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I. Introdução 

 

Hoje muito se fala em meio ambiente e sobre a necessidade da sua proteção. Porém, embora 
estimulada entre adultos, a verdade é que essa consciência deve ser construída desde a infância, pois 
é nessa fase que o individuo aprende conceitos e valores que serão levados para toda a vida. 

Por isso, a educação ambiental na educação infantil constitui um papel tão importante. 

Com base neste princípio decidiu a equipa pedagógica incidir no tema sobre a preservação do planeta, 
assumindo o compromisso de abordar esta temática de uma forma mais efetiva e consistente com as 
crianças durante este ano letivo, embora a vertente ambiental tenha sido sempre contemplada nos 
anteriores projetos da instituição.  

Se observarmos com um pouco de atenção o mundo que nos rodeia, não teremos dificuldade em tomar 
consciência da velocidade de crescimento dos sinais de degradação ambiental, que nos últimos anos 
têm aumentado a um ritmo tal, que se torna impossível evitar a preocupação, a ansiedade e o receio do 
que o futuro nos pode reservar. 

Assim, a relação com a natureza é muito importante, pois só conhecendo tudo de belo que ela nos 
reserva podemos compreender o quanto é importante preservá-la. A natureza não é só o espaço verde 
que observamos nos jardins, ela é todo o planeta onde habitamos. 

Depois de conhecer a natureza, a criança estará apta a defendê-la e a lutar por uma boa qualidade de 
vida. É desde pequenas que as crianças devem ser sensibilizadas para os problemas que o planeta tem 
vindo a atravessar. As crianças são o ponto de partida para um melhor dia de amanhã, são elas os 
futuros “homens” a quem irá competir a preservação da natureza. 

Por isso, vamos procurar envolver e sensibilizar as crianças, a preservar e a respeitar o meio ambiente 
levando-as a adotar boas práticas, a despertar a curiosidade, o pensamento crítico e o sentido de 
responsabilidade e também conseguir transmitir aos outros (pares e familiares, …) as aprendizagens 
que faz sobre esta temática, nomeadamente o que fazer, como fazer e porquê desenvolvendo assim, a 
sua linguagem a verbal e a sua autonomia.  

  “Um olhar atento sobre ti” 
Será este o compromisso que iremos abraçar com as crianças da sala verde de modo a contribuir para 
uma mudança de atitudes, comportamentos e hábitos, no que respeita à preservação e proteção do 
nosso planeta. 

Significa que o projeto curricular traçado para o ano letivo em curso assenta fundamentalmente nesta 
intenção em plena conformidade com o projeto pedagógico da instituição. 

Neste projeto encontram-se também enumerados os valores que a instituição considera como 
estruturantes na formação de cada criança enquanto cidadão.  

Justificar a escolha do tema pensado para este ano letivo é outro dos pontos a desenvolver.  
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A caracterização do grupo tipo segundo as perspetivas de alguns teóricos acerca do desenvolvimento 
das crianças em idade pré-escolar, é também contemplada neste projeto, assim como a referência à 
caracterização do grupo específico.  

Para que possamos delinear objetivos de trabalho, adequados às necessidades das crianças e à faixa 
etária em que se situam é preciso ter um conhecimento do grupo, e para tal é necessário proceder à 
observação de comportamentos de forma individual, com base nos relatórios de progresso, como em 
grupo.  

Após realizada a observação de comportamentos elaboram-se os planos mensais com definição de 
atividades a desenvolver e respetivas aprendizagens a promover, tendo em conta o respeito pelos ritmos 
individuais e as respetivas idades de desenvolvimento. 

Os relatórios de progresso serão atualizados em três períodos distintos, sendo o primeiro efetuado 
durante o mês de janeiro, o segundo durante o mês de abril e o terceiro e último durante o mês de julho. 
Posteriormente são elaborados os relatórios de desenvolvimento de cada criança e apresentados aos 
encarregados de educação nos atendimentos individuais (ao mês de janeiro e abril). No mês de julho 
será apresentado o relatório final sobre o desenvolvimento da criança. 

As rotinas das atividades diárias, são também referidas no projeto, visto que conferem segurança para 
a criança e para o grupo. 

Como em qualquer projeto são definidos os objetivos gerais e específicos e delineadas as respetivas 
estratégias para as crianças os alcançarem. 

No último ponto deste projeto é mencionado o tema transversal, que diz respeito ao projeto pedagógico 
da instituição no qual é definida a forma como vai ser trabalhado com o grupo de crianças.  

 

II. Valores 

 

De acordo com o Artº 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, 
socio relacional e moral. 

No domínio moral, o Infantário do Povo rege o ato educativo por 5 VALORES que considera 
estruturantes na formação de bons cidadãos, a saber: 

• Respeito pelo outro e por si próprio; 

• Respeito pela verdade; 

• Tolerância pela diferença; 

• Solidariedade / Partilha; 
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• 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 

 

“A Educação ambiental relaciona-se com a educação para a saúde – bem-estar, qualidade de vida – 
incluindo os cuidados com a preservação do ambiente. Manter a sala arrumada e limpa, cuidar do 
espaço exterior, não deitar lixo para o chão, etc., fazem parte do quotidiano do jardim de infância”.  

                                                      Orientações curriculares para a Educação pré-escolar, Ministério da Educação, p. 84 

Quando a educação ambiental começa a ser aplicada desde os primeiros momentos da educação 
infantil, as possibilidades de se obter resultados positivos são maiores. 

É possível trabalhar com as crianças valores e formação de ideias, de modo a perceberem que todos 
são responsáveis pelos recursos naturais e que cada um pode fazer a sua parte por um mundo melhor. 

A educação ambiental tem como objetivo tornar cada pessoa mais consciente e capaz de respeitar tudo 
o que a rodeia, desde os espaços verdes, até aos seres vivos. 

Consideramos que é de extrema importância o contacto com a natureza desde pequeno, só assim é 
possível fazer estes pequenos crescerem a respeitá-la. 

A experiência de conhecer e respeitar a natureza pode sensibilizar as crianças para, um dia mais tarde, 
terem um sentimento construtivo e adequado, que as fará tratar a Terra como um bem muito precioso e 
único, que só elas podem respeitar e proteger. 

O jardim de infância configura-se de facto, como um espaço de tempo privilegiado para as 
aprendizagens estruturadas e decisivas no desenvolvimento das crianças.  

Os adultos ao encorajarem as crianças a desenvolverem as atividades propostas relacionadas com a 
temática em questão e não só, devem assumir um papel desafiador, incentivando as crianças a falar 
individualmente ou em grupo, a utilizar novas palavras e compreender os seus significados, a pensar, 
dar opiniões, dar respostas às questões colocadas, a serem capazes de transmitir os seus 
conhecimentos, recados e a sensibilizar e alertar os outros (pares, familiares, …) para as problemáticas 
em questão.  
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A linguagem oral e o modo como as crianças comunicam é um dos domínios principais para o seu 
desenvolvimento integral influenciando outras áreas e domínios.  

O jardim de infância tem a responsabilidade de proporcionar um ambiente linguístico rico e estimulante 
para as crianças, cabendo ao educador proporcionar as condições essenciais para que desenvolvam a 
sua linguagem oral. 

Outro dos objetivos da educação pré-escolar é desenvolver a autonomia da criança com a ajuda do 
educador, desenvolvendo momentos de tomada de decisões, fazer escolhas, assumindo 
responsabilidades ao nível pessoal e em grupo. 

As orientações curriculares para a educação pré-escolar (Ministério da Educação, 1997, p.53) defendem 
que “favorecer a autonomia da criança e do grupo assenta na aquisição de saber - fazer indispensável 
à sua independência e necessário à sua autonomia enquanto oportunidade de escolha e 
responsabilização”. 

É por isso, necessário proporcionar o desenvolvimento da autonomia das crianças através das 
pequenas tarefas do dia-a-dia, ajudando a estruturar e organizar o seu pensamento. Entre outras é 
compreensível, dar o exemplo dos pequenos grandes gestos e ações praticados diariamente que 
contribuirão para a preservação e proteção do nosso planeta, sendo importante e necessário 
desempenhá-las de forma autónoma. 

São estes os desafios a que nos propomos com o projeto “Um olhar atento sobre ti”.  

 

IV. Caracterização do Grupo 

 

O que conhecemos sobre o desenvolvimento das crianças em idade pré escolar 

Entende-se por caraterização do grupo tipo a pesquisa cientifico-pedagógica que procura conhecer e 
compreender as crianças de uma determinada idade, em diferentes perspetivas ligadas ao 
desenvolvimento da segunda infância (3-5 anos) neste caso concreto. 

Assim se apresenta a caraterização do grupo tipo relativa à faixa etária em que o grupo se encontra, 
segundo as perspetivas de alguns teóricos do desenvolvimento: 

 

Jean Piaget 

Segundo este teórico o estádio pré-operatório é aquele em que o grupo de crianças se situam. Na sua 
opinião há três fatores que identificam este período: O surgimento da capacidade de representação 
através de imitações, da imagem mental, da linguagem e do jogo simbólico; o pensamento da criança é 
intuitivo, subordinado à perceção e centrado em estados. 

Neste estádio observa-se um grande desenvolvimento do vocabulário, incluindo a capacidade de 
compreender e usar palavras. 



 

Pré Escolar 

Projeto Curricular 
Sala Verde 

 
pág. 7 | 19 

 
 

 

Infantário do Povo Mod. IP01i-036/Rev.A 

O modo de aprendizagem predominante neste estádio é o intuitivo, as crianças não se preocupam muito 
com a precisão, mas deliciam-se a imitar sons e a experimentar dizer muitas palavras diferentes, não 
se preocupando com as consequências da linguagem. Através do modo de aprendizagem intuitivo as 
crianças são capazes de livres associações, fantasias e significados únicos ilógicos. 

Podem fingir que os bonecos são reais, que têm amigos imaginários, ou mesmo contar histórias 
mirabolantes sobre a sua ascendência e ter conversas inteiras consigo próprias ou com objetos 
inanimados. São todas estas formas que as crianças usam para experimentar a linguagem para se 
ensinarem a si mesmas. São crianças com capacidades para distinguirem o real do imaginário. 

 

Henri Wallon 

Considera que o período que vai dos 3 aos 5 anos é um período muito importante no desenvolvimento 
da personalidade da criança. Neste período a criança sente-se ao mesmo tempo estreitamente solidária 
com a família e desejosa de adquirir autonomia. A criança é extremamente exclusiva, poderá ser vaidosa 
e presumida e sobretudo ciumenta. O ciúme é muito específico nesta idade, porque apresenta um 
estado mal diferenciado da sensibilidade. O ciúme é uma causa de ansiedade frequente nesta etapa da 
vida afetiva. A criança é levada a imitar (não em gestos, mas em papéis) alguém da sua preferência de 
quem tem ciúmes. A criança necessita de muita atenção, necessita de estabelecer relações de ordem 
pessoal e direta. 

A criança aos 4 anos de idade está num período crucial para a formação da personalidade e da auto 
estima 

 

Sigmund Freud 

Preconizou o princípio do prazer e da realidade. Nomeou três estádios de desenvolvimento e segundo 
ele o estádio fálico é aquele em que se situam as crianças de 3 aos 5 anos. 

No estádio fálico, a identidade sexual é o aspeto mais importante da formação da personalidade. 

Neste estádio as crianças voltam muito a sua atenção para as partes genitais, a maior parte das vezes 
em consequência da masturbação, e mostram o seu interesse pelas partes genitais dos seus pequenos 
colegas. 

As crianças aproveitam a ocasião de satisfazer esta curiosidade quando cumprem as funções de micção 
e de defecação. Por isso as crianças se revelam grandes espetadoras destes atos fisiológicos. 

No estádio fálico a criança começa a fazer perguntas acerca da sexualidade, liga-se aos problemas 
sexuais com uma intensidade imprevista, e que podem ser esses mesmos problemas que despertam a 
sua inteligência. 

Um dos problemas que preocupam a criança de acordo com o seu desenvolvimento, não é saber em 
que consiste a diferença dos sexos, mas sim de onde vêm os bebés. 

É, nesta altura, que segundo Freud, a criança desenvolve uma atração sexual pelo progenitor do sexo 
oposto e uma agressividade para com o progenitor do mesmo sexo. No caso dos rapazes, designa-se 
por complexo de Édipo. O rapaz sente uma necessidade de afastar o pai para obterem a total atenção 
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por parte da mãe, figura na qual ele relega uma grande importância e que deseja proteger a todo o 
custo. No caso das raparigas, o objeto original do afeto é substituído por outro, o pai, isto acontece 
porque a rapariga fica desapontada por não ter o mesmo órgão sexual que os rapazes, sentindo-se 
inferior, e responsabiliza a mãe por isso.  

 

Erik Erikson 

Subdividiu a infância em três categorias. A categoria designada por Erikson de iniciativa/culpa é a que 
situa as crianças dos 3 aos 5 anos. 

O desenvolvimento pessoal durante o terceiro estádio de infância ocorre nas áreas de iniciativa/culpa. 
Nesta altura, a identidade da criança como rapaz ou como rapariga é afetada de forma extrema. 

Neste estádio as crianças começam a identificar-se com o adulto apropriando ou a modular ou a imitar 
aspetos de comportamento do adulto. Os rapazes expressarão diretamente a sua masculinidade 
crescente interessando-se pelas mães. Para obterem o afeto e a atenção da mãe “criam” uma certa 
“rivalidade” com o pai. Esta atitude verifica-se também nas raparigas que ao descobrirem a sua 
feminilidade se ligam muito ao pai. 

Segundo Erikson punir ou ridicularizar a criança, que expressa o seu desejo natural de se afirmar como 
mulher, poderá ter efeitos negativos. Poderá levar a criança a sentir-se pequena e insignificante, 
culpando-se por ter exprimido alguns dos seus sentimentos íntimos sobre o género de pessoa que 
espera vir a ser.  

 

Brazelton 

É nesta fase que a criança começa a dar largas à sua imaginação. Começa a observar todos os que a 
rodeiam de um modo diferente. Aprendizagem que deles faz baseia-se não só na sua observação, mas 
também na sua inserção em cenários que ela própria imagina. Assimila esta nova aprendizagem através 
dos seus jogos imaginários. Constrói as suas próprias personagens imaginárias. As crianças começam 
a criar amigos imaginários, que conseguem realizar milagres. Podem fazer todas as coisas más e 
experimentar todas as coisas boas com que uma criança de três anos sonha (Brazelton, 243 e 244). 

A criança de três anos está a começar a tomar consciência dos sentimentos de agressividade. Os 
receios relativamente a si própria acompanham os surtos de agressividade que começa a manifestar. 
De noite, a criança revive estes medos e sonha com eles. Quando existe stresse no ambiente da criança, 
ou quando ela tem de se adaptar a uma nova situação, os receios manifestam-se à noite. A pouco e 
pouco, a criança aprende a confortar-se sozinha, mas pode demorar algum tempo (Brazelton, 236). 

 

Gesel 

Segundo Gesel, a criança começa a alargar o seu campo de ação, não somente a correr, a saltar, pular 
ou trepar, mas também nas animadas construções e extravagâncias da sua mente criativa. 

Nesta idade, a criança está mais faladora, ela própria comenta os seus discursos, gosta de utilizar 
palavras e de as experimentar, gosta de palavras novas e diferentes… Faz muitas perguntas e quer 
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saber o porquê das coisas, não só para buscar conhecimento mas também como forma de exercitar a 
sua linguagem e audição. 

A nível emocional, à medida que a criança cresce, começa a controlar cada vez mais as suas emoções 
e a diferenciá-las. Na idade pré-escolar, manifesta um maior controlo da impulsividade e uma maior 
diferenciação das emoções do que quando era bebé (David, 1983).  

Apesar de a expressão das emoções tender a ser menos impulsiva e mais diferenciada, continua a ter 
uma componente de autocentrado (Pikunas, 1979). As emoções relatadas pela criança referem-se 
essencialmente ao que está a sentir, e não aos sentimentos dos outros, o que demonstra o egocentrismo 
característico desta idade. No entanto, consegue prever ou adivinhar as emoções dos outros se tiver 
experienciado vivências semelhantes (Joyce-Moniz, 6 1979). Os exemplos das emoções expressas de 
uma forma autocentrada são o medo quando existe algo ameaçador para a criança, e a ira que ocorre, 
normalmente, quando a criança é privada das suas necessidades e dos seus desejos (Pikunas, 1979). 

Outra emoção característica das crianças em idade pré-escolar é a curiosidade pelo mundo que as 
rodeia. Este interesse leva a criança a colocar muitas questões através da palavra “porquê?” (David, 
1983). Esta atitude traduz a atenção da criança pelo meio envolvente, e promove o desenvolvimento 
das capacidades de compreensão racional. 

 

O grupo que nós somos 

 

O grupo é constituído por 25 crianças sendo que 17 são rapazes e 8 são raparigas, com idades 
compreendidas entre os 3 anos e 3 meses e os 5 anos e 4 meses (ao mês de setembro).  

Gráfico 1 – Distribuição do Grupo por Género 

8
17

Género

Feminino Masculino
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Gráfico 2 – Distribuição do Grupo por idades 

Das 25 crianças que integram o grupo, 22 frequentavam a Instituição no ano letivo anterior, na sala 
amarela e das restantes três, duas estavam na companhia das suas mães e uma encontrava-se à 
guarda de uma ama até à entrada no infantário do povo.  

Atualmente as crianças deste grupo entram no infantário entre as 7h30m e as 10h, e saem entre as 
16h30 e as 19h00. 

 

V. A Rotina de Atividades Diárias - Dia tipo 

HORÁRIO AÇÃO DIMENSÃO 

7h30m - 9h30m Acolhimento e brincadeira livre na sala 
Formação Pessoal e Social e 

Expressão e comunicação 

9h30m - 10h 

Reunião de grupo  

(História, conversa, músicas, lenga lengas, organização e 

preparação das atividades, escolha feita pelas crianças das 

áreas por onde querem começar as suas atividades diárias…). 

Expressão e comunicação / 

Conhecimento do mundo 

10h - 10h15m Reforço alimentar - fruta Formação Pessoal e Social 

10h15 - 11h  
Atividades direcionadas e livres (brincadeira livre/pintura/ 

colagem/desenhos/jogos/plasticina/recorte) 

Expressão e comunicação / 

Conhecimento do mundo 

11hm - 11h30m 

Arrumação da sala / espaços. 

Brincadeira livre no exterior (se as condições atmosféricas 

assim o permitirem). 

Expressão e comunicação / 

Conhecimento do mundo 
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11h30m - 11h45m Higiene e preparação para o almoço Formação Pessoal e Social 

11h45m - 12h45m  Período de almoço Formação Pessoal e Social 

12h30m - 13h Higiene e preparação para o repouso Formação Pessoal e Social 

13h - 15h30m Período de repouso  

15h30m - 16h Higiene e preparação para o lanche. Formação Pessoal e Social 

16h - 16h30m  Período de lanche  Formação Pessoal e Social 

16h30m - 16h45m Período de higiene:  Formação Pessoal e Social 

17h - 19h 

Brincadeira livre na sala/brincadeira livre no exterior (se as 

condições atmosféricas o permitirem) e prolongamento (período 

de entrega das crianças aos seus familiares no exterior, na sala 

ou no espaço polivalente, neste último nos dias em que a 

limpeza da sala é efetuada entre as 17h30m e as 19h. 

Expressão e comunicação / 

Conhecimento do mundo 

 

VI. Objetivos do projeto curricular 

 

As atividades realizadas com intencionalidade pedagógica, decorrem da identificação dos relatórios de 
progresso de cada uma das crianças que se encontram estruturados em 6 áreas de conteúdo. 

1. Formação pessoal e social 

2. Expressão e comunicação 

3. Linguagem oral e abordagem à escrita 

4. Matemática 

5. Conhecimento do mundo 

6. Tecnologias da informação e Comunicação 

 

As atividades pedagógicas a desenvolver durante o ano letivo, concorrem diretamente para as áreas de 
conteúdo nelas implícitas (descritas nos relatórios de progresso para as três idades do pré-escolar, 3, 4 
e 5 anos) 
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Objetivo geral do projeto 

• Contribuir para uma mudança de atitudes, comportamentos e hábitos no que respeita 
à preservação e proteção do ambiente. 

  

Ao grupo ser-lhe-ão proporcionadas atividades e experiências iguais registadas nas planificações 
mensais, com o intuito de promover aprendizagens baseadas nas orientações curriculares, adequando 
o nível de exigência à idade das crianças.  

Objetivos específicos 

• Despertar a curiosidade e o pensamento crítico face à preservação e proteção do 
ambiente 
 

• Promover ativamente práticas quotidianas de preservação do meio ambiente: 

       - Promover a limpeza de espaços de uso coletivo 

   

               - Promover a recolha seletiva dos materiais (papel/papelão e plástico) 
 
             - Criar hábitos de poupança de água e energia 
 
 

O resultado da taxa média de aquisição de comportamentos a promover registado nas áreas de 
conteúdo presentes nos dois objetivos específicos indicados na tabela seguinte concorrem diretamente 
para o objetivo geral deste projeto. 

 

 

 

Objetivos específicos 

Observação dos comportamentos, 

nas áreas de conteúdo descritas 

nos relatórios de progresso 

Comportamentos 

observados 

Situação Atual 

Comportamentos 

expectáveis de 

serem observáveis 

no final do ao letivo 

Despertar a curiosidade e o 

pensamento crítico face à 

preservação do ambiente 

 

Formação Pessoal e social 

 

67% 90% 

Linguagem Oral e Abordagem á 

Escrita 
49% 80% 

Promover ativamente práticas 

quotidianas de preservação 

do meio ambiente 

Expressão e Comunicação 55% 85% 

Conhecimento do Mundo 60% 85% 

Total  58% 85% 
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Na tabela seguinte, estão mencionadas todas as áreas de conteúdo e assinalados com um asterisco as 
que suportam os objetivos específicos. 
 
 

 
No quadro seguinte, temos uma visão mais geral da situação atual face a todas as áreas de conteúdo e 
face ao calculado para os objetivos específicos, que concorrem para o objetivo geral, tendo em conta o 
valor percentual dos comportamentos expectáveis de serem observáveis no final do ano  
(correspondente à percentagem de crianças que no grupo se prevê a observação das competências), 
com base nos objetivos específicos.  
 
 

 

VII. Atividades a desenvolver 
 

Atividades anuais 

Ao longo do ano letivo serão planeadas atividades especificas relacionadas com a temática do projeto, 
em consonância com as características e necessidades do grupo de crianças em geral e da criança em 
particular, tendo sempre em conta os diferentes ritmos e as diferenças de idade das crianças, com a 
intenção de alcançar os objetivos anteriormente identificados. Para cada uma das áreas de conteúdo 
são definidos os objetivos de aprendizagem a trabalhar e as atividades que se pretendem desenvolver 
para os atingir, planeadas mensalmente e sempre contextualizadas nas rotinas diárias e em situação 
de brincadeira livre/ relação.  

 

Áreas de conteúdo 

 

Comportamentos 

observados 

Situação Atual 

Comportamentos 

expectáveis de serem 

observáveis no final 

do ano letivo 

Formação Pessoal e Social* 67% 90% 

Expressão e Comunicação* 55% 85% 

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita* 49% 80% 

Matemática 61% 85% 

Conhecimento do Mundo* 60% 85% 

Tecnologias da Informação e Comunicação 43% 75% 

Total 56% 83% 

Situação atual face a todas as 
áreas de conteúdo 

Situação atual, face ao calculado 
para os objetivos específicos, que 
concorrem para o objetivo geral 

Comportamentos expectáveis de 
serem observáveis no final do ano 

letivo, com base nos objetivos 
específicos 

 

56% 
 

63% 
 

87% 
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Atividades festivas 

As atividades festivas planeadas para serem vividas durante o ano letivo são as seguintes: 

− Festa de S. Martinho 

− Festa de Natal 

− Dia de Reis 

− Carnaval 

− Dia do Pai 

− Páscoa 

− Dia da Mãe 

− Dia da Família 

− Dia Mundial da Criança 

− Festa de Finalistas 

 

Atividades com as famílias 

As famílias são convidadas a participar e colaborar na realização de trabalhos específicos e em mini – 
projetos relacionados com o tema do projeto pedagógico e curricular, desenvolvidos ao longo do ano, 
sendo informadas no momento oportuno como por exemplo: 

• Pedido de determinados materiais que possam ser reciclados ou reutilizados, para serem 
utilizados por exemplo na realização de determinadas atividades específicas. 

• Pedido de equipamento/brinquedos para enriquecimento da sala ou do espaço exterior 

• Na elaboração de pesquisas (registos, ilustrações, fotos, ...) sobre temas que estejam a ser 
trabalhados, relacionados com o projeto. 

• Na elaboração de trabalhos específicos em 2 e 3 dimensões (exemplo: decoração de natal, …). 

• Participação no Dia do Pai, Dia da Mãe e no Dia da Família.  

 

Com esta solicitação pretende-se estreitar a relação escola/família e contribuir para que as crianças 
adquiram aprendizagens na área de conteúdo referente à formação pessoal e social. 
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Atividades no exterior da Escola 

 

• Conduzir aos ecopontos correspondentes o papel/papelão e plásticos (exemplo: as embalagens 
de iogurte consumidos ao lanche) em grupos de 4 crianças. 
 

• Passeios nas proximidades da instituição (exemplo: parque Salgueiro Maia, jardim das flores, 
caminhadas, …). 
 

• Visitas/Passeios mencionados na calendarização  

 

 

VIII. Tema Transversal 

 

No ponto introdutório do projeto curricular foi apresentado o tema do projeto pedagógico da instituição     
o qual tem como objetivo geral fomentar as boas práticas ambientais. 

A operacionalização do projeto pedagógico da instituição remete para as dinâmicas de grupo 
contempladas em cada um dos projetos de sala e espelhadas nas planificações mensais. 

Pretende-se trabalhar este projeto numa dinâmica de pequeno e grande grupo e também de forma 
individual, abordando os temas que dizem respeito aos resíduos, água, energia, floresta e mar tanto na 
vertente de conteúdo como na vertente comportamental. 

As atividades que se pretender desenvolver consistem na de leitura de histórias dramatização, jogos de 
grupo, conversas sobre cada um dos temas, pesquisas na internet (registos, ilustrações, fotos, …), 
elaboração de trabalhos no âmbito da expressão plástica, experiências, etc….   

Seguidamente são enumerados os temas a trabalhar com o objetivo de sensibilizar as crianças para os 
cuidados a ter com o ambiente, adotando boas práticas, através dos pequenos gestos, atitudes, 
comportamentos e ações que visam a proteção do planeta. 

 

A. Resíduos  

Objetivos a atingir 

Vertente Conteúdo: Distinguir os resíduos sólidos e urbanos e respetivas possibilidades de os   
reciclar, reutilizar e reduzir (Política dos 3’ Rs)  

Vertente Comportamental: Criar hábitos na separação dos lixos 
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Estratégia pedagógica / Como? 

− Na sala existem 2 ecopontos, o papelão e o embalão, onde diariamente as crianças irão 
colocar o lixo respetivo. 

− Conduzir aos ecopontos públicos o lixo separado nos ecopontos da sala (em grupos de 4 
elementos), por exemplo os copos de iogurte. 

− Fazer o jogo do ecoponto (diferenciar papel/cartão e plástico) e identificar os diferentes 
ecopontos 

− Leitura da História “Os 3’ Rs (reutilizar, reduzir e reciclar)” 

− Utilizar materiais recicláveis para realizar trabalhos de expressão plástica. 

− Elaboração de uma maquete alusiva a um aterro sanitário. 

 

B. Água 

Objetivos a atingir 

Vertente Conteúdo: Adquirir noções de onde vem água e sua importância  

Vertente Comportamental: Criar hábitos de poupança de água 

 

Estratégia pedagógica / Como? 

− Leitura da história “A Gota Gotinha” perceber de onde vem a água e a sua importância para 
a vida dos seres vivos  

− Elaboração de uma maquete alusiva ao ciclo da água 

− No momento da higiene, ter o cuidado de fechar a torneira enquanto ensaboa as mãos, não 
carregar muitas vezes no botão do autoclismo, não encher completamente a garrafa da 
água.  

− Semanalmente cada criança faz o seu registo no quadro de ações, avaliando se os seus 
comportamentos foram corretos ou incorretos. 

 

C. Energia  

Objetivos a atingir 

Vertente Conteúdo:  Adquirir noções simples de onde vem a energia e de como chega a nossa   
casa 

Vertente Comportamental:  Adotar hábitos de poupança energética 
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Estratégia pedagógica / Como? 

− Leitura da história “De onde vem a luz”  

− Eleger semanalmente uma criança para verificar se as luzes ficam acesas quando saímos 
da sala e do wc e pedir ao adulto para as apagar. 

− Semanalmente cada criança faz o seu registo no quadro de ações, avaliando se os seus 
comportamentos foram corretos ou incorretos. 

 

D. Floresta  

Objetivos a atingir 

Vertente Conteúdo:  Adquirir conhecimentos sobre a importância da floresta 

Vertente Comportamental:  Adotar atitudes de proteção da floresta (não poluir, não fazer lume)  

                                             Adotar hábitos de poupança de papel  

 

Estratégia pedagógica / Como? 

      - Leitura da história “O dia em que a floresta ardeu” 

      - Um dia na floresta (passeio efetuado com a participação dos pais) 

      - Utilizar uma única folha de papel para limpar as mãos 

      -  Desenhar ou pintar em toda a folha   

 

E. Mar  

Objetivos a atingir 

Vertente Conteúdo:  Adquirir conhecimentos sobre as consequências da poluição do mar 

Vertente Comportamental:  Adotar atitudes corretas para não poluir o mar, a praia  

Estratégia pedagógica / Como? 

− História “O Dia em que o Mar desapareceu” 

− Pedir às crianças para em casa fazerem uma pesquisa sobre animais marinhos e trazerem 

para a escola, fotos, imagens para em grupo falarem sobre as caraterísticas desses animais 

e dos riscos que correm com a poluição dos mares. 
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− Projeto “Praia limpa”, com a colaboração das famílias das crianças, numa ação simbólica e 

de sensibilização é proposto irem apanhar o lixo do areal da praia de carcavelos num fim 

de semana, do mês de janeiro e do mês de junho. 

Levam um saco consigo para colocar o lixo e despejam-no, posteriormente num saco 

coletivo que se encontra no infantário, de forma a observar a quantidade de lixo recolhido 

por todas as crianças em cada um dos meses referidos anteriormente. No mês de junho é 

avaliada a ação, no sentido de se saber se se verificou um aumento ou redução de lixo no 

areal, fazendo a comparação da quantidade de lixo existente nos meses fora e dentro da 

época balnear. 

 

 Objetivo geral do projeto da instituição  

• Fomentar as boas práticas ambientais. 

 

Este objetivo será mensurável através da observação dos relatórios de progresso, na área de conteúdo, 
referente ao Conhecimento do mundo.  

No quadro seguinte é referido o objetivo geral e a respetiva área de conteúdo, que irá ser trabalhada 
para o atingir.  

 

 

 

 

 

 

 A Educadora de Infância 

                                                                                                                             Sandra Silva 

 

 

Objetivo Geral pedagógico 

Observação dos 
comportamentos, nas áreas de 

conteúdo descritas nos relatórios 
de progresso 

Comportamentos 

observados 

Situação Atual 

Comportamentos 

expectáveis de 

serem observáveis 

no final do ano letivo 

Fomentar as boas práticas 

ambientais 
Conhecimento do Mundo 60% 85% 
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