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1. Introdução 

 

 O desenvolvimento do ser humano compreende a interacção do Ser consigo 

mesmo, com os outros e com o meio. Trata-se de um processo global e 

dinâmico que acompanha a maturação individual, competindo à família biológica 

ou substituta, proporcionar à criança o ambiente adequado de segurança e 

afectos, cuidados e estímulos, para que se estabeleçam as primeiras 

interacções básicas que lhes permitam percorrer as etapas necessárias às 

aquisições inerentes ao seu desenvolvimento global. 

 Nos primeiros três anos de vida, a criança depende necessariamente do 

adulto. É nesta dependência e dos cuidados básicos adequados que se 

estabelece a interacção indispensável ao seu desenvolvimento em função das 

próprias potencialidades. 

 Devido à modificação do papel da mulher na família, esses cuidados, que 

deveriam preferencialmente ser atribuídos à mãe na maioria dos casos 

deixaram de o ser. Por isso, houve necessidade a nível social, de dar respostas 

a este problema.  

  

 O Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Almeirim é frequentemente 

solicitado por famílias que pretendem inscrever crianças em idade de creche, 

ou seja, na faixa etária dos 3 meses aos 36 meses. Embora o elevado número 

de inscrições tenha aumentado de forma considerável a lista de espera, não 

tem sido possível para a Instituição, o aumento da sua capacidade de resposta, 

quer com a abertura de mais salas para estes fins pela incapacidade inerente 

ao espaço físico, quer com o alargamento do número de amas legalizadas. 

Assim, a Instituição viu esta possibilidade no seu horizonte, quando em 2010 

se candidatou ao QREN- INALENTEJO, onde uma das respostas sociais 

elegíveis era a de Creche Tradicional. 

   

 Se atendermos à faixa etária com a qual trabalhamos (3 meses aos 36 

meses), nada melhor do que fazermos a analogia entre a construção de um SER 

e a construção de uma nova "casa". 

 As crianças só perceberão o mundo à sua volta, quando conhecerem bem o 

seu. 

 O nosso projecto "Grãozinho de Amor", visa a dualidade intrínseca, 

existente entre a construção de um Ser e de um edifício. 



 Com as crianças, pretendemos favorecer o seu desenvolvimento e, 

simultaneamente, sensibilizar as famílias e comunidade, envolvendo-as em 

actividades que visem alcançar o objectivo comum a todos. 

 Desta feita, as actividades planeadas para os próximos anos lectivos, 

visam a abordagem de determinados conceitos, como a família, os valores, o 

crescimento pessoal e individual, bem como a realização de eventos pontuais 

para a angariação de fundos e de união de interesses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1- Breve dissertação sobre a Creche 
 

 “ Para a criança de creche, o acolhimento processa-se basicamente como 
uma separação; é difícil iniciar uma relação baseada na separação” 

               Dr. Gomes Pedro 

 

     A creche  

 Primeira experiência de separação 
 

 A entrada na creche, constitui habitualmente a 1ª experiência de 

separação prolongada e sistemática entre a criança e a sua mãe. Por este 

motivo, pode constituir um momento particularmente difícil e até traumático 

para a criança. Nesta fase revela-se de grande importância o papel do objecto 

transicional. 

  O que é o “Objecto Transicional”?  

 O “objecto transicional” pode ser um boneco de peluche, uma fralda, um 

cobertor, etc. Estes objectos, têm no entanto algumas características em 

comum, são invariavelmente macios e moles e frequentemente sujos e 

malcheirosos.  

 Caracterizam-se pelo facto de constituírem uma fonte de conforto, alívio 

e segurança, por isso a criança transporta-os todo o dia e dificilmente se 

separa deles. 

 Segundo Winnicot, o objecto transicional representa a transição do bebé 

de uma fase em que está “fundido” com a mãe, para uma fase em que está em 

relação com ela como objecto externo. Funciona também, em certa medida, 

como substituto da mãe ausente. 

 “ O objecto transicional em si... é um monumento à necessidade desse 
contacto com o corpo da mãe, expresso de maneira comovente na insistente 
preferência da criança por um objecto que seja durável, macio, flexível, mas 
especialmente na exigência de que permaneça saturado de odores de corpo... 
O facto da criança o apertar contra o rosto, perto do nariz, provavelmente 
indica quão bem substitui o seio da mãe ou o seu pescoço macio” 

               Winnicot, O Brincar e a Realidade 
 

 Assim o objecto transicional torna-se o principal confortador do bebé 

numa situação de insegurança ou de “stress” (hora de separação da mãe, 

situações de conflito, ou birras, sesta, etc.), não só porque lembra a mãe mas 



também porque guarda os cheiros da casa tão identificadores como 

pacificadores. 

 O(a) educador(a), não devem, em caso algum, forçar ou mesmo induzir a 

criança a separar-se desse objecto (a não ser em situações pontuais tais 

como: a hora de refeição, de actividades, de higiene, etc.) 

 No entanto o acolhimento, é apenas um entre outros momentos na vida da 

criança na creche habitualmente denominadas rotinas. 
 As rotinas, por se repetirem sistematicamente, constituem um referencial 

de segurança para a criança. Quanto mais pequena é a criança, mais 

necessidade ela tem de tempos referenciais. 

 Assim, além do acolhimento temos a considerar também: 

-A alimentação 

-O sono 

-A higiene 

 

 A alimentação 

 

 O acto de alimentar, para além de saciar a fome, está para o bebé e pode 

estar para a mãe (ou substituto) repleto de afecto. Estabelece o primeiro 

contacto com o mundo exterior, e representa o primeiro contacto com o 

mundo social. O amor e o prazer, são-lhe transmitidos através do contacto 

físico, pela sensação de calor e ternura que sente no regaço, pelo contacto 

com a pele e pela troca de olhares e sorrisos. 

 Este ambiente de interacção é muito importante, sobretudo nos primeiros 

meses, pois constitui as bases de todo o desenvolvimento. 

 É importante, física e emocionalmente, que a criança coma o que necessita 

para crescer e que coma com prazer. É igualmente importante, que se habitue 

aos padrões alimentares do grupo social em que está inserido. Para isso, a 

atitude do adulto é decisiva, assim: 

 A criança precisa de atenção individualizada. 

 Deve haver um ambiente calmo e estabilidade das pessoas que 

acompanham as crianças (ajuda do adulto).  

 É necessário estabelecer uma rotina para os momentos que 

precedem a refeição e nos momentos imediatos. Deve-se evitar que 

as crianças fiquem apertadas e desconfortáveis à mesa. 

 Os bebés, devem ser alimentados ao colo numa posição confortável 

para eles e para o adulto, de preferência sempre pela mesma pessoa 

e não indiferentemente por vários adultos. 



 No caso de recusa sistemática da criança, o adulto deverá procurar a 

forma mais eficaz de a fazer comer, sem forçar e sem recorrer a 

“estratagemas”. 

 Também é muito importante falar com a criança durante a 

refeição. É de evitar, encher muito os pratos porque se a 

criança tiver pouco apetite isso já é suficiente para não comer.  

 Deve-se respeitar as recusas no período de adaptação, sendo 

que com o aumento de confiança e segurança é melhorado o 

apetite. 

 Os Alimentos devem ser introduzidos progressivamente, sendo 

fundamental ter em conta que as crianças têm ritmos diferentes. 

 Nunca utilizar a comida como castigo. 

 Deve-se deixar, que a criança coma sozinha, “aprender 

fazendo”. É necessário ter atenção aos tempos de espera. 

Estes tempos de espera, são mal suportados pela criança, o 

facto de estar sentada à mesa, quando já acabou de comer. 

 É importante que haja coerência de atitudes e orientações entre os 

adultos, face a cada criança, por isso é fundamental que discutam quais as 

mais adequadas. 

 

 O sono 

 

 É muito importante respeitar os ritmos biológicos da criança, porque ela é 

particularmente sensível às perturbações do sono (a duração do sono varia 

muito de criança para criança). Cada uma, deve poder ou não dormir segundo as 

suas necessidades. 

 O melhor método para se determinar as reais necessidades de sono da 

criança, é observar o que ela faz naturalmente, como estrutura os seus 

horários de adormecer e acordar. A duração média de um ciclo de sono é de 2 

horas. É nocivo, não respeitar a necessidade de sono da criança. 

 A criança que dorme pouco em relação às suas necessidades, apresenta 

perturbações de humor. Por outro lado, à criança a quem é imposto um período 

de sono demasiado longo, pode provocar-lhe problemas de vária ordem. 

 

Condições psicológicas para um bom adormecimento: 
 

 Cada criança deverá ter uma cama fixa, identificada, sempre 

colocada no mesmo sítio da divisão da casa. 

 Deverá ser permitido à criança levar para a cama um objecto da 

sua preferência (chucha, fralda, brinquedo, etc.) 



 O local deverá ser limpo, arejado, confortável e estar 

obscurecido sem, no entanto ser necessário nem aconselhável 

estar completamente às escuras. 

 O ambiente deve ser calmo, não haver ruídos bruscos, isto não 

significa que não possa haver ruídos ambientes (uma conversa 

entre adultos, os sons da rua...) 

 Com as crianças que têm problemas em adormecer, o adulto 

pode permanecer um pouco junto delas. 

 A higiene 

 

 O mudar a fralda é mais um momento de interacção adulto/criança. 

 Contudo, devem ter-se em conta, alguns cuidados: 

-A bancada ou o resguardo, devem estar colocados num sítio em que a 

criança esteja em segurança e confortável. 

-Os Produtos de higiene, devem estar acessíveis, de modo a que o adulto 

não tenha que se afastar, pondo em risco a segurança da criança. O 

revestimento (sendo este descartável ou não) deve ser mudado de 

criança para criança (entre outras razões, para evitar a transmissão de 

doenças através das fezes). 

 O adulto, deve estar em posição confortável e correcta, para proteger a 

sua saúde e poder dispor do tempo necessário a estes cuidados, criando uma 

postura favorável à limpeza e interacção.  

      O uso do bacio 
 Cada criança tem o seu ritmo pessoal de desenvolvimento, inclusive quanto 

à higiene. 

        Alguns cuidados a ter em conta: 
-Este processo deve ser desenvolvido e vivido, simultaneamente, em 

sua casa e na creche. 

-É necessário que a criança entenda o que se lhe pede e que saiba 

expressar por palavras, gestos ou expressões faciais quando quer 

ir à casa de banho. 

-Deve-se escolher um período de estabilidade (a todos os níveis) da 

criança para iniciar esta fase. 

-O bacio deve ser confortável, não deixando marcas ou vincos nas 

nádegas. 

-Nunca se deve deixar as crianças mais que dez minutos no bacio 

(mesmo que não tenha feito as suas necessidades). 



2. A Instituição 
 

2.1 Identificação 
 

Nome: Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Almeirim 

Morada: Rua do Campo da Bola 

Localidade: Almeirim 

Código Postal: 2080-008 

Concelho: Almeirim 

Distrito: Santarém 

Estatuto: Instituição Particular de Solidariedade Social 

e-mail: vplena@gmail.com 

 

2.2 Caracterização da Instituição 
 

O Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Almeirim iniciou as suas 

actividades com a valência Lar de Idosos em 1974. O primeiro intuito da 

instituição, foi o de ajudar uma jovem menina em particular, paralítica e órfã de 

mãe que passava os dias praticamente sozinha, a Gina, que infelizmente já não 

está entre nós. 

A partir deste caso, toda a gente se empenhou na recolha de ofertas, 

géneros, dinheiro e iniciaram-se as obras necessárias ao funcionamento do Lar. 

Em 1974 deu-se a abertura do Jardim-de-infância – Casa da criança. A obra 

foi financiada pela igreja e beneficentes. Em 1980 em resposta às necessidades 

da região, surgiu o Apoio Domiciliário a idosos, sendo esta uma das primeiras 

instituições nacionais a prestar este serviço. 

Em 1977 o Centro Paroquial de Bem-Estar Social de Almeirim é reconhecido 

canonicamente e civilmente como IPSS (Instituição Particular de Solidariedade 

Social) com estatutos e personalidade jurídica própria. 

O CATL (Centro de Actividades de Tempos Livres) iniciou-se em 1986 dando 

respostas às horas livres das crianças entre os 6 e os 10 anos. No ano de 

1992/93 a Instituição estabeleceu um acordo com a Segurança Social para a 

valência de Creche Familiar, que abrangeu trinta e seis crianças, dos 3 meses aos 

3 anos, dez amas e uma educadora. 

Em 2000 começou a funcionar a Universidade Sénior, um espaço de convívio 

e cultura para todos os seniores, começou-se inicialmente com 10 alunos, 

atingindo posteriormente, o número de utentes é de 130. 

Esta valência foi extinta e convertida em Centro de Convívio em Outubro de 

2007.  



Em 2006, após novo acordo com a Segurança Social, procedeu-se ao 

alargamento da Creche Familiar de 12 para 19 amas. E em 2008, a creche é 

sujeita a um novo alargamento, desta feita para 20 amas. 

Em 2009, o nº de amas decresce para 18, e em 2010 para 16 tendo-se 

mantido até à data com esse número. 

Em 2010 a Instituição apresenta candidatura ao eixo 3.2.- Equipamentos 

para a Coesão Local, do QREN- INALENTEJO. Iniciando em 2012 a construção 

de novas Instalações, onde implementará uma nova resposta social para a 1.ª 

infância, a Creche Tradicional para um total de 66 utentes. 

 

2.3- Horário de funcionamento 
 

Valência de Creche Tradicional, Ensino Pré-Escolar e CATL 
 
Abertura: 07.30 

Fecho : 19.30 

 

Durante todo o ano, excepto fins de semana e feriados 

 

2.4– Valências 
 Creche Tradicional 

- 66 Utentes 
 

 Pré-Escolar 

- 75 Utentes 
 

 Catl 

- 60 Utentes 
 

 Lar 

- 35 Idosos 
 

 Apoio Domiciliário 

- 40 Utentes 
 

 Centro de Convívio 

- 50 Utentes 
 

                                                Número total de Utentes: 326  

 

 

 

 



2.5- Recursos Humanos 
 

Directora Técnica                                                                       1 

Administrativas           3 

Motorista            1 

Ecónoma           1 

Cozinheira           3 

Ajudantes de cozinha         8 

Auxiliares de serviços gerais        4    

        

          Creche Tradicional 

Coordenadora Pedagógica/ Educadora de Infância             1 

Educadoras de Infância                 3 

Auxiliares de Acção Educativa        9 

 

          Pré-Escolar 

Coordenadora Pedagógica/ Educadora de Infância     1 

Educadoras de Infância         2 

Auxiliares de Acção Educativa        4 

  

          CATL 

Coordenadora/Animadora         1 

Auxiliares de acção Educativa        4 

 

          Apoio Domiciliário 

          Lar de Idosos 

Coordenadora Técnica         1 

Técnica de Animação         1 

Encarregada de Lar         1 

Ajudantes de Acção Directa      13 

Enfermeira           1 

Médico           1 

 

          Centro de Convívio 

Coordenadora/ Animadora        1 

(acumula funções de coordenadora de CATL ) 

 

                                                       

 

 

 



 

   2.6- Recursos Físicos 
 

 A Instituição funciona na cidade de Almeirim, num novo edifício, na Rua 

Campo da Bola, em Almeirim, junto ao Circuito de Manutenção. Enquadrada 

numa zona privilegiada em que predomina a calma transmitida pela natureza. 

O edifício dispõe de dois pisos, o primeiro dividido por duas alas (Creche e 

Pré- Escolar e outra onde funciona a ERPI, CATL e Centro de Convívio). No 

segundo piso estão localizados os quartos da Estrutura Residencial para 

Pessoas Idosas. 

Dispõe ainda de Ginásio, Capela e um espaço exterior muito agradável para 

todas as faixas etárias. 

 

   2.7 Recursos Materiais 
 

 Equipamento Audiovisual 

 Equipamento para motricidade 

 Material lúdico 

 Material de desgaste 

 Instrumentos musicais 

 Livros 

 Equipamento de exterior 

 

 

 

3- Caracterização do meio 

 

 O Centro Paroquial Bem-Estar Social de Almeirim está inserido num 

concelho dotado de infra – estruturas básicas de saneamento, e cuja rede 

viária é bastante satisfatória. 

   A freguesia possui espaços verdes, nomeadamente, o seu Jardim da 

República, o Parque da Zona Norte, o Jardim dos Charcos e o Jardim do 

depósito da àgua. 

 Existem algumas respostas na área da educação, tais como jardins-de- 

infância públicos e privados, escolas básicas e secundárias públicas. 

 A população tem vindo a crescer e as respostas educativas têm vindo a 

aumentar ao longo dos anos. 

 Na freguesia, as actividades económicas mais importantes são 

essencialmente comércio e serviços.  



 Para protecção e manutenção da saúde existem, diversas clínicas, um 

centro de saúde e farmácias. 

 

 

 

4- Caracterização das crianças 

 

 As crianças abrangidas pela valência de Creche, são quase todas 

provenientes da cidade de Almeirim, sendo apenas algumas da periferia, e 

ainda crianças oriundas de países estrangeiros, como a Roménia, a Ucrânia e a 

China. A faixa etária destas crianças está compreendida entre os 4 meses e os 

3 anos. 

Verifica-se um grande número de famílias em situação de desemprego ou 

beneficiárias de RSI, assim como, crianças cujos pais estão no estado civil de 

divorciados. 

O grupo de crianças acolhido pela Instituição são essencialmente do nível 

sócio-económico baixo e médio-baixo. 

 

 

4.1- Características evolutivas das crianças em idades de  

 Creche (0 meses aos 3 anos) 

 
 Desenvolvimento Psicomotor 

 
A actividade motora é fundamental durante a 1ªinfância. Desde cedo 

podemos observar o bebé nos seus pequenos movimentos: como vira a cabeça de 1 

lado para o outro, estando com o rosto para cima. Estes curtos movimentos 

definem o seu campo visual, daí podermos observá-lo com os olhos fixos e imóveis 

por um longo período de tempo. 

Gradualmente, e de acordo com a sua maturação neuromuscular céfalo-

caudal (desde a cabeça aos pés) e próximo-distal (desde o centro corporal até às 

extremidades), começam a utilizar todas as partes do seu corpo. Deste modo, 

podemos constatar como o controlo da cabeça avança desde o virar, estando de 

bruços, até à elevação total. 

Ao descobrir as suas mãos, olha com curiosidade e sem limites, descobre 

também a sua pequena mobilidade, fazendo gestos de abertura e fecho. Ao 

treinar, consecutivamente e livremente, o agarrar e o manipular dos objectos, o 

bebé consegue mais rapidamente a passagem dos mesmos, de uma mão para a 

outra. 



Explorando sem parar o seu espaço exterior, arrasta-se, vira-se e começa a 

sentar-se. Mais tarde, apoia-se (nas pessoas, em mesas ou outros pontos de apoio 

e levanta-se. À medida que vai ganhando confiança, vai caminhando, primeiro 

ainda agarrada a pontos de apoio, e depois sozinha. 

Daí até começar a correr, a saltar, a dançar, o processo é rápido. 

 
      Desenvolvimento Cognitivo 
 

Desde o nascimento que a criança recebe sensações que lhe provocam um 

prazer sensório-motor agradável ou desagradável. É a partir destas sensações 

que a criança vai aprender a formar pequenas noções contrárias, porque vive a 

realidade como extensão do seu próprio corpo. 

Os seus comportamentos iniciais são baseados nos seus reflexos. Damos 

como exemplo o reflexo de sucção, quando o bebé é acariciado na bochecha, gira 

a cabeça, procurando o dedo para mamar. 

Após o primeiro mês de idade, o bebé estabelece a sua primeira reacção 

circular primária. Isto significa que as respostas prolongam-se para além do 

estímulo inicial, e repetem-se intencionalmente, na procura de reproduzir 

consequências interessantes. 

 Nesta altura, a criança ainda não procura o objecto, se ele desaparecer do 

seu campo de visão, fá-lo-á mais tarde. 

 Entre os 4 e os 8 meses, a criança desenvolve a primeira reacção circular 

secundária, o que significa que a pesquisa/observação da criança, reflecte a 

aplicação a novas situações. Como exemplo, a criança não chucha apenas no seu 

dedo ou mão, mas em qualquer objecto que estiver próximo de si. 

 O seu comportamento repetitivo traz resultados gratificantes, desta 

forma, a criança vai adquirindo a capacidade de encontrar um objecto 

parcialmente escondido. 

 Entre os 8 e os 12 meses, a criança consegue coordenar sequências de 

acção relativas a 1 objecto, por exemplo, colocar um objecto dentro de outros, 

ou, dar um objecto e recebê-lo. 

 Após o primeiro ano de idade, a criança adquire as bases necessárias para 

desenvolver as suas capacidades cognitivas, podendo por isso, disfrutar de 

pequenos raciocínios e aplicá-los nas suas tarefas e relações interpessoais 

diárias. 

 A partir deste momento, toda a sua interacção com o espaço, objectos e 

adultos é provida de intencionalidade. Inicia-se a fase de descoberta por 

tentativa e erro, ao mesmo tempo que se vai alterando o comportamento.  

 O aparecimento da função simbólica é considerado um dos marcos mais 

importantes da evolução cognitiva. 



 Relativamente ao pensamento matemático, a partir dos 2 anos, a criança 

começa a reconhecer formas iguais. Perante a figura do círculo e do quadrado, a 

criança pode não conhecer os nomes das figuras, mas sabe que são diferentes. 

Enquanto, se lhe mostrarmos duas figuras iguais, reconhecerá que são iguais. E 

com o tempo aprenderá a chamá-las pelo seu nome. 

 Até aos 3 anos, adquire a noção simplificada de causa-efeito, raciocina, 

executa pequenas tarefas, obedece a ordens simples (com 1 ou 2 passos), 

representa simbolicamente situações do quotidiano, aprende canções e 

lengalengas, imita gestos em contexto lúdico. 

  

    Desenvolvimento da linguagem 
 
O choro é sem dúvida, o primeiro meio de comunicação de qualquer criança 

para com o outro. Através deste, a criança expressa as suas necessidades (sejam 

elas quais forem), e gradualmente vai aprendendo a emitir sons diferenciados 

para cada uma delas (má disposição, sono, dor, fralda suja). 

Rapidamente a criança aprende a atrair a atenção da mãe, através do choro, 

a obter afecto e protecção. Com esta descoberta, a criança passa a utilizar o 

mesmo tipo de comportamento quando está na presença de outros. 

Desde muito cedo que a criança, presta atenção aos diferentes sons. E é 

face a esta atitude de escuta, que dá início á compreensão da linguagem, 

baseando-se na diferenciação do tom de voz, e não nas palavras. Através do tom 

e entoação, a criança apercebe-se se a mensagem é de consentimento ou de 

raiva. 

 A criança ao aprender a relacionar a mensagem com o tom de voz, passa a 

ajustar a sua, de acordo com os seus próprios sentimentos e emoções. Pouco 

tempo depois, de começar a emitir pequenos sons vocais, segue o seu primeiro 

balbucio. 

 O balbucio é treinado até à emissão das primeiras sílabas por volta dos 7 

meses de idade. A partir daqui, a criança não só emite diversos sons e canto 

natural, como os complementa com as primeiras sílabas isoladas, como "mama", 

"ta ta", entre outras. 

 Progressivamente começa a emitir pequenas lalações (imitação imperfeita 

do idioma) e várias ecolálias (imitando sons à sua volta regularmente), colocando 

a sua criatividade cognitiva em acção ao tentar imitar a linguagem e os sons, 

chegando a inventar palavras e onomatopeias para descrever objectos e animais. 

 Desta forma, as crianças vão aperfeiçoando a sua linguagem até à 

holófrase (palavra isolada que representa uma frase, por exemplo quando a 

criança diz "boneca", pode querer dizer "quero uma boneca"). 

 A expressão e a holófrase, servem para dar início às pequenas frases com 

sentido, e às sucessivas formações de frases com várias palavras. 



 Agora, a criança não se limita a dizer uma só palavra por exemplo água, 

passa a dizer "quero água". Utiliza linguagem telegráfica (pequenas frases). No 

seu vocabulário normal, predomina os nomes e o início do uso de pronomes 

possessivos, onde se evidencia a utilização do mim e do meu 
 

    Desenvolvimento Pessoal e Social 
 

O sorriso é o primeiro sinal de sociabilidade, que a criança emite ao 

contactar visualmente com os outros. Ao receber uma voz agradável, percorre 

por todo o seu corpo uma sensação positiva, pondo em prática o seu papel de 

agente activo de comunicação, responde com um sorriso. 

Desde o primeiro dia de vida que a criança distingue os seus pais das outras 

pessoas, não sendo necessário muito tempo para distinguir familiares mais 

directos: irmãos, avós, tios. 

Apesar de esta distinção ser evidente, a criança não rejeita os braços de 

um desconhecido até aproximadamente os 7/8 meses, idade em que o vínculo com 

a sua mãe está mais formado. 

Ao aceitar normas e/ou hábitos, vai-se adaptando à rotina diária. 

Em momentos de brincadeira, gosta de ter pessoas à sua volta, embora se 

possa mostrar uma criança reservada. Descobre a sua imagem no espelho e 

admira-a. 

No primeiro ano de vida, a dependência face à mãe é cada vez maior, porque 

a criança tem consciência das coisas que quer fazer e das quais necessita de 

ajuda. 

As suas tentativas de acção são cada vez mais, e, perante os limites das 

suas possibilidades, recorre de imediato à protecção do adulto. O seu grau de 

exigência é revelado pelo tipo de choro emitido. 

Apesar de a sua actividade ser essencialmente solitária, gosta de estar 

rodeada de adultos. Gosta de se sentir observada e o centro das atenções. 

Repete as acções que sabe que são elogiadas e aplaudidas. 

Nesta fase, aparecem as verdadeiras emoções: tristeza, alegria, ansiedade, 

medo, afecto, desgosto, entre outras. 

Em actividade, podemos observar que todas as crianças mesmo a brincar em 

simultâneo, brincam individualmente. É o chamado jogo paralelo. As crianças 

brincam ao lado umas das outras, mas não brincam umas com as outras. 

Próximo dos 18 meses de idade, pode-se começar a potenciar o controlo dos 

esfíncteres, embora saibamos que não é fácil para a maioria das crianças. Este 

controlo, juntamente com o controlo motor, fazem parte da aquisição de 

autonomia. 

A sua sociedade desenvolve-se sobretudo a partir da observação e imitação 

do outro. Esta imitação inicia-se no seu meio de ambiente familiar (pai e mãe). 



Gosta de brincar representando um dos progenitores, vivência sensações, e por 

volta dos 3 anos identifica-se como sendo membro de um dos géneros. 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5- Projecto 

 

Ao sabermos que as Experiências das crianças nos primeiros anos de vida 

são particularmente importantes, para o seu desenvolvimento (físico, emocional, 

social e cognitivo), e também conscientes de que muitas destas experiências 

passam pela qualidade dos cuidados prestados nesta fase, não podemos descurar 

esta forte componente (cuidados) associada a uma forte intencionalidade 

educativa. 

Ao pensarmos nas necessidades das crianças em creche, pensamos 

seguramente em três importantes factores, intimamente relacionados com o 

processo de aprendizagem: 

1-Possibilidade de experienciar (descobrir, sentir) 

2-Estar bem fisicamente e emocionalmente (saúde) 

3-Sentir e estar em ambiente calmo e seguro (segurança)  

Com o intuito de potenciar e favorecer o desenvolvimento máximo das suas 

capacidades, respeitando a diversidade e as possibilidades de cada criança, 

sentimos necessidade de elaborar um currículo. 

Segundo Gabriela Portugal - "Currículo é o conjunto de experiências a partir 

das quais as crianças aprendem e são organizadas de forma explícita ou implícita 

em diferentes situações. 

 

Atendendo que o processo de aprendizagem de cada criança está 

intimamente relacionado com a sua maturação pessoal e com as possibilidades 

que lhe oferecem para interagir com o seu ambiente, é de salientar o quão 

importante é, conduzir os processos de aprendizagem através da experiência 

pessoal, com o jogo e a representação simbólica. 

Brincar é a actividade principal de uma criança nos primeiros anos de vida. É 

fundamental para o desenvolvimento da criança, e é a brincar que ela vai 

aprender e descobrir, quase todas as coisas importantes da vida.  

O jogo e a brincadeira, contribuem para um aumento da destreza e da 

coordenação, para uma aprendizagem das regras sociais, para o desenvolvimento 

da linguagem e de todas as formas de comunicar. Em suma, brincar comanda a 
vida, no sentido em que brincar é, sobretudo, experimentar, treinar e aprender. 

Escusado será dizer, que tudo isto não acontece brincando sozinho. É na 

interacção com os pais, em primeiro lugar, mais tarde com outros adultos 

próximos e com outras crianças, que a brincadeira se torna “produtiva”. Mais 

importante que a quantidade de brinquedos, é a qualidade, mas, sobretudo, a 

disponibilidade dos pais/adultos para brincar também. 



 Após o primeiro ano de vida, os brinquedos assumem uma importância 

crescente. Até aí, a criança apenas os explorava enquanto objecto, mas a 

partir daí os brinquedos ganham vida em jogos cada vez mais elaborados. 

 Os jogos de faz de conta, são cada vez mais apreciados. Os fantoches são 

óptimos aliados na altura de inventar histórias, mas as caixas de ferramentas 

e as malinhas de médico, bem como as cozinhas e casa de bonecas também 

proporcionam muitas horas de brincadeira.  

 Os brinquedos que contribuem para o desenvolvimento das capacidades de 

manipulação e coordenação, devem também ser incluídos. Jogos de encaixe e 

construção, bem como brinquedos de puxar, primeiro, e de empurrar, mais 

tarde, pois constituem estímulos importantes.  

 Ao completar os dois anos de idade, a criança utiliza os brinquedos de 

forma mais elaborada. Os jogos de construção servem para fazer muito mais 

coisas, do que apenas torres, as bonecas desempenham papéis muito mais 

complexos. Brincar dentro de casas e de tendas é uma diversão que todos 

adoram. Imitar os pais, vai ser uma das brincadeiras preferidas e, para isso, 

todos os brinquedos podem ajudar. Nesta altura a imaginação não tem limites.  

 Quando brincam ao faz-de-conta, as crianças começam a representar 

papéis e é claro que os seus preferidos, são os dos adultos. 

 Brincar é uma actividade que suscita na criança uma atenção muito grande, 

sendo nesta idade o seu modo natural de aprendizagem, de relacionamento 

com os que a rodeiam e de conhecimento do seu meio envolvente.  

 A criança deve aprender a jogar e a brincar, pois o jogo é uma das 

melhores maneiras de estabelecer relações afectivas, fundamentais nesta 

faixa etária, com as crianças. Além disso, os jogos e as risadas são 

imprescindíveis para que a criança cresça saudável e, sobretudo, feliz. 

 Estes momentos de brincadeira permitem-nos conhecer as crianças como 

elas são, as suas preferências e as suas personalidades. Assim elas vão-se 

conhecendo a elas mesmas, mas também descobrindo o meio que as envolve, 

conhecendo outras pessoas.  

 

5.1- Razão da escolha do tema 

 

Considerando o que dissemos anteriormente e tendo em atenção o grupo 

em causa e a faixa etária a que se destina, consideramos fundamental, 

contemplar todas as áreas de desenvolvimento, promovendo assim o seu 

desenvolvimento integral. 

 

 

 

 



5.2- Organização do Projecto 

 

Tendo em conta o explorado anteriormente e, enquanto agentes fulcrais no 

seu processo de educação e desenvolvimento, pretendemos com este projecto, 

dinamizar actividades promotoras de condições para que todas as crianças 

alcancem, tendo em conta as suas características e condições socioeconómica e 

familiar, a plenitude da vida. 

Posto isto, foram delineados os seguintes objectivos gerais.  

 

 

5.2.1- Objectivos Gerais 
 

 

  Área de Desenvolvimento da Formação Pessoal e Social 

 

 Dos 3 aos 6 meses  Formação da primeira imagem corporal 

 Estimulação dos sentidos  

 Desenvolvimento de movimentos básicos - rodar 

 Reconhecimento de situações de higiene e vestir 

Dos 6 aos 12 meses  Formação do esquema corporal: braços, pernas e rosto 

 Estimulação dos sentidos 

 Iniciação da coordenação óculo-manual 

 Movimentos básicos: rodar rastejar e gatinhar 

 Desenvolvimento de hábitos de higiéne, vestir e ordem  

Do 1º ano aos 2 anos  Formação do esquema corporal : braços, pernas e cara 

 Estimulação táctil 

 Desenvolvimento de habilidades básicas : rodar, rastejar e 

gatinhar 

 Aquisição de hábitos de higiene e de vestir 

Dos 2 anos aos 3 anos  Formação do esquema corporal: partes distintas do corpo 

humano, sensações e percepções (sentidos); expressão de 

sentimentos e emoções 

 Reconhecimento da vida quotidiana: as diversas 

actividades; hábitos de respeito no relacionamento e na 

convivência com os outros 

 Cuidados com o seu corpo: hábitos de higiene e cuidados 

com o ambiente circundante 

 

 

 

 

 

 

 



  Área do conhecimento do mundo 

 

 Dos 3 aos 6 meses  Reconhecimento da  educadora/ auxiliar 

 Exploração de objectos e brinquedos 

Dos 6 aos 12 meses  Identificação da sua família: pais, irmãos e avós 

 Reconhecimento da sua educadora/ auxiliar 

 Investigação do espaço: sala e recreio 

 Exploração de objectos e materiais 

Do 1º ano aos 2 anos  Reconhecimento da educadora/ auxiliar e colegas 

 Reconhecimento do espaço: sala e exterior 

 Exploração de objectos , brinquedos e materiais 

Dos 2 anos aos 3 anos  Conhecimento de algumas profissões, ambiente, épocas 

festivas 

 Conhecimento de alguns objectos importantes para o dia-

a-dia: diferentes  tipos de objectos; suas funções e 

utilidade (casa de banho, alimentação). 

 Conhecimetos de alguns animais, plantas e alimentos. 

 

  Área da expressão e comunicação 

 

 Dos 3 aos 6 meses  Jogos de contacto com o adulto e crianças 

 Momentos de escuta de música clássicas e de canções 

entoadas pela educadora/ auxiliar 

 Exploração de materiais: papel, lã e telas 

Dos 6 aos 12 meses  Estimulação da linguagem oral 

 Momentos de escuta de músicas clássicas e de canções 

entoadas pela educadora/ auxiliar 

 Jogos de contacto 

 Jogos de construção 

 Observação de contos e desenhos 

Do 1º ano aos 2 anos  Aquisição de vocabulário 

 Momentos de escuta narrados pela ama e/ou educador(a) 

 Manipulação de materiais: papel, pincéis 

 Imitação de movimentos 

 Momentos de escuta de música 

Dos 2 anos aos 3 anos  Momentos  de escuta de textos orais (contos, poemas) 

 Aquisição de formas de saudação e despedida 

 Manipulação de revistas e livros de contos 

 Realização de traços livres e direccionados 

 Desenvolvimento da expressão corporal através da 

imitação de gestos  e movimentos . 

 Aquisição das noções básicas de orientação 

 Estimulação do potencial musical da criança: exploração 

das propriedades sonoras do corpo, objectos e 

instrumentos musicais  

 



5.2.2- Planificações 

 

 As planificações serão mensais e pensadas para cada ano lectivo, sendo 

por isso acrescentadas ao projecto, à medida que se vai desenvolvendo o 

mesmo. 

 A primeira (em anexo) é a do ano lectivo 2013/2014, e as restantes, 

surgirão posteriormente. 

 Desta forma, as actividades serão avaliadas anualmente, replanificadas, 

alteradas ou consolidadas, conforme as necessidades. 

 

 Estas planificações dizem respeito ao grupo geral de Creche, e as 

actividades nelas incluídas visam o trabalho a realizar com as 66 crianças. No 

entanto, tendo em conta os Planos de Desenvolvimento Individual das 66 

crianças, estas planificações serão adaptadas e trabalhadas paralelamente. 

 

5.2.4- Duração 

 Este projecto está pensado para 3 anos lectivos, como já foi 

anteriormente referido, tendo o seu início no ano lectivo 2013/2014 e o seu 

Términus, no ano lectivo 2015/2016. 

 

 

5.2.5- Calendarização 

 

 A realização deste projecto está condicionada pelo tempo de aquisição 

individual de cada criança, assim a  calendarização vai-se ajustando ao longo do 

ano, na medida do que for possível realizar. 

 

5.2.6- Avaliação 

 

 A avaliação deste projecto, será feita anualmente através de reuniões de 

equipa e a avaliação das actividades desenvolvidas através de grelhas de 

desenvolvimento (em anexo). 
 Para além destas, o PDI'S também serão avaliados trimestralmente. 

 

 

 

 

 

 

 



6- Conclusão 

 

A pesquisa feita ao longo do tempo, comprova a importância dos primeiros 

anos de vida para a criança, e a importância da qualidade dos contextos em que a 

criança vive.  

 Acreditando, que é sempre possível melhorar, delineámos este projecto, 

com base no Manual de Qualidade para a Creche, que acaba por traduzir o 

quanto esta questão está patente no nosso dia-a-dia. Por esse facto, este 

projecto encontra-se sujeito a alterações que visem melhorar a qualidade do 

nosso trabalho. 

Um projecto não pode ser estanque, e sobretudo, quando se trata da 

formação de um SER, que é o equivalente a uma CONSTRUÇÃO INACABADA. 

Faremos adaptações sempre que considerarmos necessário, pois só deste 

modo se pode evoluir. Decerto que uma mudança não pode deixar de estar aliada 

a uma avaliação e reflexão por parte dos intervenientes. 

Esperamos ainda, alcançar todos os nossos objectivos e concretizar assim 

este projecto em conformidade com os mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77--  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  

  

 GRIFFEY, Harriet, O Seu Filho dos 12 aos 24 meses, Johnson’s 

Desenvolvimento Infantil, Editora Civilização. 

 GRIFFEY, Harriet, O Seu Filho dos 2 aos 3 anos, Johnson’s 

Desenvolvimento Infantil, Editora Civilização. 

 ABC DA CRIANÇA, Desenvolvimento & Comportamento, Pais & Filhos. 

 BATLLORI, Jorge;ESCANDELL, Víctor, Vamos Brincar, O primeiro ano; 

O segundo ano; O terceiro ano; Marina Editores. 

 GRUPO EDEBÉ, Projecto Creche- Educação para a primeira infância, 

Grupo Rafa, Livro Guia 0-2 anos 

 GRUPO EDEBÉ, Projecto Creche- Educação para a primeira infância, 

Grupo Rafa, Livro Guia 2 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88--  AANNEEXXOOSS  

 

 8.1- Actividades propostas para a Área de Formação Pessoal e   
  Social 
 

 8.2-Actividades propostas param a Área da Expressão e Comunicação 
 

 8.3- Actividades propostas param a Área do Conhecimento do Mundo 
 

 8.4- Planificação Anual de Actividades- 2013/2014 
 

 8.5-Grelha de avaliação da Actividade 

 

 8.6-Avaliação de Desempenho Individual 

 


