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Introdução

A construção de um Projeto Curricular de Escola e, neste caso, da “De Mãos Dadas,
Associação de Solidariedade Social”, implica uma consciencialização e discussão dos
diferentes documentos legais.
Após a análise dos documentos, a Equipa Pedagógica discute e chega a um consenso
sobre o que pretende definir no seu currículo.
À semelhança do ano lectivo anterior iremos realizar a avaliação das aprendizagens e
competências ao nível da Creche e Pré-Escolar. Esta avaliação será o resultado do
empenhamento de toda a Equipa, quer ao nível de formação, quer ao nível da construção dos
instrumentos e técnicas de avaliação e do método de trabalho de cada Educador.
Este Projecto tentará dar resposta às seguintes questões:


“o quê, como e quando ensinar nesta escola?”



“o quê, como e quando avaliar nesta escola?”.

Pela boa experiência e feed-back positivo, por parte dos pais, a equipa pedagógica
decidiu manter este método de trabalho, assumindo-se como construtora do seu próprio
currículo.
Este currículo implica, necessariamente, uma união e harmonia na Equipa Pedagógica
e, simultaneamente, um envolvimento individual para a sua continuidade e complementaridade
na prática desenvolvida por cada Educador de Infância e Social e Auxiliar de Educação.
Todo este Projecto implica o envolvimento da Equipa não docente, uma vez que
participará na avaliação do processo final e irá igualmente desenvolver o currículo.
Ao longo destes dois últimos anos, verificou-se uma melhoria contínua e significativa
da qualidade dos serviços pedagógicos, proporcionados com a implementação da ISO 9001, o
que permite sistematizar todas as intenções descritas no projecto curricular de escola, em
vários documentos elaborados para o efeito.
Relativamente à valência de creche consideramos a necessidade de especificar as
intenções educativas, focalizando as necessidades das crianças em actividades mais
adequadas à faixa etária em questão.
No que se refere à valência de ATL, também houveram algumas alterações na
dinâmica de funcionamento do mesmo, proporcionando às crianças que o frequentam
experiências mais diversificadas na perspectiva de uma pedagogia da autonomia.
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I Fundamentação
O Projecto Curricular de Escola pretende ser a base de toda a intervenção educativa
dos docentes.
O projecto está adaptado ao contexto e ao meio em que está inserida a escola e reúne
as opções e intencionalidades de toda a equipa pedagógica no que diz respeito à organização
e gestão curricular, para que exista uma coerência na sua acção colectiva.
Numa primeira fase, com base na documentação legal em vigor e no Projecto
Educativo de Escola, a equipa discutiu e interpretou, chegando a um consenso do que se
pretende para a construção do currículo da “De Mãos Dadas”. Os documentos legais
analisados foram o Decreto-Lei 115A/98, a Lei 24/99, os Decretos-Lei 286/89, 6/01 e 209/02,
os despachos 338/93 e 30/01, o Currículo Nacional do Ensino Básico e as Orientações
Curriculares para a Educação Pré-escolar.
Numa segunda fase, apresentámos a estratégia global para a acção, onde foram
definidos os critérios gerais para a acção, para a selecção de conteúdos e avaliação das
crianças, as competências gerais, transversais e as específicas para cada Área de Conteúdo.
O Projecto Curricular de Escola irá permitir que cada educador construa o seu próprio
currículo em função do seu grupo de crianças e do contexto.
No seu essencial, o Projecto Curricular de Escola pretende dar resposta às questões “o
quê, como e quando ensinar nesta escola?” e “o quê, como e quando avaliar nesta escola?”.
Ao construir o Projecto Curricular de Sala, cada educador irá assumir as decisões
definidas em conjunto com os restantes docentes no Projecto Curricular de Escola, permitindolhe depois a diferenciação curricular.
A construção do Projecto Curricular de Escola deverá ser entendida como práxis, ou
seja, uma prática reflexiva em que os docentes e discentes irão interpretar e trabalhar ao longo
do ano.

1. Identificação do problema

Alguns problemas detectados em anos anteriores já foram colmatados, como por
exemplo, a ausência de hábitos de higiene. Neste caso o diálogo com as famílias e a proposta
de estratégias conseguiu resolver a situação.
Também conseguimos que os conflitos entre as crianças fossem resolvidos de forma
adequada, através de acções de formação, constantes diálogos com a criança e respectiva
família. As estratégias revelaram-se eficazes no acompanhamento, na resolução e mediação
destes conflitos. O papel do adulto foi determinante, pois o mesmo assumiu-se como
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orientador, companheiro e exemplar da criança, que por sua vez, mudou a sua atitude na
resolução dos seus problemas pessoais.
Constatámos uma crescente participação e envolvimento na rotina e vivências da vida
escolar das crianças por parte das famílias. As estratégias definidas e colocadas em prática
pela «De Mãos Dadas» ao longo destes últimos anos lectivos, foram eficazes: a actividade
«Vem Descobrir o Meu Mundo»; Reuniões de Pais com maior frequência e apelativas; a
criação do site, com espaços gerais e áreas reservadas para as famílias de cada sala;
facebook e envio de newsletter mensal e Exposições Finais de Ano.
Uma escola mais aberta resulta numa participação mais activa por parte das famílias e
comunidade. Contudo o trabalho desenvolvido a este nível terá necessariamente de ser
renovado.

A Equipa Pedagógica identificou e definiu outros problemas existentes na Instituição:



Ausência de hábitos de sono em casa, que alteram o comportamento e
desenvolvimento das crianças;



Não cumprimento do horário da manhã, prejudicando o desenvolvimento e o progresso
da criança, não permitindo à criança a partilha da sua expressão de conhecimentos,
interesses e motivações bem como a sua participação nos interesses comuns do
grupo;



Um aumento de famílias com problemas estruturais (divórcios, violência doméstica,
ritmos de vida profissionais e pessoais dos pais incompatível com as necessidades dos
filhos);



Em alguns casos verifica-se uma falta de continuidade em casa do trabalho
pedagógico realizado na escola.



Uma visível crise de valores na sociedade que se reflecte de alguma forma nas
atitudes e posturas das famílias e crianças. Assumem os seus direitos, contudo é
necessário o cumprimento dos deveres para com a Instituição aceitando o regulamento
interno, colaborando e participando na vida da escola.



As famílias demonstram dificuldades em colocar limites às crianças, dificultando o seu
desenvolvimento global e harmonioso face às contrariedades e frustrações ao longo da
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vida com as quais inevitavelmente se vão deparar. Educar é difícil, mas não podemos
deixar de acreditar na sua importância.



Uma necessidade de resposta social à comunidade envolvente, no sentido de lhes
proporcionar ocupação e qualificação.



Falta de tempo dos pais para estar com as crianças.

2. Finalidade e Estratégia
Após a identificação dos principais problemas nesta Instituição, pretendemos trabalhar
com as crianças e famílias das diferentes valências, mas em particular ao nível do pré-escolar,
definindo por isso um currículo que irá dar continuidade ao trabalho realizado até este
momento e ajudará toda a equipa pedagógica a trabalhar com um mesmo fim. A Creche com
um currículo próprio e o A.T.L. sem currículo, irão desenvolver o seu trabalho com base neste
Projecto Curricular e no Projecto Educativo de Escola.

3. Fundamentos do currículo
A Equipa Pedagógica da “De Mãos Dadas” desenvolve a sua prática através de um
currículo flexível e aberto centrado na criança e no educador, inspirado nas teorias do
construtivismo, onde o conhecimento é fruto da acção da criança e do educador sobre a
realidade e que é condicionado pelas suas características, do modelo sócio-crítico, na
metodologia de projecto que expomos em seguida.

3.1 Modelo de Intervenção Pedagógico-Didáctica
O carácter ético de toda a actividade educativa, reside na própria, que como toda a
actividade «prática» humana, a diferencia da actividade técnico-instrumental, encontrando o
seu valor no seu próprio sentido e não como mero instrumento ou meio para a obtenção de
objectivos extrínsecos. Em qualquer caso, a forma de levar a cabo uma acção, de desenvolver
uma tarefa, ou de organizar os intercâmbios entre as crianças, não pode ir contra os princípios
e valores que presidem à intencionalidade educativa. Os meios não podem ser considerados
independentemente dos fins, nem os fins tão pouco justificam os meios. São os valores e os
princípios e não os resultados que convertem um processo em educativo. Desta forma, a
educação é perspectivada como uma complexa prática social.
Diagnosticar os diferentes estados e movimentos da complexidade da dinâmica da
instituição, desde a perspectiva de quem intervém na mesma, elabora, experimenta, avalia e
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redefine os modos de intervenção em virtude dos princípios educativos que justificam e validam
a prática e a própria evolução individual e colectiva das crianças, é claramente um processo de
investigação no meio natural. Compreender a realidade, implica conhecê-la, questioná-la,
criticá-la, para desta forma, ser possível transformá-la. Este processo de transformação deve
caracterizar-se por ser aberto e divergente.
Perante o exposto, passemos então à apresentação do nosso modelo de intervenção
pedagógico-didáctica com que nos identificamos, denominado por paradigma sócio-crítico,
emancipador, democrático, participativo e reconstrutivo. Encontra os fundamentos para os seus
pressupostos em nomes como: Mollennhauer, Schaller, Klafki, Volpi, Santelli, Giroux,
Popkewitz.
Este modelo concebe que a natureza do conhecimento é crítica ou dialéctica, pois
resulta de uma inter-relação de diferentes pontos de vista de carácter subjectivo e de carácter
histórico e cultural, contexto onde estas inter-relações adquirem forma. Concebe a educação
como um processo de construção, o resultado de interacções entre os indivíduos que vivem em
sociedade, onde se respeitam os valores de cada indivíduo, assim, como a sua história e o
contexto de onde provém e, procura descobrir a sua riqueza.
Os defensores desta concepção acabam por delinear três pressupostos: A construção
social nasce num contexto histórico; A história não é neutral, livre de valores, mas está repleta
de significados; A educação está configurada de ideologias.
O papel que a ideologia desempenha neste paradigma é fundamental para entender as
construções que os sujeitos fazem da realidade educativa, isto é, a ideologia possibilita que os
sujeitos reconheçam o que existe, quem somos, o que é o mundo, a sociedade, os homens; o
bem e o mal; o possível e o impossível. Por conseguinte, a ideologia possui uma dupla função
neste processo, pois por um lado permite que reconheçamos quem somos por outro limita a
construção social que cada indivíduo faz da realidade educativa. Sendo que um dos principais
objectivos desta concepção é a busca da identidade de cada indivíduo.
Segundo Popkewitz, a função que a teoria sócio-crítica desempenha está relacionada
com a compreensão das relações entre os valores, interesses e acções, assim como com a
ideia de transformar o mundo e não se limitar simplesmente a descreve-lo. Dando principal
importância ao esclarecimento das bases em que assentam os pressupostos, que presidem as
relações

sociais

que

existem

e

que

permitem

progressivamente

o

processo

de

consciencialização do homem enquanto ser social e pessoal, com as suas vivências, a sua
história e as suas implicações no processo educativo.
Esta concepção de investigação pretende elaborar um discurso na prática e desde a
prática que possibilite a compreensão, a interpretação e a consciencialização das condições
que intervém no processo educativo, que favorecem ou não a prática educativa, com o intuito
de a emancipar e transformar.

De Mãos Dadas, Associação de Solidariedade Social

8

Projecto Curricular

O educador, segundo esta perspectiva assume-se como um investigador crítico, que
desempenha três funções fundamentais tais como: compreender - o que implica descrever a
realidade educativa e os factores que a formam, assim como deformam, manter e transformar
essa realidade; criticar - o que pressupõe examinar a legitimidade do consenso e as
actividades consideradas racionais em educação; educar - implica o desenvolvimento da
capacidade dos membros de uma determinada sociedade, o que pressupõe que esta se auto –
forme através da participação motivada em práticas educativas e em processos de tomada de
decisões que são livres e abertas.
O educador/investigador vai-se deparar com problemas reais no âmbito do social e não
com problemas teóricos, que reclamam uma solução conseguida através da acção e
investigação. Assim sendo, esta investigação é de carácter participativo, sendo necessária uma
definição conjunta dos problemas.
Por conseguinte o educador/investigador define-se assim como um teórico, um
observador, que não só observa o campo onde ocorre a investigação como intencionalmente o
transforma. Esta investigação é construída desde a prática, visando a sua transformação.
Implica que os investigadores não permaneçam à margem da investigação, tornando-se
necessário promover os processos de interacções entre o investigador e os sujeitos
investigados, o que possibilita uma participação conjunta neste processo, a formulação de
objectivos, a definição dos problemas. Sendo que o objecto de estudo é antes de mais um
sujeito, ele desempenha um papel fundamental neste processo, pois participa no
reconhecimento de problemas e nas estratégias para a sua resolução.
A investigação sob os pressupostos deste paradigma é uma concepção que não parte
de um plano pré-estabelecido, mas é antes um processo aberto dirigido por um investigador
que está equipado de condições que visam responder às necessidades educativas dos
sujeitos, neste processo a teoria não se impõe sobre os resultados obtidos, nem a prática
aparece solidificada, ambas interagem em todo o processo educativo.
A investigação à luz desta concepção implica uma investigação/acção, uma
metodologia própria e um trabalho em equipa. Por conseguinte, a construção da teoria implica
primeiro, um distanciamento, em segundo um compromisso dos educadores a respeitar as
pessoas com quem trabalham apesar de cada pessoa ser um ser social, individual e questionar
constantemente as metodologias utilizadas no processo educativo. Os educadores assumemse desta forma, profissionais críticos e reflexivos, que questionam constantemente a sua
prática pedagógica e a transformam através da sua intencionalidade educativa (práxis).
Poucas foram as limitações apontadas a esta concepção pois ela aponta para um
conflito de conhecimentos que visam aprendizagens significativas, isto é, só através da
resolução de conflitos cognitivos interiores, é que uma aprendizagem foi conseguida com
algum sucesso. Aborda o conhecimento através de uma dimensão interdisciplinar.
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3.2. Construtivismo
O construtivismo, quanto à sua origem e à forma como se modifica, é uma posição
epistemológica, e como tal, não se deve confundir com uma posição pedagógica.
Sendo o construtivismo uma posição epistemológica, assume a função de explicar
como se processa a construção do conhecimento no interior dos indivíduos.
Esta teoria assenta no princípio fundamental de que é o sujeito que constrói o seu
conhecimento e este não pode recebê-lo de outros. Esta construção é uma tarefa solitária, na
medida em que é o próprio sujeito que constrói o seu conhecimento e este processo realiza-se
no seu interior. Ainda assim, os outros desempenham um papel fundamental, pois podem e
devem facilitá-la, uma vez que, sem a sua ajuda, esta tarefa não é possível.
É importante referir e esclarecer que, do ponto de vista do construtivismo, uma coisa é
a construção que o sujeito realiza do conhecimento como processo que tem lugar no seu
interior e outra coisa são as condições que facilitam ou dificultam essa construção, e que estão
relacionadas com os factores externos ao sujeito.
Tendo em conta esta perspectiva, o construtivismo opõe-se às posições empiristas e
às posições inatistas. Isto é, no que diz respeito ao empirismo, o conhecimento não é uma
cópia da realidade mas sim, uma construção que o sujeito faz dessa realidade, o que não quer
dizer que, a mesma seja negligenciada, antes pelo contrário é uma determinante essencial do
conhecimento. No que se refere ao inatismo, as características dos sujeitos não são
determinantes para o conhecimento, ou seja as suas estruturas biológicas, as suas
capacidades preceptivas, a respostas a determinados estímulos, etc, tem um carácter
limitativo.
Em suma, podemos dizer que o construtivismo é uma posição interacionista, em que o
conhecimento é fruto da acção do sujeito sobre a realidade, que é condicionado pelas suas
características.
Sob o ponto de vista epistemológico a realidade e o sujeito constróem-se mutuamente
e em simultâneo. O sujeito e a realidade não se podem conceber um sem o outro.
Se o sujeito constrói o conhecimento e todo o conhecimento é o resultado da sua
actividade então, não se pode conhecer a realidade tal e qual ela é. A realidade existe e
podemo-nos referir a ela através da mediação do sujeito, ou seja, o sujeito percepciona a
realidade de acordo com as suas vivências. Podemos dizer então que a realidade é construída
pelo sujeito. Esta construção é possível porque o sujeito possui estruturas internas que lhe
permitem construir a realidade. Esta construção é possível quando o sujeito realiza
determinada acção e encontra resistências nessa acção.
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3.3. Pedagogia de Projecto

Segundo Bonvalot (1984), o projecto é “a passagem do desejo à intenção e da intenção
ao acto” (cit, por Clara Craveiro, 1997, pp. 77).
A partir desta definição, podemos concluir que o projecto é um acto demasiado
complexo, no sentido em que para a sua concretização, é necessário que o sujeito envolvido
seja capaz de planear, agir e avaliar, para que as suas intenções se transformem em acções.
Sendo a nossa maior preocupação formar cidadãos livres e solidários, capazes de se
integrarem numa sociedade em constante mudança, adoptamos o trabalho de projecto, como
uma pedagogia a utilizar com as crianças pois, desta forma, estamos a contribuir para o
desenvolvimento de diversas características, necessárias a qualquer ser humano, tais como:
capacidade para resolver problemas, responsabilidade, partilha, cooperação, tolerância,
aceitação de critica, etc.…
Ao partir para o projecto, as crianças comprometem-se consigo próprias e com os
outros, perante aquilo que planeiam – o trabalho de projecto “pode ser levado a cabo quer
individualmente, quer em grupo, quer por toda a classe” (Katz e tal, 1997, pp4). É criado um
sentido de comunidade, bem como um espírito de cooperação. Para E. Leite, M Malpique e M.
Santos, o trabalho de projecto é uma “metodologia assumida em grupo que pressupõe uma
grande implicação de todos os participantes” (cit, por Ministério da Educação, 1978, pp. 131).
O trabalho de projecto é bastante enriquecedor, na medida em que se deve tornar fonte
de aprendizagens, proporcionando a vivência de experiências e a aquisição de conhecimentos
novos e estruturantes para as crianças. Estes conhecimentos e experiências completam aquilo
que as crianças aprendem com a brincadeira espontânea.
Nesta pedagogia, valorizam-se os interesses e as experiências das crianças, no
sentido em que o tópico estudado no projecto emerge “do mundo que é familiar às crianças”
(Katz e tal, 1997, pp5). A questão colocada pelas crianças não surge em vão, está sempre
relacionada com as suas vivências e com o meio em que está inserida.
A pedagogia de projecto, permite às crianças desenvolverem diversas competências,
ou seja atitudes, conhecimentos e capacidades.
Ao trabalharem em grupo, as crianças adquirem certas atitudes, aprendem a cooperar
a partilhar ideias, aceitar as opiniões dos outros e a negociar.
Nos projectos, as crianças escrevem, recortam, pintam, calculam., etc., desenvolvendo
assim, capacidades.
As crianças adquirem conhecimentos, pois ao estudarem o tópico em questão, vão
descobrir novos conceitos e, eventualmente, corrigir conceitos errados que possuam.
Ao dialogar e investigar, a criança também adquire vocabulário novo e “enriquece-se o
significado de termos familiares” (Katz, 1997, pp. 154), passando a dominá-los, melhor.
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Para John Dewey (cit, por Ministério da Educação, 1998, pp. 131), a criança deve ter
sempre um papel activo na realização de aprendizagens e na construção de saberes, ou seja
deve aprender fazendo.
A criança é tida como um ser “competente e capaz” (Ministério da educação, 1998, pp.
135). O trabalho de projecto “pressupõe uma criança que possa ser cada vez mais autónoma e
capaz de gerir o seu próprio processo de aprendizagem” (Ministério da Educação, 1998, pp.
133). Assim, no decorrer do trabalho de projecto, é a criança que faz as principais escolhas,
com sejam o tópico a estudar, os momentos, os locais e companheiros de trabalho.
A criança é vista também “como investigador nato, motivado para a pesquisa e para a
resolução de problemas” (Ministério da Educação, 1998, pp. 133). A criança faz pesquisas para
dar resposta aos seus próprios problemas.
Relativamente ao papel do educador ele “é o companheiro mais experimentado, o guia,
mas que também parte com a criança à descoberta” (Ministério da Educação, 1998, pp. 145).
O educador é visto como um guia, um orientador de todo o processo de aprendizagem, dá
sugestões, explora vivências, no sentido de enriquecer o projecto.
O educador deve estar atento às necessidades de todas as crianças e ajudá-las a
superar todas as dificuldades que, eventualmente possam existir, e deve estar sempre atento e
disponível. “Crianças e educadores são construtores de saberes e novos saberes. Assim, os
adultos valorizam o erro, a incerteza, a dúvida criadora. Não evitam o conflito cognitivo, antes o
incorporam e integram” (Ministério da Educação, 1998, pp. 145)

Fases do projecto
O núcleo de educação pré-escolar do Ministério da Educação propõe quatro fases para
a elaboração do projecto:


Fase I - Definição do problema



Fase II - Planificação e lançamento do trabalho



Fase III - Execução



Fase IV - Avaliação/ Divulgação

Fase I – Definição do Problema
Na primeira fase do trabalho de projecto é precisamente sobre a colocação do
problema sobre o qual as crianças se vão debruçar.
O problema pode nascer de uma situação provocada, ou seja, o educador provoca as
crianças chamando a atenção para algo, ou de uma situação ocasional, algo que acontece
espontaneamente e captar o interesse das crianças.
No entanto, a motivação para o trabalho de projecto tem de ser sempre intrínseca.
Quando surge um assunto pelo qual as crianças mostram realmente interesse,
começando a colocar questões que demonstram vontade em saber mais sobre esse assunto,
então começa-se a delinear o projecto.
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Nesta fase, é importante que hajam momentos de partilha entre as crianças e o
educador, relativamente aquilo que já sabem sobre o tema a estudar e aquilo que gostariam de
pesquisar. O educador não deve dar resposta a todas as questões das crianças, mas sim
fomentar a pesquisa e a busca de soluções. O papel do educador é muito importante, uma vez
que funciona como moderador, pois ajuda as crianças a formular ideias, preocupa-se em tentar
fazer com que todas as crianças participem e dêem ideias, e ajuda as crianças a tomar
consciência das tarefas possíveis de realizar.
São as crianças que planeiam como vão dar resposta ao problema, prevendo as
tarefas necessárias. É uma fase de grande criatividade pois surgem ideias muito ricas por parte
das crianças, as ideias por elas propostas são tão importantes quanto as do educador e não
devem ser subestimadas por ele.
Nesta fase, o educador deve também estabelecer os objectivos pedagógicos e as
estratégias a utilizar, atendendo às ideias das crianças e sempre de forma flexível.

Fase II - Planificação e lançamento do trabalho
Nesta fase é necessário que as crianças actuem de forma mais concreta.
É neste momento que as crianças dividem tarefas, comprometendo-se perante o grupo
pelas tarefas que lhe competem. Pensam o material e os restantes recursos necessários (como
documentação), verificando o que já é preciso procurar, definem os momentos e os locais onde
as tarefas se vão desencadear. Esta reorganização do espaço e do tempo é muito importante,
pois permitirá que a realização das tarefas seja de maior qualidade.
É importante que as crianças prevejam o que vai acontecer de forma a organizar as
suas ideias.
O educador deve orientar todo o trabalho, deve planear os diferentes momentos de
actividades, bem como os de reflexão sobre as mesmas, podendo sugerir ideias e técnicas
para a sua execução.
O educador deve manter o entusiasmo das crianças, não devendo, forçá-las, no
sentido de tentar fazer com que as crianças continuem a trabalhar sobre algo que já perdeu o
interesse para elas.

Fase III - Execução
Nesta fase as crianças passam para a acção, na medida em que iniciam o processo de
pesquisa.
As crianças consultam livros, fazem visitas de estudo, pesquisas documentais,
entrevistas e outras actividades. As questões que desejam colocar são previamente
estabelecidas.
Todos os resultados das pesquisas efectuadas pelas crianças são registados através
de fotografias, desenhos e objectos, entre outros. As informações são afixadas na sala.

De Mãos Dadas, Associação de Solidariedade Social

13

Projecto Curricular

O educador deve proporcionar momentos de avaliação e reflexão sobre estes
trabalhos, de forma a tirarem conclusões todos juntos e proceder a modificações e adaptações
necessárias.
È importante que as crianças utilizem diversas formas de linguagem gráfica no
tratamento da informação, como por exemplo: desenhar; pintar; dramatizar; ler (ou pedir para
ler); aprender canções sobre o tema; entre outras actividades.
Fase IV – Avaliação/Divulgação
A avaliação no culminar do projecto é importante pois permite às crianças reflectir, não
só sobre a qualidade do produto, mas também sobre as vantagens que tiveram ao realizar o
projecto.
As crianças devem tomar consciência dos conhecimentos que foram adquirindo,
verificar se encontraram soluções para as questões que haviam colocado inicialmente. Devem
relembrar quais as tarefas que cada um realizou e qual o seu contributo ao longo do processo.
A divulgação do trabalho efectuado implica que seja feita pelas crianças uma síntese
de tudo aquilo que aprenderam. È necessário adaptar esta informação ao público alvo, isto é,
às pessoas a quem vai ser passada a informação. A criança deve perceber que o facto de pôr
em comum os seus conhecimentos pode ser útil para os outros.

Estas quatro fases estão interligadas e têm um carácter circular, ou seja, na fase de
execução podem surgir novas questões e, a partir daí, podemos ter que voltar à pergunta de
partida e colocar novas questões.
Assim, este processo implica flexibilidade, pois é susceptível de sofrer alterações no
seu desenrolar.

Para além dos fundamentos mencionados, gostaríamos de salientar que a equipa
pedagógica da “De Mãos Dadas”, encontra-se a Berta a outro tipo de modelos curriculares, tais
como: High Scoop, MEM, Régio Emília…, complementando assim, a nossa prática pedagógica,
que se encontra em constante crescimento, visando dar resposta ao contexto socio-educativo,
no qual estamos inseridos.

3.4. MEM
O Movimento da Escola Moderna (MEM) assenta num Projecto Democrático de
autoformação cooperada de docentes, que transefre, por analogia, essa estrutura para um
modelo de cooperação educativa nas escolas. (Niza, 1998:139)
Para os Educadores do MEM, a escola define-se como um espaço de iniciação às
práticas de cooperação, segundo esta perspectiva, as crianças devem criar com os seus
Educadores as condições materiais, afectivas e sociais para que, em comum, possam
organizar um ambiente institucional capaz de ajudar cada um a apropriar-se dos
conhecimentos, dos processos e dos valores morais e estéticos.
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Não existem ambientes em miniaturas, são utilizados materiais dos adultos, como por
exemplo uma área da carpintaria. A vida na sala decorre através da planificação conjunta e
participada, dos registos, nos projectos.
O dia a dia da sala é constituído por duas etapas de configuração distinta. As manhãs
centram-se fundamentalmente, no trabalho ou na actividade eleita pelas crianças, com o apoio
discreto e itinerante do educador. As tardes têm a forma de sessões plenárias de informação e
de actividade cultural, dinamizadas por convidados ou pelos Educadores.
A organização do dia desenrola-se, portanto, em nove momentos distintos:

1. Acolhimento
2. Planificação em conselho
3. Actividades e projectos
4. Pausa
5. Comunicações (de aprendizagens feitas)
6. Almoço
7. Actividades de recreio (canções, jogos tradicionais e movimento orientado)
8. Actividade cultural colectiva
9. Balanço em conselho

3.5. High Scope

O modelo curricular High – Scope defende que: o desenvolvimento se faz através da
acção e não da repetição; sendo o currículo promotor do desenvolvimento intelectual da
criança com vista à sua integração escolar. Tendo como ideia central do currículo: A
CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA PELA CRIANÇA, QUER AO NÍVEL INTELECTUAL QUER
AO NÍVEL MORAL.
Cujos pressupostos são:


O acto educativo tem como finalidade o desenvolvimento psicológico;



O educador como promotor do desenvolvimento psicológico apresenta tarefas e faz
perguntas respeitando sempre o estádio em que a criança se encontra, permitindo
assim que esta atinja o estádio seguinte;



As tarefas curriculares visam acelerar o desenvolvimento da criança;



Criação de uma rotina diária estável com base no ciclo planeamento – trabalho –
revisão;
Cabe ao educador proporcionar às crianças experiências várias e ajuda-las a pensar

sobre essas experiências através do uso de questões que suscitam a reflexão; o educador
deverá acompanhar o desenvolvimento da criança e lançar-lhe desafios. A rotina diária da sala
envolve tanto os adultos como as crianças no planeamento do que a criança vai fazer, na
execução das actividades e na reflexão do que foi feito.
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A função do educador é preparar o espaço, materiais e experiências,
permitindo que a criança auto – inicie a sua actividade.
Este Modelo Curricular condiciona toda a organização da estrutura espaço – temporal
da sala, uma vez que este modelo, não defende actividades pré-estruturadas como processo
de aprendizagem para as crianças. Não defende igualmente situações totalmente
desestruturadas em que o contributo principal são os acessos de energia da criança. Nem total
directividade do adulto, nem total espontaneidade da criança.
No contexto educacional High-Scope, a gestão do tempo nasce dos contributos
decisivos de ambos. Ela é primeiramente pensada pelo adulto e depois co-construida pela
criança que dela progressivamente se deve apropriar, tornando-se progressivamente
autónoma. A criança conhece a sequência estável dos acontecimentos e organiza-se cada vez
mais independente do adulto. A aprendizagem e o desenvolvimento constroem-se na riqueza
da experiência que o tempo possibilita. Assim a gestão do tempo diário deve contemplar
situações de jogo com outros (pequeno ou grande grupo) em ambientes diferenciados ao nível
das potencialidades que oferecem (a sala, o recreio, as saídas para a comunidade). A
segurança e independência pessoais, em conjugação com as possibilidades educacionais
diferenciadas de cada tempo, permitem escolhas, decisões, acções e diferentes tipos.
O Modelo Curricular High - Scope, remete para a Epistemologia genética de Piaget que
ao investigar a natureza do processo de construção do conhecimento se colocou numa
posição interaccionista (existe um processo colaborativo entre as estruturas do sujeito e as
estruturas do ambiente ou meio).
Neste contexto, o papel do adulto consiste em criar situações que desafiem o
pensamento actual da criança, provocando-lhe conflito cognitivo (no seu trabalho em criar
significados para o mundo) .Esse papel pode também descrever-se como um incentivador de
actividades para a resolução de problemas. O adulto pode incentivar ou estimular a resolução
de problemas. Existindo uma organização da actividade educacional em torno de «experiências
– chave», que abrangem várias áreas (Desenvolvimento Social; Representação; Linguagem;
Classificação, Seriação, Número, Espaço, Tempo, Movimento e Desenvolvimento Físico) das
aprendizagens, que constituem tal como as áreas de conteúdo das Orientações Curriculares,
um suporte para o trabalho a desenvolver com as crianças.
Neste modelo curricular, o

educador dispõe de dois instrumentos para exercer a sua

profissão: o PIP: Perfil de Implementação do Programa; e o COR: Registo de Observação da
Criança;
Estes instrumentos vão permitir analisar o que observou para tomar decisões, permitindo
apresentar novas propostas adequadas às necessidade da criança. Por conseguinte, podemos
afirmar que o currículo High - Scope e a sua respectiva construção partem de um
conhecimento real dos interesses, necessidades, competências e possibilidades da criança,
sempre sustentado teoricamente.
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3.6. Reggio Emilia

As crianças têm o direito de ter amigos, de outro modo não crescem muito bem. As
crianças têm o direito de viver em paz. Viver em paz significa estar bem, viver juntos, viver com
coisas que nos interessam, ter amigos, pensar em voar e sonhar... (Póster da escola de Diana,
em Reggio Emilia).
No currículo em Reggio Emilia as características, aptidões, necessidades e interesses
de cada criança individual são examinadas e monitorizadas por extensos registos e
documentações. Toda a equipa se encontram semanalmente para discutir e planear,
garantindo que o conhecimento detalhado de cada criança seja observado e compartilhado. Os
educadores apresentam objectivos gerais, mas não formulam os objectivos específicos para
cada projecto ou cada actividade de antemão. Juntamente com essas hipóteses formulam
objectivos flexíveis e adaptados às necessidades e interesses das crianças, os quais incluem
aqueles expressados por elas a qualquer momento durante o projecto, bem como aqueles que
os educadores inferem e trazem à medida que o trabalho avança – chamam-lhe currículo
emergente.
Portanto, o principal veículo didáctico implica a presença das crianças em projectos
envolventes de longa duração. O trabalho com projectos baseia-se em estudos aprofundados
sobre determinados tópicos, assumidos por pequenos grupos de crianças, visando ajudar as
crianças a extrair um sentido mais profundo e completo de eventos e fenómenos do seu próprio
ambiente e de aprendizagens que mereçam a sua atenção. Nos projectos as crianças são
encorajadas a tomarem decisões e a fazerem as suas próprias escolhas, geralmente em
cooperação com seus colegas sobre o trabalho a ser realizado, possibilitando aumentar a
confiança das crianças, com os seus próprios esforços e a sua disposição para aprender. As
crianças podem contribuir com os seus próprios conhecimentos e sugerir questões a serem
indagadas e linhas de investigação a seguir, podem assumir a liderança no planeamento,
assumir responsabilidades por observações específicas e por informações e artefactos
colectados.
O ambiente nesta abordagem é visto como algo que educa a criança, e portanto deve
ser flexível, deve passar por modificações frequentes pelas crianças e pelos educadores a fim
de permanecerem actualizado e sensível às suas necessidades de serem protagonistas na
construção do conhecimento.
As crianças expressam as suas ideias, os seus sentimentos, a sua imaginação, as
suas observações e o seu entendimento por meios de representações visuais, que podem
servir como base para hipóteses, discussões e argumentos, levando a observações adicionais
e a representações novas, onde a mente das crianças podem ser angajadas de maneiras
variadas na busca de um entendimento mais profundo do mundo familiar à sua volta.
As crianças usam os seus próprios desenhos para confeccionar murais em grupos,
esculturas, pinturas, etc., estas representações visuais são como recursos para um maior
aprofundamento do conhecimento sobre o tópico estudado. As linguagens visuais e gráficas

De Mãos Dadas, Associação de Solidariedade Social

17

Projecto Curricular

oferecem às crianças um modo para explorarem e expressarem entendimentos do mundo, as
artes visuais são integradas como linguagens adicionais disponíveis às crianças e não são
ensinadas como matéria, como disciplina.
Os educadores documentam sistematicamente o processo e os resultados do seu
trabalho com as crianças com o objectivo de oferecer às crianças uma memória concreta e
visível do que disseram e fizeram, a fim de servir como ponto de partida para os próximos
passos na aprendizagem. Oferece também uma ferramenta para pesquisas e uma chave para
melhoria e renovações contínuas e aos pais oferece informações detalhadas sobre o que
ocorre nas escolas. Esta documentação envolve o uso de slides, posters, gravações de vídeos
e registos das experiências das crianças.

4. Organização do ambiente educativo
Deveremos considerar, desde logo, que os objectos e materiais que motivam a criança
são essenciais para uma aprendizagem activa. A sala deve, por esse motivo, incluir uma
grande variedade de objectos que possam ser explorados pela criança.
Para além da variedade de objectos, o espaço – sala - deve ser dividido em áreas de
interesse bem definidas para que seja possível a criança escolher e tomar decisões para a
realização de uma determinada actividade.
O apoio dos adultos nas brincadeiras é fundamental, por isso, todas as áreas devem
ser acessíveis as crianças e aos adultos, uma vez que o apoio dos adultos contribui para a
segurança das crianças. Os objectos são colocados sempre nos mesmos locais para que as
crianças os encontrem com facilidade, mas também para que as crianças possam facilmente
colocá-los novamente no lugar.

Em seguida apresentamos pontos chave, ou linhas gerais para a organização do
espaço e dos materiais :



o espaço deve ser atraente;



deve estar dividido em áreas de interesse devidamente identificadas;



os materiais devem estar bem visíveis;



as áreas devem ser organizados de um modo prático;



os materiais devem ser atraentes e numerosos;



os materiais devem estar arrumados no final da brincadeira – ciclo encontra –
brinca – arruma;
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Como podem ser organizados os espaços;
Área da expressão plástica
Esta área deve ter tintas, lápis de carvão e de várias cores e papel diverso. Os
materiais devem ser diversificados e encontrar-se em boas condições de modo a promover ao
máximo a criatividade das crianças. Barcos, pedaços de papel colorido, tecidos, botões, cola,
revistas e materiais de desperdício podem ser outros materiais existentes.

Área das construções
As figuras humanas devem ser multirraciais e de ambos os sexos, podemos também
colocar nesta área figuras de animais e ou veículos de brincar, assim como legos grandes e
pequenos que permitam à criança construir uma cidade, uma torre, um prédio, etc...

Área dos livros (biblioteca)
Os livros devem ser o mais variado possível. Devem incluir e ilustrar diferentes raças e
etnias, grupos culturais, e estilos de vida. Os livros devem também incluir ilustrações de
situações familiares, de indivíduos de diferentes sexos e mesmo de pessoas com deficiências
para que a criança possa conhecer as diferentes realidades.

Área do faz-de-conta
A area do faz-de-conta deve ter instrumentos e utensílios de cozinha, bonecos de
diferentes raças, roupa do dia –a – dia e /ou referentes a algumas profissões da região ( batas,
fatos de macaco, aventais, etc.).

Área dos brinquedos / jogos
Esta área pode incluir puzzles de diferentes tipos que reflectem diferentes temáticas.

Todas as áreas devem estar organizadas de forma a que a criança encontre / arrume
com facilidade todos os materiais. Na área da expressão plástica , por exemplo, o material
pode estar em caixas de forma organizada, e estas devem ter rótulos que façam sentido para
as crianças, desenho, fotografia, fotocópia, etc...

Porquê organizar o espaço desta forma?
Para que as crianças se envolvam na aprendizagem activa. É difícil as crianças
envolverem-se e entusiasmarem-se com falta de material.
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Para as que as crianças tomem a iniciativa, as áreas são montadas de modo a que as
crianças possam ser iniciadoras, construturas e descobridoras de soluções, são elas que vão
buscar os materiais, são elas que descobrem e usam as coisas por elas mesmas o que
promove a independência e o sucesso.
Os adultos podem interagir, pois as áreas permitem ao adulto interagir com a criança,
as crianças têm o ambiente organizado, o que coloca de lado a função directiva do adulto e lhe
dá espaço para dar apoio as brincadeiras.

A Rotina diária
A rotina diária ajuda a criança a responder as seguintes questões; “ o que se passa
agora?”, “ o que vamos fazer a seguir?”, oferecendo-lhes uma sequência de acontecimentos
que elas podem seguir e compreender.
Também ajuda os adultos a organizarem o seu tempo com as crianças de forma a lhes
oferecerem experiências activas e motivadoras.
“ Neste sentido, a rotina diária são marcas de pegadas num caminho” ( Educar a
criança, pagina 224).
A rotina diária é a estrutura do dia a dia, não uma estrutura rigorosa, apenas divide o
dia em partes de tempo, mas não define pormenores. A rotina promove, pelo contrário, a
iniciativa da criança. Saber aquilo que a espera em cada parte do dia, ajuda a criança a
desenvolver um sentido de segurança e controlo, mantendo simultaneamente um equilíbrio
entre limites e liberdades.
A rotina deixa as crianças seguras facilitando a transição de casa para contextos
educativos, ao criar um sentido de pertença a uma comunidade. Na sala todos fazem planos,
todos têm tempo de trabalho, todos falam daquilo que querem.
Na rotina diária podemos ter em conta os seguintes segmentos temporais:

Planear/ Fazer/ Rever
Este bloco tripartido é o mais longo e mais intenso do dia. Está concebido por forma a
fortalecer os interesses naturais das crianças. Para planear, a criança inicia decidindo o que vai
fazer, partilhando essas ideias com o adulto. Para trabalhar, as crianças começam a fazer o
que escolheram com materiais apropriados. Enquanto trabalham, os adultos apoiam e prestam
atenção. Passados cerca de cinquenta minutos, as crianças arrumam e guardam os seus
projectos, acabados ou inacabados assim como os materiais utilizados.
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Para rever, as crianças reúnem com o adulto e partilham o que fizeram. Os adultos
ouvem com atenção e reflectem com as crianças, isto ajuda a criança a compreender e
desenvolver as suas próprias acções .

Os Instrumentos de Trabalho

Os instrumentos de trabalho são construídos pela educadora e pelas crianças. São
uma imagem de cada grupo, sendo por isso personalizados e essenciais para a autonomia do
grupo.
Destes instrumentos destacam-se:


Quadro de Presenças



Calendário mensal



Tarefas/responsabilidades



Presenças



Diário de Grupo

5. O Papel do Educador
Nos dias de hoje, o papel do Educador ganha cada vez mais relevância no
desenvolvimento da criança.
O Educador de Infância é assim o intermediário entre escola e família promovendo a
interacção entre ambos.
A afectividade continua a ser o ponto-chave para condições de trabalho favoráveis
entre Educador-criança-familia.
Sendo assim, para nós o papel ou função do Educador de Infância passa por:


Reflectir sobre as necessidades de cada criança para posteriormente planear
no contexto educativo;



Favorecer situações de cooperação entre as crianças;



Dar oportunidades de aprendizagem a todas as crianças;



Proporcionar o conhecimento construído pela criança;



Facilitar o desenvolvimento pessoal no contexto de aprendizagem;



Dar importância às questões emergentes do quotidiano;



Proporcionar um ambiente educativo e emocional favorável á criança;



Possuir um conhecimento alargado sobre o contexto familiar de cada criança;
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Desenvolver competências de forma a preparar as crianças para a sociedade
moderna;



Ser empreendedor, intuitivo e criativo;



Educar para o direito á diferença;



Promover a socialização e as relações interpessoais;



Promover

a

igualdade

de

oportunidades

através

de

aprendizagens

significativas;

6. O Trabalho em Equipa
“As competências importantes não estão contidas num indivíduo particular, mas
são facilmente partilhadas e melhoradas num contexto cooperante.”
(Renis Likert, 1967).
O trabalho em equipa é um processo interactivo, de aprendizagem pela acção que
implica um ambiente de apoio e respeito mútuo, que fomente o crescimento pessoal e
profissional de todos os agentes envolvidos no processo educativo.
Conscientes da importância e das vantagens do mesmo, privilegiamos um modelo de
intervenção pedagógico-didáctica, que estimula e possibilita o trabalho em equipa.
A colaboração inerente ao trabalho em equipa permite um reconhecimento, um sentido
de trabalho bem sucedido e um sentimento de pertença a um grupo de indivíduos que pensam
de forma semelhante. O que permite que cada membro da equipa valorize o facto de ter
colegas com objectivos curriculares semelhantes, com quem possam conversar e resolver
problemas.
A partilha de observações, de reflexões críticas, de resolução de problemas por parte
de todos os membros, permite a descoberta ou a reafirmação do sabor da aventura que é
aprender e ensinar. A motivação e vontade para aprender através de experiências partilhadas
e o desafio de expandir e melhorar aquilo que sabem, constituem uma aprendizagem colectiva,
um processo contínuo em constante evolução. Em conjunto os membros da equipa debatem o
currículo e os assuntos do trabalho em equipa e apreciam o processo permanente de gerar
novas ideias e estratégias.
O trabalho em equipa, implica a participação activa de todos os agentes educativos, em
que são delineados os objectivos comuns, para potenciar desta forma um crescimento
harmonioso e global de cada criança. Esta participação e colaboração assegura que todos os
agentes envolvidos no processo, trabalhem para o mesmo objectivo e sigam estratégias
semelhantes.
Uma equipa educativa que trabalha com crianças em idade pré-escolar é um pequeno
mas complexo sistema social, que têm como finalidade fomentar uma aprendizagem activa, em
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que a criança constrói o seu próprio conhecimento, através de aprendizagens significativas,
promovidas pela intencionalidade educativa da equipa.
O sucesso do trabalho em equipa só é possível quando são fomentadas relações de
apoio entre todos os membros através da comunicação aberta, do respeito pelas diferenças e
da paciência. Uma das principais vantagens das equipas produtivas é a capacidade de utilizar
as diferenças individuais dos seus membros, com o intuito de inovar e melhorar, em detrimento
de situações de conflitos interpessoais devido às mesmas.
A este processo de criação de relações apoiantes, de recolha de informação válida
sobre as crianças e criação de estratégias para apoiar o seu desenvolvimento, exige uma clara
consciência de como a equipa está funcionar. O que, implica a discussão permanente dos
papéis e das expectativas, da partilha de responsabilidades pelo funcionamento da equipa;
tomada de decisões curriculares enquanto grupo. Desta forma, a equipa questiona e reflecte
constantemente sobre várias questões: Como é que estamos, enquanto equipa? Que
expectativas temos nós próprios enquanto membros da equipa? Quem faz o quê?
Quando? Estamos a partilhar as responsabilidades de forma equitativa? Quais são os
nossos talentos, as nossas forças enquanto equipa? Em que medida estamos nós a
utilizar comunicação aberta? Partilhando a tomada de decisões? Em que medida é que
estamos a colaborar com o pessoal técnico de apoio, com os pais, e com os
administradores? Com a comunidade? Que limites comuns e expectativas pretendemos
estabelecer para as crianças?
Questionar e reflectir sobre estas questões é fundamental, contudo a equipa deve ter
presente que mais importante do que encontrar as respostas, é a discussão, o debate, a
comunicação aberta sobre as questões.
Ao reflectir sobre a importância e vantagens do trabalho em equipa, concluímos que
este tipo de trabalho realizado pelos adultos é também, para as crianças, um modelo de
interacção com os outros que se apoia em relações de cooperantes, resolução de problemas
construtiva e iniciativa pessoal.
A Equipa Pedagógica reúne semanalmente com a Coordenação Pedagógica para
debater e partilhar o trabalho desenvolvido com as crianças em cada sala, para organizar e
pensar actividades, para discutir a avaliação dos Projectos Educativo, Curricular de Escola e
Curricular de Sala.
Em cada sala, cada Educador reúne semanalmente com a(s) Auxiliar(es) de Acção
Educativa e a (s) Estagiária(s) e para além de, ao longo do dia, discutirem as reacções das
crianças, o trabalho desenvolvido e as atitudes da Equipa Pedagógica, avaliando, deste modo,
todo o processo educativo.
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II Desenho Curricular
Apresentaremos, em seguida, as Orientações Curriculares para a Educação PréEscolar e os respectivos objectivos, a função curricular de cada área de conteúdo, as
competências gerais e a respectiva operacionalização transversal e específica por área de
conteúdo.
Após este trabalho, cada Educador define ao nível do Projecto Curricular de Sala, as
competências a trabalhar para o seu grupo de crianças e respectiva avaliação.

1. Orientações curriculares para a Educação Pré-Escolar
“A Lei-Quadro da Educação pré-escolar estabelece como princípio geral que a
educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de
educação ao longo da vida, sendo complementar da acção educativa da família,
com a qual deve estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o
desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na
sociedade como ser autónomo, livre e solidário.”
(Ministério da Educação, 1997, p. 15)

Do princípio acima mencionado estão subjacentes os objectivos gerais definidos para a
educação pré-escolar:

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de
vida democrática, numa perspectiva de educação para a cidadania;
b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela
pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da
sociedade;
c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da
aprendizagem;
d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características
individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e
diferenciadas;
e) Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como
meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do
mundo;
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f)

Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;

g) Proporcionar à criança ocasiões de bem estar e de segurança, nomeadamente no
âmbito da saúde individual e colectiva;
h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a
melhor orientação e encaminhamento da criança;
i)

Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de
efectiva colaboração com a comunidade.

As Orientações Curriculares constituem um ponto de referência para os educadores
durante todo o processo educativo, no sentido, em que os apoiam em todas as decisões, no
papel do educador, na organização do ambiente educativo e em todo o processo a desenvolver
com as crianças e na construção do currículo.
Neste sentido estão definidos, nas Orientações Curriculares, os objectivos gerais a ter
em conta na elaboração de um currículo e que são a base de todo o processo educativo.
E para a definição das competências, a equipa adaptou as do currículo nacional do
ensino básico, tendo como base os objectivos gerais das Orientações curriculares.
Competência “é uma totalidade que integra conhecimentos, capacidades e atitudes
que, resultando de uma selecção criteriosa de conteúdos culturais representativos, constitui a
referência para o processo de construção e desenvolvimento de aprendizagens significativas.”
(Alcino Matos Vilar, 2004)

2. Função Curricular das Áreas de Conteúdo
“As diferentes áreas de conteúdo partem do nível de desenvolvimento da criança, da
sua actividade espontânea e lúdica, estimulando o seu desejo de criar, explorar e
transformar, para incentivar formas de acção reflectida e progressivamente mais
complexas.” (Ministério da Educação, 1997, p. 48)

As diferentes áreas de conteúdo não são compartimentos estanques que abordados
separadamente, pelo contrário, devem ser consideradas como referencias a ter no
planeamento e avaliação das experiências e oportunidades educativas. Nem supõe que a
actividade da criança tenha de parcelar-se em propostas soltas que se orientam para um único
aspecto, conteúdo ou dimensão da personalidade.

De Mãos Dadas, Associação de Solidariedade Social

25

Projecto Curricular

O objectivo das áreas de conteúdo consiste em facilitar a acção educativa, potenciando
o carácter globalizador do que a criança faz e aprende, evitando a fragmentação dos
conhecimentos e das experiências infantis e auxiliando a equipa pedagógica a sistematizar,
planificar e desenvolver a sua própria actividade dentro da sala.
Nenhum dos objectivos/competências contemplados nas áreas de conteúdo pertencem
a uma única e concreta área, mas alcançam-se no trabalho inter-relacionado que se efectua no
conjunto dos diversos âmbitos.
Estas áreas devem conceber-se sem esquecer o sentido de globalidade e da profunda
interdependência que entre elas existe.
A área da formação pessoal e social desenvolve a identidade psicológica da criança na
medida em que interage com o seu meio, do mesmo modo que com a área do conhecimento
do mundo tem existência de um mundo cheio de pessoas, animais, plantas, elementos e
objectos diversos. Por conseguinte estas áreas levam a criança a actualizar os seus
conhecimentos noutros âmbitos e impõe-lhes a necessidade de comunicar com outras
pessoas, como se verifica na área da expressão e comunicação.
A concretização dos conteúdos que cada área configura, realiza-se através de um
processo de “selecção-elaboração cultural”, conforme as determinantes sociais de cada
comunidade e em cada época, ou seja, é decidido pela equipa pedagógica da Instituição o que
se deve aprender, com que materiais, segundo que funções, o que é prioritário ou relevante,
em função dos objectivos, desejos, crenças e aspirações de acordo com as características
específicas do grupo.
Uma vez especificados os conteúdos, organizam-se e estruturam-se em áreas de
conteúdo para a sua operacionalidade na prática escolar.

2.1. Área de Formação Pessoal e Social
A identidade psicológica é consequência das experiências distintas que a criança vai
tendo em relação ao seu ambiente físico e, especialmente no seu ambiente social. Por
conseguinte, é decisivo para o desenvolvimento pleno e harmonioso das crianças, dado que
nela ampliam as suas interacções com os outros, actualizam os seus instrumentos cognitivos,
afectivos e relacionais.
O convívio com outras crianças possibilita-lhes transporem o ambiente familiar e a
necessidade de se confrontarem com um mundo de objectos e relações diferentes e de novas
exigências na realização de todo o tipo de tarefas.
Esta área pretende abranger o conhecimento de si próprio, a descoberta da intimidade,
o desenvolvimento afectivo e de auto controle, a potenciação para a tomada de decisões e, ao
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mesmo tempo, apoiar e orientar o processo de socialização como inserção progressiva, activa
e crítica do indivíduo na sociedade.
O instrumento com que a criança conta para se relacionar com o meio ambiente é o
seu próprio corpo, pois é através dele que é capaz de perceber as características dos objectos,
de observar as acções dos outros, de realizar acções próprias tendentes a modificar o seu
próprio círculo.
Mediante o conhecimento e trato do seu corpo será capaz de reconhecer a sua própria
individualidade perante os outros e frente ao mundo. Esta área visa assim os aspectos
relacionados com o conhecimento do corpo, o desenvolvimento das capacidades sensoriais, a
formação de hábitos básicos para a saúde e o bem-estar, assim como a criação de uma atitude
positiva em relação ao cuidado do corpo.
O conceito de si mesmo forma-se pela interiorização das valorações positivas ou
negativas que advêm das interacções sociais com os seus pares e especificamente com os
pais e o educador. Assim configura-se a auto-estima e a identidade própria, que possibilita a
obtenção progressiva da autonomia. A criança aprenderá a desenvolver-se com segurança e
confiança nos envolvimentos conhecidos e a tomar iniciativas em situações quotidianas.
O educador aparece como figura privilegiada para as crianças, que juntamente com o
afecto e as actividades de estimulação terá que introduzir os parâmetros necessários para que
a criança se desenvolva pessoal e socialmente.
Esta área relaciona-se com a área do conhecimento do mundo, o uso da linguagem
bem como outras formas de representação e comunicação que intervêm também na formação
pessoal e social, da identidade e autonomia pessoal.

2.2. Área de Expressão e Comunicação
Através da comunicação, os seres humanos são capazes de transmitir os seus
pensamentos e sentimentos e captar informações emitidas por outros. Ou seja, através da
comunicação, o indivíduo estabelece contacto com o meio em que vive. Quanto mais variadas
e completas forem as formas de comunicação utilizadas pelo indivíduo melhores serão as suas
possibilidades de expressão e acesso aos conteúdos emitidos por outras pessoas ou por
diferentes objectos sociais.
Desde o nascimento que a criança experimenta formas de comunicação que lhes
permite transmitir desejos, estados e conhecimentos através de novas formas de
representação, em que a sua relação com o meio se enriquece e aprofunda.
No convívio com outras crianças, estes processos de expressão e comunicação vão
ampliando,

diversificando

as

experiências

das

De Mãos Dadas, Associação de Solidariedade Social

crianças,

promovendo

intercâmbios

27

Projecto Curricular

comunicativos com outras crianças e com os adultos. Do mesmo modo, a acção educativa
amplia e diversifica as formas de representação que a criança elaborou na sua experiência
familiar e contribui para a aquisição de conceitos, aptidões e atitudes que permitirão à criança
expressar-se de forma cada vez mais rica e complexa.
A comunicação entre a criança e o seu meio pode fazer-se através de uma palavra,
uma postura corporal, uma imagem plástica, uma canção ou um símbolo abstracto. Todas
estas formas de comunicação se encontram integradas no âmbito das experiências com a
intenção de destacar a dimensão comunicativa da pessoa humana e o carácter globalizador
que toda a acção educativa deve revestir.
Esta área não deve ser abordada como objecto isolado do conhecimento, mas como
instrumentos de comunicação e de relação em estreito contacto com a área de formação
pessoal e social e do conhecimento do mundo. No entanto, cada expressão e domínio têm as
suas próprias características. Esta é uma área ampla e diversificada.
A educação física, e a

expressão artística têm características comuns como o

contributo para a criatividade e instrumentos de conhecimento e de relação que têm as suas
próprias técnicas que deverão ser conhecidas aos poucos para delas se poder tirar todas as
suas potencialidades. Para estimular a expressão da criança é preciso criar um ambiente de
liberdade, para além do respeito pelos outros, aceitação e valorização das formas de
expressão de cada um.

2.2.1. Educação Física
Integra prioritariamente tudo o que é relativo ao desenvolvimento do esquema corporal,
ao domínio psicomotor, à organização espacial e temporal e à motricidade global e fina.
Para a criança conhecer melhor o seu corpo, uma vez que já possui desde o
nascimento algumas aquisições motoras básicas, o educador deve proporcionar diferentes
formas de utilizar e de sentir o corpo, controlá-lo voluntariamente, inibir o seu movimento,
desenvolvendo a motricidade global.
Um trabalho sistemático com o próprio corpo possibilita avançar na coordenação e
controle dinâmico que permitem às crianças realizar actividades relacionadas com o jogo físico,
desenvolvendo deste modo a capacidade global de movimento, bem como as destrezas e
habilidades manipulativas, relacionadas com coordenações visomanuais finas.
As crianças são estimuladas a andar, saltar, correr, transpor barreiras, experimentar
diferentes objectos, lançar e apanhar uma bola, saltar com a corda, etc., aprendendo assim a
controlar os movimentos do seu corpo tomando consciência das suas capacidades e
limitações.
Esta expressão está ligada à expressão musical, uma vez que o ritmo e sons
produzidos pelo corpo são explorados, bem como a dança.
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A motricidade fina é trabalhada através da manipulação de objectos. Os jogos de
movimento permitem ainda a interiorização e aceitação de regras, assim como a socialização
do grupo e a união nos jogos em equipas.
É importante salientar ainda a importância do exercício físico para uma vida saudável,
como forma de prevenção de doenças futuras.

2.2.2. Educação Artística- Jogo Dramático/Teatro
Esta expressão sublinha os recursos expressivos e inicia no domínio das técnicas, bem
como a participação no processo dramático.
Nesta fase o principal ao dramatizar não é o fenómeno teatral, mas sim a possibilidade
das crianças se exprimirem com liberdade, utilizando como instrumento o próprio corpo. Assim,
a expressão corporal é tratada como base expressiva de emoções, afectos, sentimentos,
pensamentos, ou seja, como reflexo da personalidade, como veículo de comunicação e de
diálogo com os outros.
A expressão dramática começa a partir do jogo livre ou dirigido, que possibilita a
iniciação nos processos de expressão coordenada, activando a participação na realização e
representação de cenas simples para se introduzir, finalmente, no jogo dramático específico,
onde se desenvolve e resolve o drama.
Esta expressão inclui também modalidades de representação em que se apresentam
as principais técnicas para que as crianças sejam capazes de seleccionar as que melhor se
adaptam a cada drama que podem propor. Assim, o conhecimento e as vivências com
fantoches,

marionetas,

sombras,

mímicas,

etc,

são

enriquecedores

educativamente,

estimuladores e orientadores dos recursos expressivos pessoais e do grupo, básicos em
qualquer situação para um correcto desenvolvimento pessoal numa adequada integração e
participação comunitária.
2.2.3. Educação Artística- Artes Visuais
Esta é um dos domínios expressivos mais variados no que diz respeito à
diversidade de possibilidades de trabalho e amplitude de técnicas e recursos que permite
abarcar, bem como a motricidade fina e criatividade manual.
Inclui o desenho, como forma de incrementar o progressivo controle do espaço gráfico
e do traço, o que vêm impulsionar o papel que a auto-percepção da autoria desempenha sobre
a própria obra e a consciência do resultado da mesma.
A pintura e estampagem e o conjunto de técnicas que as envolvem permitem
enriquecer a experiência multidimensional da criação, para avançar num grau de maior
complexidade com as técnicas de colagem, mosaico e vitral que se aprofundam nos elementos
plásticos de superfície e textura.
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A modelagem tem grande importância nas funções preceptivas e manipulativas que
activam e abrem uma nova gama de possibilidades expressivas por parte da criança, bem
como possibilita o contacto com diversos materiais e iniciação ao domínio de técnicas
elementares, modalidades e tipos de expressão plástica que enriquecem a comunicação e
vivência estética e impulsiona a consolidação de sentimentos de segurança e autonomia.
Esta expressão é extremamente complexa, porque a graduação, a sequenciação e a
oportunidade de trabalhar deve responder às propostas de cada criança, que supõem autodomínio, controle de impulsos e gestos, desenvolvimento de possibilidades básicas, superação
de limitações espaciais, etc.
As actividades de expressão plástica devem vincular-se a objectivos considerados pelo
grupo como úteis e compartilhados, isto é, no uso e avaliação do resultado, para que não se
instale como único valor da dimensão expressiva individual, gratuita e marginalizada de outros
âmbitos humanos.

2.2.4. Educação Artística- Música
Com a aproximação da música e da sua prática, os exercícios e as actividades
propostas nesta expressão implicam a valorização da criança organizar as suas percepções
auditivas, a sensibilidade e imaginação, o desenvolvimento da expressão e a criatividade, para
além de contributos substanciais para outras áreas do conhecimento.
Parte-se da descoberta da musicalidade na criança e pela criança para se chegar às
realizações em que se integra a música, isto é, o ritmo, a educação auditiva e da voz, o
conhecimento e uso de instrumentos como prolongamento das faculdades pessoais das
crianças, a audição musical como exercício de reflexão sobre a própria música e a
sensibilização ao som e o desenvolvimento da percepção auditiva.
O carácter de iniciação à música leva a criança a ouvi-la e apreciá-la, não entrando no
âmbito da música profissional e preparando de forma directa para essa aprendizagem. Trata-se
de formação musical que está longe de ser limitada, marcando uma orientação positiva que
será, indirectamente a melhor forma de preparação para que pretenda estudar música
profissionalmente no futuro.
Centralizada na formação vocal e rítmica, para permitir a iniciação ao gosto pela
música, à participação e expressão musical da letra original, instrumental, quer na sua vertente
de execução como de criação.
Educar para o ritmo e para a melodia serão objectivos da formação musical que se
pretende com as crianças nesta fase, sendo destacada a audição.
A expressão musical trabalha ainda diversos aspectos dos sons: intensidade (fortes e
fracos), a altura (graves e agudos), o timbro (modo de produção), a duração (sons longos e
curtos). Desenvolve-se em torno de cinco eixos:
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Escutar (escutar, identificar sons e ruídos da natureza e da vida corrente que
são familiares à criança);



Cantar (compreender o sentido do que se diz, trabalhar as rimas para
discriminar os sons, explorar o carácter lúdico das palavras e criar variações da
letra original);



Dançar (exprimir como sentem a música, criar formas de movimento, etc…);



Tocar e criar (através de instrumentos construídos pelas crianças ou por
instrumentos da sala e podem ser utilizados pelas crianças ou pelo educador,
seguindo um ritmo ou inventando sons).

2.2.5. Domínio da Linguagem Oral e Iniciação à Linguagem Escrita
A linguagem oral é o instrumento de comunicação por excelência. Ao chegar ao jardim
de infância a criança já é capaz de exprimir as suas necessidades e compreender a língua
materna. O desenvolvimento da linguagem deverá emergir para que ao terminar esta fase a
criança seja capaz de exprimir-se com fluidez e com coerência em diversas situações face a
distintas necessidades.
Destaca-se, a necessidade de trabalhar de forma integrada o domínio da linguagem
para que a criança progrida tanto na compreensão como na expressão linguística, o que
implica que a linguagem oral deve ser tomada como a via mais significativa para todas as
actividades realizadas.
A constante presença da comunicação linguística não implica que do ponto de vista
das propostas de actuação na sala não se planifique acções dirigidas de forma específica e
prioritária

ao

desenvolvimento

da

linguagem,

como

a

sensibilização

aos

sons

e

desenvolvimento da percepção auditiva, discriminação fonética, compreensão oral, fonética e
articulação, ritmo e entoação e expressão oral. Os efeitos destas correspondências nas
funções cognitivas, afectivas e motoras, possibilitam a conquista e a elaboração de esquemas
e interiorizações linguísticas de grande potência auto-estruturante.
Alcançar-se-á assim um domínio da linguagem oral cada vez mais complexo e
completo, mais funcional até permitir iniciar o diálogo consigo próprio e com os outros. O
educador deve fomentar o diálogo com as crianças e entre elas e dar-lhes espaço, valorizando
a sua contribuição.
A aquisição da leitura e da escrita implica o conhecimento dos códigos convencionais,
sua utilização para produzir e receber informação. Mas antes das crianças estarem em
condições de ter acesso a esses códigos de forma sistemática, deve-se experimentar situações
que desenvolvam a capacidade de distinguir a escritas do desenho, reconhecer que as
palavras escritas significam coisas, de dar conta de que é possível escrever o que alguém
pensa.
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Em relação à linguagem escrita, os esforços devem dirigir-se no sentido de dotar a
criança dos recursos linguísticos que a capacitem de iniciar na descodificação da linguagem
escrita e na expressão através dela. Isto supõe abordar os processos discriminativos visuais e
de orientação espacio-temporal que permitirão, por sua vez, descodificar os grafismos.
A iniciação à escrita deve basear-se na coordenação psicomotora necessária para a
reprodução de modelos gráficos, na progressiva utilização e domínio dos instrumentos de
escrita.
O educador deve proporcionar um ambiente que facilite a familiarização com o código
escrito. Todas as tentativas de escrita devem ser, mesmo que não conseguidas, sempre
valorizadas e incentivadas.
Por outro lado, é importante que as crianças sejam sensibilizadas para o código
informático, cada vez mais necessário, possível encontrar nos computadores, podendo
desenvolver actividades de expressão plástica e musical, da escrita e da matemática.
A multiplicidade de códigos pode ainda referir-se à existência de diferentes línguas,
podendo haver a sensibilização a uma língua estrangeira.

2.2.6. Domínio da Matemática
No que diz respeito a este domínio, nestas idades baseamo-nos fundamentalmente na
acção da criança sobre os objectos e sobre as suas relações. Segundo Piaget, o conhecimento
matemático começa por ser sensoriomotor, depois intuitivo e mais tarde, no ingresso ao 1º
ciclo, lógico.
No pré-escolar as crianças começarão por estabelecer relações com os objectos de
uma forma concreta e pouco a pouco irão objectivando-as e encontrando através da linguagem
expressões que as representem. Abarca o que é relativo aos contributos que o conhecimento
da realidade, desde a perspectiva quantitativa, oferece para cobrir em maior profundidade o
que é relativo às estruturas lógicas, ao espaço topológico, às relações, à quantidade e à
medida.
O trabalho nesta área de estar ligado à relação da criança com o meio, na descoberta
das propriedades e relação entre as coisas, através da experimentação directa. Isto é,
conjuntos – propriedades e relações entre objectos, desenvolvimento do conceito de número,
iniciação ao conceito de medida e à geometria.
A matemática trabalha uma série de noções tais como:


Classificação (estabelecer relações entre objectos com diferentes propriedades);



Formar conjuntos de acordo com critério (cor, forma, espessura, etc…);



Seriar e ordenar (reconhecer propriedades e relacioná-las com as qualidades dos
objectos, por exemplo, baixo);
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Número (construir a noção de número);



Encontrar e formar padrões (formar sequências com regras lógicas subjacentes –
dias da semana);



Medição;



Pesagem;

O educador deve propor situações problemáticas para que as crianças reflictam e
discutam, entre si e em grupo, para chegar à resolução de problemas.

2.3. Área de Conhecimento do Mundo
A entrada da criança no jardim-de-infância significa, entre outras coisas, uma
ampliação dos seus vínculos afectivos e sociais. Estas mudanças representam um grande
passo na compreensão do meio ambiente que à criança se apresentará cada vez mais amplo e
complexo. Os processos que utilizar para descobrir e compreender este novo meio servir-lheão de base para uma compreensão progressiva de âmbitos cada vez mais amplos.
Seria um erro reduzir o conhecimento do meio ao conhecimento de que está próximo,
pois isto suporia um empobrecimento tanto dos conteúdos educativos como dos procedimentos
necessários para ter acesso aos referidos conteúdos. O que está próximo deverá ser o primeiro
elo de uma aproximação do meio em toda a sua amplitude, contudo o trabalho nesta área não
deve ficar reduzido ao acto de conhecer, mas preparar também as crianças para actuar e
intervir de forma responsável no seu meio.
Inclui aspectos sociais e do meio natural, integrando o mundo das experiências físicas
e a compreensão da realidade social – a casa, a família, a escola, a rua, o trabalho e os
serviços, os meios de transporte e comunicações. O conhecimento do mundo deve permitir que
a compreensão dos fenómenos naturais sejam projectados sobre a realidade cultural e social
que o homem vai conquistando – os animais, as plantas, a matéria e os corpos, a terra, o ar, a
água, a energia e o tempo. É uma área que se inclina para a sensibilização às ciências,
trabalhando a história, a geografia, a biologia, a sociologia, a física, a química… e até onde
permite ir, correspondendo obrigatoriamente a um rigor científico.
As actividades propostas pelo educador nesta área deverão ser decisivas para a
obtenção dos objectivos, especialmente no que se refere à criação e modificação de atitudes.
Tendo em conta a exigência humana deve interpretar e valorizar a realidade natural,
justificando o seu uso, cuidado e protecção. Assim, o educador deve preparar criteriosamente
quais os assuntos que merecem maior desenvolvimento, já que é uma área muito vasta,
avaliando as suas potencialidades educativas e a sua articulação com outros saberes.
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Com isto quer-se dizer que ao falar do meio social se sublinha a importância de
fomentar as atitudes de respeito e de valorização crítica das normas e leis que regem a vida
em grupo, ao falar do meio físico há que destacar as atitudes de cuidado, valorização e
respeito pelo meio ambiente e dos elementos que o configuram. Trata-se em colocar a criança
em situações de observação, compreensão e participação e de tomar iniciativas nesses
âmbitos em que se pretende formar a criança, pois só assim estes valores poderão ser
entendidos na sua utilidade e necessidade, sem serem assemelhados a qualquer tipo de
ensinamento.

3. Competências gerais para a Educação Pré-Escolar
As competências gerais foram idealizadas de acordo com os objectivos gerais das
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar e as competências gerais definidas
no Currículo Nacional do Ensino Básico:
1. Exprimir-se e comunicar através de linguagens múltiplas como meios de relação,
informação, sensibilização estética e de compreensão do mundo;
2. Usar a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar
pensamento próprio;
3. Praticar hábitos de saúde (higiene e alimentação) individual e colectiva, com vista ao
seu bem estar e segurança;
4. Integrar-se e compreender grupos sociais diversos no respeito pela pluralidade das
culturas favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade (vida
democrática);
5. Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e
para abordar e resolver situações do quotidiano;
6. Usar a linguagem das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para
se expressar;
7. Utilizar diferentes estratégias adequadas para a resolução de problemas e a tomada de
decisão;
8. Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa;
9. Cooperar com outras em actividades e projectos comuns;
10. Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço numa perspectiva pessoal e
interpessoal, promotora de saúde e da qualidade de vida;
11. Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento
mobilizável;
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12. Adoptar metodologias de trabalho, participar e conhecer a rotina diária da sala.

3.1. Operacionalização Transversal
1. Exprimir-se e comunicar através de linguagens múltiplas como meios de relação,
informação, sensibilização estética e de compreensão do mundo.
Operacionalização Transversal
. Compreender e dominar diferentes formas de linguagem;
. Desenvolver a sua imaginação criadora como procura, descoberta de soluções e
exploração de diferentes «mundos»;
. Relacionar-se com os outros usando diferentes meios de comunicação e expressão.

2. Usar a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para estruturar
pensamento próprio.
Operacionalização Transversal
. Valorizar e apreciar a língua portuguesa de forma lúdica;
. Usar a língua portuguesa de forma adequada às situações de comunicação criadas nas
diferentes áreas do saber, numa perspectiva de organizar o seu pensamento;
. Usar a língua portuguesa no respeito de regras do seu funcionamento;
. Ter o gosto pelo uso correcto e adequado da língua portuguesa.

3. Praticar hábitos de saúde (higiene e alimentação) individual e colectiva, com vista ao
seu bem estar e segurança.
Operacionalização Transversal
. Compreender a importância de uma alimentação variável, rica e saudável;
. Compreender e praticar hábitos de higiene pessoal;
. Respeitar as regras de higiene, tendo em vista o bem-estar colectivo.

4. Integrar-se e compreender grupos sociais diversos no respeito pela pluralidade das
culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade (vida
democrática).
Operacionalização Transversal
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. Respeitar diferentes maneiras de ser e de saber, para dar sentido à aquisição de novos
saberes e culturas;
. Tomar consciência de valores espirituais e éticos para favorecer a aquisição de valores
estéticos através da convivência em grupo;
. Respeitar diferentes opiniões e resolver conflitos, consciencializando-se de
perspectivas e valores diferentes;
. Agir de forma tolerante e compreender o outro, debatendo e negociando as questões.

5. Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e
para abordar e resolver situações do quotidiano.
Operacionalização Transversal
. Questionar a realidade observada;
. Prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e curiosidade;
. Utilizar os saberes e conhecimentos para compreender e resolver uma situação ou
problema;
. Pôr em acção procedimentos necessários para a compreensão da realidade e para a
resolução de problemas;
. Reflectir sobre as aprendizagens e procedimentos mobilizados, ajustando a sua acção.

6. Usar a linguagem das diferentes áreas do saber cultural, científico e tecnológico para
se expressar.
Operacionalização Transversal
. Aplicar adequadamente as linguagens das diferentes áreas do saber para comunicar
uma informação, uma ideia ou intenção;
. Utilizar formas de comunicação diversificadas, adequando linguagens aos contextos e
às necessidades;
. Comunicar, discutir e defender ideias próprias mobilizando adequadamente diferentes
linguagens;
. Traduzir ideias e informações expressas numa linguagem verbal para outras linguagens
não verbais e vice-versa;
. Valorizar as diferentes formas de linguagem.
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7. Utilizar diferentes estratégias adequadas para a resolução de problemas e a tomada de
decisão.
Operacionalização Transversal
. Questionar situações problemáticas das suas vivências;
. Seleccionar informação e organizar estratégias criativas face às questões colocadas
por um problema;
. Experimentar diferentes estratégias em função de um problema e reflectir a sua
adequação;
. Confrontar diferentes pontos de vista face a um problema, de modo a tomar decisões
adequadas;
. Propor situações de intervenção, individual e/ou colectiva, que constituam tomadas de
decisão face a um problema em contexto.

8. Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa.
Operacionalização Transversal
. Realizar tarefas por iniciativa própria;
. Identificar, seleccionar e aplicar métodos de trabalho, numa perspectiva crítica e
criativa;
. Responsabilizar-se por realizar integralmente uma tarefa;
. Valorizar a realização de actividades intelectuais, artísticas e motoras que envolvam
esforço, persistência, iniciativa e criatividade;
. Avaliar e reflectir o desenvolvimento das actividades que se propõe realizar.

9. Cooperar com outras em actividades e projectos comuns.
Operacionalização Transversal
. Participar em actividades interpessoais e de grupo, respeitando normas, regras e
critérios de actuação, de convivência e de trabalho em vários contextos;
. Manifestar sentido de responsabilidade, de flexibilidade e de respeito pelo seu trabalho
e pelo dos outros;
. Comunicar, discutir e defender descobertas e ideias próprias, dando espaços de
intervenção aos seus parceiros;
. Reflectir e ajustar os métodos de trabalho à sua forma de aprender, às necessidades
do grupo e aos objectivos visados.

De Mãos Dadas, Associação de Solidariedade Social

37

Projecto Curricular

10. Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço numa perspectiva pessoal e
interpessoal, promotora de saúde e da qualidade de vida.
Operacionalização Transversal
. Mobilizar e coordenar os aspectos psicomotores necessários ao desempenho de
tarefas;
. Estabelecer e respeitar regras para o uso colectivo de espaços;
. Realizar diferentes tipos de actividades físicas, promotoras de saúde, do bem-estar e
da qualidade de vida;
. Manifestar respeito por normas de segurança pessoal e colectiva.

11. Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento
mobilizável.
Operacionalização Transversal
. Pesquisar, seleccionar, organizar e interpretar informação de forma crítica em função de
questões, necessidades ou problemas a resolver e respectivos contextos;
. Rentabilizar as tecnologias da informação e comunicação nas tarefas da construção de
conhecimento;
. Comunicar, utilizando formas diversificadas, o conhecimento resultante da interpretação
da informação;
. Reflectir as aprendizagens, confrontando o conhecimento produzido com os objectivos
visados e com a perspectiva de outros.

12. Adoptar metodologias de trabalho, participar e conhecer a rotina da sala.
Operacionalização Transversal
. Possuir método de trabalho, de forma organizada e a não perturbar o resto do grupo;
. Experienciar, conhecer e antever os diferentes momentos da rotina.

3.2. Operacionalização Específica

Área de Formação Pessoal e Social
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Independência e autonomia:


Saber cuidar de si e responsabilizar-se pela sua segurança e bem-estar.



Ir adquirindo a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e assumir
responsabilidades, tendo em conta o seu bem-estar e o dos outros.

Consciência de si como aprendente:


Ser capaz de ensaiar diferentes estratégias para resolver as dificuldades e problemas
que se lhe colocam.



Ser capaz de participar nas decisões sobre o seu processo de aprendizagem.



Cooperar com outros no processo de aprendizagem

Convivência democrática e cidadania


Desenvolver o respeito pelo outro e pelas suas opiniões, numa atitude de partilha e
de responsabilidade social.



Respeitar a diversidade e solidarizar-se com os outros.



Desenvolver uma atitude crítica e interventiva relativamente ao que se passa no
mundo que a rodeia.



Conhecer e valorizar manifestações do património natural e cultural, reconhecendo
a necessidade da sua preservação.

Área da Expressão e Comunicação

Educação Física

 Cooperar em situações de jogo, seguindo orientações ou regras.
 Dominar movimentos que implicam deslocamentos e equilíbrios como: trepar,
correr,
 saltitar, deslizar, rodopiar, saltar a pés juntos ou num só pé, saltar sobre obstáculos,
baloiçar, rastejar e rolar.


Controlar movimentos de perícia e manipulação como: lançar, receber, pontapear,
lançar em precisão, transportar, driblar e agarrar.

Educação Artística – Jogo Dramático/Teatro
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Utilizar e recriar o espaço e os objetos, atribuindo-lhes significados múltiplos em
atividades de jogo dramático, situações imaginárias e de recriação de experiências
do quotidiano, individualmente e com outros.



Inventar e representar personagens e situações, por iniciativa própria e/ou a partir
de diferentes propostas, diversificando as formas de concretização.



Apreciar espetáculos teatrais e outras práticas performativas de diferentes estilos e
características, verbalizando a sua opinião e leitura crítica.

Educação Artística- Dança



Desenvolver o sentido rítmico e de relação do corpo com o espaço e com os outros.



Expressar, através da dança, sentimentos e emoções em diferentes situações.



Refletir sobre os movimentos rítmicos e as coreografias que experimenta e/ou
observa.



Apreciar diferentes manifestações coreográficas usando linguagem específica e
adequada.

Educação Artística- Artes Visuais



Desenvolver capacidades expressivas e criativas através de experimentações e
produções Plásticas.



Reconhecer e mobilizar elementos da comunicação visual, tanto na produção e
apreciação das suas produções, como em imagens que observa.



Apreciar diferentes manifestações de artes visuais, a partir da observação de várias
modalidades expressivas (pintura, desenho, escultura, fotografia, arquitetura, vídeo,



etc.), expressando a sua opinião e leitura crítica.

Educação Artística- Música



Identificar e descrever os sons que ouve (fenómenos sonoros/música) quanto às
suas características rítmicas, melódicas, dinâmicas, tímbricas e formais.



Interpretar com intencionalidade expressiva-musical: cantos rítmicos (com ou sem
palavras), jogos prosódicos (trava-línguas, provérbios, lengalengas, adivinhas, etc.) e
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canções (de diferentes tonalidades, modos, métricas, formas, géneros e estilos).


Elaborar improvisações musicais tendo em conta diferentes estímulos e intenções
utilizando diversos recursos sonoros (voz, timbres corporais, instrumentos
convencionais e não-convencionais).

 Valorizar a música como fator de identidade social e cultural.
Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita

Linguagem Oral
 Compreender mensagens orais em situações diversas de comunicação.
 Usar a linguagem oral em contexto, conseguindo comunicar eficazmente de modo
adequado à situação (produção e funcionalidade).

Consciência Linguística


Tomar consciência gradual sobre diferentes segmentos orais que constituem as
palavras

(Consciência Fonológica).


Identificar diferentes palavras numa frase (Consciência da Palavra).



Identificar se uma frase está correta ou incorreta e eventualmente corrigi-la,
explicitando as razões dessa correção (Consciência Sintática).

Abordagem à escrita


Identificar funções no uso da leitura e da escrita.



Usar a leitura e a escrita com diferentes funcionalidades nas atividades, rotinas e
interações com outros.

Identificação de convenções de escrita.


Reconhecer letras e aperceber-se da sua organização em palavras.



Aperceber-se do sentido direcional da escrita.



Estabelecer relações entre a escrita e a mensagem oral.

Prazer e Motivação para ler e escrever


Compreender que a leitura e a escrita são atividades que proporcionam prazer e
satisfação.
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Estabelecer razões pessoais para se envolver com a leitura e a escrita, associadas
ao seu valor e importância.



Sentir-se competente e capaz de usar a leitura e a escrita, mesmo que em
formas muito iniciais e não convencionais.

Domínio da Matemática

Números e Operações


Identificar quantidades através de diferentes formas de representação (contagens,
desenhos, símbolos, escrita de números, estimativa, etc.).



Resolver problemas do quotidiano que envolvam pequenas quantidades, com
recurso à adição e subtração.

Organização e tratamento de dados


Recolher informação pertinente para dar resposta a questões colocadas, recorrendo
a metodologias adequadas (listagens, desenhos, etc.).



Utilizar gráficos e tabelas simples para organizar a informação recolhida e interpretálos de modo a dar resposta às questões colocadas.

Geometria


Localizar objetos num ambiente familiar, utilizando conceitos de orientação.



Identificar pontos de reconhecimento de locais e usar mapas simples.



Tomar o ponto de vista de outros, sendo capaz de dizer o que pode e não pode ser
visto de uma determinada posição.



Reconhecer e operar com formas geométricas e figuras, descobrindo e referindo
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propriedades
Medida


Compreender que os objetos têm atributos mensuráveis que permitem compará-los
e Ordená-los.



Escolher e usar unidades de medida para responder a necessidades e questões do
quotidiano.

Interesse e curiosidade pela matemática


Mostrar interesse e curiosidade pela matemática, compreendendo a sua
importância e utilidade.



Sentir-se competente para lidar com noções matemáticas e resolver problemas.

Área de Conhecimento do Mundo

Introdução à Metodologia Cientifica


Apropriar-se do processo de desenvolvimento da metodologia científica nas suas
diferentes etapas: questionar, colocar hipóteses, prever como encontrar respostas,
experimentar e recolher informação, organizar e analisar a informação para chegar a
conclusões e comunicá-las.

Conhecimento do Mundo Social


Tomar consciência da sua identidade e pertença a diferentes grupos do meio social
próximo (ex. família, jardim de infância, amigos, vizinhança).



Reconhecer unidades básicas do tempo diário, semanal e anual, compreendendo a
influência que têm na sua vida.



Conhecer elementos centrais da sua comunidade, realçando aspetos físicos, sociais e
culturais e identificando algumas semelhanças e diferenças com outras comunidades.



Estabelecer relações entre o presente e o passado da sua família e comunidade,
associando-as a objetos, situações de vida e práticas culturais.



Conhecer e respeitar a diversidade cultural.
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Conhecimento do mundo físico e Natural


Compreender e identificar características distintivas dos seres vivos e reconhecer
diferenças e semelhanças entre animais e plantas.



Compreender e identificar diferenças e semelhanças entre diversos materiais (metais,
plásticos, papéis, madeira, etc.), relacionando as suas propriedades com os objetos
feitos a partir deles.



Descrever e procurar explicações para fenómenos e transformações que observa no
meio físico e natural.



Demonstrar cuidados com o seu corpo e com a sua segurança.



Manifestar comportamentos de preocupação com a conservação da natureza e
respeito pelo ambiente.

Mundo Tecnológico e utilização das tecnologias


Reconhecer os recursos tecnológicos do seu ambiente e explicar as suas funções e
vantagens.



Utilizar diferentes suportes tecnológicos nas atividades do seu quotidiano, com
cuidado e segurança.



Desenvolver uma atitude crítica perante as tecnologias que conhece e utiliza.

4. A transversalidade de conteúdos
Após referirmos as funções curriculares das áreas de conteúdo e as competências
gerais, transversais e específicas não podemos deixar de falar na sua interligação e
transversalidade de conteúdos. No fundo, o educador vai planificar, após a construção do seu
Projecto Curricular de Sala, tendo como referência s competências gerais, transversais e
específicas (que incluem as áreas de conteúdo). Neste sentido estes conteúdos são
transversais, numa perspectiva globalizante, de modo a permitir uma continuidade com os
outros níveis de ensino.
O educador organiza e proporciona um ambiente educativo estimulante para que as
crianças tomem iniciativas e aprendam activamente. Aqui está implícita a área de formação
pessoal e social que é a base para todo o currículo, uma vez que as crianças para aprenderem
conhecimentos e adquirirem capacidades têm que primeiro relacionar-se com adultos e
crianças para adquirirem atitudes que permitam a cada criança viver harmoniosamente em
sociedade.
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Posteriormente, esta área abrange a área da expressão e comunicação e a área do
conhecimento do mundo que, por sua vez, se articulam entre si. Na maioria das vezes, a área
de conhecimento do mundo recorre à área da expressão e comunicação em que as crianças
expressam os conceitos adquiridos em forma de desenhos, pinturas, colagens, dramatizações,
música, linguagem verbal e não verbal, entre outras., assim como trabalham a área da
formação pessoal e social, aprendendo a dar valor a si mesmo e às diferentes culturas.

5. Critérios gerais para a selecção de conteúdos
Critérios Epistemológicos:


Representatividade do conhecimento;



Potencialidade explicativa;



Profundidade versus extensão;



Significação lógica;

Critérios Psicológicos:


Nível de evolução psicológica dos alunos;



Adequação aos conhecimentos prévios;



Adequação aos interesses dos alunos;



Análise cognitiva das tarefas;

Critérios Sócio-antropológicos:


Funcionalidade das aprendizagens;



Relevância social;



Facilitar a comunicação e a participação;



Facilitar a inovação;

Critérios Pedagógicos:


Facilitar a educação ao longo da vida;
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Fomentar a igualdade de oportunidades e a educação para a
cidadania;



Promover a comunicação e os métodos de trabalho em grupo;



Fomentar o desenvolvimento pessoal e individual;



Desenvolver as capacidades mobilizadas nas competências a adquirir;



Possibilitar a diversificação do campo tecnológico;



Permitir a adequação curricular aos contextos locais e regionais.
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III A Creche e o A.T.L.

1. A Creche

Desde o nascimento que os bebés e as crianças aprendem activamente (…) Adquirem
conhecimento experimentando activamente o mundo à sua volta – escolhendo,
explorando, manipulando, praticando, transformando, fazendo experiências. A
amplitude e a profundidade da compreensão que a criança tem do Mundo está em
constante mudança, expande-se como resultado das suas interacções do dia – a –
dia(…) (HOHMAN.MARY. 2004 )
Neste sentido

devem ser

proporcionar actividades que permitam a criança

explorar o mundo em seu redor. Falar de actividades e projectos seria de todo extenso mas
importa focar três pontos importantes; o Cesto dos Tesouros e o Jogo Heurístico ( Goldsmith e
Jackson) e a pedagogia de projecto, que numa sala de creche poderá ser utilizada, de forma
adequada ao grupo de crianças.
O cesto dos tesouros e uma actividade para bebes que já se conseguem sentar ,
mas que ainda não se movimentam, pois estas crianças precisam de material estimulante e
que prenda a sua atenção. O cesto dos tesouros é uma forma de reunir material estimulante e
deixa-lo ao alcance do bebe, de modo a ela agir livremente sobre ele. Esse material deve ser
feito de material natural e o adulto deve ter um papel atento, mas não activo, deve apenas
manter a segurança e só agir em caso de necessidade. Como é evidente esta actividade é uma
actividade para crianças de berçário( ou mesmo 1 ano), mas se reflectiremos sobre esta
actividade vemos que mesmos aos 2 anos, o material oferecido é muitas vezes “ artificial”, sem
cheiro , sem textura e sem sabor.
Relativamente ao cesto dos tesouros Goldsmith (GOLDSMITH.2004.pp123) foca o

aspecto;

seguinte

“ Se olharmos para os materiais … oferecidos a crianças

pequenas…veremos que eles são feitos de plástico ou material sintético..que tipo de
qualidade de experiências sensoriais esses objectos podem oferecer, lembrando sempre,
que nessa idade o toque e as actividades exploratórias pela boca são tão importantes
como a visão”
Adequar o Cesto dos Tesouros a outras idades é possível, inserindo na sala, nomeadamente
na sala dos 2 anos, material natural que as crianças possam explorar livremente. Por exemplo,
conchas, frutas ou legumes, sabonetes, flores, etc. Na área da casinha este material pode
enriquecer fantasticamente uma actividade.
Na linha de Goldsmith, aparece também o Jogo Heurístico, este jogo consiste
basicamente em a criança “ descobrir coisas por si mesma” (GOLDSMITH.2004.pp147)
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Neste jogo o papel do adulto é basicamente de colectar material diversificado, que
será colocado num espaço amplo. O papel das crianças será explorar esse mesmo material. O
adulto só deve intervir em caso de necessidade, noutro caso permanecerá em silencio sem
interferir.
Existem questões básicas para que esta actividade funcione, material muito
diversificado, desde caixas de papel, a garrafas de plástico, embalagens de plástico, molas da
roupa, rolhas grandes de plástico, etc. O espaço deve ser claramente definido para esta
actividade e silencioso. Deve existir também um período limitado de tempo para o brincar
heurístico, uma hora é o ideal.
Este tipo de jogo permite explorar, seriar, montar, dar sentido aos objectos e
promove relações sociais.

O Currículo da Creche não se pode basear pelas competências definidas para a
Educação Pré-Escolar, mas desenvolve toda a sua prática com um currículo próprio e pretende
dar resposta aos problemas identificados, às opções educativas da comunidade educativa,
através dos princípios pedagógico-didácticos definidos pela Equipa Pedagógica.
O Currículo da Sala da Creche foi construído com base neste Projecto Curricular e em
todos os seus fundamentos, no entanto destacamos os seguintes parâmetros:


Sentido de si próprio



Relações sociais;



Representação criativa;



Movimento;



Música;



Comunicação e linguagem;



Exploração de objectos;



Exploração de espaço;



Exploração de tempo;



Noção precoce de quantidade e número;

Estes parâmetros estão perfeitamente pensados por forma a proporcionar a sua
continuidade no pré-escolar integrando-se nas áreas de conteúdo e competências gerais.
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2. As Actividades de Tempos Livres (A.T.L.)
O A.T.L., tal como o nome indica, tem por objectivo principal a ocupação e realização
dos tempos livres, pelo que não é possível definir um currículo. Apesar deste facto, o trabalho
realizado no A.T.L. tem sempre em consideração fundamentos do Projecto Curricular e do
Projecto Educativo. Ou seja, pretende desenvolver um trabalho que dê resposta aos problemas
identificados, às opções educativas da comunidade educativa, através dos princípios
pedagógico-didácticos definidos pela Equipa Pedagógica.
A De Mãos Dadas, tem tido a preocupação de adaptar este espaço às necessidades e
interesses das crianças e das famílias, assim no decorrer deste ano lectivo a organização do
ATL sofreu algumas alterações. Será desenvolvido um trabalho específico, cujo princípio de
base será tornar os espaços de ATL em locais lúdicos. Serão criados diversos espaços,
incluindo o que estará destinado à realização dos trabalhos de casa, organizados por
diferentes áreas temáticas que trabalhem questões actuais e que reforçam a cultura geral da
criança.
Assim pretende-se, com o novo projecto, uma reorganização

profunda no

funcionamento e estrutura do ATL, que através da análise das características, interesses e de
documentos, a equipa pedagógica e coordenação discute e chega a um consenso sobre o que
pretende definir no Plano Curricular de ATL. Através da reorganização do ATL a De Mãos
Dadas propõe desenvolver espaços – desafios de conhecimento lúdicos que estarão divididos
por áreas temáticas.
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IV Avaliação
“Avaliar o processo e os efeitos implica tomar consciência da acção para adequar o
processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua evolução.”
(Ministério da educação, 1997, 27)

Este processo complexo que é a avaliação engloba diferentes parâmetros que passa
pelo trabalho em equipa, os registos de incidentes críticos diários, planeamento e realização
das actividades e a avaliação da criança. É realizado ainda a diferentes níveis, desde o
ambiente de aprendizagem educativo, que compreende a organização do espaço e do tempo,
à avaliação de competências e do desenvolvimento do grupo e de cada criança
individualmente, passando pela reflexão diária com ou sem crianças sobre diversos assuntos
quotidianos.
Avaliar implica, ainda, um conjunto de tarefas por parte da equipa pedagógica que
inclui observar, interagir e planear para e com as crianças. O trabalho em equipa é essencial
neste processo, sendo necessário a recolha de informações válidas sobre as crianças através
da observação, interacção e registo diário de notas ilustrativas, para posterior planeamento
diário. Para além destes registos, outros elementos completam a avaliação das crianças como
desenhos, amostras de escrita, fotografias, registos orais das crianças, entre outros.
Periodicamente, a equipa de cada sala utiliza os registos/observações e outros
elementos recolhidos para completar várias técnicas e diferentes instrumentos de avaliação da
criança (listas de verificação, escalas de valoração, registos de incidentes críticos, portfólio da
criança, plano de desenvolvimento individual, registo de actividade/avaliação/planificação,
escala de envolvimento), formando-se assim registos de avaliação das crianças, cuja
informação será posteriormente transmitida aos pais em reuniões gerais, em dois períodos
distintos de avaliação: o primeiro em Janeiro no qual é apresentado aos Pais o Plano de
Desenvolvimento Individual e entrega a grelha de avaliação; e em Junho é novamente
apresentado o Plano de Desenvolvimento Individual entregue o relatório narrativo individual. Os
instrumentos de avaliação utilizados foram criteriosamente seleccionados por todas as
educadoras da instituição adequados à realidade e ao contexto das crianças e da instituição.
Partilhar anotações e histórias com a família das crianças são também informações
ricas que ajudam na recolha de observações para subsequente avaliação da criança, bem
como conhecer as regras e limites de comportamentos impostos em casa e observar e apoiar
as experiências familiares das crianças.
Temos assim a avaliação formativa das crianças, para a educadora e crianças
avaliarem o processo ensino-aprendizagem, uma acumulação contínua de registos diários,
com contributos de pais, crianças e outros adultos pertencentes à equipa pedagógica, que
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fornece evidências na qual se baseia o planeamento futuro e que incorpora análise e acção
planeada.
A avaliação transmitida aos pais requer um procedimento sumativo, uma vez que não
lhes interessa uma quantidade de informação formativa, mas sim uma avaliação sumativa da
criança que a situe num determinado ponto de desenvolvimento. Esta avaliação proporciona
frases curtas por área de conteúdo, que identifiquem o que a criança aprendeu, é extraída da
informação formativa. No fundo, resume a informação mais relevante sobre o que cada criança
sabe, compreende e consegue fazer.

1. Definição dos modos de expressão das avaliações formativa e sumativa
A avaliação é a actividade levada a cabo por valorar a qualidade de uma coisa ou
pessoa, fundamentando as decisões mais adequadas à sua melhoria e/ou acreditação.
Portanto, a avaliação é predominantemente uma actividade valorativa – projectiva,
requerendo tanto na sua abordagem como na sua concretização, um adequado sentido crítico
e um elevado rigor ético.

Avaliação Formativa
Na creche e no Pré-Escolar, consiste na recolha e tratamento sistemático e contínuo
da informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que as
mesmas ocorrem. Deve ter em conta a progressão da criança, sempre de uma forma positiva e
caracteriza-se mediante uma síntese descritiva onde se pretende registar os aspectos que
podem ser melhorados, visando a regulação do ensino e da aprendizagem.

Avaliação Sumativa
A avaliação sumativa expressa-se de forma descritiva, em função das informações
recolhidas pela avaliação formativa, acerca do desenvolvimento das aprendizagens e
competências definidas para cada uma das áreas de conteúdo e, no caso da creche, pelos
parâmetros definidos pela mesma.
Cada educadora, de acordo com o grupo e cada criança, assim como o trabalho
realizado ao longo do ano, tem autonomia para adequar os parâmetros pré definidos,
pertinentes à avaliação.
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2. Definição do modelo e dos critérios para o Plano de Avaliação e
Acompanhamento dos Projectos

O plano de avaliação e acompanhamento dos projectos, segue um modelo com
avaliação inicial, intermédia e final.

AVALIAÇÃO INICIAL - Definição de critérios



Adequação aos destinatários – Procurámos que este projecto estivesse adequado às
necessidades da comunidade educativa, na medida em

que fizemos uma

caracterização muito aprofundada ao nível do seu extracto social, económico e cultural.



Recursos – Existem alguns recursos disponíveis para o desenvolvimento do projecto e
foram providenciados os recursos adicionais.



Coerência com o Modelo Sócio-Crítico – Este projecto é fundamentado por este
modelo, dado que visa a construção do conhecimento através da interacção social
privilegiando a reflexão e a acção do professor e do aluno.



Exequibilidade – Consideramos que é exequível porque foi baseado no conhecimento
da comunidade educativa, que nos levou a abrir a escola ao meio, através de
diversificadas actividades. Esta abertura permitirá uma maior receptividade e troca de
experiências e saberes.

AVALIAÇÃO INTERMÉDIA – Este momento de avaliação deverá ter em conta os
seguintes parâmetros:


qual é o nível de motivação dos alunos



se respeita o ritmo de aprendizagem



se as técnicas estão adequadas



o que é necessário alterar



a gestão do tempo
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AVALIAÇÃO FINAL – No final do processo devemos:


reunir o maior número de dados possíveis, adquiridos ao longo do processo



avaliar se concretizou as opções educativas

3- Instrumentos de avaliação

Cada Educador utiliza uma panóplia de instrumentos de avaliação que em conjunto
permitem uma avaliação da criança consciente, fundamentada e completa. Tais como: o Plano
de

Desenvolvimento

Individual,

a

Grelha

de

Avaliação,

o

Registo

de

Actividade/Avaliação/Planificação, a avaliação do ano lectivo, a Escala de Envolvimento e o
Portfólio da Criança. Todos estes instrumentos no seu preenchimento têm por base a Técnica
dos Incidentes Críticos, e em conjunto permitem a construção e fundamentação do Portfólio da
Criança.
Em seguida abordamos de uma forma mais pormenorizada os principais recursos.

3.1. Técnica dos Incidentes Críticos
A observação é perspectivada como um processo de recolha de informação num
contexto próprio, que visa uma melhor intervenção. Observamos para avaliar um processo
pedagógico, para confirmar hipóteses de investigação, para obter um diagnóstico.
Por conseguinte, a observação constitui a base do planeamento e da avaliação,
servindo de suporte à intencionalidade educativa.
O processo de avaliação foi desenvolvido em conjunto pela equipa pedagógica, sendo
discutido e colocado em causa constantemente, para desta forma o adequar à constante
mudança que uma realidade educativa implica.
Um dos instrumentos de trabalho que vai ser utilizado pela equipa na sua avaliação das
crianças é a técnica de incidentes críticos. « A técnica do incidente crítico consiste num
conjunto de processos destinado a reunir observações directas do comportamento humano, de
maneira a facilitar a sua utilização na solução de problemas práticos e na elaboração de
princípios psicológicos compreensivos. A técnica do incidente crítico indica a forma de reunir
incidentes observados que têm um significado particular

e satisfazem a critérios

sistematicamente definidos. Por incidente, compreende-se toda a actividade humana
observável, suficientemente completa em si mesma para que se possam, a partir dela,
estabelecer induções e previsões acerca do indivíduo que realiza a acção. Para ser crítico, um
incidente deve produzir-se numa situação em que o fim ou a intenção da acção é batente
evidente. » (FLANAGAN, La technique de l’incidente critique, Revue de psychologie appliquée,
nº 3, 1954, p. 166).
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Para a utilização correcta desta técnica, o Educador deve tornar mais precisos os
dados da sua observação, destacando os incidentes que contribuem para um melhor
conhecimento das crianças.
O critérios de selecção dos comportamentos a registar deve ser o da sua pertinência,
colocando sempre a questão «em que é que a narração deste incidente poderá contribuir
para um melhor conhecimento da criança?».
Na sua maioria. todos os comportamentos poderão ser objecto da mesma, por
exemplo, situações que ilustrem etapas do desenvolvimento e da aprendizagem. No entanto a
técnica parece ser mais adequada para a caracterização de atitudes e do tipo de relação que a
criança estabelece com o adulto e com os seus pares.
É indispensável que todos estes elementos fundamentais à avaliação sejam
continuamente revistos e actualizados. Cada educador deve estar consciente que estas são
apenas amostras de comportamentos que representam momentos de um processo que é
essencialmente dinâmico.
A técnica dos incidentes críticos é um meio de observação extremamente útil, sendo
um instrumento fundamental de investigação, para todos os educadores. Assim como, permite
fundamentar o preenchimento dos diversos instrumentos de avaliação utilizados.

3.2- Portfólio
Um Portfólio é uma colecção de itens que revela, conforme o tempo passa, diferentes
aspectos de crescimento e desenvolvimento de cada criança. Esta colecção serve de registo
de experiência e realizações únicas de cada criança.
O Portfólio permite organizar os trabalhos mais significativos das crianças tendo em
conta a escolha do Educador, da criança e da sua família. Esta colecção implica alguns
parâmetros base, não sendo porém um trabalho estereotipado, já que cada criança é um ser
único e singular.
O Portfólio contém

amostras representativas de trabalhos que

demonstrem

aprendizagens e conquistas da criança. A colecção de trabalhos pode conter desenhos,
registos, fotografias, gravações ou outros documentos importantes para o Educador e para a
criança. Os comentários a cada trabalho ou registo são essenciais, pois a criança é escutada e
sente-se valorizada, construindo com o adulto este precioso referencial que marca o seu
percurso na Instituição.
Deste modo, o Portfólio fornece uma visão adequada do desenvolvimento da criança, o
que permite planificar melhor o trabalho de sala e avaliar individualmente ou em grupo. A
criança participa activamente na sua avaliação e reflecte de forma consciente o seu
crescimento e desenvolvimento.
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Este instrumento apoia ainda o educador a avaliar o seu trabalho e insistir nas áreas
menos trabalhadas com o grupo ou a superar algumas dificuldades que de outro modo
poderiam passar despercebidas ao adulto.
Na instituição este trabalho é uma base apoiada da avaliação das crianças, é um
instrumento importante para conhecer cada criança e para estruturar o seu desenvolvimento ao
longo dos quatro anos da creche e pré-escolar. É um “BI” da criança escolhido por ela e pelo
educador e que engloba todos os itens necessários para uma avaliação formativa e partilhada.
No final dos 5 anos, as crianças levarão para casa o seu portfólio.
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Conclusão

Este Projecto Curricular de Escola, evoluiu em relação aos anos anteriores.
Nos últimos anos, assumimos uma pedagogia baseada em modelos teóricos fidedignos, mas
que tem um cariz de equipa de educadoras e das nossas crianças.
Ao nível da avaliação a nossa equipa conseguiu uma postura bastante importante nos
portfólios. Este tipo de trabalho tem tido bastante impacto tanto no adulto como na criança e
isso nota-se bastante neste projecto, pelo facto de ao nível de avaliação estarmos a trabalhar
de uma forma cada vez mais consolidada.
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