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1 Perfil do Grupo 

1.1 Identificação do grupo 

O grupo da sala dos 5 Anos é constituído, à data deste projeto, por 15 crianças com 

idades compreendidas entre os 4 e os 5 anos. Há 6 crianças do sexo masculino e 9 do 

sexo feminino. 

 

À exceção de duas crianças, todas estas crianças já frequentaram a Instituição em anos 

anteriores. 

 

A adaptação das crianças à sala foi bastante tranquila.  

É um grupo de crianças ativas, que aderem com entusiasmo às atividades propostas. 

São interessadas, gostam de colaborar nas atividades e algumas já têm iniciativa para 

propor outras atividades. 

Têm boa relação com os adultos e têm um bom sentido de colaboração e partilha. São 

crianças que gostam de conversar e de partilhar novidades, no entanto, o grupo possui 

muitos elementos que ainda se dispersam nas conversas de grande grupo, sendo que 

a sua capacidade de atenção/concentração ainda é reduzida. 

Até à data demonstram ter dificuldade em interiorizar algumas regras da sala de 

atividades, embora já tenham interiorizado a rotina diária. Apresentam também alguma 

dificuldade em assumir a responsabilidade dos seus atos, culpando muitas vezes os 

seus pares pelos mesmos. 

Na sua maioria são crianças autónomas na resolução das suas necessidades diárias, 

no entanto algumas crianças ainda manifestam algumas dificuldades a este nível. 

A expressão plástica é uma área de grande interesse do grupo, adoram pintar, desenhar 

e criar. No entanto, denotam-se muitas dificuldades ao nível do recorte.  

O grupo tem preferência pela brincadeira livre. Gostam de ouvir histórias e de brincar 

no exterior. Ainda solicitam muito a atenção dos adultos nas atividades dirigidas. 

Importa referir que à data, existe no grupo uma criança que tem apoio em terapia da fala 

e psicomotricidade. 

 

1.2 Caraterização do grupo 

A adaptação do grupo tem sido bastante positiva, quer em relação aos adultos 

da sala, às outras crianças, ao espaço físico e às rotinas diárias, estando esta 

integração a decorrer dentro da normalidade. 

 

Neste momento, o grupo demonstra estabelecer uma relação de proximidade e 

sentido de confiança e segurança com os dois adultos da sala (educadora e ajudante).  

Com os pares, a relação também é muito positiva, na medida em que já 

existiam laços de proximidade entre as crianças. 
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A grande maioria das crianças demonstra interesse por atividades que envolvam o jogo 

simbólico e atividades de faz-de-conta (casinha), bem como atividades de expressão 

plástica. 

Também revelam uma grande procura pela área dos jogos de mesa (jogos calmos como 

puzzles, encaixes...) e pela área de jogos de chão (onde predominam legos, animais, 

pistas e carros). Apesar de gostarem da área dos jogos de mesa, verifica-se por parte 

de algumas crianças alguma dificuldade em levar cabo a consecução dos jogos. 

O grupo revela uma excelente implicação em atividades de expressão motora, não 

revelando até à data dificuldades assinaláveis ao nível das habilidades motoras de base. 

Importa referir que demonstra vontade em aprender e de partilhar novidades com os 

pares e com os adultos: colocam questões, respondem a questões colocadas 

apresentando algumas hipóteses.  

Há elementos do grupo que ainda demonstram uma grande preferência por atividades 

livres. 

Quanto às necessidades, as mais evidentes neste grupo são: - Aumento da capacidade 

de atenção/concentração de algumas crianças e do tempo de permanência nas 

atividades; - Promoção da autonomia e independência relativamente à higiene, 

alimentação e a arrumação; - Adoção de uma postura sentada correta nas atividades 

de mesa e refeitório; - Cumprimento das normas de funcionamento da sala definidas em 

grupo; - Aumento do nível de envolvimento nas tarefas e capacidade de persistirem na 

sua execução até ao fim; - Planeamento individual mais responsável durante o tempo 

de trabalho nas áreas, evitando que as crianças saltitem de área em área com 

demasiada frequência e sem arrumar; - Resolução autónoma e pacífica de pequenos 

conflitos entre crianças; - Diminuição do nível de ruído da sala, no decorrer das 

atividades (manter um ambiente calmo). 

 

1.3 Caraterização das famílias por faixa etária dos pais e número de irmãos 

 

7%

67%

26%

Idade dos Pais

20 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 50 anos
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No grupo de crianças da Sala dos cinco anos a maioria dos pais têm idades 

compreendidas entre os 30 e os 39 anos. 

 

A maioria das crianças deste grupo têm apenas um irmão. 

1.4 Identificação dos interesses e motivações  

O grupo de crianças da sala dos 5 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: 

Humanos: 

• Educadora de Infância 

• Ajudante de Ação Educativa 

• Grupo de crianças 

• Encarregados de Educação 

• Familiares das crianças 

• Membros da comunidade educativa 

Materiais: 

• Material Didático 

• Material de Desgaste 

• Material Reciclável 

• Computador 

• Máquina Fotográfica 

• Projetor de Vídeo 

• Televisão 

32%

50%

6%
0%

6%

6%

Número de imãos

Sem irmãos 1 irmão 2 irmãos

3 irmãos 4 irmãos 5 irmãos
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Físicos: 

• Sala de Atividades 

• Recreio Exterior com equipamento 

 

2 Operacionalização do projeto curricular 

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

a ter em conta durante o ano letivo.  

 

• Área de Formação Pessoal e Social 

 Reconhecer a sua identidade cultural e social 

 Identificar outros membros da família 

 Expressar as suas necessidades, emoções e sentimentos de forma 

adequada 

 Demonstrar confiança em experimentar atividades novas, propor ideias 

e falar num grupo que lhe é familiar 

 Realizar, sem ajuda, tarefas indispensáveis à vida do dia a dia 

 Identificar e reconhecer os momentos da rotina diária e a sua sucessão 

 Responsabilizar-se pelo cumprimento da tarefas e atividades que lhe 

são propostas, executando-as de forma autónoma 

 Escolher as atividades que pretende realizar e procura os recursos 

disponíveis para as levar a cabo 

 Participar nas conversas de grupo e esperar pela sua vez para intervir 

 Manifestar curiosidade pelo mundo que a rodeia e fazendo questões 

sobre o que observa 

 Revelar interesse e gosto por aprender 

 Conhecer e praticar normas básicas de segurança e cuidados de saúde 

e higiene 

 Manifestar as suas opiniões  

 Expressar as suas ideias para encontrar respostas e resolver pequenos 

problemas 

 Aceitar pequenas frustrações e insucessos 

 Partilhar brinquedos e outros materiais com colegas 

 Brincar em cooperação com outras crianças 

 Demonstrar comportamentos de apoio e entreajuda 

 Partilhar ideias, perspetivas e saberes, reconhecendo o contributo dos 

outros 

 Cooperar em pequenos projetos individuais e coletivos 

 Avaliar os seus comportamentos, ações e trabalhos e os dos colegas 

 Contribuir para a elaboração de regras em grupo e procurar cumpri-las 

 Conseguir resolver pequenos conflitos sem a intervenção do adulto 

 Manifestar atitudes e comportamentos de conservação da natureza e 

ambiente 

 Identificar algumas manifestações de património artístico e cultural 

 Manifestar respeito pelas culturas e valores dos outros 

 Reconhecer a diversidade humana e respeitar as suas diferenças 
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• Área da Expressão/Comunicação 

Domínio da Educação Motora 

 Controlar diferentes formas de deslocação 

 Demonstrar interesse em participar em atividades para desenvolver 

novas habilidades motoras 

 Ter noção de lateralidade 

 Demonstrar destreza na motricidade fina 

 Manipular uma bola com destreza 

 Praticar jogos motores cumprindo as suas regras e caraterísticas 

 

Domínio da Educação Artística 

 Subdomínio das Artes Visuais 

 Fazer representações e criar objetos tridimensionais  

 Pintar e desenhar com muitos detalhes 

 Descrever o que vê em diferentes formas visuais 

 Produzir composições plásticas a partir de temas reais ou imaginários 

 Comparar formas diversificadas de representação da figura humana 

 Reproduzir plasticamente a figura humana integrada em diferentes 

cenas do quotidiano 

 Manifestar preocupação com a apresentação dos seus trabalhos 

 Apreciar as suas produções e as dos outros e emitir opinião 

 

      Subdomínio da Música 

 Cantar segundo várias intensidades e produzir diversos timbres de voz 

 Reproduzir motivos rítmicos utilizando a voz, corpo ou instrumentos de 

percussão 

 Reproduzir motivos melódicos associados a canções 

 Memorizar canções 

 Interpretar canções de estilos diversos 

 Explorar as potencialidades da voz 

 Improvisar ambientes sonoros 

 Decidir sobre interpretação musical ou corporal de uma canção 

 Reconhecer auditivamente sons corporais, do meio ambiente ou 

urbano 

 Comentar a música que ouve ou interpreta 

 Reconhecer auditivamente um repertório 

 Recolher, organizar e partilhar informação sobre práticas musicais de 

diferentes culturas 

      Subdomínio da Dança 
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 Utilizar percussão corporal e instrumentos musicais diferentes 

 Sincronizar o movimento do corpo com o ritmo da música 

 

      Subdomínio da Dramatização 

 Interagir com os outros em atividades de faz de conta 

 Expressar-se através da linguagem corporal e verbal 

 Inventar personagens e situações  

 Reconhecer o teatro como prática artística  

 Comentar os espetáculos a que assiste 

 Pesquisar informação sobre teatro 

 Participar em práticas de faz de conta 

 Nomear diferentes funções do processo de criação teatral 

 Reconhecer a utilização do espaço com finalidade cénica 

 Recriar experiências do quotidiano 

 

 

Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

 Reconhecer algumas palavras escritas do seu quotidiano 

 Saber isolar uma letra 

 Conhecer algumas letras 

 Usar diversos instrumentos de escrita 

 Escrever o seu nome 

 Produzir escrita silábica 

 Saber pegar num livro e folheá-lo 

 Saber que a escrita e os desenhos transmitem informação 

 Conhecer o sentido direcional da escrita 

 Atribuir significado à escrita em contexto 

 Saber orientar um rótulo sem desenhos 

 Distinguir letras de números 

 Antecipar acontecimentos numa narrativa através de ilustrações 

 Identificar e produzir letras maiúsculas e minúsculas 

 Fazer perguntas e responder, demonstrando que compreendeu a 

informação transmitida oralmente 

 Questionar para obter informação sobre algo que lhe interessa 

 Relatar e recriar experiências e papéis 

 Recontar narrativas ouvidas 

 Descrever pessoas, objetos e ações 

 Ter um discurso coerente 

 Iniciar o diálogo 

 Usar palavras que aprendeu recentemente 

 Recitar poemas, rimas e canções 

 

Domínio da Matemática 

 Contar quantos objetos tem uma dada propriedade 

 Enumerar e utilizar os nomes dos números em contextos familiares 
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 Reconhecer os números como identificação do número de objetos de 

um conjunto 

 Reconhecer sem contagem o número de objetos de um conjunto (até 6) 

 Reconhecer os números de 1 a 10 

 Nomear e identificar formas geométricas 

 Compreender que os nomes das figuras se aplicam independentemente 

da sua posição ou tamanho 

 Descrever objetos do seu meio ambiente utilizando o nome das figuras 

geométricas 

 Classificar, seriar, ordenar segundo forma, cor, espessura, textura, etc 

 Realizar operações de adição e subtração 

 Resolver problemas específicos oralmente ou por desenhos 

 Interpretar dados apresentados em tabelas de duas entradas e 

pictogramas simples 

 

• Área do Conhecimento do Mundo 

 Ter noções espaciais básicas a partir da sua perspetiva como 

observador 

 Conseguir localizar espaços que lhe são familiares associando-os às 

suas finalidades 

 Reconhecer uma planta simplificada como representação de uma 

realidade 

 Reconhecer elementos conhecidos numa fotografia 

 Conseguir descrever itinerários diários 

 Reconhecer diferentes representações da Terra e identificar alguns 

lugares da mesma 

 Conseguir distinguir unidades de tempo básicas 

 Nomear, ordenar e estabelecer sequência de diferentes momentos da 

rotina diária e momentos pessoais 

 Identificar diferenças e semelhanças de meios ao longo de tempos 

diferentes 

 Representar lugares reais e/ou imaginários descrevendo-os oralmente 

 Identificar elementos do ambiente natural e social 

 Formular questões sobre lugares, acontecimentos que observa no seu 

quotidiano 

 Estabelecer semelhanças e diferenças entre materiais e objetos 

 Classificar materiais em grandes grupos relacionando-os a determinada 

função ou uso 

 Identificar a origem de determinado bem ou material de uso corrente 

 Identificar comportamentos distintos, tanto físicos como químicos, de 

materiais 

 Identificar, designar e localizar corretamente diferentes partes externas 

do corpo e reconhecer a sua identidade sexual 

 Identificar-se 

 Reconhecer que o ser humano tem necessidades fisiológicas, de 

segurança, de estima e de autorrealização, explicando semelhanças e 
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diferenças entre estas necessidades humanas e as dos outros sers 

vivos 

 Identificar mudanças nos processos de crescimento dos seres vivos em 

geral 

 Verificar caraterísticas próprias e únicas dos animais agrupando-os 

segundo vários critérios 

 Comparar o processo de germinação de sementes e o crescimento de 

plantas 

 Identificar algumas profissões e serviços do meio 

 Reconstruir registos acerca de situações do presente e do passado 

pessoal, local ou outro 

 Antecipar ações simples para o seu futuro próximo e distante 

 Identificar informações sobre o passado expressas em linguagens 

diversas 

 Ordenar acontecimentos, relatos ou imagens com sequência temporal 

 Situar-se socialmente numa família e também noutros grupos sociais 

 Descrever a importância da separação dos resíduos sólidos 

domésticos, identificando os materiais e colocando em cada um dos 

ecopontos 

 Preocupar-se com preservação da natureza e do ambiente indicando 

práticas adequadas 

 Identificar sequências de ciclos de vida diferentes relacionados com a 

sua vida diária 

 Usar e justificar algumas razões de práticas de higiene corporal, 

alimentar, de saúde e segurança 

 Reconhecer a diversidade de caraterísticas e hábitos de outra pessoas 

e grupos, manifestando atitudes de respeito pela diversidade 

 Explorar livremente jogos e outras atividades lúdicas disponibilizadas 

pelo educador 

 Categorizar e agrupar informação necessária em recursos digitais 

 Identificar as tecnologias como meios que favorecem a comunicação e 

o fortalecimento de relações de reciprocidade com outras pessoas 

 Representar acontecimentos e experiências da vida quotidiana ou 

situações imaginadas 

 Participar na definição de regras, comportamentos e atitudes a adotar 

relativamente ao uso de equipamentos e ferramentas digitais 

 Cuidar e responsabilizar-se pela utilização de equipamentos e 

ferramentas digitais 

 

 

2.1 Competências de referência da faixa etária 

A criança de cinco anos tem caraterísticas próprias, as quais se devem respeitar 

ajudando-a no desenvolvimento harmonioso de todas as suas faculdades. 

Algumas das caraterísticas da criança na faixa etária dos cinco aos seis anos: 
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Desenvolvimento Motor 

• Escreve letras maiúsculas, grandes isoladas, em qualquer sítio do papel 

• Anda numa trave para a frente, para trás, e para os lados sem se desequilibrar 

• Salta 

• Anda de baloiço, iniciando e mantendo o movimento 

• Estende os dedos, tocando com o polegar em cada um 

• Copia letras minúsculas 

• Sobe escadas de um escorrega de 3m de altura para deslizar 

• Controla lançamentos e batimentos de bola 

• Pinta sem quase sair dos contornos 

• Recorta desenhos de revistas ou catálogos, sem sair dos contornos, mais do 

que 5mm 

• Utiliza o afia 

• Copia desenhos complexos 

• Rasga o papel à volta de desenhos simples 

• Dobra um quadrado de papel duas vezes 

• Apanha no ar uma bola macia  

• Anda de bicicleta 

• Anda ou brinca numa piscina com água pela cintura 

• Guia um carro acionado com o pé 

• Salta e anda à roda sobre um pé 

• Escreve o nome num papel usando as linhas 

• Salta da altura de 40 cm e cai sobre a sola dos pés 

• Fica sobre um pé sem apoio, com os olhos fechados durante 10 segundos 

• Fica suspenso durante 10 segundos, duma barra horizontal aguentando o peso 

do corpo com os braços 

 

Desenvolvimento da Linguagem 

• Aponta para "alguns", "muitos" e "vários" 

• Diz a morada 

• Diz o número de telefone 

• Aponta para o grupo que tem "mais", "menos" e "poucos" 

• Conta anedotas simples 

• Relata experiências diárias 
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• Descreve a localização ou movimento usado (através de, pelo, desde, até, por 

cima de) 

• Responde a perguntas com "porquê?” dando uma explicação 

• Põe por ordem e conta uma história com 3-5 cartões 

• Define palavras 

• Responde a (diz-me o oposto/contrário de) 

• Responde a perguntas do tipo "o que é que acontece se.../ deixares cair um 

ovo) 

• Emprega "ontem" e "amanhã” corretamente 

• Pergunta o significado de palavras novas ou que não se usam muito 

frequentemente. 

 

 

Socialização 

• Exprime os seus sentimentos 

• Colabora numa atividade com outras crianças 4/5 sem supervisão do adulto 

• Explica a outros as regras de um jogo ou de uma atividade 

• Brinca desempenhando um papel de adulto 

• Participa numa conversa durante as refeições 

• Cumpre as regras de um jogo de raciocínio verbal tal como as adivinhas 

• Consola os amigos quando estes estão tristes ou aflitos 

• Escolhe os amigos 

• Concebe e faz construções, usando ferramentas simples  

• Fixa metas a si próprio e realiza os objetivos que se propõe 

• Representa partes de uma história, desempenhando um papel ou utilizando 

fantoches 

 

Autonomia 

• É responsável por uma tarefa doméstica semanal e executa-a quando se lhe 

pede 

• Escolhe a roupa adequada à temperatura e ocasião 

• Sem ter de ser avisada, detém-se na borda do passeio, olha para os dois lados 

e atravessa 

• Serve-se sozinha à mesa e passa a travessa 
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• É responsável por uma tarefa doméstica diária 

• Vai sozinha para a escola, até ao parque ou à loja, desde que fiquem perto de 

casa 

• Corta alimentos moles com a faca 

• Num lugar público encontra os sanitários correspondente ao seu sexo 

• Consegue abrir um pacote de leite ¼ ou iogurte 

• Pega, transporta e poisa na mesa o tabuleiro com os alimentos 

• Dá laços no capuz ou sapatos 

• Põe o cinto de segurança no automóvel 

 

Cognição 

• Conta até 20 objetos e diz quantos são ao todo 

• Identifica e nomeia os números até 10 

• Designa a direita e a esquerda de si própria 

• Diz as letras do alfabeto por ordem 

• Escreve o seu nome 

• Nomeia 5 letras do alfabeto 

• Dispõe objetos numa sequência de larguras e de comprimentos 

• Nomeia letras maiúsculas do alfabeto 

• Ordena numa sequência correta os números de 1 a 10 

• Nomeia posições de pessoas ou objetos ; o 1º, o 2º e o 3º 

• Nomeia letras minúsculas do alfabeto 

• Emparelha letras maiúsculas com letras minúsculas 

• Aponta para números, quando nomeados (de 1 a 25) 

• Copia um losango 

• Completa labirintos simples 

• Enumera, por ordem, os dias da semana 

• Faz somas e subtrações de combinações de números até 3 

• Diz o mês e o dia do seu aniversário 

• Reconhece até 10 palavras escritas 

• Perante uma atividade comum é capaz de antecipar o que vai acontecer a 

seguir 

• Conta de cor de 1 a 100. 
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2.2 Estratégias e metodologias a implementar 

Atividades / Estratégias: 

• Área de Formação Pessoal e Social 

 Responsabilização das crianças para a arrumação da sala; 

 Organização/arrumação dos materiais; 

 Compreensão e realização das rotinas; 

 Aprender a falar na sua vez; 

 Realização atividades de grupo; 

 Diálogos coletivos; 

 Fazer a higiene autonomamente; 

 Saber comportar-se à mesa; 

 Reuniões de avaliação de comportamento; 

 Cidadania; 

 Solidariedade; 

 Cooperação; 

 Aceitar a diferença; 

 As emoções; 

 

• Área de Expressão/Comunicação  

 Ouvir histórias; 

 Dramatizações com fantoches; 

 Dramatizações de histórias; 

 Jogos motores (saltar, correr, baloiçar, deslizar, saltar obstáculos, saltar 

a pés juntos,…); 

 Jogos de imitação; 

 Usar o corpo como instrumento rítmico; 

 Fazer enfiamentos; 

 Manipulação de diversos objetos; 

 Acompanhar canções com gestos (sons longos, sons curtos); 

 Exploração e identificação de sons; 

 Canções; 

 Aprender canções relacionadas com épocas em vivência no momento; 

 Tocar instrumentos musicais; 

 Jogos musicais; 

 Danças; 

 Pintura (várias técnicas); 

 Modelagem; 

 Picotagem; 

 Recorte; 

 Colagem; 

 Exploração de diversos materiais e utensílios; 

 Registos; 

 Exploração de livros, revistas, jornais; 

 Interpretação de imagens e gravuras; 

 Leitura de imagens; 

 Rimas, lengalengas, trava línguas; 

 Grafismos; 
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 Escrita do nome; 

 Saber isolar uma letra; 

 Reconhecimento de algumas palavras escritas; 

 Reprodução de algumas palavras; 

 Identificação de algumas letras; 

 Construção de sílabas; 

 Reconhecimento o sentido da escrita; 

 Letras maiúsculas/minúsculas; 

 Jogos silábicos; 

 Abecedário; 

 Novo vocabulário; 

 Calendário; 

 Mapa de presenças; 

 Contagem das crianças ausentes; 

 Tabelas de dupla entrada; 

 Dias da semana; 

 Estações do ano; 

 Puzzles; 

 Dominós; 

 Lego; 

 Blocos lógicos; 

 Contar até 20; 

 Reconhecer números até 20; 

 Fazer pequenas operações de somar e subtrair; 

 Formas geométricas; 

 Fichas de trabalho; 

 Classificação, seriação e contagem de objetos; 

 Agrupar e fazer correspondências de objetos; 

 Noções espaciais; 

 Noções de volume, peso e tamanho; 

 

 

 

• Área do Conhecimento do Mundo 

 Noção do próprio corpo; 

 Corpo humano  

 Alimentação; 

 Higiene; 

 Segurança; 

 Prevenção rodoviária; 

 Comemoração de datas e épocas festivas (Dia dos Sustos, Natal, Reis, 

Carnaval, Dia do Pai e da Mãe, Carnaval, Páscoa, Dia da Criança, …) 

 Estações do ano; 

 Meio ambiente; 

 Animais; 

 Plantas; 

 Meios de comunicação; 
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 Meios de Transporte; 

 O nosso planeta e o nosso país; 

 As tradições e as culturas; 

 Família; 

 O Espaço; 

 Utilização do computador; 

 Jogos educativos; 

 Manipulação do rato; 

Na sala o principal objetivo são as aprendizagens irem de encontro às necessidades e 

interesses do grupo de crianças. Assim, pretende-se sustentar a prática pedagógica 

com uma metodologia eclética, baseada nas caraterísticas mais marcantes da 

educação pré-escolar, como fundo as Orientações Curriculares e Metas de 

Aprendizagem e as diferentes abordagens pedagógicas. 

 

3 Organização do ambiente educativo  

No Pré Escolar o período diário de funcionamento é dividido da seguinte forma: 

HORÁRIOS 

Componente de Apoio à Família Componente Letiva 

8H00 às 9H00 9H00 ao 12H00m 

12H00m à 13H30 13H30 às 15H30m 

15H30m às 18H30m  

 

As crianças deverão dar entrada no Pré-escolar até às 9 horas da manhã. 

As rotinas oferecem uma estrutura bastante organizada para os acontecimentos diários, 

estrutura essa, que define o que as crianças vão fazer, a forma como o fazem, como 

utilizam o espaço e o tipo de interações que estabelecem com os amigos da sala e 

também com os adultos, durante períodos de tempo específicos. 

As rotinas diárias estabelecidas na sala são momentos educativos por excelência. Elas 

estabelecem segurança e estabilidade à criança pelo simples facto de serem vividas 

com tanta intensidade. Neste sentido, o papel da educadora é fundamental, encorajando 

e guiando as aprendizagens, assegurando, acima de tudo, a estabilidade das crianças, 

assim como criando oportunidades para elas desenvolverem e exprimirem as suas 

capacidades. 

 

 

 



Projeto Curricular de Grupo  

Mod.21.22.v3  12/10/2020 

17 

Sala 5 Anos 

 

 

O “espaço” do pré-escolar foi organizado de modo a proporcionar às crianças conforto 

e bem-estar e, ao mesmo tempo, a oferecer-lhes amplas oportunidades de 

aprendizagem ativa. 

Neste espaço as crianças realizam as suas aprendizagens para a vida, integradas num 

ambiente que proporciona o seu desenvolvimento integral de acordo com as diferentes 

áreas e Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar. 

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 do jogo se possa modificar em função da atividade do momento; 

 

O grupo de crianças dos 5 anos tem ao seu dispor os seguintes espaços: 

• Sala de Atividades – sala destinada ao desenvolvimento das atividades lúdico-

pedagógicas e permanência para o grupo etário dos 5 anos. Esta sala está 

equipada com material necessário para promover o desenvolvimento global das 

crianças. 

Dispões de sistema de obscurecimento parcial e total. Tem iluminação e 

arejamento naturais, bem como aquecimento adequado. 

Está organizada por áreas pedagógicas, de acordo com os interesses e 

necessidades das crianças. 

 

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Manhã 

8H00 Abertura  

Entrada das crianças 

8H45 Reforço alimentar 

Momento de higiene 

9H00 Início das atividades 

orientadas 

11H45 Momento de Higiene 

12H00 Almoço 

HORAS ROTINAS DIÁRIAS 

Tarde 

12H30 Atividades Livres 

13H30 Início das atividades 

orientadas 

16H00 Lanche 

16H30 Atividades livres 

18H00 Reforço alimentar 

18H30 Encerramento  
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Está organizada por áreas pedagógicas, de acordo com os interesses e 

necessidades das crianças. 

 

Área do “Faz de Conta” – “Casinha das Bonecas” 
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Área dos Jogos de Mesa  

 

 

 

 Área da Escrita/Leitura 
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Área da Expressão Plástica 

 

 

Área da Entrada 

 

No exterior da sala existem caixas onde as crianças todos os dias trocam de 

calçado à entrada da instituição.  

 

  

Existem ainda os cabides onde as crianças colocam os seus pertences. 
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 Casa de Banho – destinada à higiene pessoal das crianças da Sala dos 5 

anos. Está equipada com poliban com chuveiro de água corrente (fria/quente), 

lavatórios com tamanho adequado com água corrente, espelhos, sanitas de 

tamanho adequado, doseadores de sabonete e suportes de toalhetes 

individuais. Tanto as sanitas como os lavatórios estão identificados por cores 

diferentes de forma a que cada sala use equipamentos diferenciados para 

facilitar a desinfeção dos mesmos após a usa utilização. 
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• Refeitório – sala destinada aos momentos de almoço e lanche das crianças do 

Pré-escolar. Está equipada com bancadas de preparação dos pratos, armários 

de louça e talheres, mesas e cadeiras de tamanhos adequados às crianças. 

 

 

 

 
 

• Recreio (área exterior) – destina-se a atividades ao ar livre. Está equipado 

com estrutura com escorrega, baloiço de mola e jogos desenhados no chão. 

Tem um espaço coberto por um toldo e uma vasta área relvada devidamente 

protegida. 
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4 Projetos e parcerias educativas  

Devido à atual pandemia covid 19, todas as parcerias educativas foram suspensas e 

não têm data prevista para retomar.  

 

5 Previsão dos procedimentos de avaliação 

 

A avaliação das crianças é feita em quatro momentos: 

- Estado inicial (até um mês de frequência da criança) 

- Primeira avaliação em dezembro  

- Segunda avaliação em abril  

- Terceira avaliação em junho  

 

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 é indispensável para a articulação entre a escola e a família. Este ano 

devido à atual pandemia covid 19, daremos prioridade aos contactos telefónicos e por 

email. 

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.  

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  

 

Devido à atual pandemia covid 19, não estão previstas quaisquer ações de 

sensibilização. 
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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 

Este Projeto Curricular de Grupo será operacionalizado através dos Planos de 

Atividades de Sala a serem elaborados semanalmente durante todo o ano letivo. 

Durante este ano letivo e até indicações contrárias não iram decorrer atividades fora 

da Instituição. 

 

9 Articulação com o 1.º ciclo e CATL 

 

Devido à atual pandemia covid 19, todas as parcerias educativas foram suspensas e 

não têm data prevista para retomar.  

 

10 Validação 

 

O presente Projeto Curricular de Grupo 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) 
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A Ajudante de Ação Educativa 

______________________ 

(Nancy Roldão) 
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