
JARDIM INFANTIL POPULAR DA 
PONTINHA

PROJETO PEDAGÓGICO 2018/2019



Vamos Pintar o Futuro…
-Inclusão-

Voar é deixar crescer…



EQUIPA PEDAGÓGICA
� Educadora de Infância- Elisabete Nunes

Horário- 9:30-13:30 – 14:30-17:30

� Ajudante da Ação Educativa- Anabela Borges
Horário- 08:00-13:00 – 14:00-16:00

� Ajudante da Ação Educativa- Laurinda
Horário- 11:00-14:00 – 15:00-19:00



DIA-TIPO
� 7:30-9:30 - Entrada das crianças no Jardim de Infância
� 9:30-10:00 - Conversa de manta /histórias/canções
� 10:00-10:30- Atividades livres ou orientadas
� 10:30 - Reforço matinal (antecedido e precedido por

momentos de higiene)
� 10:00 - Momentos livres
� 12:00-13:00 - Almoço (antecedido e precedido por

momentos de higiene)
� 13:00-15:30- Sesta (Bons Sonhos)
� 15:30-16:00 - Acordar/Momentos de higiene
� 16:00-16:30 - Lanche
� 16:30-19:30 - Brincadeira livre/Saída

Acaba assim mais um dia…



OBJETIVOS GERAIS
� Promover o espírito de interajuda e disciplina;
� Saber trabalhar em grupo e individualmente;
� Valorizar e exercer o respeito;
� Promover a diferença, a tolerância e a 

solidariedade;
� Criar espaços para que se crie uma relação de 

amizade, afetividade entre as crianças para que se 
sintam seguras e com estabilidade



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
� Estimular a imaginação e a criatividade;
� Estimular o desejo de aperfeiçoar e melhorar;
� Proporcionar um maior desenvolvimento da

linguagem;
� Desenvolver a motricidade fina;
� Desenvolver a curiosidade na criança para o

meio que a envolve;
� Desenvolver a autoconfiança, autoestima e

autonomia



ESTRATÉGIAS
� Rotinas diárias;
� Mapa das tarefas;
� Exploração de várias técnicas: pintura, desenho,

colagem, rasgagem e modelagem;
� Conversas orientadas e espontâneas;
� Brincadeira livre e orientada – socialização,

autonomia .



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
1ºPERÍODO

SETEMBRO

a

DEZEMBRO

-Adaptação

-Outono

-Magusto

-São Martinho

-Livro “Uma escola 
Mágica”

-Receção do grupo e respetivas 
famílias no início do ano 
letivo;

-Organizar as rotinas;

- Elaboração do mapa de 
presenças, aniversários e 
organização de tarefas;

-Elaboração de folhas com as 
cores do Outono , magia das 
cores



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
-Inverno

-Natal

-Festa de Natal

-Realização de uma compota com 
frutos da época;
- Diálogo sobre a lenda de S. 
Martinho e dramatização da mesma 
com fantoches;
-Conhecer as caraterísticas do 
castanheiro e do fruto;
-Atividades relacionadas com o 
Inverno;
-Decoração de Natal ;
-Elaboração de uma prenda para 
oferecer aos Pais;
-Preparação da festa de Natal –
ensaios, elaborar roupas/acessórios-



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

JANEIRO

a

ABRIL

-Dia de Reis

-Carnaval

-Livro
“Som das 
Cores”

-Histórias dos Reis Magos;

-Realização de uma coroa   de Reis;

-Decoração de Carnaval na sala;

-Elaboração dos fatos de Carnaval ;

-Através de imagens fomentar o 
respeito pela diferença;

-Elaboração de trabalhos 
relacionados com as cores;



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
--Dia do Pai

--Primavera

--Páscoa

-Elaboração da prenda para o Pai;

-Canções e poemas sobre a Primavera;

-Construção de flores da altura de cada 
criança;

-Atividades alusivas à Páscoa;

-Elaboração de um presente para  a 
família;



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

ABRIL

a

JUNHO

-Dia da Mãe

-Livro “Amizade 
sobre Rodas”

-Dia da Família

-Verão

-Dia da Criança

-Festa  de Final 
de Ano

-Época Balnear

-Elaboração de uma prenda para a Mãe;

-Identificar o vestuário do Verão;

-Dar a conhecer através de trabalhos a 
importância da amizade;

-Reconhecer através de fotografias a 
importância da Família;

-Preparação da festa de final de ano;

-Atividades que mostrem ao grupo 
cuidados, regras e comportamentos de 
segurança a ter na praia.



PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

JULHO

a

AGOSTO

- Estes meses são considerados não letivos, 
logo destinam-se a atividades livres.



Dias Importantes…
� Feira do Outono – 09 Novembro

� Festa do Pijama – 20 Novembro

� Festa de Natal – Dezembro

� Carnaval – 04 Março

� Festa Final de Ano – 22 Junho (Sábado)

� Praia – 24 Junho a 05 Julho



Passeios
� Aldeia de José Franco – Mafra

� Museu da Criança – Zoo

� Oceanário

� Pavilhão do Conhecimento

� A Proteção começa em Ti – Loures

� Cuidar de uma Horta, construir um espantalho –
Campolide

� Picnic no Monsanto

� Passeio Final de Ano



AVALIAÇÃO
Observação direta das crianças

Comportamento

Participação

Nível de Empenho e Entusiasmo

Registos fotográficos e escritos

Informações diárias aos pais

Reuniões individuais com os pais

Grelhas de observação



SÓ PARA LEMBRAR...
� A entrada das crianças é feita até às 9:30.

� Os pais devem ler atentamente o Regulamento Interno.

� Todos os medicamentos são deixados na recepção com 
o respetivo termo de responsabilidade.

� O atendimento aos pais é de 2ª a 6ª feira das 15:00 às 
15:30, mediante marcação prévia.



A 
RECEITA DO 

MONSTRINHO…



Vamos desenhar um mostrinho
segundo as diretrizes…

� Uma cabeça redonda e grande

� Um corpo pequeno coberto de pêlos

� Braços compridos com mãos pequenas e garras afias

� Pernas curtas

� Pés grandes e arredondados

� Olho no meio da testa

� Orelhas pontiagudas

� Nariz com narinas quadradas

� Boca grande e dentes 



Agora vamos conhecer 
Monstrinhos fofinhos…





















Simplesmente…

Voar é deixar crescer…



OBRIGADA PELA 
PRESENÇA!


