

• Na posição de barriga para baixo, apoiar-se nas mãos com os braços em extensão 

• Levantar os braços para que um casaco ou camisola possa ser despida 

• Agarrar-se às coisas para se puxar e manter de pé 

• Ficar de pé e anda à volta de algo enquanto se agarra aos objetos ou mobília 

• Dirigir a sua atenção para os objetos procurando alcançá-los, agarrá-los ou focando 

o seu olhar neles 

• Procurar ou dirige-se em direção a um objeto caído 

• Utilizar mais do que um dos sentidos de cada vez para explorar o meio que a rodeia 

(i. e. usa a visão, o toque, a audição para examinar um brinquedo ou abana-o para 

provocar som, agarra nos objetos e leva-os à boca) 

• Manipular os objetos para obter sinais, sons ou movimentos repetitivos e contínuos 

e que lhe dão prazer (i. e. dá pontapés, bate de forma repetida nos objetos para 

obter de novo um som) 
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Educação Artística 

 Dramatização 

• Olhar, fazer gestos, sorrir e/ou faz sons de forma intencional quando começa, 

mantém ou interrompe um contacto social (i.e. grita, desvia o olhar ou chora quando 

está desconfortável, empurra o objeto indesejado para longe) 

 
Artes Visuais 

• Apreciar explorar diferentes texturas e materiais (i.e. massa de sal, tintas…) 

 
Música 

• Demonstrar interesse quando lhe cantam ou ouve canções 

 

Matemática 

• 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) 

 

 Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

• Reagir à voz humana (i. e. virar a cabeça em direção da conversa, parece estar à 

escuta ou a ver o que se passa à sua volta) 

• Distinguir vozes familiares de outros sons (i. e. virar a cabeça em direção a sons 

familiares) 

• Fazer uma variedade de sons e gestos repetitivos (i. e. balbuciar, arrulhar ou 

usa as mãos para se expressar) 

• Utilizar os gestos ou outros sinais para identificar as suas necessidades ou 

sentimentos ao seu prestador de cuidados (i. e. bate com os pés, levanta os 

braços, demonstra prazer ou ansiedade através dos sons ou do riso, ri alto, 

dá gargalhadas e gritos de prazer) 

• Vocalizar sons novos e dissilábicos 

• Vocalizar muito, imitando sons ou gestos feitos pelo seu prestador de 

cuidados (i.e. responde "ba" quando lhe dizem "ba", sorri em resposta a um 

sorriso) 

• Explorar livros (i. e. aponta ou olha para livros e imagens) 
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Conhecimento do Mundo 

• Alterar o seu comportamento quando avista um adulto que lhe é familiar (i. e. sorrir, 

agitar as mãos ou os pés, levantar os braços na direção do adulto…) 

 

2.2 Estratégias e metodologias a implementar 

Formação Pessoal e Social 

Cantar canções relacionadas com tema; Interagir com a criança durante brincadeiras; 

Interagir com a criança durante os vários momentos da rotina diária; Interagir com a criança 

durante os vários momentos da rotina diária mantendo o contacto visual com ela; 

Conversar com a criança e interagir com ela nos vários momentos da rotina e em 

momentos de brincadeira; Exploração livre do espaço; Dar à criança um objeto que lhe 

seja significativo (fralda, chucha, brinquedo…); Oralizar o incentivo à participação das 

crianças nos momentos da refeição, da higiene, do descanso, entre outros (i.e. abre a boca, 

dá o pé, dá a mão, vamos dormir, fecha os olhinhos); Interagir com a criança no momento 

da refeição mantendo sempre o contato visual com a mesma; Interagir com a criança 

durante os vários momentos da rotina diária; Visitar outras salas/respostas sociais e 

pessoas da instituição quando possível; Visitar outras salas/respostas sociais e pessoas 

da instituição quando possível. 

Expressão e Comunicação 

Exercícios motores variados / Estímulo motor durante a rotina diária; Livres exploração da 

sala e seus materiais; Colocar os brinquedos a alguma distância da criança para que os 

possa procurar; Cativar a criança com brinquedos multifuncionais (cores garridas, que 

produzam som, de textura agradável…); Interagir com a criança durante os vários 

momentos da rotina; Exploração de materiais e técnicas de expressão plástica; Cantar 

canções; Incentivar livre exploração de materiais didáticos; Interagir com a criança durante 

os vários momentos da rotina diária; Exploração de sons artificiais, naturais e de vozes; 

Produzir sons variados nos momentos de interação com a criança no decorrer da rotina 

diária; Interagir com a criança durante os vários momentos da rotina diária;  

Produzir sons variados nos momentos de interação com a criança no decorrer da rotina 

diária; Jogo do espelho; Proporcionar momentos de interação com livros e exploração das 

suas características (textura, cor, som). 

Conhecimento do Mundo 

Interagir com a criança durante os vários momentos da rotina diária. 
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3 Organização do ambiente educativo  

Na Creche o período diário de funcionamento é o seguinte: 

 

HORÁRIOS CRECHE 

Abertura 7h45m 

Encerramento 19h00m 

 

As crianças poderão entrar na Creche até ás 09h30m. 

A organização do tempo da Sala berçário está muito dependente da satisfação das 

necessidades individuais das crianças, cada criança tem o seu horário que deve 

ser respeitado. 

Embora antecipadamente programadas, as rotinas têm sempre uma estrutura 

flexível, respeitando os ritmos e as necessidades de cada criança de forma a 

transmitir-lhes segurança e tempos referenciais.  

Rotinas diárias Sala Berçário 

 

 

 

 

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Manhã 

7h45 
Abertura da Creche  

Entrada  das crianças 

9h00 
Reforço alimentar 

Momento de higiene 

10h00 
Início das atividades livres ou 

orientadas 

10h45 Momento de higiene 

11h15 Almoço  

12h00 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 modificações 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 zonas diferenciadas para atividades de diferentes tipos; 

• Atenda às características de desenvolvimento das crianças; 

• Responda aos interesses e gostos das crianças. 

A sala Berçário está equipada com material lúdico e pedagógico necessário 

para promover o desenvolvimento global das crianças que a frequentam. 

 

 

 

 

 

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Tarde 

12h30 Repouso 

15h00 
Acordar 

Momento de higiene 

15h00 Lanche 

16h00 Momento de higiene 

16h30 
Tempo de saída das crianças 

Atividades livres 

18h00 Reforço alimentar 

19h00 Encerramento da Creche 
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A Sala de atividades é um espaço equipado com material lúdico-didático necessário 

para promover o desenvolvimento das crianças. Todos os jogos, brinquedos e livros 

estão ao alcance das crianças. 

Este espaço é também utilizado para refeições, estando disponíveis uma mesa de 

apoio e cadeiras. 

O fraldário é utilizado para a troca de fraldas e respetiva higiene, é uma 

área comum à sala 1 Ano. 

Tem duas bancadas com cacifos individuais, devidamente identificados, e 

uma cuba com chuveiro com água corrente quente e fria. 

O dormitório tem os berços 

individuais, devidamente 

identificados e tem estores 

para escurecer o ambiente. 
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A copa é outro espaço comum à sala 1 Ano. 

Neste espaço são preparadas as refeições 

das crianças de Berçário. Aqui são 

armazenadas as loiças, artigos alimentares 

embalados e outros artigos de utilização 

permanente. Dispõe de uma frigorifico, um 

micro-ondas e de um esterilizador. 

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 pertencentes de 

cada criança. É nesta zona que existe, 

também, um WC para adultos. 
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4 Projetos e parcerias educativas  

Não existem parcerias educativas. 

 

5 Previsão dos procedimentos de avaliação 

A avaliação das crianças é feita em três momentos: 

- no estado inicial (até um mês de frequência da criança) 

- na primeira avaliação em fevereiro (entregue aos Encarregados de Educação) 

- na segunda avaliação em junho (entregue aos Encarregados de Educação) 

 

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. Existe também a caderneta escolar onde são anotados 

os aspetos mais importantes da rotina da criança. 

 

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, embora 

atualmente os pais não possam entrar na Instituição nem participar em festas e 

atividades na sala. 

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. 
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7 Comunicação dos resultados e divulgação da informação produzida 

Este Projeto será divulgado numa primeira fase na reunião de pais, depois no 

website da Instituição e será disponibilizado aos Encarregados de Educação que o 

solicitem. 

 

8 Planificação das atividades 

O Projeto Pedagógico de Sala será operacionalizado através de planificações 

mensais de atividades nas quais são contempladas todas as atividades 

relacionadas com o projeto educativo da instituição que este ano tem o tema: 

“Crescer com histórias.” e que terá duração de quatro anos. O subtema deste ano 

é “Baralhando Histórias”. 

 

9 Articulação com o Pré-Escolar 

Ao longo do presente ano letivo serão contempladas tanto no Plano de Atividades 

Semanal de sala como no Plano Anual de Atividades e momentos de intercâmbio 

e convívio entre várias Respostas Sociais. 
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10 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 

 

(Lucília Santos) 

 

Ajudante de Ação Educativa 

 

(Anabela Rebelo) 

 

 


