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1. Introdução 

 

O presente Projeto Educativo com duração de três anos, de 2017 a 2020, consiste 

na definição das metas a atingir de modo a otimizar o papel da valência no 

desenvolvimento das crianças. Pretendemos com este projeto transmitir o que nos 

propomos atingir a nível pedagógico.  

Todo o nosso trabalho com as crianças tem como objetivo primordial, responder, 

o mais individualmente possível, às suas necessidades, contribuindo para o seu 

desenvolvimento global (cognitivo, emocional, motor e social). Concebido a partir de 

uma análise refletida e rigorosa da realidade, este documento assume-se como um 

referencial de ação que se concretiza, de forma mais normativa, no Regulamento Interno 

e no Plano Anual de Atividades da Creche.  

 

 
 

 A implementação do Projeto Educativo organiza-se através de um trabalho de 

cooperação, onde todos os elementos da equipa educativa (Direção Técnica, Educadores 

de Infância, Ajudantes de Educação, Encarregados de Educação e Direção da Casa do 
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Povo) assumem um compromisso de interajuda em prol do bem-estar e do 

desenvolvimento harmonioso das nossas crianças. 

 

 A primeira infância é uma fase decisiva na vida das crianças. Envolve constantes 

transformações muito expressivas ao nível físico, cognitivo e social. As experiências 

vivenciadas durante essa fase influem fortemente a criança e a relação que estabelece 

com as pessoas que a rodeiam. A acrescentar, é uma etapa de vulnerabilidade, que exige 

de todos os profissionais e cuidadores da criança, a máxima proteção, segurança, 

afetividade e ambiente educativo estruturado para que o desenvolvimento e as suas 

potencialidades tomem a sua máxima expressão. 

 Assim que nasce, o bebé inicia o seu processo de exploração e conhecimento do 

mundo, carecendo para isso de relações e vínculos afetivos que lhe transmitam 

segurança. Para que este processo aconteça, e a criança desenvolva todas as 

potencialidades de forma global e sensata, despertando assim a sua curiosidade e 

pensamento crítico, é essencial o estabelecimento de um vínculo afetivo coeso e seguro 

com a criança e com a família da mesma. 

 Afetividade, Conforto e Segurança são as premissas desse Projeto Educativo. 

O tema escolhido para o projeto educativo é "Brincar para ser feliz". Esta temática será 

abordada ao longo do todo o ano letivo com atividades orientadas pelas Educadoras nos 

seus respetivos Projetos Pedagógicos das diferentes salas da creche.  

Este tema é tratado de forma transversal a todas as áreas de desenvolvimento e a 

todos os grupos, possibilitando a cada sala adaptar e desenvolver os conteúdos de 

acordo com a idade, interesses e necessidades do grupo.  

O tempo e o espaço para brincar dá oportunidade para a criança desenvolver as 

competências físicas e de linguagem, começar a tomar decisões e fazer escolhas, 

interagir com os outros (fazer amigos), aumentar a sua autoconfiança, desenvolver a 

autonomia e independência, desenvolver a criatividade e imaginação e desenvolver os 

seus interesses de forma natural. Além destas competências, através da brincadeira a 

criança desenvolve sua capacidade intelectual. De acordo com Vygotsky, a criança 

através da brincadeira, vai construindo a definição funcional dos conceitos e, com isso, 

vai desenvolvendo o pensamento abstrato e a capacidade de realizar escolhas 

conscientes.  
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O tema está dividido em três grandes áreas (Brincar, Sentir e Explorar), sendo os 

objetivos:  

 

SENTIR  

 Promover a identificação, expressão das emoções e regulação emocional;  

 Promover a gestão das emoções negativas;  

 Sensibilizar para o grupo das emoções positivas: alegria, amor e otimismo.  

 

BRINCAR:  

 Valorizar a brincadeira no dia-a-dia;  

 Promover as aprendizagens através da brincadeira (brincar à matemática, às 

escolas);  

 Valorizar a brincadeira adulto-criança;  

 Proporcionar brincadeiras em todas as áreas.  

 

EXPLORAR  

 Incutir a curiosidade e espirito científico nas crianças;  

 Incentivar o observar, questionar, experimentar/testar e concluir.  
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2. Organograma 

 

 

DIREÇÃO 

CASA DO 
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Direção 

pedagógica 

Serviços 

administrativos   
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infância Favos 
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educação 
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educação 
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Projeto Educativo de Creche 2017 - 2020 

 

7 
Creche: Rua Divino Espírito Santo, nº. 4, 9625 – 380, Maia, tel./fax: 296446325 Tlm 919119836 crechedamaia@gmail.com 

Sede da Casa do Povo da Maia: Rua do Rosário, nº 9, 9625-339-Maia, 296446426/7 Fax: 296446426 

3. PROJETO EDUCATIVO DE CRECHE 

3.1. Princípios, valores e objetivos 

 Os primeiros anos de vida da criança correspondem a uma importante fase do seu 

crescimento, através dos seus sentidos ela inicia o conhecimento, apropriação e 

exploração do mundo exterior. Entender e respeitar as características de cada etapa que 

a criança vai atingindo, proporcionando apoio e demonstrando compreensão, é permitir 

que o seu desenvolvimento aconteça de forma harmoniosa. 

 “A escola, por ser o primeiro agente socializador fora do círculo familiar da 

criança, torna-se a base da aprendizagem se oferecer todas as condições necessárias para 

que ela se sinta segura e protegida. Assim, para que a criança tenha um 

desenvolvimento saudável e adequado dentro do ambiente escolar, e consequentemente 

no social, é necessário que haja um estabelecimento de relações interpessoais positivas, 

como aceitação e apoio, possibilitando assim o sucesso dos objetivos educativos.” In 

Krueger, M. (s/d) 

 A criança é um ser dinâmico que se está sempre a relacionar com o meio, 

interagindo ativamente com objetos e pessoas. Recordando Jean Piaget e os seus 

princípios do desenvolvimento cognitivo dos seres humanos, surge a teoria dos Estádios 

de Desenvolvimento, caracterizado por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis, 

o crescimento, segundo este autor, inicia-se no Estádio Sensório-Motor, fase em que as 

aprendizagens são consubstanciadas nos sentidos, nas experiências que o meio nos dá. 

          Uma das características mais marcantes desta fase é o Jogo Funcional, onde a 

repetição de ações, pelo simples prazer de realizá-las, gera espontaneamente na criança 

a aprendizagem e o seu aperfeiçoamento progressivo. Atendendo a todas as 

características desta faixa etária, a linha de atuação deste Projeto Educativo baseia-se 

nos seguintes princípios: 

a) Respeitar os bebés e as crianças enquanto seres únicos, ajudando-os a reconhecer e a 

lidar com os seus sentimentos; 

b) Valorizar as formas de comunicação únicas expressas por cada bebé e criança; 

c) Reconhecer os problemas como oportunidades de aprendizagem, estimulando a 

criança a resolver as suas dificuldades; 
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d) Respeitar os ritmos próprios de cada criança, promovendo a qualidade do seu 

desenvolvimento, pois nesta fase etária as mudanças ocorrem muito mais rapidamente 

que em qualquer outro período da vida; 

e) Respeitar a forma própria de aprendizagem de cada criança, experimentando o 

ambiente através dos sentidos (vendo, ouvindo, saboreando, cheirando, sentindo) e 

através da interação social; 

f) Respeitar a interligação de todas as áreas do desenvolvimento (cognitivo, social, 

emocional, físico e linguagem); 

g) Cuidar, suportar e atender plenamente à criança, reconhecendo que esta está 

totalmente dependente dos adultos para satisfazer as suas necessidades; 

h) Ter em atenção que a atuação dos profissionais deverá ser pautada pelo 

conhecimento das características e necessidades de cada grupo etário. 
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4- A Creche do divino Espírito Santo – “A Abelha da Maia” 

 

 A Creche do Divino Espírito Santo, Instituição Particular de Solidariedade Social, 

apresenta-se como uma resposta de apoio social, que iniciou as funções educativas e 

pedagógicas a vinte e nove de setembro de dois mil e catorze. Destinada a receber 

crianças entre o termo da licença de maternidade/paternidade até aos três anos de idade, 

encontra-se, pois, organizada em três espaços, cada um com identidade e características 

próprias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berçário, “Favos de mel”: Espaço destinado à permanência das crianças entre o termo da 

licença de maternidade/paternidade e os 12 (doze) meses de idade. 

 



Projeto Educativo de Creche 2017 - 2020 

 

10 
Creche: Rua Divino Espírito Santo, nº. 4, 9625 – 380, Maia, tel./fax: 296446325 Tlm 919119836 crechedamaia@gmail.com 

Sede da Casa do Povo da Maia: Rua do Rosário, nº 9, 9625-339-Maia, 296446426/7 Fax: 296446426 

 

 

 

 

 

4.1. Instalações 

 A valência Creche do Divino Espírito Santo – “A Abelha da Maia” tem as suas 

instalações localizadas na Rua Divino Espírito Santo, nº 4, 9625-380, Maia, Concelho 

de Ribeira Grande.  

 O edifício da Creche foi todo construído de raiz apenas no rés-do-chão. 

Como espaço exterior, a Creche possui locais destinados ao recreio das crianças. Ambos 

são murados e graduados em todo o seu perímetro e dispõe de três zonas, com piso 

borrachado e amortecedor de quedas, onde se localiza o Centro de Atividades e 

equipamento lúdico (escorrega, baloiços…). Uma das áreas dispõe de equipamento 

lúdico portátil, que só é utilizado quando as condições climatéricas permitem. 

No que respeita à organização e disposição dos espaços da Creche, a mesma é composta 

por: 

- Refeitório destinado aos períodos de alimentação; 

- Copa destinada à receção, preparação e distribuição dos alimentos e refeições; 

SALA DE ATIVIDADES: "Abelhas-rainha" e "Zangões". 

Espaços destinados ao desenvolvimento de atividades lúdicas e pedagógicas. 
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- Receção utilizado por todos os agentes envolvidos no processo de educação das 

crianças (Diretor Técnico, Direção da Casa do Povo, Educador de Infância, 

Encarregados de Educação, Ajudantes de Educação e comunidade em geral), sempre 

que seja necessária trocas de informação; 

- Gabinete da Direção Técnica; 

- Sala de Isolamento onde consta um berço destinado a acolher as crianças adoentadas 

e zona de 1ºs socorros; 

- Sala de Pessoal trata-se de um espaço próprio que toda a equipa poderá utilizar em 

momentos de repouso, como horas de almoço.  

- Instalações Sanitárias para as crianças devidamente equipadas com sanitas, 

fraldário, chuveiro e lavatórios; 

- Instalações Sanitárias para os adultos, masculinos e femininos, devidamente 

equipadas com sanita, lavatório e chuveiro. Podemos encontrar os cacifos do pessoal 

docente e não docente; 

- Berçário e Sala Parque, anteriormente descritos; 

- 2 Salas de Atividades equipadas com material lúdico-didático (livros, brinquedos, 

carrinhos, jogos de construções, puzzles, etc.), bancada para arrumação de materiais, 

ponto de água (lavatório), mesas, cadeiras e almofadas para uso das crianças; 

- Copa de Leites onde constam todos os leites em pó e as papas usadas pelos bebés; 

- Sala de Arrumos onde constam vários materiais de uso frequente. 

- Sala polivalente onde constam a televisão e DVD e materiais de esponja para as 

crianças explorarem. Este espaço é destinado à visualização de filmes e de expressão 

corporal. A receção e a entrega das crianças é geralmente feita nesta sala. 

- Pequena lavandaria; 

Todos estes espaços encontram-se ligados por um extenso corredor onde se encontram 

os cacifos das crianças. Note-se que, por toda a Creche pode-se encontrar espaços, 

armários para arrumos. 

 

4.2 Funcionamento geral  

A Creche iniciou as suas funções no vigésimo nono dia de setembro. Durante o 

seu período de funcionamento, de segunda a sexta-feira, a Creche abre diariamente às 
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7h45 minutos e encerra às 18h30, com tolerância de 15 minutos para aquelas situações 

que os pais não possam controlar.  

Apresenta-se o calendário da creche no que diz respeito às atividades letivas da mesma. 
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5. Características das várias fases de desenvolvimento 

                            

5.1. Bebés dos 3 aos 6 meses 

          É nesta fase que o bebé começa a aperfeiçoar a sua comunicação social e a 

recolher informação sobre o mundo através dos sentidos e das suas ações. Evolui 

também o processo de diferenciação sobre o seu mundo interno e externo. Adquire aqui 

a noção de causalidade: se fizer determinada coisa, terei determinado resultado. Com o 

desenvolvimento desta capacidade de manipular começa um novo diálogo. A 

aprendizagem motora e a cognitiva são inseparáveis. Ambas as atividades lhe abrem 

novos mundos para explorar.  

           Em relação à área motora e de coordenação, ocorrem avanços significativos: os 

membros adquirem maior flexibilidade, permitindo níveis superiores de mobilidade.   

Desenvolvimento Motor Desenvolvimento Social/ 

Emocional 

Desenvolvimento 

Intelectual 

Levanta a cabeça e o tronco 

quando deitado de barriga 

para baixo; 

Fixa os dois olhos na mesma 

direção; 

Segue o movimento de um 

objeto ou pessoa com os 

olhos; 

Agarra o brinquedo ou o dedo 

Chora com lágrimas; 

Gosta de ser tocado e 

abraçado; 

Acusa os barulhos; 

Devolve o sorriso; 

Corresponde a jogos de 

esconde-esconde; 

Sente prazer a ouvir os seus 

sons. 

Explora objetos com a boca; 

Brinca com os dedos das 

mãos e dos pés; 

Reage ao som da voz; 

Volta a cabeça em direção a 

cores brilhantes e luzes; 

Reconhece o biberão.  
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que se lhe estende; 

Agita os braços e as pernas; 

Vira-se na cama; 

Senta-se com apoio; 

Dorme entre 14 a 17 horas 

por dia. 

 

5.2 Dos 6 aos 12 meses 

 O bebé começa a explorar o ambiente por conta própria, deparando-se com os 

limites impostos por obstáculos físicos ou pelo adulto. O aumento desta capacidade 

permite-lhe fazer várias experiências e começar a formar conceitos, nomeadamente 

sobre distância e altura. As mãos tornam-se eficazes neste período, permitindo-lhe 

segurar objetos sem dificuldade. A habilidade de formar uma pinça com os dedos 

polegar e indicador é um marco significativo do desenvolvimento. 

 A comunicação social está bem viva, começando a reunir as primeiras silabas e a 

entender a maioria das mensagens que lhe são ditas.  

Desenvolvimento Motor Desenvolvimento Social/ 

Emocional 

Desenvolvimento 

Intelectual 

Alcança o copo ou a colher 

quando está à mesa; 

Bebe pelo copo com ajuda; 

Gosta de pequenos pedaços 

de alimentos sólidos; 

Fecha a boca firmemente 

voltando a cabeça quando não 

tem muita fome; 

Rola de costas para barriga e 

de barriga para costas; 

Precisa de 2/3 sestas por dia; 

Desenvolve um ritmo para 

alimentação, evacuação, sono 

e vigília; 

Senta-se sozinho sem apoio e 

Mostra medo de sítios altos 

como mesas ou escadas; 

Gasta o seu tempo olhando e 

observando; 

Reage de forma diferente a 

pessoas estranhas; 

Emite sons e expressões 

faciais que observa; 

Mostra desagrado se lhe tiram 

um brinquedo; 

Grita, ri e palra; 

Gosta de cócegas e de ser 

tocado; 

Ri para a sua imagem no 

espelho; 

Chora de diferentes maneiras 

conforme tem dores, fome, se 

sente sozinho, etc.; 

Vocaliza demonstrando 

descontentamento ou 

satisfação; 

Reconhece vozes familiares e 

sons variados; 

Fixa objetos pequenos e 

dirige-se para eles; 

Segue com os olhos uma bola 

que rola; 

Procura brinquedos 

escondidos debaixo de cestos, 

caixas, etc.;  
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mantém a cabeça ereta; 

Põe-se na posição de gatinhar 

balançando para a frente e 

para trás; 

Transporta objetos de uma 

mão para a outra; 

Vira-se na cama; 

Dorme entre 14 a 17 horas 

por dia; 

Começa a comer com as 

mãos; 

Continua a explorar tudo com 

a boca; 

Gosta de abrir e fechar portas; 

Gatinha bem; 

Tenta pôr-se de pé sozinho; 

Fica em pé apoiado; 

Anda com ajuda do adulto 

 

Dá os braços para que lhe 

peguem; 

Reage com ansiedade ao 

separar-se dos pais; 

Responde ao seu nome; 

Dá brinquedos, mas quere-os 

imediatamente de volta; 

Apega-se a um brinquedo 

favorito ou à fralda; 

Empurra os objetos que não 

quer. 

Explora objetos tocando-os, 

abanando-os e batendo com 

eles; 

Palra expressivamente como 

se falasse; 

Gosta de deixar cair objetos; 

Diz a primeira palavra; 

Dança ao som da música.  

 

 

 Tendo em consideração estas características, a equipa técnica equipou a sala para 

esta faixa etária com móbiles e outros objetos para suspender ou para serem observados 

pelo bebé, objetos e bonecos maleáveis e laváveis para pegar, manipular e morder, 

brinquedos sonoros, entre outros. 

 

5.3 Da aquisição da marcha até aos 24 meses 

 As crianças entre os 12 e 24 meses começam a desenvolver-se em 5 grandes 

áreas: desenvolvimento físico, habilidades cognitivas, desenvolvimento emocional e 

social, técnicas linguísticas e desenvolvimento sensorial e motor. O desenvolvimento 

cognitivo do bebé é a sua capacidade de pensar, aprender, raciocinar e memorizar. O 

bebé começa a recordar-se de eventos do passado, a entender símbolos, a imitar, 

imaginar e a pretender.  
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Desenvolvimento Motor Desenvolvimento Social/ 

Emocional 

Desenvolvimento 

Intelectual 

Progride largamente no mexer e 

no andar; 

Sobe volumes e objetos, corre, 

sobe e desce escadas c e salta, 

Ganha mais autonomia e tudo o 

que o rodeia lhe desperta 

curiosidade e atenção. 

Gosta de carregar em botões, 

mexer em maçanetas e portas.  

Desenvolve fortes laços 

emocionais com os pais. 

Pode sentir-se desconfortável e 

chorar sempre que o pai ou a 

mãe se separem de si. Por outro 

lado sente-se excitado, confuso e 

com receio da sua 

independência.  

O seu comportamento e 

personalidade começam a ficar 

melhor definidos.  

 

Pensa de modo mais complexo, 

tal como relembrar-se de 

acontecimentos que ocorrem 

dias antes; 

O desenvolvimento da 

linguagem processa-se 

rapidamente. O bebé começa por 

dizer algumas palavras e, por 

volta dos 18 meses já entendem 

10 vezes mais palavras do que 

falam. 

O discurso começa com palavras 

de uma ou mais silabas, como 

“mamã” e por volta dos 24 

meses já tem um vocabulário de 

50 a 100 palavras.  

   

 

Tendo em consideração estas características a equipa técnica equipou a sala para esta 

faixa etária com pequenos puzzles, jogos de encaixe e livros com gravuras simples e 

alusivos a atividades e rotinas do bebé. 

 

5.4. Dos 24 aos 36 meses 

 É um período de grandes descobertas e conquistas. A partir do segundo ano de 

vida, o bebé amplia de forma significativa o seu relacionamento com o ambiente, 

começando a ser necessário tomar decisões a respeito dos limites e disciplina. Esta é 

também a fase das imitações: o bebé tem grande prazer em imitar atividades de casa 

como por exemplo, alimentar as bonecas, falar ao telefone e tantas outras. Durante o 

segundo e terceiro anos de vida evolui na formação da sua identidade e na capacidade 

de interiorizar o seu esquema corporal. Também a identificação dos papéis dificilmente 
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desempenham atividades em conjunto: praticam aquilo a que se chama “jogo paralelo” 

onde a disputa pelo mesmo brinquedo é frequente. As brincadeiras nesta fase são 

inconscientes e desorganizadas. O bebé está a consolidar a sua individualidade, e até 

aprender a partilhar, há que ganhar segurança em relação ao que é seu. É também uma 

fase em que o bebé está à procura de mais independência e autonomia, o que faz surgir a 

necessidade de impor alguns limites imprescindíveis, limites esses que o bebé vai testar, 

procurando afirmar a sua independência opondo-se à disciplina. É a fase do “não”. Este 

negativismo significa que o bebé está a tentar fazer as suas próprias opções e a tomar as 

suas próprias decisões. Estamos em plena fase do início do controle dos esfíncteres, 

processo que representa crescimento e amadurecimento, é um desafio que o bebé fica 

feliz por enfrentar e superar. No entanto, deve evitar-se o início precoce deste processo. 

O bebé precisa de certo nível de maturação neurológica que lhe permita controlar os 

esfíncteres.  



Projeto Educativo de Creche 2017 - 2020 

 

18 
Creche: Rua Divino Espírito Santo, nº. 4, 9625 – 380, Maia, tel./fax: 296446325 Tlm 919119836 crechedamaia@gmail.com 

Sede da Casa do Povo da Maia: Rua do Rosário, nº 9, 9625-339-Maia, 296446426/7 Fax: 296446426 

 

 Tendo em conta estas características a equipa técnica equipou a sala para esta 

faixa etária com livros de histórias com gravuras de páginas grossas, papel, lápis de cor, 

marcadores e lápis de cera, plasticinas e tintas, puzzles, jogos de encaixe e de completar 

figuras, bolas, bonecas, carrinhos e utensílios domésticos, blocos de montar, brinquedos 

de abrir e fechar e brinquedos musicais.  

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento Motor Desenvolvimento Social/ 

Emocional 

Desenvolvimento 

Intelectual 

 Sobe e desce escadas apoiando-

se no corrimão; 

Come sozinho; Empilha 4 a 6 

objetos; 

Rabisca vigorosamente; 

Aprende a usar a casa de banho; 

Anda para trás; 

Abre e fecha as portas e gavetas. 

 

É acanhado com estranhos; 

Frusta-se facilmente; 

Gosta de abraços e beijos; 

Insiste em fazer diversas tarefas 

sem ajuda; 

É possessivo em relação aos 

brinquedos; 

Faz birras frequentes quando 

contrariado;  

É agressivo com outras crianças; 

É curioso e persistente; 

Possessivo com o adulto; 

Tem sentido de humor; 

Mostra interesse por atividades 

de higiene pessoal; 

Imita comportamentos dos 

adultos- jogo simbólico; 

Tem alterações bruscas de 

humor. 

Emprega frases dom verbos e 

começa a usar adjetivos e 

advérbios; 

Gosta de histórias simples, rimas 

e canções; 

Canta uma canção; 

Gosta de ver livros; 

Aponta quase rodas as partes do 

corpo; 

Interessa-se por aprender como 

se usam os objetos; 

Aumenta a sua concentração. 

   



Projeto Educativo de Creche 2017 - 2020 

 

19 
Creche: Rua Divino Espírito Santo, nº. 4, 9625 – 380, Maia, tel./fax: 296446325 Tlm 919119836 crechedamaia@gmail.com 

Sede da Casa do Povo da Maia: Rua do Rosário, nº 9, 9625-339-Maia, 296446426/7 Fax: 296446426 

 

6. A equipa educativa 

 A equipa educativa da Creche é composta por: Diretora Técnico-pedagógica, duas 

Educadoras de Infância, sendo uma delas a Diretora, três Ajudantes de Educação. Não 

obstante as suas funções específicas, todos os profissionais trabalham em estreita 

colaboração e parceria. 

 

6.1. Educador de infância 

 De acordo com a legislação em vigor, o Educador de Infância: 

“Organiza e aplica os meios educativos adequados em ordem ao 

desenvolvimento integral da criança: psicomotor, afectivo, intelectual, 

social, moral, etc. Acompanha a evolução da criança e estabelece 

contactos com os pais.” (Boletim do Trabalho e Emprego, 1ª Série, n.º 

11, 22/3/2007) 

 Além das funções pedagógicas e educativas referidas, aos Educadores de Infância 

da Creche são ainda solicitados os seguintes deveres: 

a) Assumir a gestão da sua sala, atendendo sempre às necessidades individuais de cada 

criança, bem como ao grupo etário a seu cargo; 

b) Respeitar cada criança, nomeadamente as suas características individuais e o seu 

ritmo biológico; 

c) Participar na elaboração e cumprimento do Projeto Educativo de Creche, no Projeto 

Pedagógico de Sala e no Plano Anual de Atividades, de acordo com o grupo etário a que 

estão afetas; 

d) Coordenar, orientar e dinamizar as tarefas dos funcionários diretamente dependentes, 

neste caso as Ajudantes de Educação com quem trabalham; 

e) Sensibilizar as Ajudantes de Educação para colaborarem na realização de todas as 

atividades planeadas; 

f) Dar conhecimento à Direção Técnica de tudo o que diga respeito ao funcionamento e 

organização da Creche; 

g) Estabelecer um contacto diário com as famílias, de modo a favorecer a interação 

Família/Creche; 
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h) Organizar e realizar festividades que promovam a vinda dos familiares ao contexto 

educativo;  

i) Participar nas reuniões da equipa pedagógica; 

j) Organizar e participar nas reuniões com os pais/encarregados de educação, e sempre 

que sejam solicitadas nesse sentido; 

k) Zelar pela saúde e bem-estar das crianças e tomar conhecimento das circunstâncias 

individuais ou familiares com vista ao adequado exercício da ação educativa; 

a) Detetar e fornecer elementos necessários ao despiste de eventuais necessidades 

educativas especiais e acompanhar, em estreita ligação com a família, todas as situações 

daí surgidas. 

 

6.2. Ajudantes de Educação 

 Por sua vez, às Ajudantes de Educação da Creche são solicitadas as seguintes 

funções: 

a) Colaborar em todas as atividades propostas pelos Educadores de Infância, Direção 

Técnica e Direção da Casa do Povo da Maia; 

b) Zelar pela higiene e bem-estar das crianças, assim como por todos os materiais por 

elas utilizados; 

c) Preparar e executar as tarefas de rotina diária das crianças, apoiando-as nos cuidados 

de higiene, nas refeições, na vigilância do repouso, sempre em cooperação com os 

Educadores de infância; 

d) Acolher as crianças na sua chegada à Creche e colaborar na sua recolha, à saída; 

e) Substituir o Educador de Infância nas suas faltas e impedimentos; 

f) Manter as salas limpas e arrumadas; 

g) Realizar outras tarefas no âmbito das suas competências sempre que as necessidades 

urgentes e o serviço o justifiquem; 

h) Na ausência do Educador de infância, transmitir informações sobre a forma como 

decorreu o dia da criança; 

i) Sistematizar as informações das crianças consideradas relevantes. 
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Ajudantes de Educação do Berçário – “Favos de mel” 

 

Às Ajudantes de Educação responsáveis pelo Berçário são solicitadas as seguintes 

funções: 

a) Assumir a gestão do Berçário, atendendo sempre às necessidades individuais de cada 

bebé; 

b) Respeitar cada bebé nomeadamente, as suas características individuais e o seu ritmo 

biológico; 

c) Coordenar, orientar e dinamizar todas as diligências necessárias ao bom 

funcionamento do Berçário (preparação dos leites e refeições, cozedura da fruta, 

vigilância dos sonos, atividades de tempos livres); 

d) Colaborar em todas as atividades planeadas pelos Educadores de infância, em 

momentos de festividades (Dia da Mãe, Dia do Pai, Natal, Carnaval, Estações do Ano, 

etc.); 

e) Dar conhecimento à Direção Técnica de tudo o que diga respeito ao funcionamento e 

organização do Berçário; 

f) Estabelecer um contacto diário com as famílias, de modo a favorecer a interação 

Família/Creche; 

g) Zelar pela saúde e bem-estar dos bebés; 

h) Sistematizar no quadro as informações consideradas relevantes sobre o seu dia do 

bebé (defeções, horas de refeição e descanso, etc); 

 

6.3. Objetivos e estratégias a atingir por docentes e não docentes: 

- Desenvolver atitudes de cooperação, reflexão critica e troca de experiências; 

- Fomentar a colaboração entre docentes e não docentes; 

- Criar atividades de enriquecimento; 

- Mobilizar saberes culturais e científicos para compreender a realidade e para abordar 

situações e problemas do quotidiano; 

- Usar corretamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar pensamento próprio; 

- Adotar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas; 
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- Pesquisar e organizar informação para a transformar em conhecimento; 

- Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

- Cooperar com outras tarefas e projetos comuns. 
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7. Calendário Letivo 

 

A Instituição não encerra para férias, no entanto foi criado o calendário relativo às 

atividades letivas da Creche. Significa, pois, que irão ser trabalhados os conteúdos 

adequados à nossa população-alvo, à exceção das interrupções fixas que estão 

estipuladas. Nessas alturas as crianças estarão em atividades livres. 

   

Período  Início  Termo  

1º  18 de setembro 15 de dezembro  

2º  3 de janeiro  23 de março  

3º  9 de abril  8 de junho  
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8. Atividades 

Desenvolvimento Pessoal e Social 

 

 Autonomias pessoais e sociais 

 Sócioafetiva – comportamental 

Conhecimento do Mundo 

 

 Cognitiva 

 Sensorial 

Expressivas e Comunicacionais 

 

 Expressão corporal e dramática: 

movimento criativo, jogos e 

dramatizações 

 Expressão Musical: através da voz, de 

instrumentos e exploração de sons e 

ritmos 

 Expressão plástica: digitinta; pintura; 

modelagem e desenho 

 Linguagem: comunicação verbal e 

não-verbal 

 Psicomotoras: Motricidade global e 

fina 

Serviços 

 

 Alimentação 

  Cuidados de higiene e situações de 

emergência 

 Tratamento de roupa. 
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9. Importância das rotinas 

 As rotinas são muito importantes nesta fase inicial do desenvolvimento da criança, 

são uma componente importante do dia-a-dia, pois proporcionam experiências de 

aprendizagem a todos os níveis, transmitem segurança, a criança começa a perceber o 

que acontece em cada etapa do dia e ainda podem ser utilizadas como estratégias para 

atingir determinados objetivos. 

 Segundo Miguel Zabalza, 2001, as rotinas “ desempenham, de uma maneira 

bastante similar aos espaços, um papel importante no momento de definir o contexto no 

qual as crianças se movimentam e agem. Por outro lado actuam como organizadoras 

estruturais das experiências quotidianas, pois deixam transparecer a estrutura e 

permitem o domínio do processo a ser implementado e, ainda, substituem a incerteza do 

futuro por um esquema fácil de seguir. É neste contexto que o quotidiano passa a ser 

algo previsível, o que transmite grandes benefícios em relação à segurança e à 

autonomia”. 

 É desta forma que as rotinas deverão ser programadas, contudo flexíveis, e 

utilizadas para promover e aprofundar a relação interpessoal. Assim sendo, servirão 

como oportunidades de estimulação e aprendizagem. 

9.1. Rotinas 

M
a

n
h

ã
 

Horário Atividades 

T
a

rd
e 

Horário Atividades 

 

7h45 

Abertura da 

Creche 
12h30/15h00 

Descanso 

9h30 
Lanche da manhã 

15h00 
Higiene e preparação 

para o lanche 

 

9h30/10h00 

Acolhimento 
15h00/16h00 

Lanche 

10h00 

Início de 

atividades 

orientadas 

16h00/18h30 

Atividades livres 

11h00 

Higiene e 

preparação para o 

almoço 
18h30 

Encerramento 

Creche 

11h00/12h00 Almoço 
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10. Informação formal sobre as características da criança 

 A Avaliação realizada através das observações e de todo o trabalho que é 

desenvolvido pelo Educador de Infância, em contexto de sala, a avaliação diária da 

criança é criteriosamente registada e comunicada, oportunamente, aos pais. 

 Como instrumentos de avaliação serão utilizados na Creche: 

a) Observação diária dos comportamentos e aprendizagens da criança; 

b) Registos do Desenvolvimento da Criança; 

c) Reuniões com os pais/encarregados de educação; 

d) Reuniões do Conselho Pedagógico; 

e) Avaliação de desempenho dos profissionais; 

f) Avaliação anual do Projeto Educativo e dos Projetos Pedagógicos de Sala, no termo 

do ano letivo. 

 Todos os aspetos considerados importantes sobre o processo de desenvolvimento 

da criança deverão ser comunicados pelo Educador aos pais, sempre que ambos 

considerem pertinente. 

 Avaliação especializada, a efetuar a crianças com Necessidades Educativas 

Especiais- NEE, revelando-se imprescindível um trabalho técnico multidisciplinar, 

consoante a especificidade da situação da criança.  
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11. Intervenção com as famílias e comunidade 

 A comunidade escolar promove diversas atividades de intervenção na comunidade 

local, com vista a uma permanente articulação da unidade educativa com o meio, o que 

é mutuamente enriquecedor. Estas atividades repartem-se pelas seguintes áreas: 

 Saídas/Passeios/Visitas/ Desfiles; 

 Interação com o Centro de Dia para idosos; 

 Distribuição de informação e ações de (in)formação; 

 Segurança (simulacro); 

 Exposições abertas à comunidade; 

 Parcerias com entidades da Comunidade; 

 Festa de Natal e de Fim de Ano letivo; 

 Eventos e festejos de dias especiais; 

 Programa de verão (julho e agosto). 
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12. Considerações finais 

 

 No decorrer da apresentação do Projeto Pedagógico da Creche foram sendo 

elencadas as prioridades definidas, pela equipa educativa, para orientar a sua atuação 

neste contexto educativo. Relacionamento Afetivo, Sensibilidade, Interações, Respeito e 

Cooperação Pais/Creche são os pilares que alicerçam esta projeto que pretende, acima 

de tudo, proporcionar à criança um bem-estar físico, social, afetivo e cognitivo.  

a) De forma a avaliar qualitativamente a aplicação do Projeto Educativo de 

Creche, definiu-se que o mesmo sofrerá uma avaliação aquando do seu 

término, o que ocorrerá em julho de 2015. Assim sendo, o educador de 

infância/Direção Técnica será responsável pela elaboração de um 

documento síntese, dando a conhecer posteriormente ao Conselho 

Pedagógico para conhecimento e aprovação, de forma a sistematizar, entre 

outros, os seguintes dados: 

b) Com o fim do projeto, como classificam a sua implementação?  

c) Decorreu dentro dos parâmetros considerados?  

d) As metas definidas (Sensibilidade, Relacionamento Afetivo, Respeito e 

Cooperação com as famílias) foram alcançadas na sua totalidade?  

e) Que tipo de atividades desenvolveram para incluir a família no processo 

de aprendizagem e crescimento das famílias? 

f) Todos os colaboradores, docentes e não docentes, trabalharam de forma 

coesa e em equipa? 

g) O Conselho Pedagógico e a Direção da Casa do Povo da Maia 

manifestaram-se disponíveis para colaborar em todas as atividades 

propostas? 

 

 Importa referir que o Projeto Educativo da Creche é um documento em constante 

mudança, pelo que, a partir desta primeira abordagem escrita virão outras. 


