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1 Perfil do Grupo 

1.1 Identificação do grupo 

O grupo de crianças, ao qual se refere o presente projeto, da sala de 2 anos é constituído por 15 

crianças com idades compreendidas entre os 25 e os 36 meses. Estão inscritas 7 crianças do sexo 

feminino e 8 crianças do sexo masculino, sendo que duas crianças do sexo masculino ainda não 

iniciaram a sua frequência na instituição até à data do presente projeto. 

 

1.2 Caraterização do grupo 

Cada criança desta sala tem caraterísticas próprias que se devem respeitar de forma a respeitar, 

também, o seu desenvolvimento físico, intelectual, social e emocional. 

A adaptação das crianças à sala foi bastante tranquila, das 13 crianças que estão a frequentar a 

sala neste momento, 8 já se conheciam do ano anterior e 5 ingressaram este ano. Destas 5 

crianças, apenas uma não tinha frequentado a creche. No geral, as crianças da sala adaptaram-se 

bem ao espaço, às rotinas, aos adultos e aos seus pares. 

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, respeitando sempre as 

diretrizes da DGS. 

No geral, o grupo é muito ativo e assíduo, gostam de explorar os diversos materiais utilizados nas 

diferentes atividades, gostam de ouvir músicas, ouvir histórias e brincar no exterior.  

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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Neste grupo, a maioria dos pais tem idades 

compreendidas entre 28 e os 33 anos. 

Neste grupo, existem 5 crianças que não têm 

irmãos.  

Neste grupo, a maioria dos pais tem o 12º ano de escolaridade. 
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1.4 Identificação dos interesses e motivações  

O grupo de crianças da sala de 2 anos é um grupo bastante recetivo a todas as atividades 

propostas, no entanto será dada a maior importância aos interesses e motivações das crianças. 

Tentamos criar na sala um ambiente estimulante, rico em desafios, mas ao mesmo tempo, calmo 

e seguro, no qual as crianças possam fazer as suas explorações e descobertas. 

1.5 Levantamento de recursos 

Para a concretização deste projeto serão necessários os seguintes recursos: 

Recursos Humanos:   Educadora de Infância; Ajudante de Ação Educativa. 

Recursos Materiais: Materiais de desgaste; Materiais lúdicos e audiovisuais (livros, imagens, 

computador, etc). 

Físicos: Sala de Atividades; WC; Refeitório; 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: 

Área Formação Pessoal e Social 

• Agir de forma como se pensasse que é capaz de fazer tudo (i. e. limpar o chão com uma 

vassoura grande, "eu faço isso sozinho"); 

• Quando se encontra a brincar sozinho ou com os pares, verificar periodicamente se o 

prestador de cuidados se encontra por perto para pedir ajuda ou por segurança (i. e. 

chamar ou olhar em redor para verificar a proximidade do prestador de cuidados); 

• Usar palavras ou gestos para pedir a ajuda dos adultos que lhe são familiares (i. e. pedir 

aos adultos que lhe são familiares para a ajudarem a alcançar um brinquedo ou a resolver 

um conflito); 

• Sob a orientação dos adultos, encontrar coisas que são necessárias para realizar uma 

determinada tarefa (i. e. usar as sugestões do adulto para encontrar peças que faltavam 

num brinquedo ou para realizar uma atividade); 

• Aproximar-se ou procurar por um determinado par para estar perto ou brincar com ele; 
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• Envolver-se em atividades de exploração com os pares e em algumas brincadeiras com 

pares (i. e. brincar com outras crianças numa caixa de areia, juntar-se, de forma 

espontânea, em pequenas atividades de grupo como brincar às escondidas, andar à volta 

de outro par); 

• Demonstrar preocupação por outra criança que se encontre a chorar ou muito agitada (i. 

e. parar de brincar depois de ver outra criança que se magoou); 

• Começar a partilhar os brinquedos com os pares; 

• Começar a exibir o impulso de se auto-controlar e auto-regular (i. e. dizer "não" quando 

olha para um objeto que sabe que não pode mexer, conter-se em pisar um livro que está 

caído no chão); 

• Quando se lhe pede, antecipar e seguir uma sequência de passos para realizar uma tarefa 

ou atividades da vida diária (i. e. lavar as mãos e ajudar a colocar a mesa para as 

refeições, ajudar a agarrar e arrumar os brinquedos que estão espalhados na hora de 

arrumação); 

• Reconhecer-se como autor dos próprios atos; 

• Alcançar uma imagem positiva e precisa de si mesmo; 

• Dar-se conta da existência da diferença (i. e. parar quando encontra alguém que é 

diferente - de outra raça ou etnia). 

Área Expressão e Comunicação 

Domínio | Educação Motora 

• Andar e permanecer na ponta dos dedos dos pés; 

• Andar para trás de costas; 

• Subir escadas segurando-se no corrimão ou com a mão na parede; 

• Apanhar uma bola segurando-a com os braços e as mãos; 

• Dar pancadas fortes com intenção e precisão (i. e. martelar objetos, pinos com precisão); 

• Subir escadas com alternância; 

• Colocar os pés nos sapatos; 

• Tirar os sapatos dos pés; 

• Andar de triciclo ou outros brinquedos com rodas e pedais, usando os pedais durante a 

maior parte do tempo; 
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• Segurar objetos com uma mão e manipula-os com a outra (i.e. tocar a caixa de música 

enquanto a segurar com a outra, segurar a boneca enquanto a penteia, fazer rodar a 

hélice do helicóptero enquanto o segura); 

• Dobrar o cobertor, a fralda de pano ou o papel, ou rasgar o papel; 

• Criar estruturas com blocos ou outros objetos simples (i. e. torres com 9 cubos); 

• Apanhar uma bola em movimento; 

• Identificar as principais partes do corpo. 

Domínio | Educação Artística 

 Subdomínio | Dramatização 

• Cria atividades de brincar que imitam as atividades de vida diária dos adultos que lhe são 

familiares (i. e. brincar ao papel de "ser a mamã/papá/outra criança"); 

• Realizar pequenas peças teatrais com os outros (i. e. "eu sou o bebé e tu a mamã", fingir 

que é um animal); 

• Utilizar recursos expressivos do corpo para imitar situações ou ações; 

• Usar objetos que lhe são familiares de forma combinada (i. e. boneca na cama, pessoa no 

carro, colher no prato, comer com colher e garfo). 

Subdomínio | Artes Visuais 

• Expressar-se livremente mediante diversas técnicas; 

• Usar pincéis; 

• Fazer rabiscos e escrevinha com lápis e marcadores; 

• Identificar algumas cores (azul, amarelo, verde, vermelho, etc...); 

• Tentar realizar novas atividades, materiais ou equipamentos; 

• Desenvolver a coordenação óculo-manual. 

Subdomínio | Música 

• Produzir ritmos distintos a partir do próprio corpo; 

• Escutar música com gosto e interesse; 

• Perceber e interiorizar o ritmo de determinado fenómeno (natural ou artificial); 

• Usar o seu nome e o de outras pessoas familiares (i. e. "eu sou o João"); 

• Tentar realizar novas atividades, materiais ou equipamentos (i. e. demonstrar vontade e 

interesse em experimentar material de arte novo e pouco familiar, novos brinquedos ou 

instrumentos musicais); 

• Imitar os outros a cantar pequenas canções ou ritmos. 
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Subdomínio |Dança 

• Escutar música com gosto e interesse; 

• Produzir ritmos distintos a partir do próprio corpo; 

Domínio | Matemática 

• Contar até 2 ou 3 (i. e. recitar "um, dois, três"); 

• Imitar os outros a cantar pequenas canções ou ritmos; 

• Usar algumas palavras que identificam o número (i. e. perguntar pelo dois, diz que há 

"três formigas"); 

• Encher e esvaziar o conteúdo de um contentor (i. e. encher e esvaziar um copo de água, 

uma caixa de areia); 

• Demonstrar interesse em padrões e sequências (i. e. tenta usar ou seguir um 

determinado padrão com material magnético, botões); 

• Demonstrar compreender a sequência de rotinas diárias (i. e. hora de comer, hora de ir 

para casa, tempo de estar em grupo, hora de dormir); 

• Combinar formas simples em quadros ou jogos de sequências de puzzles (i. e. círculos, 

quadrados, triângulos); 

• Classificar e organizar por grupo os objetos (i. e. duro - mole, grande - pequeno, pesado - 

leve, por cores, por tamanhos); 

• Arranjar os objetos em linha (i. e. faz uma linha de blocos, de legos); 

• Derramar o líquido de um jarro ou copo pequeno) 

Domínio | Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

• Compreender uma variedade de pedidos que impliquem a realização de 2 passos ou 

tarefas simples e consecutivas (i. e. "agarra no livro e traz aqui"); 

• Compreender os nomes dos objetos comuns, pessoas familiares, ações ou expressões (i. 

e. identificar ou apontar para pessoas, objetos, roupa, brinquedos ou ações quando se diz 

o nome das mesmas); 

• Aprender e usar novo vocabulário nas atividades de todos os dias; 

• Combinar palavras para fazer sequências simples (i. e. "vou bacio", "quero brincar", "João 

tem carro"); 

• Perguntar e responder a questões simples (i. e. "vou ao parque?", "onde está mamã?"); 

• Identificar pelo nome os objetos ou ações de um livro; 
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• Reconhecer sinais e símbolos no contexto (i. e. identificar o sinal de stop, identificar o 

logotipo ou simbolo da caixa de cereais preferida); 

• Memorizar frases; 

• Realizar uma atividade direcionada e adequada quando explora os livros de imagens, as 

revistas, os catálogos (i. e. virar as páginas no momento adequado, fazer sons 

relacionados com a imagem que está a ver); 

• Fazer rabiscos e escrevinhar com lápis e marcadores; 

• Identificar os rabiscos que fez (i. e. diz aos outros o que aqueles rabiscos significam). 

Área | Conhecimento do Mundo 

• Observar e explorar, de forma independente, o meio ambiente que a rodeia; 

• Desenvolver noções do esquema corporal; 

• Construir pequenos puzzles (i. e. completar puzzles de 3 peças simples, usar caixas 

simples de formas); 

• Lavar e seca as mãos sem qualquer apoio do adulto; 

• Usar lenços, de papel ou de pano, para limpar o nariz com a ajuda de um adulto; 

• Tentar novos alimentos que lhe são desconhecidos; 

• Prestar atenção a instruções de segurança (i. e. cooperar quando se lhe pede para o fazer, 

"eu preciso de te segurar a mão enquanto atravesso a estrada). 

2.2 Estratégias e metodologias a implementar 

Formação Pessoal e Social 

Brincar livremente com as outras crianças na sala e no recreio; Estimular a criança a sentir-se 

segura, valorizando as suas conquistas; Estabelecer laços de amizade entre criança e adultos; Jogo 

procura e descoberta de vários brinquedos/objetos que serão escondidos na sala; Separar os 

jogos quando arruma a sala; Icentivar a amizade e o bom relacionamento com as outras crianças; 

Leitura e exploração de histórias relacionadas com atitudes de carinho e manifestação de afetos; 

Exploração livre da sala; Jogos de partilha; Jogos de autonomia, Estimular a criança a respeitar 

regras; Jogos de autonomia; Participar na rotina diária; Ajudar a criança a refletir sobre 

comportamentos/atitudes seus e dos outros (positivas/negativas), Conversas individuais e em 

grupo; Expor fotografias das crianças na sala para se identificarem e compararem umas às outras; 

Mapa das presenças. 
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Expressão e Comunicação | Educação Motora 

Jogos, circuitos; Atividade de Expressão Motora; Jogos de autonomia; Realizar todos os dias o 

momento do vestir/despir com as crianças autonomamente, de forma progressiva; Gincana; 

Brincadeira livre no recreio; Brincar livremente com as outras crianças na sala na área da casinha; 

Rasgagem e colagem numa atividade de expressão plástica; Explorar jogos de empilhamento ou 

de encaixe; Puzzle sobre o corpo humano. 

Expressão e Comunicação | Educação Artística | Dramatização 

Exploração livre da sala; Brincar livremente com as outras crianças na sala na área da casinha; 

Jogos do faz-de-conta "O rei manda". 

Expressão e Comunicação | Educação Artística | Artes Visuais 

Explorar diferentes tipos de materiais e técnicas, utilizando diferentes faculdades sensoriais; 

Atividade de expressão plástica; Pintura livre com pincel; Fazer desenhos em folhas de papel ou 

papel cenário; Imagens sobre as cores;  Explorar diferentes texturas. 

Expressão e Comunicação | Educação Artística | Música 

Realizar pequenas ações através de mimica num atividade de Expressão Musical;  Escutar e cantar 

músicas infantis; Explorar vários instrumentos musicais numa atividade de Expressão Musical; 

Alertar para sons (avião, sirene, etc); Preenchimento do mapa de presenças diário. 

Expressão e Comunicação | Educação Artística | Dança 

Exploração livre música e dança na sala; Exploração livre música e dança na sala. 

Expressão e Comunicação | Matemática 

Explorar jogos lógico-matemáticos (blocos lógicos, cartões, legos, ...); Explorar diferentes 

materiais e texturas numa atividade de culinária; Explorar diferentes materiais numa atividade de 

expressão plástica; Jogo com cartões de imagens do quotidiano | Realizar todos os dias o 

momento de higiene com as crianças autonomamente, de forma progressiva;  Explorar jogos de 

empilhamento ou de encaixe; Jogos com água. 

Expressão e Comunicação | Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

Incentivar as crianças a arrumar a sala; Jogos de aquisição de linguagem com imagens do 

quotidiano; Contar e recontar histórias infantis; Conversa em grupo/individual; Leitura e 

exploração de histórias infantis; Fazer desenhos em folhas de papel ou papel cenário. 
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Conhecimento do Mundo 

Brincar livremente com as outras crianças na sala na área dos jogos; Passeio ao bosque; Recolha 

de elementos da natureza; Ajudar a criança a adquirir uma maior consciência do seu corpo e o 

controlo do mesmo, levando-o a reproduzir sons; Explorar jogos de empilhamento ou de encaixe; 

Realizar todos os dias o momento de higiene de mãos e boca com as crianças autonomamente, de 

forma progressiva; Canção sobre higiene infantil; Estimular a criança a desenvolver hábitos de 

autonomia; Atividade de culinária; Provar diferentes tipos de alimentos de diversos sabores; 

Gincana; Brincadeira livre no recreio; Exemplificar e repetir com as crianças as atitudes e 

comportamentos a desenvolver. 

3 Organização do ambiente educativo  

Este ano letivo a Creche abriu com novas regras de funcionamento devido à pandemia da Covid-

19. Assim sendo, o período diário de funcionamento é o seguinte: 

HORÁRIOS CRECHE 

Abertura 8h00m 

Encerramento 18h30m 

As crianças poderão entrar na Creche até às 09h30m. 

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, respeitando sempre as orientações da DGS. 

Os segmentos da estrutura diária ocorrem sempre numa sequência previsível que a criança segue 

e interioriza, gerando confiança, autoconfiança e controlo que a ajudam a tornar-se mais 

autónoma. 

Embora antecipadamente programadas, as rotinas têm sempre uma estrutura flexível, 

respeitando os ritmos e as necessidades de cada criança. 
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Rotinas diárias Sala 2 Anos 

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Tarde 

12h00 Repouso 

14h30 
Acordar 

Momento de higiene 

15h15 Lanche 

15h45 Momento de higiene 

16h00 
Tempo de saída das crianças 

Atividades livres 

18h00 Reforço alimentar 

18h30 Encerramento da Creche 

 

 

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 poderão 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 caraterísticas de desenvolvimento das crianças; 

• Responda aos interesses e gostos das crianças. 

A sala dos 2 anos está equipada com material lúdico e pedagógico necessário para promover o 

desenvolvimento global das crianças e o sucesso na aprendizagem. 

  

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Manhã 

8h00 
Abertura da Creche  

Entrada  das crianças 

9h15 
Reforço alimentar 

Momento de higiene 

09h30 
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 WC destinado à higiene pessoal deste grupo está equipado 

com banheira, lavatórios e sanitas de tamanho adequado. 

Neste espaço existem cacifos onde são guardados os pertences 

das crianças devidamente identificados. Este WC é partilhado 

com as crianças da sala de 1 ano em horários diferentes. 

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 pendurados apenas os bibes, chapéus e casacos 

das crianças. Não são permitidas mochilas nem outros pertences das 

crianças. 

A Sala de atividades é um espaço com poucos obstáculos 

que está dividido em 3 áreas (área das histórias, área dos 

jogos e área de trabalho). Todos os jogos, brinquedos e 

livros estão ao alcance das crianças. Os mesmos são 

higienizados diariamente.  

Esta sala é também utilizada como espaço de repouso das 

crianças. A disposição e higienização dos catres respeitam as 

orientações da DGS. 

A copa dispõe de um frigorifico, um micro-ondas e de um esterilizador. Aqui 

prepara-se o leite das crianças que ainda consomem leite adaptado e 

esterilizam-se diariamente as chupetas. 

Na entrada da creche, além do espaço para se proceder à 

monitorização das crianças, encontram-se os blocos de gavetas 

devidamente identificadas com os sapatos das crianças. Quando 

chegam as crianças trocam os sapatos e seguem para a zona de 

circulação para vestir o bibe e lavar as mãos. 
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4 Projetos e parcerias educativas  

Derivado ao momento que atravessamos, neste momento os projetos e as parcerias estão 

suspensos: não são promovidas atividades com outras valências (pré-escolar, CATL, Lar e Centro 

de Dia) nem com os parceiros com quem a Fundação tem protocolos estabelecidos (Academia de 

Música de Alcobaça) até indicações da DGS. 

5 Previsão dos procedimentos de avaliação 

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

sentido, é essencial que exista uma constante capacidade de observação por parte do Educador, 

que implica olhar, perceber, examinar, descobrir, analisar o grupo de crianças. É com base nesta 

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. 

A utilização do espaço respeita as diretrizes da DGS 

(horários desfasados, higienização). 

O refeitório está destinado aos momentos do 

almoço e lanche das crianças das salas 1 e 2 anos. O 

mesmo está equipado com uma bancada de 

trabalho. Há um desfasamento nos horários das 

refeições, de forma a promover o distanciamento 

físico.  
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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, fevereiro e junho, sendo que, caso seja 

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

necessidades de desenvolvimento das crianças. 

 

6 Família  

6.1 Relação com a família e outros parceiros educativos  

A família é o contexto social que mais deverá contribuir para o desenvolvimento harmonioso de 

cada criança. Por este motivo na Creche é privilegiada a relação com os pais/família, tentando 

estabelecer uma relação de confiança com as crianças e famílias, respeitando os seus valores e 

crenças, no sentido de conseguirmos a sua participação/intervenção no dia a dia do pré-escolar. 

Até indicações em contrário, encontram-se suspensas a participação dos pais/famílias em 

atividades na sala. Haverá apenas uma reunião de pais no início do ano letivo, respeitando as 

diretrizes da DGS.  

Sendo a família um fator muito importante no desenrolar deste projeto, e como a avaliação é 

contínua, irá continuar a haver as conversas informais sempre que necessário (por outros meios). 

Se se justificar a educadora poderá reunir com os pais ao longo do ano letivo. Encontra-se 

também suspensa a Caderneta de Recados Diários, tendo sido substituída apenas por um papel 

onde são registados os cuidados pessoais da criança daquele dia. Esse papel é entregue ao final 

do dia.  

6.2 Ações de sensibilização/ informação  

Este ano letivo não irá ser realizada qualquer ação de formação dirigida às famílias. 

7 Comunicação dos resultados e divulgação da informação produzida 

Os resultados e divulgação da informação produzida serão comunicados através da troca de 

emails com os pais/encarregados de educação, do Jornal da Fundação e do site da Fundação. 
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8 Planificação das atividades 

O Projeto será operacionalizado através dos planos de atividades semanais a serem elaborados ao 

longo de todo o ano letivo e em articulação com o Plano Anual de Atividades. 

9 Articulação com o Pré-Escolar 

Até indicações em contrário, encontram-se suspensos qualquer tipo de intercâmbios e atividades 

em conjunto com as outras valências da instituição. 

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 

 

(Sofia Casimiro) 

 

Ajudante de Ação Educativa 

 

(Anabela Rodrigues) 
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