
 
 

Projeto Pedagógico 
1º Berçário 

 

Ano letivo 2022/2023 
 
 
 

“Como um peixe fora de água…"  
Neste novo mundo eu vou aprender a ouvir, a cheirar, a provar, a sentir e a ver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipa Educadora 
Educadora de Infância: Vânia Ramos 
Ajudante de Ação educativa: Catarina Bordonhos 
                                               Cátia Serra 
 
 

Massamá, novembro de 2022 



 

Creche 

Projeto Pedagógico 
(1º Berçário) 

2 | 16 pág. 
 

 

Infantário do Povo Mod. IP01i-021 /Rev.A 

Índice 

 
 

I. Introdução ............................................................................................................................ 3 
 

II. Valores .................................................................................................................................. 3 
 

III. Justificativa/ Tema .............................................................................................................. 4 
 

IV. Caracterização do grupo .................................................................................................. 5 
O que conhecemos sobre o desenvolvimento das crianças entre os 4 e os 12 meses ............... 5 
O grupo que nós somos ............................................................................................................. 7 

O nosso perfil de desenvolvimento ............................................................................................. 8 
  

V. A Rotina de Atividades Diárias – Dia tipo .......................................................................... 9 
 

VI. Objetivos pedagógicos ................................................................................................... 10 
     Objetivo geral pedagógico ......................................................................................................... 10 
           Objetivos específicos ................................................................................................................ 10 
           Objetivos de eficácia do projeto pedagógico ............................................................................. 11 
            

VII. Atividades a desenvolver ............................................................................................... 11 
Atividades anuais ..................................................................................................................... 11 
Atividades festivas .................................................................................................................... 13 
Atividades com as famílias ....................................................................................................... 13 
 

VIII. Temas Transversais ...................................................................................................... 15 
 
Bibliografia ........................................................................................................................................... 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Creche 

Projeto Pedagógico 
(1º Berçário) 

3 | 16 pág. 
 

 

Infantário do Povo Mod. IP01i-021 /Rev.A 

I. Introdução 
 

“A creche constitui uma das primeiras experiências da criança num sistema organizado, exterior ao 
seu círculo familiar, onde irá ser integrada e no qual se pretende que venha a desenvolver 

determinadas competências e capacidades” (Manual de processos-chave creche, 2ª edição, 
Segurança Social I.P.) 

 
Sim, os bebés são pequenos! Sim, os bebés são delicados! Sim, os bebés dependem de nós para tudo! 
mas não os devemos subestimar. Pesquisas revelam que os bebés são capazes de perceber o mundo 
de uma maneira muito mais incrível do que nós adultos imaginamos e, aprendem com cada experiência 
que vivem. 
 
Os primeiros meses de vida das crianças contam com alterações significativas, quer a nível físico, quer 
a nível social e cognitivo. A este processo dá-se o nome de desenvolvimento. Para um melhor 
desenvolvimento, os bebés devem crescer num ambiente calmo, seguro, equilibrado e harmonioso, 
promovendo o estabelecimento de relações afetivas. 
 
O trabalho a realizar com os bebés tem como objetivos o desenvolvimento global e equilibrado de todas 
as suas potencialidades, o despertar da curiosidade, do pensamento crítico, a promoção da saúde e do 
bem-estar, a formação moral e a interação e inserção em outras comunidades exteriores à família, 
respeitando sempre o ritmo individual de cada criança. 
 
É fundamental brincar desde que se nasce, pois é através do jogo que o bebé adquire e desenvolve 
todas as suas capacidades. Brincar com o corpo é descobri-lo e é, portanto, descobrir-se a si mesmo. 
Sendo o corpo, um instrumento com que o bebé conta para se relacionar com o meio e para poder 
assimilar novas cognições, um trabalho sistemático com o próprio corpo possibilitará avançar na 
coordenação e controle dinâmico. 
 
Assim, pela brincadeira através dos sentidos, o bebé vai-se conhecendo a si próprio e ao ambiente que 
o rodeia e a sua compreensão do mundo passa a ser resultado das interações entre si e o meio 
envolvente. 
 
Resumindo, os bebés necessitam de atenção às suas necessidades físicas e psicológicas, uma relação 
com alguém em quem confiem, um ambiente seguro, saudável e adequado ao seu desenvolvimento, 
oportunidades para interagirem com outras crianças e liberdade para explorarem, utilizando todos os 
seus sentidos. 
 
É essencial que o Educador de Infância crie todas as condições necessárias para estimular o 
desenvolvimento dos bebés, respeitando sempre o ritmo próprio de cada um e, deve ter sempre em 
conta que a formação da sua personalidade tem um papel preponderante nos primeiros anos. 
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II. Valores 
 
De acordo com o Art. 29 da Convenção sobre os Direitos da Criança (UNICEF, 1989) a educação deve 
promover um conjunto de valores essenciais à cidadania, contribuindo para a formação de pessoas 
responsáveis, no respeito pelo seu semelhante, pela natureza e pelo Planeta Terra. 
 
Neste sentido e tendo consciência que a escola, em complementaridade com a família, tem um papel 
determinante na formação dos futuros cidadãos deste país, considera o Infantário do Povo que a 
educação de qualidade reconhece a pessoa em todas as suas dimensões, afetivo-emocional, cognitiva, 
sócio-relacional e moral. 
 
No domínio moral, o Infantário do Povo rege o ato educativo por 5 VALORES que considera estruturais 
na formação de bons cidadãos, sendo eles: 
 

• Respeito pelo outro e por si próprio; 

• Respeito pela verdade; 

• Tolerância pela diferença; 

• Solidariedade/Partilha; 

• Justiça. 
 
Como consideramos que todo e qualquer ato educativo integra em si valores, a sua prática irá sustentar-
se basicamente nas seguintes abordagens: 
 

• Modelagem – aprendizagem pela observação; 

• Reforço social positivo – comportamentos e atitudes alinhados com os valores são 
recompensados; 

• Narrativa – através de histórias pessoais ou coletivas, nas quais se colocam e se vivem, conflitos 
e escolhas morais. 

 
 

III. Justificativa/Tema 
 
 
Ao entrar na creche, o bebé é confrontado com um conjunto de mudanças que vão para além da 
separação da família. O bebé tem que enfrentar mudanças a nível do espaço e da sua organização, das 
rotinas diárias e das pessoas com quem interage. Tudo passa a ser diferente daquilo a que está 
acostumado, os cheiros, os sons, as vozes, o calor do colo, a forma como são embalados, o sabor da 
comida, entre tantas outras coisas. É por isso natural que o bebé exprima as suas emoções através do 
choro, no entanto, a sensação de insegurança ou até de abandono que o bebé possa sentir, vai-se 
atenuando com o tempo e à medida que se apercebe que no final do dia os pais estarão na creche para 
o irem buscar. 
 
A escolha do tema para este projeto, “Como um peixe fora de água…” vem precisamente neste 
sentido. O momento do nascimento do bebé, é para si o primeiro contato com a mudança, com a 
adaptação. Adaptação essa a uma vida fora do aconchego do útero da sua mãe. O bebé tem que se 
adaptar a uma realidade bem diferente daquela em que esteve até então, tem que respirar pela primeira 
vez sozinho, tem que mamar pela primeira vez por si, existem mais cheiros, mais cores, mais barulhos.  
Passado este processo inicial o bebé adapta-se a viver no conforto da sua casa e com o seu núcleo 
familiar mais próximo e são poucos os meses que passam até que as suas mães tenham que voltar ao 
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trabalho e que os tenham que deixar numa creche pela primeira vez e, é aí que o bebé se depara com 
uma nova adaptação, a de ter que ir para um sítio que não conhece, com pessoas que nunca viu e 
principalmente depara-se com o facto de ter que existir pela primeira vez sem a presença daquele ser 
que faz parte de si… a mãe. Ao ser entregue na creche pela primeira vez, o bebé sente-se “como um 
peixe fora de água”, fora do seu habitat, longe de tudo o que conhece e que faz parte da sua vida e do 
que o faz sentir-se seguro. Cabe a nós, profissionais, proporcionar-lhes um ambiente calmo, seguro e 
construtivo, com base na confiança. 
 
Posto isto, o desenvolvimento dos bebés deve ser encorajado pelos adultos através dos seus sentidos, 
uma vez que, estes são os seus instrumentos para explorar o mundo que os rodeia antes mesmo de se 
conseguirem movimentar nele, de forma autónoma. O bebé absorve o ambiente através de um poder 
de sensibilidade tão intenso, que as coisas que o rodeiam estimulam em si um interesse e um 
entusiasmo transcendente. 
 
As primeiras brincadeiras do bebé estão intimamente ligadas ao seu Eu corporal, ou seja, lidar com o 
seu próprio corpo é uma grande e importante brincadeira, daí a ligação com os sentidos. É através dos 
sentidos (visão, tato, olfato, audição e paladar) que o bebé vai conseguindo conhecer-se a si próprio e 
ao ambiente que o rodeia e a sua compreensão do mundo passa a ser resultado das interações entre 
si e o meio envolvente. 
 
“Quando as crianças têm espaço e liberdade para se movimentar, aprendem a medir a sua força e os 
seus limites. Elas exercitam-se até que o domínio da ação as faça avançar para o próximo desafio. A 
criança cresce a tentar descobrir o meio que a rodeia e fá-lo a brincar, para isso ela usa o seu corpo e 
sobretudo os seus sentidos para observar as pessoas ou objetos em movimento, sentem a temperatura 
das coisas, ficam atentos a uma voz e põem na boca tudo o que conseguem agarrar.” (Sítio da Educação 
– Vamos estimular os cinco sentidos na creche) 
 
 

IV. Caracterização do Grupo 
 

O que conhecemos sobre o desenvolvimento das crianças dos 4 aos 12 meses 
 
A caraterização do grupo compreende uma pesquisa cientifico-pedagógica que procura conhecer e 
compreender o comportamento e o desenvolvimento apresentado pelo bebé numa determinada faixa 
etária, neste caso concreto dirá respeito ao grupo etário dos 4 meses ao 1 ano. Deste modo é 
apresentada a caraterização do grupo segundo alguns teóricos do desenvolvimento: 
 
Segundo Brazelton aos quatro meses (idade em que o bebé pode entrar para a creche) o bebé está 
numa fase de grande desenvolvimento cognitivo, no quinto mês, começam a fazer jogos com as suas 
novas aquisições. Aprendem a chorar, na expetativa que alguém apareça, a isto chama-se – 
causalidade (se eu fizer determinada coisa terei determinado resultado). As aprendizagens motoras e 
cognitivas são inseparáveis nesta fase do desenvolvimento. Um bebé esforça-se por se sentar e usar 
as mãos para transferir objetos e este é um grande passo para aprender a brincar com eles. Mais tarde 
o ficar sentado, representa um marco no desenvolvimento que faz com que o bebé esteja muito mais 
atento a tudo o que se passa à sua volta, levando-o a querer gatinhar e mais tarde andar para poder 
explorar o mundo que o rodeia.  
 
A linguagem existe muito antes de o bebé nascer, no entanto nesta fase do desenvolvimento o bebé 
começa a juntar consoantes com vogais, pa, ma, ba, de forma a chamar a atenção dos pais, mas 
também como forma de comunicação com o mundo. 
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Para Winnicott a linguagem é adquirida através de um processo de imitação. É por meio de uma troca 
de sons com o adulto que a criança associará uma palavra a um objeto ou a um acontecimento, para 
depois estruturar a linguagem e chegar finalmente à palavra. Por isso ainda que o bebé aprenda sozinho 
é possível ensiná-lo. Daí a importância de se falar com ele desde os seus primeiros dias de vida.  
 
Segundo João dos Santos, a criança desta faixa etária torna-se dependente dos afetos para 
compreender e ser compreendida. E desta compreensão sobre o que a rodeia nasce a linguagem que 
vai desenvolver o seu pensamento, o seu funcionamento mental e a autonomia (de ser inteligente). 
  
Erikson subdividiu a infância em três categorias, a primeira das três situa o bebé desde o nascimento 
até aos 24 meses, e que designou por confiança versus desconfiança. As crianças desenvolvem 
sentimentos de que o ambiente é seguro e agradável (confiança básica) se os adultos que delas cuidam 
atenderem às suas necessidades (confortar, aconchegar, brincar, falar com eles, etc.) se assim não 
acontecer as crianças desenvolvem medos e suspeitas (desconfiança). 
 
Para Piaget, as crianças desta faixa etária estão no período sensório-motor, (sensório, refere-se ao 
modo como os bebés e as crianças mais novas recolhem informação do mundo através dos sentidos. 
Motor refere-se ao modo como aprendem através da ação física).  
 
Segundo o mesmo autor a mobilidade crescente (alcançar, agarrar, rebolar-se, sentar-se, gatinhar, 
andar, subir, transportar…) traz novas experiências de aprendizagem à criança. Neste processo de 
aprendizagem ativa, escolhem objetos e pessoas para brincar e explorar, iniciam ações que as 
interessam particularmente e respondem a vários acontecimentos que ocorrem no seu mundo. 
 
 

O grupo que nós somos 
 
A sala do 1º Berçário é composta por um grupo de 10 crianças, sendo que 6 são meninos e 4 são 
meninas (gráfico 1) e está inserido na valência de creche. É um grupo com idades compreendidas entre 
os 5 e os 13 meses de idade (gráfico 2).  
 
 
 
  
 
 
 1 1 2 
 
 6 4 1 1 
 
 4 
 
 
                 Gráfico 1 – distribuição do grupo por género                                         Gráfico 2 – distribuição do grupo por idades 

 
 
 
Dos 10 bebés que constituem o grupo do 1º Berçário, 9 estiveram em casa com os pais ou familiares 
até à sua entrada para a creche e 1 já tinha frequentado esta mesma sala no ano letivo anterior. 
 
Com exceção deste bebé, todos os outros fizeram a sua adaptação de forma gradual, permanecendo 
na creche durante 1 a 2 horas, nos primeiros dias, ficando depois para almoçar e progressivamente 
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ficaram para dormir a sesta e finalmente para lanchar. As entradas também aconteceram de forma 
faseada, tendo mesmo 2 dos bebés ingressado na creche só no final do mês de setembro. 
 
No que diz respeito à alimentação, 2 bebés ainda estão de forma exclusiva a leite materno e as restantes 
já comem sopa e estão a fazer a introdução dos alimentos de forma progressiva. 
 
Todos fazem um período de repouso durante a manhã e outro depois do almoço. Se houver algum bebé 
que fique na creche até mais tarde e havendo essa necessidade podem usufruir de um período de 
descanso ao final do dia. 
 
 

O nosso perfil de desenvolvimento 
 
Durante o mês de setembro o grupo de bebés é observado e é preenchida a ficha de observação do 
perfil de desenvolvimento, para que se conheça as características e necessidades do grupo específico 
e de cada bebé. Os resultados obtidos em cada uma das dimensões referentes às diferentes áreas de 
desenvolvimento, serão utilizados para definir objetivos de trabalho a desenvolver com cada bebé em 
particular e com o grupo em geral.  
 
Posteriormente serão elaborados os planos individuais que serão apresentados aos encarregados de 
educação. Estes serão enviados por email e será disponibilizada uma data para a marcação de uma 
reunião presencial ou online para a apresentação do plano e esclarecimento de dúvidas. 
 
Os perfis de desenvolvimento serão novamente atualizados no mês de dezembro, para que no mês 
seguinte se possa proceder à atualização dos planos individuais, mais uma vez apresentados aos 
encarregados de educação. 
 
Em junho faz-se a última atualização dos perfis, com vista ao preenchimento do relatório de 
desenvolvimento individual de cada bebé, que é apresentado aos encarregados de educação no mês 
de julho, onde mais uma vez será disponibilizada uma data para a marcação de uma reunião presencial 
ou online. 
 
Naturalmente as datas de atualização são flexíveis e possíveis de se fazerem diariamente, visto nestas 
idades as aquisições serem constantes e diárias. 
 
Depois da análise feita às competências observadas, em observação e não observadas, segue o 
tratamento de dados elaborado que espelham essa mesma observação relativamente às competências 
que já se encontram observadas. 
 
Como se verifica, seguidamente serão apresentadas duas tabelas, isto porque ao mês de setembro, 
aquando a primeira observação feita ao grupo, um bebé já se encontra com 13 meses e outro, apesar 
de ter 11 meses, já tem as competências do perfil dos 0 aos 12 meses, na sua maioria adquiridas. 
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Perfil de desenvolvimento dos 0 aos 12 meses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                         Tabela 1 – Taxa média de comportamentos observados 

 

Perfil de desenvolvimento dos 12 aos 24 meses 
 

Domínio e subdomínios 
Situação atual das 

aprendizagens observadas 

Competência Pessoal e Social 

Auto-conhecimento e interação 23% 

Auto-regulação 83% 

Desenvolvimento da Linguagem 

Compreensão e Expressão da 
Linguagem 

25% 

Desenvolvimento Cognitivo 

Interesse em Aprender 50% 

Competências Cognitivas 40% 

Raciocínio Matemático 

Conceito de Número 0% 

Medida, Ordem e Tempo 0% 

Conceitos de Matemática 25% 

Abordagem à Leitura 

Competências de Leitura 0% 

Domínio e subdomínios 
Situação atual das 

aprendizagens observadas 

Competência Pessoal e Social 

Auto-conhecimento e interação 83% 

Auto-regulação 84% 

Desenvolvimento da Linguagem 

Compreensão e Expressão da 
Linguagem 

42% 

Desenvolvimento Cognitivo 

Interesse em Aprender 75% 

Competências Cognitivas 35% 

Motricidade 

Capacidades Motoras Grossas 54% 

Motricidade Global 50% 

Capacidades Motoras Finas 80% 

Taxa média de comportamentos 63% 
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Motricidade 

Motricidade Global 53% 

Capacidades Motoras Finas 67% 

Hábitos Saudáveis e Comportamentos de Segurança 

Hábitos Saudáveis 0% 

Taxa média de comportamento 31% 
                                   Tabela 2 – Taxa média de comportamentos observados 

 
 
 

V. A Rotina de Atividades Diárias - Dia tipo 
 
As rotinas na creche são muito importantes, pois sendo bem organizadas e previsíveis transmitem às 
crianças um sentimento de confiança e segurança que lhes proporciona uma melhor adaptação. Ao 
saberem o que se vai passar durante o dia, as crianças têm mais facilidade em deixar os pais de manhã, 
possibilitando também uma melhor aproximação aos adultos que as acompanham e às restantes 
crianças que compõem o grupo. 
 
Segundo o livro Educação de Bebés em Infantário, um horário diário tem de ser previsível e ao mesmo 
tempo flexível, para que se possa adaptar às necessidades individuais de cada criança, e em cada 
acontecimento e rotina de cuidados tem de existir aprendizagem ativa contando com o apoio do adulto. 
 
A rotina possibilita também ao educador uma organização mais cuidada das atividades e das 
experiências que quer transmitir ao seu grupo. 
 
Sendo uma rotina flexível, sempre que houver necessidade, poderá ser alterada de modo a ir ao 
encontro das necessidades de cada criança. 
 

HORÁRIO AÇÃO 

7h30 – 8h30 Acolhimento das crianças na sala 

8h30 – 10h00 Repouso 

10h00 – 10h30 Reforço alimentar da manhã – fruta 

10h30 – 11h00 Atividades orientadas 

11h00 – 11h30 Atividades livres 

11h30 – 12h30 Almoço 

12h30 – 13h00 Higiene 

13h00 – 15h30 Repouso 

15h30 – 16h00 Higiene 

16h00 – 16h30 Lanche 

16h30 – 19h30 Atividades livres e entrega das crianças aos familiares. 

                                                                     Tabela 3 – Organização das rotinas diárias 

VI. Objetivos do Projeto 
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O tema do projeto é “Como um peixe fora de água…” e pretende trabalhar com os bebés o seu 
relacionamento com o mundo que os rodeia, através da exploração dos seus cinco sentidos.  
 
 

Objetivo geral pedagógico 
 
O objetivo geral pedagógico deste projeto é favorecer o desenvolvimento dos bebés através dos seus 
cinco sentidos. 
 
 

Objetivos gerais 
 
Os objetivos gerais deste projeto são: 
 

• Proporcionar o desenvolvimento motor, social, cognitivo e linguístico da criança; 

• Desenvolver a autonomia e a interação com o meio ambiente; 

• Desenvolver o conhecimento do corpo; 

• Fomentar a curiosidade natural; 

• Incentivar a participação das famílias no processo educativo. 
 

 

Objetivos específicos 
 
Os objetivos específicos deste projeto são: 
 

• Estimular e desenvolver a motricidade fina; 

• Estimular e desenvolver a motricidade grossa; 

• Favorecer a estimulação sensorial; 

• Compreender e utilizar a linguagem oral; 

• Desenvolver o vocabulário. 
 
 

Objetivos de eficácia do projeto pedagógico 
 
Os objetivos específicos concorrem diretamente para as taxas de eficácia/sucesso inerentes às 
dimensões de aprendizagem abaixo assinaladas e que constam no plano individual de cada uma das 
crianças. 
 
O objetivo de eficácia do presente projeto pedagógico, a que nos comprometemos, é de 85% em ambos 
os perfis, ou seja, pretendemos que no final do ano letivo, o grupo de crianças adquira 85% das 
competências que estão diretamente relacionadas com os objetivos do projeto. Nas tabelas abaixo 
apresentadas, verifica-se o estado atual do grupo: 
 
 
 
 
 

Perfil de desenvolvimento dos 0 aos 12 meses 
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Objetivos específicos 
Observação dos 

domínios/Comportamento 
dos relatórios de progresso 

Situação atual das 
aprendizagens 

observadas 

Estimular e desenvolver a 
motricidade fina 

Capacidades Motoras Finas 80% 

Estimular e desenvolver a 
motricidade grossa 

Capacidades Motoras grossas 54% 

Favorecer a estimulação sensorial Competências Cognitivas 35% 

Compreender e utilizar a 
linguagem oral Compreensão e Expressão da 

Linguagem 
42% 

Desenvolver o vocabulário 

 
 

Perfil de desenvolvimento dos 12 aos 24 meses 
 

Objetivos específicos 

Observação dos 
domínios/Comportamento 

dos relatórios de 
progresso 

Situação atual das 
aprendizagens 

observadas 

Estimular e desenvolver a 
motricidade fina 

Capacidades Motoras Finas 67% 

Estimular e desenvolver a 
motricidade grossa 

Motricidade Global 53% 

Favorecer a estimulação sensorial Interesse em Aprender 50% 

Compreender e utilizar a 
linguagem oral Compreensão e Expressão da 

Linguagem 
25% 

Desenvolver o vocabulário 

 
 
 

VII. Atividades a desenvolver 
 

Atividades anuais 
 
As atividades específicas relacionadas com o tema do projeto são pensadas e registadas, nos 
planeamentos mensais, e vivenciadas nas atitudes espontâneas que crianças e adultos têm 
diariamente. Todos os tempos são considerados de atividade, programada ou não, visto em creche o 
mais importante ser o tempo e a disponibilidade que se tem para cada criança.  
 
No entanto criamos um variado leque de situações que vão ao encontro das dimensões definidas nos 
perfis de desenvolvimento, visando a aquisição dos mesmos por parte das crianças. 
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Dimensões a 
trabalhar 

Objetivos de Aprendizagem Atividades 

Competência Pessoal 
e Social 

- Responder ao seu nome com 

gestos ou sinais vocais;  

- Explorar o seu corpo (ex.: 
bater palmas) 
 
- Mantem contacto ocular com 
quem lhe está a prestar cuidados 

 

- Promover o seu autocontrolo 

 

- Referir o nome do bebé nas rotinas e sempre 

que se esteja em relação dual, repetir o nome: 

"Olá ______, Vamos comer, ______; 

- Chamar perto e longe, sem ser à sua frente; 

- Estar no tapete com a criança, cantar 

músicas e lenda-lengas onde sejam 

nomeadas algumas partes do corpo, como a 

mão, pé e cabeça; 

- Bater palminhas; 

- Fazer massagens ao bebé. 
- Brincar com o bebé, durante as interações, 

parar e esperar que o bebé as retome; 

- Dar tempo para que os bebés descubram a 
presença do outro e interajam e respondam à 
sua maneira.  
- Tocar, brincar, segurar o bebé de forma 

calma, calorosa e tranquila; 

- Responder sempre de forma facilitadora às 

necessidades e às chamadas de atenção dos 

bebés; 

- Na sesta, sentar perto e falar baixinho dando 
conforto e segurança. 

Desenvolvimento da 
Linguagem 

- Suspender a ação quando lhe 

dizem não 

- Compreender ordens simples 
(toma e dá) 
 
- Fazer gracinhas “onde põe a 

pitinha o ovo”, dizer adeus... 

- Verbalizar dádá, mãmã ... 

- Utilizar gestos ou outros sinais 

para identificar as suas 

necessidades  

- Palrar com intenção para as 
pessoas 

- Falar de forma tranquila com o bebé, dar colo 

e embalar com canções calmas;  

- Nas várias situações de rotina salientar o 

"não" de forma serena levando o bebé a 

perceber o que pode e o que não pode fazer; 

- Não mexe na roupa (quando está nas mudas 

p.e.); 

- Brincar com o bebé, atirar a bola, pedir 
brinquedos. 
 
- Embalar o bebé, repetindo o seu nome, até 

ele nos dar atenção, falar com ele de forma 

calorosa; 

- Repetir as vocalizações do bebé. Perguntar: 

Onde está a mamã? E repetir mamã. Nas 

situações de relação dual pedir ao bebé para 

dar a mão, etc.; 

- Responder às verbalizações diretas do bebé; 

- Brincar com o bebé com lenga-lengas, como 
por exemplo, "a pitinha põe o ovo" 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

Cognitivo 

 

 

- Dirigir a atenção para os 

objetos 

- Dirigir-se para um objeto caído 

- Fazer barulhos com vários objetos ou 

instrumentos, introduzindo noções espaciais 

como em baixo, em cima, ao lado; 

- Colocar o bebé de bruços. O adulto pode 

deitar-se à sua frente de forma a haver 

contacto visual; 
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 - Levantar um lençol para 

encontrar um objeto 

- Imitar gestos 

- Demonstrar preferência por 

alguns objetos 

- Manipular objetos sonoros 

- Colocar objetos longe do bebé para que de 

bruços tente alcançá-los; 

- Fazer o jogo do esconde-esconde com 

objetos sonoros ou não. Com os sonoros fazer 

o barulho debaixo do pano, aliciando a 

vontade de saber o que está ali; 

- Bater palminhas, pôr objetos moles em cima 
da cabeça, pedindo-lhe que imite. 

 

Motricidade 

- Bater palmas 

- Deitado de costas brinca com 

os pés 

- Gatinhar ou rastejar para a 

frente ou para trás 

- Sentar-se com equilíbrio 

- Colocar-se de pé 
 
- Fazer preensão palmar 

- Agarrar e soltar objetos e 

voltar a repetir a ação 

- Demonstrar alguma 
coordenação óculo-manual 

- Cantar músicas pequenas acompanhando 

com palmas;  

- Deitar o bebé de barriga para baixo 

mostrando-lhe brinquedos, levando-o a tentar 

virar-se. Fazer o mesmo de barriga para cima; 

- Proporcionar às crianças tempo para 

resolverem problemas com que se deparam 

enquanto exploram e brincam com diversos 

materiais.  

- Criar espaço na sala para que o bebé tenha 

vontade de o explorar; 

- Colocar os brinquedos longe do alcance do 

bebé para que este sinta necessidade de se 

movimentar para o alcançar; 

- Proporcionar momentos onde o bebé possa 
explorar diferentes materiais, levando a querer 
gatinhar até eles e, posteriormente colocar-se 
de pé. 
 
- Estimular o manuseamento de vários 

objetos, dar objetos para a mão esquerda e 

depois para a direita. Pedir o objeto que a 

criança tenha na mão, do lado contrário; 

- Apoiar bem a criança quando ela ainda não se 
senta com firmeza e dar-lhe um objeto para 
uma das mãos. 

 
 

Atividades festivas 
 
Durante o ano letivo são vivenciados no infantário alguns momentos festivos, alusivos às quadras que 
estamos a viver. Na creche estas festividades são vividas tendo sempre em conta o bem-estar físico e 
emocional das crianças, sendo que a sua participação é sempre cuidadosamente implementada.   
 
Celebraremos assim as seguintes festividades: 
 

• São Martinho; 

• Festa de Natal; 

• Dia de Reis; 

• Carnaval; 

• Dia do Pai; 

• Dia da Mãe; 
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• Dia Mundial da Criança. 
 

 
 

Atividades com as famílias 
 
Dada a importância da família para o desenvolvimento da criança, é fundamental que através das 
relações estabelecidas por meio da comunicação, haja uma relação de proximidade entre a creche e a 
família, visto que a criança aqui passa a maior parte do seu tempo. 
 
Esta relação é importante para o infantário, enquanto instituição porque é uma forma de se relacionar 
com a principal realidade da criança, que é a sua família e é igualmente importante para as famílias 
porque desenvolvem uma relação de compromisso e confiança com a instituição, partilhando assim o 
dia a dia dos seus filhos em casa e na creche, proporcionando a ambas as partes um conhecimento 
mais profundo e real da criança. 
 
A participação da família no processo de ensino/aprendizagem confere à criança bastante confiança, 
uma vez que esta se apercebe que todos se interessam por ela, tornando-a assim mais disponível para 
a aquisição de novas aprendizagens quer pessoais, cognitivas ou sociais. 
 
A comunicação entre todos torna-se assim fundamental e indispensável para o bom funcionamento 
diário e para isso, este ano letivo continuamos a utilizar uma ferramenta essencial para a partilha de 
informação, a plataforma Educabiz. 
 
A família é um recurso precioso, um elemento rico e portador de cultura, valores, tradições e costumes, 
que poderá ajudar a criar um ambiente de cooperação e cumplicidade em todo o processo educativo 
das crianças. 
 
No que diz respeito às atividades propriamente ditas os pais e as mães serão convidados a participar 
nos festejos do dia do pai e da mãe e na festa de finalistas. Pontualmente é pedida a colaboração das 
famílias para a realização de alguns trabalhos referentes às vivências da sala, sempre com intuito da 
criança sentir que a família está envolvida no seu desenvolvimento e nas atividades de creche.  
 
 

VIII. Tema Transversal 
 
O projeto pedagógico aqui apresentado, “Como um peixe fora de água…”, está inserido no projeto 
pedagógico da instituição que este ano abordará as preocupações ambientais que todos sentimos 
enquanto sociedade. 
 
Um dos principais objetivos da educação ambiental é o desenvolvimento do espírito crítico, bem como 
a consciencialização dos problemas ambientais, procurando transformar pessoas e comunidades 
passivas em agentes ativos, capazes de refletir e de apresentar soluções para os problemas. 
 
Temos noção, enquanto educadores, que fomentar a consciência ambiental desde cedo tem 
repercussão na formação de futuros cidadãos responsáveis e ecológicos. Se conseguirmos mudar 
mentalidades e hábitos também nos pais e familiares através das crianças, esse será um grande 
contributo para tornar o mundo mais sustentável e melhor para viver.  
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O projeto da instituição, este ano tem como objetivo específico: 
 

• Promover as boas práticas ambientais. 
 
 
Claro que este ano com os bebés o grande objetivo passa por começar a pôr os pais a pensar em 
pequenas atitudes em prol do ambiente para que nos próximos anos, o tema seja já do conhecimento 
de todos. Pontualmente poderá ser pedido algum material de desperdício para a realização de uma 
atividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Educadora de Infância 
Vânia Ramos 
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