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1 Perfil do Grupo 

1.1 Identificação do grupo 

 

O grupo da sala dos dois anos é constituído, por 15 crianças com idades compreendidas 

entre os 1 e os 2 anos. Há 8 crianças do sexo masculino e 7 do sexo feminino. 

Apenas quatro destas crianças frequentam pela primeira vez a Instituição. 

A adaptação das crianças à sala foi bastante tranquila.  

É um grupo muito ativo e explorador. Gostam de atividades físicas, de histórias e 

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

muito curiosos e comunicativos. 

 

1.2 Caraterização do grupo 

 

É possível constatar que entre as crianças são patentes laços de amizade que se vão 

reforçando e que sobressaem nas relações que se estabelecem na dinâmica da sala. 

No entanto, denota-se no modo como agem e/ou reagem, que são crianças 

egocêntricas, muito ligadas ao seu "Eu" (o que é natural nesta fase de 

desenvolvimento). 

É um grupo muito espontâneo, que têm diferentes formas de demonstrarem os seus 

sentimentos. Riem intensamente se algo lhes agrada muito ou, rapidamente choram, ou 

fazem birras se algo lhes desagrada, ou não corresponde à sua vontade momentânea. 

É um grupo que reclama muita atenção dos adultos necessitando de se sentir aceite. 

Algumas crianças decoram pequenas canções e quase todas sabem os nomes uns dos 

outros, normalmente sabem quem falta e o nome dessas crianças. Aos poucos já 

conseguem perceber as rotinas diárias e a distinção das partes do dia. 

No que diz respeito ao domínio da linguagem, é notável, em algumas crianças, a 

evolução da linguagem e o interesse em interagir verbalmente e pronunciar palavras, 

tentando evocar pelo nome dos amigos e dos objetos. 

O grupo apresenta uma capacidade crescente para comunicar ou em usar a linguagem 

oral, sendo capaz de compreender pedidos ou ordens simples que impliquem uma 

determinada tarefa. Ao nível da expressão oral, existe alguma discrepância entre o 
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grupo, as crianças mais novas, encontram-se na fase da holófrase, ou seja, de uma 

única palavra, enquanto as crianças mais velhas já 

produzem pequenas frases relacionados com o seu meio envolvente, com as suas 

necessidades e gosto. Todos os dias surgem muitas palavras novas no vocabulário 

deste grupo. 

No que diz respeito à autonomia pessoal, a maioria das crianças colabora com 

o adulto ao vestir e despir as peças de roupa. Algumas delas já tentam abrir a torneira 

e colocam as mãos debaixo de água para lavar. Nos momentos de refeição, apenas 

algumas crianças necessitam do auxílio dos adultos. 

Relativamente ao controlo dos esfíncteres, neste momento nem todas as 

crianças vão à sanita, contudo apenas três crianças controlam os esfíncteres. 

 

1.3 Caraterização das famílias por idade dos pais e número de irmãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste grupo, a maioria dos pais tem idades compreendidas entre 35 e os 28 anos. 
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A maior parte das crianças deste grupo não tem irmãos. 

 

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. 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. 

 

1.5 Levantamento de recursos 

Para a concretização deste projeto serão necessários os seguintes recursos: 

Recursos Materiais:  

• Materiais de desgaste  

• Materiais lúdicos e audiovisuais como: livros, imagens, CDs, DVDs e 

computador  

 

Recursos Humanos:  

• Educadora de Infância  
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• Ajudante de Ação Educativa  

• Professora de Expressão Musical 

Físicos:  

• Sala de Atividades  

• Fraldário  

• CATL  

• Refeitório  

• WC  

• Recreio 

 

2 Operacionalização do projeto pedagógico 

 

O presente projeto pretende ser um guia orientador da ação educativa e pedagógica, a 

desenvolver no decurso do ano letivo 2022/2023 na Resposta Social Creche da 

Fundação Manuel Francisco Clérigo. Tem como objetivo promover o desenvolvimento 

global harmonioso das crianças, proporcionando-lhes experiências diversificadas que 

permitam que explorem diferentes áreas do conhecimento. Trata-se de um espaço onde 

é valorizada a individualidade de cada criança, incentivando a capacidade de 

relacionamento com o outro, com o grupo e com o meio envolvente, de forma a 

aumentar a sua autonomia, autoestima e autoconceito.  

Este Projeto Pedagógico cruzar-se-á, ao longo do ano letivo, com o Projeto Educativo 

da Instituição, com o tema “Crescer com Histórias”. 

 

2.1 Objetivos esperados  

Durante o processo de elaboração dos Planos Individuais foram traçados os objetivos a 

ter em conta durante o ano letivo.  
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OBJETIVOS  

 

➢ Área de 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; 

✓ 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 autocontrolar e autorregular (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 
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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 da Expressão e Comunicação 

• Domínio da 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; 

✓ 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; 
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• Domínio da Expressão 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; 

 

- Subdomínio da Dança 

✓ Escutar música com gosto e interesse; 

✓ Produzir ritmos distintos a partir do próprio corpo; 
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• Domínio da 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 da 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; 

✓ Reconhecer sinais e símbolos no contexto (i. e. identificar o sinal de 

stop, identificar o logotipo ou símbolo da caixa de cereais preferida); 

✓ Memorizar frases; 
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✓ 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 do 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 

 

Os temas gerais a serem trabalhados durante o ano são:  

• Estações do ano  

• Dia dos Sustos  

• Magusto  

• Dia do Pijama 

• Natal  

• Dia de Reis  

• Carnaval  

• Dia do Pai  
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• Dia da Mãe  

• Páscoa 

• Dia da Família 

• Dia da Árvore 

• As Cores 

• As Formas 

• A Casa 

• O Corpo 

• Os Animais 

 

Atividades / Estratégias: 

• Área de Formação Pessoal e Social 

✓ Diálogos de grupo  

✓ Incentivar a resolução autónoma de problemas  

✓ Reforço positivo  

✓ Visitas a outras respostas sociais  

✓ Incentivar a autonomia nos momentos de higiene e alimentação  

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

✓ Proporcionar momentos de interação e brincadeira com as crianças  

✓ Fazer chamada das crianças no início do dia  

✓ Canções com gestos  

✓ Estimular o contato afetivo com as outras crianças e adultos  

✓ Ajudar a criança a resolver pequenos conflitos entre pares apelando à compreensão  

✓ Incentivar a partilha; 

✓ Brincadeiras com “toque” (mimos e afetos)  
 

 

• Área da Expressão e Comunicação 

o Domínio da Educação Motora 

✓ Jogos motores diversos  

✓ Atividades motoras no recreio exterior  

✓ Danças com gestos (Só com as mãos, só com os pés, etc)  

✓ Imitação de animais  
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o Domínio da Educação Artística 

- Subdomínio Dramatização 

✓ Pedir à criança que imite os sons dos animais  

✓ Fazer jogo do espelho  

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

✓ Estimular o “faz de conta” 
 
 

- Subdomínio Artes Visuais 
 

✓ Desenho livre  

✓ Pintura com diferentes suportes e materiais  

✓ Pintura de animais com as mãos e com os pés  

✓ Digitinta  

✓ Construção de coroas  

✓ Construção de murais temáticos “As estações do Ano”  

✓ Modelação com massas de cores e plasticina  

✓ Rasgagem de papel 

✓ Culinária 

 

    - Subdomínio Música 

✓ Cantar canções  

✓ Ouvir sons e ritmos diferentes   

✓ Cantar canções com gestos  
 

   - Subdomínio Dança 

✓ Canções coreografadas 

 

o Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

✓ Exploração de histórias  

✓ Exploração de livros  
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✓ Incentivar a expressão oral  

✓ Jogos com sons  
 

o Domínio da Matemática 

✓ Contagem diária das crianças  

✓ Construção de jogos de encaixe  

✓ Contagem de objetos  
✓ Seriação 

✓ Sequências 

 
 

• Área do Conhecimento do Mundo 

✓ Explorar o espaço exterior  

✓ Visitas às outras respostas sociais  

✓ Brincadeira livre  

✓ Exploração dos materiais da sala  

 

3 Organização do ambiente educativo  

Na Creche o período diário de funcionamento é o seguinte: 

HORÁRIOS CRECHE 

Abertura 7H45 

Encerramento 19H 

 

As crianças poderão entrar na Creche até às 9:30 horas da manhã. 

A organização da Creche está obviamente dependente da satisfação das necessidades 

individuais da criança. Na Sala dos 2 Anos cada criança tem o seu horário que deve ser 

respeitado. 

Na Creche a rotina diária é muito importante para a criança, na medida em que lhe 

transmite segurança concedendo-lhe tempos referenciais. 
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Sala 2 Anos 

 

 

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. 

Assim, na organização do espaço pretende-se: 

- Que seja estimulante, limpo, acolhedor e ordenado; 

- Que tenha zonas diferenciadas para atividades de diferentes tipos; 

- Que atenda às caraterísticas de desenvolvimento das crianças; 

- Que responda aos interesses e gostos das crianças; 

- Que o espaço de jogo se possa modificar em função da atividade do momento; 

 

 

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 

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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No “Espaço” Creche (Sala 2 Anos) distinguem-se: 

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

sucesso na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

É um espaço com poucos obstáculos e está dividido em quatro áreas: a área dos 

jogos, área da Casinha de bonecas, área das histórias onde há um colchão também 

para conversas de grupo e área de trabalho, onde há uma mesa e várias cadeiras. Os 

jogos e brinquedos estão ao alcance das crianças, assim como os livros existentes na 

sala.  

Esta sala é também utilizada como espaço de repouso das crianças.  
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O WC destinado à higiene pessoal deste grupo é comum à sala de 1 ano e está 

equipado com lavatórios e sanitas de tamanho adequado, doseadores de sabonete e 

suportes de toalhetes de papel. 
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Tem ainda uma bancada para muda de fraldas com cacifos individuais identificados e 

uma cuba com chuveiro com água corrente quente e fria. 

 

 

  

 

 

 

 

 

A zona de circulação é o corredor da entrada que dá acesso a todas as salas de 

creche. Nesta zona existem cabides identificados para os pertences das crianças e um 

WC para os 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/armário de louça e talheres, 

mesas e cadeiras de tamanhos adequados às crianças. 
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O espaço exterior (recreio) destina-se a atividades ao ar livre. É um espaço 

exclusivamente utilizado pelas crianças da creche e está equipado com um escorrega 

labirinto, duas casas de bonecas e triciclos. 

 

4 Projetos e parcerias educativas  

As crianças da sala dos 2 Anos têm a atividade de Enriquecimento Curricular 

Expressão Musical. Esta atividade é dinamizada 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. 

 

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) 
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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 (contactos presenciais, telefónicos, caderneta de recados diários e 

na plataforma digital “Padlet”).).  

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. 

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. 

6.2 Ações de sensibilização/ informação  

 

Durante este ano letivo está prevista uma ação de formação dirigidas às famílias: será 

organizada pela equipa pedagógica em data ainda não determinada e o tema será 

escolhido em função dos interesses e necessidades das famílias demonstrados nas 

Fichas de Avaliação Diagnóstica. 

 

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 será operacionalizado através dos Planos de atividades semanais a serem 

elaborados ao longo de todo o ano letivo. 



Projeto Pedagógico de Sala  

Mod.21.21.v2  10/10/2017 

21 

9 Articulação com o Pré-Escolar 

 

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

sala como no Plano Anual de Atividades momentos de intercâmbio e convívio entre 

várias Respostas Sociais. 

Ao longo do ano prevê-se a realização de atividades em conjunto com a Sala dos 3 

Anos e a participação na atividade de Expressão Físico Motora deste grupo para 

promover a futura integração das crianças no Pré-escolar. 

 

10 Validação 

 

O presente Projeto Pedagógico entra em vigor na data da sua aprovação pela Diretora 

Pedagógica da Instituição. 

Data: ___________________________ 

 

A Diretora Pedagógica 

__________________________ 

(Sandra Rebelo) 

 

 

A Educadora de Infância 

____________________________ 

(Catarina Luís) 

 

 

A Ajudante de Ação Educativa 

___________________________ 

(Anabela Rodrigues) 


