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Gosto do Jardim de Infância 

Porque cá posso brincar 

Fazer lindas construções 

Depois tudo desmanchar 

Ouvir histórias e canções 

Depois ser eu a contar… 

Correr, saltar e jogar 

Conversar, partilhar… 

Gosto do Jardim de Infância 

Porque ca posso pintar 

Das cores que me apetecer 

Posso cortar e colar 

Fazer prendas para oferecer 

Dar passeios, fazer rodas 

E dançar até querer! 

Ensaiar quando há festas 

Para tudo correr bem… 

Nesse dia sou artista 

Para o pai e para a mãe… 

Gosto do Jardim de Infância… 

É difícil de entender? 

Tenho cá os meus amigos,  

Muitas coisas para fazer!  

 

 

CUSTÓDIO, Lourdes, “No Jardim de Infância”, Âmbar, Coleção girofle 
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1 – Identificação 

 

Nome: Infantário Rainha Santa Isabel 

NIF:  511 229 518 

Morada: Rua do Desembarcadouro nº50 

Freguesia: Machico 

Código Postal: 9200-144 

Telefone: 291 969185 

Fax:  291 969144 

E-mail: infantario@misericordiademachico.pt 
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2- Introdução 

 

Este projeto tem seu fundamento no art.3º, Cap.I DLR Nº16/2006, DE 02 DE Maio 

e no Ofício Curricular nº 5.0.0-567/2007, de 19 de Novembro. Eles traduzem 

Linhas Orientadoras que pautam a intervenção de toda a equipa no contexto e 

processo educativo. 

O Projeto Educativo trata-se de um documento ativo que consagra as linhas 

mestras do trabalho educativo e pedagógico desenvolvido por todos os agentes 

educativos neles envolvidos, orienta e define as metas e objetivos que se 

pretendem atingir num determinado contexto educativo, neste caso, no 

Infantário. É acima de tudo: analisar, questionar, refletir, identificar problemas 

existentes, avaliar e planear, mobilizando em torno de objetivos comuns de forma 

a perspetivar o futuro, tendo em vista, uma resposta mais pertinente ao meio 

envolvente. 

Neste âmbito, o Projeto De Escola será um instrumento fundamental que define, 

de modo geral, coerente e articulado, todos os aspetos da vida do Infantário. 

Construir um Projeto Educativo de Escola, é por um lado assumir a autonomia que 

nos é reconhecida e por outro, desenvolver e assumir um processo de identidade, 

fundamental para desenvolver a nossa missão com qualidade. 

Sendo a nossa missão dirigida a crianças até aos 5 anos, o nosso projeto assume-

se como referencial de ação que define o modo como participamos e 

influenciamos o processo de crescimento das nossas crianças. 

Logo, neste Projeto, definem-se princípios e linhas orientadoras gerais, assentes nas 

características da comunidade educativa, de acordo com as orientações Nacionais 

e Regionais e estabelecem-se metas tendo em conta os recursos disponíveis 

(materiais físicos e humanos). 

O Projeto de Escola, prossupõe o intercâmbio da escola com a comunidade 

educativa, em todos os momentos da sua elaboração, concretizando a avaliação. 

Deve pautar-se normas, flexibilidade, eficácia e capacidade de diálogo. Deve 

construir um espaço de intervenção que seja mobilizador e viabilize consensos. 
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Deve analisar as práticas atuais, tomar consciência das mudanças necessárias e 

perspetivar a sua concretização. 

O Projeto Educativo de Escola do Infantário Rainha Santa Isabel tem a duração de 

quatro anos letivos, a iniciar em 2017 e com o término em 2021, tem como tema 

principal “LIVROS PARA SONHAR”. 

Sabendo que para realizar um projeto é necessário em primeiro ligar observar o 

contexto, os recursos que temos à nossa disposição e os pontos de interesse das 

crianças, as suas faixas etárias e partindo dessa observação o tema escolhido para 

o nosso Projeto Educativo foi “LIVROS PARA SONHAR”. 

 

 

O porquê da escolha do tema? 

 

Escolhemos este tema, principalmente porque observámos que uma das atividades 

que as crianças da nossa escola gostam é de ouvir histórias. Mantêm bons níveis 

de concentração, mostram-se motivadas e contentes. O Conselho Pedagógico 

achou que seria benévolo partimos deste ponto de interesse das crianças para 

chegarmos até outros para os quais não estão tão motivadas. Outro dos motivos 

foram algumas das características das nossas faixas etárias, que vivem num mundo 

de fantasia e imaginação, no mundo do faz de conta e assim seria uma boa forma 

de chegarmos até às nossas crianças de forma significativa. 

 

Tendo em conta a teoria de Paul Ausubel, devemos partir do que elas já sabem e 

daí chegar para outros pontos de interesse ainda desconhecidos para a criança, 

pois assim facilitará a aquisição de aprendizagens significativas. As crianças da nossa 

escola conhecem algumas histórias, têm interesse em conhecer outras novas e 

tendo em conta que as histórias proporcionam um mundo infinito de saberes e 

temas a trabalhar, porque não juntar o útil ao agradável? Porque não utilizar as 

histórias que eles tanto gostam como ponto de partida para outras descobertas? 

As histórias serão o começo mas jamais serão o todo! Acreditamos que com este 
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projeto podemos abordar a chegar a uma diversidade imensa de temas e 

conteúdos fazendo algo que as crianças gostam, usando isso como motivação. 

 

Assim sendo, o PEE está distribuído em quatro temáticas: “Conta-me um conto”, 

“Baralhando Histórias”, “Quem conta um conto, acrescenta um ponto”, “A Nossa 

história”. 

 

3 – Caracterização da Instituição 

O Infantário Rainha Santa Isabel, é uma Instituição Particular que surgiu para fazer 

face ao aumento de frequência de crianças em idade pré escolar do concelho de 

Machico. 

Funciona com a Valência Creche e Jardim de Infância no decorrer dos 12 meses, 

com a lotação para 109 crianças distribuídas por sete salas da seguinte forma: 

 

 Berçário I com crianças dos 4 aos 12 meses 

Berçário II com crianças dos 12 aos 18 meses 

Berçário III com crianças dos 18 aos 24 meses 

Transição I com crianças dos 24 aos 30 meses 

Transição com crianças dos 30 aos 36 meses 

Sala dos 3 anos 

Sala dos 4 anos 

 

3.1 – Instalações 

As instalações do Infantário são de arquitetura moderna e funcionam num edifício 

constituído por 2 pisos, situado nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de 

Machico. 

 

1º PISO – Creche 

Neste piso situa-se a entrada principal do Infantário, as salas de creche, Berçário I, 

Berçário II E Berçário III, divididas em duas salas, sendo uma das salas equipadas 

com berços para o repouso das crianças e outra para atividades lúdicas. 
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Tem ainda, uma copa, uma casa de banho para adultos, uma casa de banho para 

crianças, um quarto onde se encontram os cacifos dos funcionários, material 

didático, roupa e uma arrecadação de material de limpeza e um espaço semi 

coberto no exterior. 

 

2º PISO – Jardim de Infância 

Neste piso tem quatro salas de atividades lúdicas (duas transições, sala dos três 

anos e sala dos quatro anos), uma sala multiusos, duas casas de banho para 

crianças, uma casa de banho para os adultos, uma sala de reuniões, gabinete da 

diretora da instituição, um refeitório com copa e máquina de lavar loiça, uma 

dispensa para material de desgaste, um duche para adultos (se necessário), um 

espaço coberto para recreio e no exterior tem um espaço com relva e escorregas 

e diversos obstáculos colocados sobre o material sintético. 

As crianças têm acesso ao pavilhão polivalente da Santa Casa da Misericórdia de 

Machico para convívios mais alargados e festas com quem estabelecem parcerias, 

para intercâmbio de atividades (entre infância e terceira idade) e na utilização de 

espaços e equipamentos. 

 

3.2 – POPULAÇÃO ESCOLAR 

A nossa instituição situa-se em Machico daí a grande maioria das crianças sejam 

deste concelho, regista-se a existência de uma percentagem significativa de alunos 

que não residem neste concelho mas que os encarregados de educação aqui 

trabalham. Falamos do concelho de Santa Cruz. 

A nossa população escolar caracteriza-se pela existência de diferentes grupos 

socioeconómicos, mas no geral são famílias pertencentes à classe média em que 

revela um meio familiar onde as crianças são bem cuidadas e protegidas com 

condições favoráveis para o seu desenvolvimento geral. 
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Salas Nº de crianças 

Berçário I /Sala Verde 12 

Berçário II/Sala Amarela 12 

Berçário III/Sala Azul 12 

Transição/Sala Rosa 15 

Transição I/Sala Vermelha 15 

Sala dos 3 anos/Sala Laranja 25 

Sala dos 4 anos /Sala Arco Íris 18 

 

 

3.3 – EQUIPA EDUCATIVA 

 

Composta por 30 elementos: 

 

 1 Diretora Pedagógica 

8 Educadoras 

1 Educador Especializado N.E.E 

1 Professor de Expressão Motora 

1Professor de Expressão Musical 

13 Auxiliares da Ação Educativa 

1 Empregada de Refeitório 

3 Auxiliares de Serviços Gerais 

1 Administrativa 
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3.4 – ORGÃOS DE GESTÃO 

 

A gestão do Infantário é assegurada pelos seguintes órgãos: 

Mesa Administrativa da Santa Casa DA Misericórdia de Machico 

Gerentes do Infantário 

Diretora Pedagógica 

Conselho Pedagógico 

Conselho Consultivo. 

 

3.5 – FREQUÊNCIA E INSCRIÇÕES 

Podem frequentar o Infantário as crianças com idades compreendidas entre os 4 

meses e os 5 anos, feitos até 31 de Dezembro. 

As inscrições provisórias realizam-se no Infantário no mês de Fevereiro. 

 

3.6 – CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS 

O número de crianças confiado a cada educador, não pode ser superior a 25 

crianças no Jardim de Infância e de 15 na creche (Despacho nº 13170/2009 de 04 

de Junho de 2009). 

Quando uma sala integra crianças com Necessidades Educativas Especiais de 

caracter permanente podem justificar a redução do número de alunos por turma 

desde que tal se justifique. 

Ao Infantário foi atribuída a lotação de 109 crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA      2017-2021 11 

 

INFANTÁRIO RAINHA SANTA ISABEL 

 

6- CARATERIZAÇÃO DO MEIO 

A localidade de Machico, surge em 1440 como sede da primeira Capitania do 

Arquipélago da Madeira, que foi entregue, para administrar ao Capitão 

Donatário Tristão Vaz. 

A cidade de Machico pertence ao Concelho do mesmo nome, fica situada na 

zona Este da Ilha, tendo como limite as freguesias de Água de Pena, Santo da 

Serra, Porto da Cruz e Caniçal. 

O concelho de Machico tem uma área de 68,31 Km2 de área e 21 828 

habitantes (2011), subdividido em 5 freguesias. O município é limitado a 

sudoeste pelo município de Santa Cruz, a Oeste pelo Funchal através de uma 

pequena faixa a norte de Santa Cruz, a noroeste por Santana e é banhado pelo 

oceano Atlântico a norte, sul e leste. 

Machico foi elevado a cidade a 07 de Junho de 1996. 

 

5 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

Sendo a nossa escola um estabelecimento de Infância, promovemos a educação 

baseada nos valores da liberdade, solidariedade, aquisição de atitudes 

cooperativas, noções de educação cívica, valores estes que enriquecem a ação 

educativa, cuja prática é urgente e indispensável na vivência da sociedade. 

Para tal, a nossa intervenção assenta e norteia-se em alguns princípios. 

 

Em relação às crianças: 

- Orientar na formação das crianças de modo a descobrirem as suas aptidões e 

limitações, aprendendo a desenvolver as suas capacidades. 

 

- Promover a formação integral das crianças e prepará-las para a melhoria da 

sociedade. 

 

- Assegurar um ambiente organizado, acolhedor, alegre, seguro, entusiasmante 

e estável, fundamentado na relação pessoal e envolvendo o respeito e a 

confiança. 
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-  Garantir uma pedagogia diferenciada, centrada na cooperação, que inclua 

todas as crianças, aceitando as diferenças e apoiando as 

aprendizagens/desenvolvimento de forma a responder às necessidades 

individuais. 

 

- Verificar através da observação e avaliação a qualidade da ação educativa do 

Infantário e a sua adaptação aos interesses e necessidade das crianças e das 

famílias. 

 

Em relação aos pais e comunidade: 

- Dar resposta educativa que tantos Pais desejam e abrir as portas a todos os 

que escolhem o nosso infantário para a educação dos seus filhos. 

 

- Procurar e contar com interesse e o envolvimento dos encarregados de 

educação na vida quotidiana do Infantário. 

 

- Promover um trabalho cooperativo com a comunidade e com outros 

parceiros educativos. 

 

Em relação à comunidade educativa: 

- Promover um ambiente de alegria, cooperação e responsabilidade. 

- Promover a formação humana e profissional a todos os agentes de ação 

educativa, de forma a enriquecer o saber e a melhorar o desempenho 

profissional. 
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6. PERTINÊNCIA DO TEMA 

Nos anos anteriores, a base do nosso Projeto Educativo incidiu na temática 

relacionada essencialmente com a vertente das ciências naturais e com a Área 

do Conhecimento do Mundo. Assim sendo, nos próximos quatro anos 

decidimos partir para um projeto com uma tónica mais acentuada nas áreas de 

Formação Pessoal e Social e da Expressão e Comunicação, dando a 

possibilidade às crianças para partirem do conhecimento de si próprias e dos 

outros, de modo a investirem na criação de um mundo fantástico, apelando-

se à fantasia, à criatividade e à imaginação. 

Segundo as Orientações curriculares a área da Formação Pessoal e Social “(…) 

corresponde a um processo que deverá favorecer, de acordo com as fases de 

desenvolvimento, a aquisição  de espírito crítico e a interiorização de valores 

espirituais, estético, morais e cívico… É nos contextos sociais em que se vive, 

que a criança vai interiormente construindo referências que lhe permitam 

compreender o que está certo ou errado, o que pode e não pode fazer, os 

direitos e deveres para consigo e os outros…” 

Esta área procura promover nas crianças valores e atitudes que lhes permitam 

tornarem-se cidadãos conscientes e solidários, capacitando-as para a resolução 

de problemas que vão surgindo ao longo da vida. 

O ser humano constrói-se em interação social, influenciando e sendo 

influenciado pelo meio que o rodeia. É nos diferentes contextos sociais que se 

vive e nas relações com os outros que constrói as referências que lhe permitem 

compreender o que está certo ou errado ou o que pode ou não fazer. 

Quanto às Áreas das Expressões e Comunicação, as Orientações Curriculares 

salientam que “(…) o domínio das diferentes formas de expressão implica 

diversificar as situações e experiências de aprendizagem, de modo a que a 

criança vá dominando e utilizando o seu corpo e contactando com diferentes 

materiais que poderá explorar, manipular e transformar de forma a tomar 

consciência de si próprio na relação com os objetos (…). 

Esta área básica de conteúdos, incide essencialmente nos aspetos do 

desenvolvimento e aprendizagem. 

Logo o tema do nosso projeto Educativo será “LIVROS PARA SONHAR” E com 

estes pretendemos descobrir, conhecer e compreender tudo aquilo que 

configura a realidade que está ao alcance da perceção e experiência das crianças 

e que vai desde a sua identidade, passando pelas relações sociais até ao 

ambiente e objetos físicos e ainda a outros âmbitos que se encontram ligados 

aos seus interesses e provocam a curiosidade, o desejo de saber, de inventar de 

imaginar e criar. 

Escolhemos este tema, principalmente porque observámos que uma das 

atividades que as crianças da nossa escola gostam é de ouvir histórias. Mantêm 

bons níveis de concentração, mostram-se motivadas e contentes. O Conselho 
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Pedagógico, achou que seria benévolo partirmos de interesse das crianças para 

chegarmos até outros para os quais ainda não estão motivada. Outro dos 

motivos, foram algumas das características das nossas faixas etárias, que vivem 

num mundo de fantasia e imaginação, no mundo do faz de conta e assim seria 

uma boa forma de chegarmos até às nossas crianças de forma significativa. 

 

Tendo em conta a teoria de Paul Ausubel, devemos partir do que elas já sabem 

e daí chegar para outros pontos de interesse ainda desconhecidos para a 

criança, pois assim facilitará aquisição de aprendizagens significativas. As 

crianças da nossa escola conhecem algumas histórias, têm interesse em conhecer 

outras novas e tendo em conta que as histórias proporcionam um mundo 

infinito de saberes e temas a trabalhar, porque não juntar o útil ao agradável? 

Porque não utilizar as histórias que eles tanto gostam como ponto de partida 

para outras descobertas? 

As histórias serão o começo mas jamais serão o todo! Acreditamos que com 

este projeto podemos abordar e chegar a uma diversidade imensa de temas e 

conteúdos fazendo algo que as crianças gostam e usando  isso como motivação. 

 

Assim sendo, o PEE está distribuído em quatro temáticas: “ Conta-me uma 

história”, Baralhando Histórias”, Quem conta um conto, acrescenta um ponto” 

e a “Nossa História”.  

 

7 – MISSÃO 

A nossa escola é um estabelecimento de educação de infância e tem como a 

personalidade de cada criança através da aquisição de atitudes cooperativas, 

noções de educação cívica e valores de solidariedade, mediante uma constante 

consciencialização das liberdades individuais e coletivas. 

 missão construir 

 

 

8 – VISÃO 

Ambicionamos ser uma escola que ofereça uma educação de Qualidade e 

Respeito. 
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“Conta-me uma história” 

2017-2018 

(Valores) 
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9 – Livros para sonhar 

 

 

“Conta-me uma história” 

 

O impulso de contar histórias deve ter nascido no homem, no momento em 

que ele sentiu necessidade de comunicar aos outros alguma experiência sua. Não 

há povo que não se orgulhe das suas histórias, tradições e lendas, pois são a 

expressão da sua cultura e devem ser preservadas. Concentra-se aqui a íntima 

relação entre a literatura e a oralidade. Numa escola de crianças pequenas a 

oralidade e a literatura cruzam-se diariamente nas suas vivências. 

 

 

9.1-Prioridades  

 

Sabendo que para realizar um projeto é necessário em primeiro lugar observar o 

contexto, os recursos que temos à nossa disposição e os pontos de interesse das crianças, 

e partindo dessa observação o tema escolhido para o nosso projeto foi “Conta-me uma 

história…”.  

Escolhemos este tema, em 1º lugar e principalmente, porque observámos que uma 

das atividades que as crianças mais gostavam era ouvir histórias. Mantinham bons níveis 

de concentração, mostravam-se motivadas e contentes, não se importando de ouvir a 

mesma história vezes em conta. Achamos que o melhor seria partirmos deste ponto de 

interesse delas para chegarmos até outros para os quais ainda não estão motivados. Outro 

dos motivos foi algumas das características das faixas etárias com que trabalhamos, pois 

vivem agora num mundo de fantasia e imaginação, no mundo do faz-de-conta, dos 

príncipes e das princesas, dos piratas, dos dinossauros… e considerámos que entrarmos 

nesse mundo seria a melhor forma de chegarmos até eles de forma significativa. 

 Tendo em conta a teoria de Paul Ausubel devemos partir dos 

subsunções das crianças, ou seja, do que elas já sabem e daí partir para outros 

pontos de interesse ainda desconhecidos para a criança, pois assim facilitará a 

aquisição de aprendizagens significativas. As crianças da nossa escola conhecem 

muitas histórias, e adoram conhecer outras novas, e tendo em conta que as 
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histórias proporcionam um mundo infinito de saberes e temas a trabalhar, porque 

não juntar o útil ao agradável? Porque não utilizar as histórias que eles tanto 

gostam como ponto de partida para outras descobertas? As histórias serão o 

começo, mas jamais serão o todo! Acreditamos que com este projeto e com estas 

prioridades podemos abordar e chegar a uma diversidade imensa de temas e 

conteúdos, fazendo algo que as crianças gostam e usando isso como motivação 

quer deles como nossa. Ambicionamos um ano de trabalho pedagógico onde a 

magia das histórias torne todos os nossos dias e atividades diferentes e especiais, 

atendendo a cada faixa etária na escolha dos livros e materiais literários a usar, 

assim como na respetiva exploração e tratamento de dados. Em suma queremos 

uma escola que desenvolva, na sua prática pedagógica/didática a formação 

integral e harmoniosa da criança. O Projeto Educativo surge com objetivos e metas 

específicas para cada ano letivo da vigência do mesmo (2017 a 2021). 

As seguintes tabelas possuem linhas orientadoras para a concretização 

deste projeto, nos planos de ação anual da escola e também para os projetos 

curriculares de grupo. As prioridades selecionadas deverão ser avaliadas no final 

de cada ano letivo, em cada plano de ação, concretizado no Plano Anual de Escola 

e no fim da vigência do Projeto Educativo (Julho de 2021). 
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9.2 Objetivos e Metas 

 

2017/ 2018 

 

Prioridades 

 

• Promover e sensibilizar a comunidade educativa para, através 

das histórias: 

 

1. Descobrir outros jeitos de agir e de ser, outra ética, 

outra visão do mundo…descobrir outros lugares, 

outros tempos, outra ética, outra ótica; 

2. Explorar histórias como o inicio da aprendizagem de 

ser um “leitor”; 

3. Suscitar o imaginário; 

4. Descobrir respostas sobre temas do interesse da 

criança; 

5. Sentir emoções ,como a tristeza, a raiva, a irritação, o 

bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, 

a tranquilidade entre outras. 

 

 Objetivos Metas 

Compreender que a leitura e a escrita 

são atividades que proporcionam 

prazer, satisfação e conhecimentos 

novos. 

Formar uma 

individualidade baseada 

em valores sociais 

positivos. 
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9.3- Estratégias de Atuação: 

• Exposição de trabalhos na instituição sobre os livros/histórias trabalhados; 

• Sessões de sensibilização; (pais e comunidade envolvente)  

• Programa eco escolas; 

• Enquadrar nas festividades (Pão por Deus, São Martinho; Natal, Dia dos 

Reis, Santo Amaro, Carnaval, Páscoa, Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia da 

Criança, Dia Eco Escolas, Festa de final de ano letivo, Santos Populares) 

aspetos relacionados com o projeto; 

• Dramatizar histórias, lendas, fábulas, poesias e lengalengas; 

•  Realizar parcerias com outras entidades da comunidade envolvente, com 

o centro de dia da santa casa da misericórdia e com outras escolas. 

 

 

9.4 – Indicador de Avaliação e Meio de Verificação 

 

Indicador de Avaliação Meio de Verificação 

 - Número/ Diversidade de histórias/livros; 

- Número de exposições de trabalhos sobre os 

temas/histórias exploradas. 

 

 - Registos feito pelas crianças, das 

atividades realizadas; 

 - Registos do Educador de Infância; 

 - Dossier do Educador de Infância; 

- Registos da avaliação mensal e semanal; 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA      2017-2021 20 

 

INFANTÁRIO RAINHA SANTA ISABEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Baralhando histórias” 

2018-2019 

(Expressões artísticas) 
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10 – Livros para sonhar 

 

«Baralhando histórias» 

 

10.1- Prioridades  

“Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas 

histórias... Escuta-las, é o início da aprendizagem para ser leitor, e ser leitor é ter 

um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do 

mundo...". Podemos, assim, começar a compreender a importância da literatura 

infantil no desenvolvimento cognitivo das crianças. Ser leitor é o meio para 

conhecer os diferentes tipos de textos, de vocabulários. É uma forma de ampliar 

o universo linguístico. Ao "contador" de histórias, cabe o prazer de interagir com 

a leitura ao mesmo tempo em que proporciona este prazer para os seus ouvintes” 

(Abramovich1997) 

O tema que norteará as atividades pedagógicas para este ano letivo será a 

exploração de histórias através da Educação Artística.  

Na educação artística, a intencionalidade do/a educador/a é essencial para o 

desenvolvimento da criatividade das crianças, alargando e enriquecendo a sua 

representação simbólica e o seu sentido estético, permitindo-lhes apreciar a beleza 

em diferentes contextos e situações, nomeadamente através do contacto com 

diversas manifestações artísticas de diversas épocas, culturas e estilos, de modo a 

incentivar o seu espírito crítico perante diferentes visões do mundo.  O papel da 

educação artística no desenvolvimento da criatividade, sentido estético e 

apreciação de diferentes manifestações artísticas e culturais implica uma íntima 

ligação com as áreas de Formação Pessoal e Social e do Conhecimento do Mundo, 

contribuindo nomeadamente para a construção da identidade pessoal, social e 

cultural, para o conhecimento do património cultural e para a sensibilização à sua 

preservação, para o reconhecimento e respeito pela diversidade cultural. Este 

domínio proporciona ainda oportunidades de desenvolvimento da curiosidade, 

da expressão verbal e não verbal, de resolução de problemas, etc., que facilitam a 

sua articulação com essas áreas e também com os outros domínios incluídos na 

área de Expressão e Comunicação. Por sua vez, as técnicas e instrumentos próprios 

deste domínio podem ser mobilizados noutras áreas e domínios. O 

desenvolvimento da criatividade e do sentido estético e o contacto com diferentes 

formas de cultura não fazem apenas parte deste domínio, mas deverão estar 

presentes em todo o desenvolvimento do currículo, passando, também, pela 

organização do ambiente educativo, nomeadamente, no que diz respeito ao que 

é exposto na sala (trabalhos individuais e coletivos das crianças, instrumentos 

pedagógicos do grupo, informações aos pais, obras de arte, etc.). 
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10.2- Objetivos e Metas por Ano Letivo 

 

 

2018/ 2019 

 

Prioridades 

 

• Criar histórias a partir de outras contadas, recontadas e criadas, 

utilizando as  diferentes linguagens artísticas, que fazem parte 

do domínio da Educação Artística (Artes Visuais, 

Dramatização, Música e Dança), como meios de enriquecer as 

possibilidades de expressão e comunicação das crianças. 

  

Objetivos 

 

Metas 

•  Desenvolver capacidades 

expressivas e criativas através de 

explorações e produções plásticas 

do universo das histórias 

•  Inventar e experimentar 

personagens e situações de 

dramatização, por iniciativa 

própria e/ou a partir de diferentes 

situações e propostas, 

diversificando as formas de 

concretização. 

•  Valorizar a música como fator de 

identidade social e cultural. 

•  Expressar, através da dança, 

sentimentos e emoções em 

diferentes situações. 

• Ter prazer em 

explorar e utilizar, 

nas suas produções, 

modalidades 

diversificadas de 

expressão visual 

(pintura, desenho, 

colagens, 

modelagem, etc.), 

recorrendo a 

diferentes elementos 

da linguagem 

plástica (cores, 

linhas, manchas, 

formas). 

• Representar e recriar 

plasticamente 

vivências 

individuais, temas, 

histórias, pessoas, 

animais, etc., 

utilizando diferentes 

materiais (lápis de 

pastel, carvão, 

tintas, esponjas, 

matérias moldáveis, 
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• Avaliar e refletir continuamente o 

desenvolvimento e a pertinência do 

Projeto Educativo; 

•  

material reciclado, 

etc.) e diversos 

meios de expressão 

(pintura, colagem, 

desenho, 

moldagem, etc.). 

• Utilizar e recriar o 

espaço e os objetos, 

atribuindo-lhes 

significados 

múltiplos em 

atividades de faz-de-

conta, situações 

imaginárias e de 

recriação de 

experiências do 

quotidiano, 

individualmente e 

com outros. 

 

- Envolver 

pais/encarregados de 

educação, comunidade 

e Instituições; 

 - Avaliar e refletir 

continuamente o 

desenvolvimento e a 

pertinência do Projeto 

Educativo; 
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10.3 -Estratégias de atuação 

• Dinamizar a biblioteca; 

• Hora do conto; 

• Visitas a bibliotecas; 

• Conhecer espetáculos teatrais e outras práticas performativas de diferentes 

estilos e características; 

• Realizar apresentações a toda a instituição das aprendizagens que vão 

realizando, através de cartazes, danças, dramatizações; 

• Desenvolver atividades com a participação dos pais, familiares e 

comunidade envolvente; 

• Programa eco escolas 

• Preparar exposições com trabalhos desenvolvidos quer na instituição quer 

fora dela; 

• Realizar parcerias com outras entidades da comunidade envolvente e com 

outras escolas; 

 

 

10.4 – Indicador de Avaliação e Meio de Verificação 

 

Indicador de Avaliação 

 

Meio de Verificação 

 - Número de histórias dramatizadas e 

apresentadas á comunidade 

envolvente ao longo do ano; 

 - Número de crianças capazes de 

Representar e recriar plasticamente 

vivências 

 - Número de visitas realizadas; 

 - Registo feito pelas crianças das 

atividades realizadas; 

 - Registos do Educador de Infância; 

 - Dossier do Educador de Infância; 

- Registo da avaliação mensal; 
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“Quem conta um conto, 

acrescenta um ponto” 

2019-2020 

(Tradições) 
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11 – Livros para sonhar 

 

«Quem conta um conto acrescenta um ponto» 

 

11.1- Prioridades  

Conscientes da importância que as histórias têm no desenvolvimento 

integral da criança e que a escola é um local por excelência para proporcionar 

diferentes momentos de abordagem às histórias infantis, consideramos pertinente 

lançar um projeto baseado neste tema “Crescer com as histórias” tendo como 

subtema para o ano 2019/2020  « Quem conta um conto». 

Desde os tempos mais remotos que o homem sentiu necessidade de contar 

histórias. Uma vez que ainda não existia ausência de qualquer espírito científico, 

isso fez com que se contassem histórias sobre o desconhecido: bruxas, fadas, 

dragões, explicavam, o que a própria razão desconhecia. Era um mundo tecido 

com palavras mágicas, que tinham o poder de desvendar as incógnitas da natureza 

e despertar os ouvidos mais desatentos.  

Ficção e realidade cruzavam-se, dando origem a maravilhosas narrações, 

perante as quais ainda hoje nos deleitamos, graças à criatividade e beleza das suas 

palavras. De facto, as crianças aprendiam a falar e a socializarem-se por imitação 

do adulto e do que estes lhes transmitiam com as suas próprias histórias deste 

modo o imaginário e cultura relacionavam-se, numa simbiose de adaptação ao 

quotidiano de cada família.  

Com as narrativas orais, a criança, ao mesmo tempo que escuta vai 

construindo na sua mente outras histórias, isto porque, enquanto ouve, está como 

que a explorar a desenvolver o seu lado emocional. Com isso vai descobrindo a 

riqueza dos sons, do ritmo, das palavras, que se vão arquivando na sua memória.  
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É hoje ponto assente, que toda a criança desperta cedo para o imaginário, 

e que as narrativas ajudam, na “arrecadação” de símbolos e imagens que, 

posteriormente, as levam ao conhecimento tanto dos heróis, dos cenários e dos 

espaços como das cores e das formas.  

A partir do momento em que a criança compreende a história e o seu 

significado, ou seja, o que se pretende ensinar com ela, a criança vai construindo 

o seu mundo imaginário e mais ainda começa a vivenciá-lo, apercebendo-se assim 

“da realidade” que deixa de ser o “faz-de-conta” para se apresentar como 

verdadeira e real.  

Os Professores e Educadores de Infância sabem, ou deviam saber, como é 

importante, diríamos mesmo fundamental, estimular esse mundo do imaginário 

da fantasia pois ele é sem dúvida, um facto essencial do desenvolvimento da 

reflexão e do espírito crítico.  

Ora, sendo o objetivo primeiro da escola formar cidadãos íntegros, 

responsáveis, capazes de intervir na sociedade a que pertencem, têm 

necessariamente de ser ela a criar condições para que o aluno possa construir a sua 

identidade psicológica, individual e social. Nestes jogos de faz-de-conta, mais do 

que cumprir regras, a criança aprende a ser cidadão, aprende a crescer, brincando. 
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11.2 - Objetivos e Metas por Ano Letivo 

 

 

2019/2020 

Prioridades ●Tomar consciência e aceitar perspetivas, valores e morais 

diferentes. 

 Objetivos Metas 

• Criar gosto pela leitura de histórias; 

• Usar a linguagem oral em contexto, 

conseguindo comunicar eficazmente 

de modo adequado à situação 

(produção e funcionalidade); 

• Desenvolver a criatividade e a 

imaginação através dos contos; 

• Desenvolver a representação e a 

leitura através de pictogramas; 

• Ser capaz de se exprimir de forma 

espontânea; 

• Estimular aquisição de novo 

vocabulário; 

• Demonstrar capacidade de expressão 

em grande grupo; 

• Ouvir atentamente historias, rimas, 

poesias, e outros textos mostrando 

prazer e satisfação; 

• Ampliar a área vocabular; 

 

- Fomentar o interesse 

pela descoberta de 

histórias; 

- Representar vivências 

individuais, temas, 

histórias, paisagens entre 

outros, através de vários 

meios de expressão 

(pintura, desenho, 

colagem, modelagem, 

entre outros meios 

expressivos; 

 -Envolver 

pais/encarregados de 

educação, comunidade e 

Instituições; 

 - Avaliar e refletir 

continuamente o 

desenvolvimento e a 

pertinência do Projeto 

Educativo; 
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11.3 - Estratégias de atuação 

 

• Proporcionar visitas a bibliotecas; 

• Proporcionar a vinda de “contadores de histórias” ao infantário; 

• Dinamizar a biblioteca;  

•  Hora do conto;  

• Partilhar histórias com a comunidade educativa e o meio social; 

• Recriar novas histórias através dos contos tradicionais; 

•  Criar histórias através de noticias que foram apresentadas em diários e jornais; 

• Realizar apresentações a toda a instituição das aprendizagens que vão 

realizando, através de cartazes, danças, dramatizações; 

• Desenvolver atividades com a participação dos pais, familiares e comunidade 

envolvente; 

• Dramatizar histórias e lendas; 

• Programa eco escolas, 

• Preparar exposições com trabalhos desenvolvidos quer na instituição quer fora 

dela; 

• Realizar parcerias com outras entidades da comunidade envolvente e com outras 

escolas. 

 

 

11.4 – Indicadores de Avaliação e Meio de Verificação 

 

Indicador de Avaliação 

 

Meio de Verificação 

 - Número de histórias trabalhadas ao 

longo do ano; 

- Número de vezes que a biblioteca do 

infantário é utilizada; 

 - Número de visitas realizadas; 

 - Registo feito pelas crianças das 

atividades realizadas; 

 - Registos do Educador de Infância; 

 - Dossier do Educador de Infância; 

- Registo da avaliação mensal; 
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“A nossa história” 

2020-2021 
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12 – Livros para sonhar 

 

«A nossa história » 

 

12.1- Prioridades   

No sentido de alargar o campo de conhecimentos da nossa comunidade 

educativa, pretendemos com o nosso Projeto Educativo, cujo tema é “Conta-me 

uma História”, tendo como  subtema para o ano 2020/2021  « A nossa história»,  

realizar a ponte entre o passado, o presente e o futuro, desta forma, «o projeto 

tem assim, uma dimensão temporal que articula passado, presente e futuro, num 

processo evolutivo que se vai construindo» (Ministério da Educação 1998: 95. 

Na educação de infância contemporânea dá-se cada vez mais importância 

à literatura infantil e ao universo das histórias, pois através delas abrem-se portas 

para um mundo infinito que vai muito para além do imaginário. As histórias 

proporcionam à criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo 

indiscutíveis. Quando a criança ouve histórias, passa a visualizar de uma forma 

mais clara, sentimentos que têm uma relação ao mundo. As histórias trabalham 

problemas típicos da infância, como medos, sentimentos de carinho, inveja, 

curiosidade, dor, perda… para além de ensinarem infinitos assuntos.  

  “É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros 

tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica… no 

fundo é saber história, filosofia, direito, politica, sociologia, antropologia, etc., sem 

ter a noção de tal façanha.(…)” (Abramovich, 1997 )  

O presente projeto contempla um conjunto de iniciativas que visam 

proporcionar aprendizagem e reflexão sobre diversos aspetos relacionados com o 

tema.   

Para melhor desenvolvermos o nosso Projeto Educativo pretendemos 

incluir a participação das crianças como primeiro plano, a participação da 
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comunidade educativa da Instituição, a participação dos pais e outros familiares e 

ainda, a participação de outros membros da comunidade onde estamos inseridos. 

Pois é na partilha de conhecimentos, de experiências e do saber de todos que 

vamos encontrar a riqueza e a variedade de subtemas que irão contribuir para o 

desenvolvimento de diferentes atividades cujo objetivo final é alargar os 

conhecimentos dos intervenientes, acerca da importância das histórias. Na base da 

nossa pedagogia está sempre presente a ideia de que a educação de infância é o 

patamar para adquirir os primeiros conhecimentos, valores e atitudes, se vão 

interiorizar na continuação da sua formação escolar. O tema que norteará as 

atividades pedagógicas para este ano letivo será as histórias associada à vida e à 

realidade onde as crianças se inserem.   
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12.2 - Objetivos e Metas por Ano Letivo 

 

 

2020/2021 

 

Prioridades 

 

• Valorizar as historias associadas à vida e à nossa  realidade 

  

Objetivos 

 

Metas 

• Promover a reflexão sobre os 

valores expressos nas histórias; 

• Expressar oralmente o que vê, 

ouve ou sente, quer 

individualmente, quer em grupo; 

• Alargar os conhecimentos sobre as 

histórias; 

• Estimular o interesse pelo ato de 

ouvir histórias;  

• Enriquecer o imaginário infantil 

•  Envolver pais/encarregados de 

educação, comunidade e 

Instituições; 

• Avaliar e refletir continuamente o 

desenvolvimento e a pertinência do 

Projeto Educativo; 

- Fomentar o interesse 

pela descoberta de 

histórias; 

- Representar vivências 

individuais, temas, 

histórias, paisagens 

entre outros, através de 

vários meios de 

expressão (pintura, 

desenho, colagem, 

modelagem, entre 

outros meios 

expressivos; 

 - Envolver 

pais/encarregados de 

educação, comunidade 

e Instituições; 

 - Avaliar e refletir 

continuamente o 

desenvolvimento e a 

pertinência do Projeto 

Educativo; 
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12.3 - Estratégias de atuação 

 

• Proporcionar visitas a bibliotecas 

• Dinamizar a biblioteca  

•  Hora do conto   

• Partilhar histórias com a comunidade educativa e o meio social 

•  Criar as nossas histórias a partir de outras contadas e recontadas 

• Realizar apresentações a toda a instituição das aprendizagens que vão 

realizando, através de cartazes, danças, dramatizações; 

• Desenvolver atividades com a participação dos pais, familiares e 

comunidade envolvente; 

• Dramatizar histórias e lendas 

• Programa eco escolas 

• Preparar exposições com trabalhos desenvolvidos quer na instituição quer 

fora dela; 

• Realizar parcerias com outras entidades da comunidade envolvente e com 

outras escolas. 

 

12.4 – Indicador de Avaliação e Meio de Verificação 

Indicador de Avaliação 

 

Meio de Verificação 

 - Número de histórias trabalhadas ao 

longo do ano; 

- Número de vezes que a biblioteca 

do infantário é utilizada; 

 - Número de visitas realizadas; 

 - Registo feito pelas crianças das 

atividades realizadas; 

 - Registos do Educador de Infância; 

 - Dossier do Educador de Infância; 

- Registo da avaliação mensal; 
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13 – Adaptação N.E.E 

A adequação do processo de ensino aprendizagem integra medidas educativas que 

visam promover a aprendizagem e a participação de todas as crianças co 

Necessidades Educativas Especiais de carater permanente. Estas medidas educativas 

pressupõem o planeamento de estratégias de atividades que visam o apoio 

personalizado das crianças que integram o Infantário Rainha Santa Isabel. 

Segundo o Decreto de lei nº3/2008 (adaptado pelo Decreto Legislativo Regional 

nº33/2009 de 31 de Dezembro), a escola adotou as seguintes medidas educativas 

no que concerne ao Ensino Especial para uma melhor adequação do processo de 

ensino e de aprendizagem: 

- Apoio Pedagógico personalizado 

- Adequação curriculares individuais 

- Adequação no processo de avaliação 

É ainda de salientar que apesar de serem definidos à partida alguns objetivos mais 

específicos, as atividades a desenvolver dependerão do grupo em si e das 

necessidades que cada criança integrada apresente, tendo sempre em conta o 

projeto curricular de grupo. 
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14 - Recursos 

 

 

Humanos 

. Discentes 

. Docentes: educadoras, professor de expressão 

musical, professor de expressão físico motora, 

educadora do ensino especial 

. Não docentes 

.Pais /Encarregados de educação 

. Entidades Oficiais da Comunidade Educativa 

 

 

 

Físicos 

. Espaços do Infantário 

. Salas de atividade 

. Sala Polivalente 

. Pátio Infantil Interior e Exterior 

. Refeitório 

. Copa 

. Sala de reuniões 

. Gabinete de direção 

. Casas de banho de adulto 

. Casas de banho de criança 

Pedagógicos . Material didático/pedagógico 

. Legos 

. Carimbos 

. Cartazes 

. Filmes 

. Fantoches 

. Puzzles 

. Jogos manipulativos 

Tecnológicos . Rádio leitor de CD 

. Computador 

. Retroprojetor 

. Vídeo/projetor 

 

 

 

Apoios 

 

 

 

Financeiros 

 

. Secretaria Regional de educação 

 

. Santa Casa da Misericórdia de Machico 

. Câmara Municipal de Machico 

. Junta de freguesia de Machico 

. Ludnes Clube Machico 

. Associação Desportiva de Machico (ADM) 

 

Logísticos 
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15 -AVALIAÇÃO 

 

 Modalidade Forma Registo de Controlo Critério e Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEE 

 

 

Intermédia 

(final de cada 

período) 

Sumativa 

(Final de cada ano 

letivo) 

Final 

(ao fim dos 4 anos) 

. Qualitativa 

Entrevistas 

.Analise 

documental 

. Registos de 

incidentes críticos 

. Grelhas de 

observação 

. Projetos e 

envolvimentos dos 

docentes 

. Ata de reuniões 

pedagógicas e de 

auxiliares 

. Exposição de 

trabalhos 

. Relatórios de 

atividades 

Questionários e 

entrevistas 

. Desenvolvimento do 

perfil do aluno 

traçado para a 

duração do PEE (4 

anos) 

. Grelhas de 

observação 

. Registos 

. Coerência: 

articulação com o PCT 

E PAA 

. Eficiência: relação 

entre resultados 

alcançados e os 

recursos 

(humano/físicos). 

.Eficácia: 

Afinidade entre as 

atividades 

programadas e os 

efeitos previstos. 

 

 

Equipa de 

avaliação 

. Diretora 

Corpo Docente 

Auxiliares de 

educação  

. Pais/encarregados 

de educação 
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16 – Conclusão 

A creche constitui uma das principais experiências da criança, num sistema 

organizado, exterior ao seu ambiente familiar, no qual irá ser integrada e onde se 

pretende que venha a desenvolver determinadas competências e capacidades. 

É na creche que a criança passa o período que constitui a base de toda a formação 

da sua personalidade que identificará no futuro. Cabe aos educadores, em 

conjunto com a família, proporcionar-lhe um ambiente estável logo após o seu 

nascimento: estes intervenientes na construção da sua personalidade funcionam 

como suporte para as crianças, na sua primeira infância. Um abraço ou um pegar 

ao colo podem dizer tudo a uma criança, a tornar-se num adulto feliz, autónomo, 

livre, solidário e equilibrados. 

A criança surge olhada no seu contexto sociofamiliar, valorizada nas suas emoções, 

nos seus conceitos, nas suas expressões, nas suas questões, na maneira de entender 

o mundo das pessoas, dos acontecimentos, dos valores das coisas. O olhar 

positivo, envolve dá-lhe oportunidade para revelar as suas capacidades próprias 

de conhecer, de se responsabilizar, de colaborar, de acreditar em si e nos outros, 

condições fundamentais para se sentir desafiada em novas experiências. 

Os pais aparecem acolhidos na sua dupla função, uma de ajudarem a conhecer 

quem são os filhos, outra a de colaborarem com quem tem um papel específico 

na sua educação. 

O educador de infância como profissional de educação, de formação e 

intervenção específicas, é-lhe reconhecido o seu trabalho junto da família e da 

comunidade, projetando-se a sua ação educativa no desenvolvimento global e 

harmonioso da família, numa abertura ao reconhecimento de direitos e deveres 

recíprocos na ação de educar a criança para a vida em sociedade. 

No decorrer da apresentação do Projeto Educativo de Escola “Livros para Sonhar”, 

foram delineadas as prioridades definidas pela equipa educativa, para orientar a 

sua atuação neste contexto educativo. 
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