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“Se me ensinas com amor, eu 
aprendo…”

A base para educar uma criança é o 
respeito e o amor

Confia em mim        Abraça-me

Ama-me       Sê firme e amável

Pergunta-me    Motiva-me    Envolve-me

Ouve-me       Passa tempo comigo

In Psicologia



Vamos começar…

As crianças são todas feitas dos sonhos que constroem
nas suas mentes livres e privilegiadas. E são feitas
também de esperança, de desafios e de ilusões que
constroem connosco ao seu lado. Têm necessidades
especiais pelo facto de cada uma ser única. Desde o ritmo
de aprendizagem, à sua maneira de ser e de ver o mundo,
a sua energia, a forma como gere as suas emoções e
sentimentos, todas são diferentes. Tudo numa criança é
pessoal e intransmissível.

As crianças sentem tudo muito intensamente, são muito
apaixonadas e exteriorizam os seus sentimentos de forma
tão efusiva que muitas vezes nos causam embaraço,
preocupação ou angústia.



Tendemos muitas vezes a esquecer que, nessa euforia de
expressões, também existe um ser que sente medo, que
pode estar desmotivado, cansado ou com fome num dado
momento. Tal como nós. Tal como nós, as crianças têm
absoluto e indiscutível direito aos seus dias menos bons.

Educar com valores pessoais
Os valores caracterizam-nos como indivíduos no
relacionamento connosco próprios e em sociedade.
Principais valores a transmitir às crianças: Disciplina,
obediência, respeito, criatividade, unidade familiar,
sentimento de pertença, trabalho e diligência, autoestima,
amizade, relação com a religião, honestidade, amor,
gratidão.



O que posso fazer?
» Dar à criança o exemplo de ordem e organização;
» Estabelecer regras claras e possíveis de cumprir por 
todos;
» Explicar verbalmente à criança a razão de determinada 
regra, o que se pretende melhorar na vida dela e como 
sairá beneficiada;
» Estabelecer acordos mínimos com as crianças 
estimulando e reforçando comportamentos;
» A criança deve interiorizar a prática do respeito;
» Não perder uma oportunidade, quando as crianças 
exibem os seus trabalhos (produções) para lhes dar alento 
e dizer que está bem feito;
» Analisar com a criança situações a que assistem juntos 
em programas televisivos;



» Estimular a participação das crianças na resolução de 
problemas, através do seu próprio desenvolvimento 
cognitivo e emocional;
» Os pais enquanto primeiros agentes da unidade familiar, 
devem demonstrar amor, afeto, amabilidade, apoio 
incondicional e responsável aos filhos, pois tal como a 
maioria dos valores, os pais são o exemplo, positivo ou 
negativo, que as crianças seguem e interiorizem;
» A comunicação e o diálogo, quando usados com 
sabedoria, permitem dar às crianças a sensação de 
envolvimento nos planos dos pais, dos adultos, dos seus 
tutores;
» Celebrar o aniversário das crianças é algo muito 
importante. Na verdade, é mais importante em si do que a 
perspetiva de receber presentes. É a sensação de valor, 
transmitida pelos amiguinhos e familiares, o que mais 
emociona a criança ao festejar o seu dia. O facto de estar 



de estar acompanhada, de ser estimada por todos;
» Delegue atividades à criança: levar uma prenda, arrumar 
os brinquedos, ajudar a fazer a cama, retirar o prato da 
mesa… Atividades que vão interiorizando o esforço 
saudável na criança, desde tenra idade;
» Valorizar aquilo que as crianças fazem, conseguem, 
constroem, porque isso anima-as a fazer mais coisas, faz 
com que se sintam importantes e competentes melhorando 
a sua autoestima;
» Quando a criança se engana, falha ou comete uma falta, 
devemos mostrar-lhe em que sentido causou dano, o que 
a tornará consciente daquilo que é adequado ou esperado 
dela em determinadas situações;
» Motive as crianças a cumprirem aquilo que prometem, 
por muito simples ou mínimo que seja, pois isso ensina-as 
a cumprirem e a manterem a sua palavra;



» Diga às crianças que os objetos, as conquistas, as 
metas… podem ser conseguidas sem batota, sem maus 
comportamentos ou atitudes de manipulação.

Pedro Anjos



CARATERÍSTICAS DA CRIANÇA DE 4 ANOS

» A criança tem um maior autocontrole e curiosidade pelo
mundo que a rodeia. Suas brincadeiras são mais
complexas, imaginativas e gosta de experimentar coisas
novas;
» Quer ser mais auto - suficiente e gosta de ser
responsável e tomar decisões na sua vida;
» Na linguagem começa a ter um grande avanço.
Comunica com frases simples e compostas, com poucos
erros e ampliam o seu vocabulário diariamente;
» É capaz de iniciar conversas sem trocar de tema em
suas áreas de interesse;
» Quanto à escrita será capaz de escrever algumas letras
e saber que a escrita vai da esquerda para a direita e de
cima para baixo;



» Terá maior capacidade na aprendizagem na matemática 
com um bom raciocínio lógico para os problemas do 
quotidiano. Pode contar até dez e reconhecer os números 
até 4;
» Ainda que não saiba dizer as horas, será capaz de saber 
e reconhecer algumas formas geométricas, assim como os 
dias da semana, os meses e as estações do ano;
» A sua motricidade grossa ( caminhar, subir, pular, etc.) e 
a sua motricidade fina (poderão sustentar ferramentas de 
escrita) estão mais desenvolvidas;
» Nesta idade melhora a coordenação mão-olho, por isso 
poderá montar puzzles, brincar com peças pequenas ( 
sabendo que não deve colocá-la na boca, etc.);
» Veste-se e tira a roupa sem nenhum tipo de ajuda;
» Começa a separar a realidade da fantasia;



» Emocionalmente segue aprendendo a entender os 
próprios sentimentos e os dos demais e a se dar conta que 
os outros podem reagir de forma diferente e começa a 
controlar as emoções mais intensas.



OBJETIVOS GERAIS A ATINGIR COM O GRUPO

» Desenvolver nas crianças atitudes e valores conducentes ao seu 
desenvolvimento como cidadãos responsáveis e participativos;

» Promover o sentido de entre ajuda e cooperação;

» Assegurar a formação das crianças como agentes ativos 
transformadores do meio;
» Sensibilizar as crianças para o embelezamento e conservação dos 
espaços interiores e exteriores;
» Estimular o desenvolvimento moral (saber ser e saber estar) da 
criança através das situações reais da vida;
» Promover a autonomia;
» Fomentar cuidados básicos de higiene e alimentação;
» Criar espaços para que se adote uma relação de amizade, 
afetividade com as crianças para que elas se sintam seguras e com 
estabilidade.



Áreas a desenvolver…

Áreas de 
Conteúdo

Formação 
Pessoal e 

Social

Conhecimento
do Mundo

Expressões
e 

Comunicação



Área de Formação
Pessoal e Social

Objetivos específicos: Pretende-se realizar atividades promovendo, a 
cooperação, a iniciativa, o respeito pelo outro, o desenvolvimento da 
identidade, a interação com o grupo e com o adulto, a autonomia.



Área de Expressões e Comunicação

Objetivos específicos: 
Ao nível da Expressão Motora, pretende-se trabalhar: a coordenação motora, 
a motricidade fina e global, a perceção através dos sentidos, a coordenação 
óculo-manual (coordenação da visão e da mão).



Objetivos específicos: Ao nível da Expressão Dramática, pretende-se
desenvolver: a melhoria da comunicação, a linguagem e a capacidade de
ouvir, através de histórias, canções, poemas.



Objetivos específicos: Ao nível da Expressão Plástica, pretendo promover: a 
exploração de diversos materiais e técnicas.



Objetivos específicos: Ao nível da Expressão Musical, fomentando: o 
escutar, ouvir, dançar e tocar.



Objetivos específicos: No Domínio da Linguagem oral e Abordagem à 
Escrita, promovendo: o diálogo, o contacto com livros adequados à faixa 
etária.



Objetivos específicos: No Domínio da Matemática, desenvolvendo: noções 
de espaço e tempo e princípios lógicos e topológicos (aberto/fechado; 
dentro/fora).



Área do Conhecimento do Mundo

Objetivos específicos:
Atividades que pretendem estimular: a sensibilização ao mundo envolvente, 
a criança para a importância da higiene criando hábitos de higiene (lavar as 
mãos e a cara antes e após as refeições), vestir e despir, calçar e descalçar 
com ajuda e sem ajuda, a criança comer sozinha e a usar os talheres 
(colher, garfo e faca), conhecimento de certos alimentos. 



Tema-Projeto a desenvolver…

1º Período »»»»» Setembro / Dezembro

ADAPTAÇÃO
Objetivos: Fomentar a integração do grupo nas rotinas da sala.

OUTONO/MAGUSTO
Objetivos: Observar as mudanças do tempo e caraterísticas da estação; 
descrever e nomear as peças de vestuário; Vivenciar as tradições do São 
Martinho; Dar a conhecer a castanha como sendo um fruto do Outono; 
Recolher materiais da natureza.

DIA DO PIJAMA (20 de Novembro)

LIVRO  “UMA ESCOLA MÁGICA”
Objetivos: Demonstrar a importância do valor da amizade e da igualdade.



2º Período »»»»» Janeiro/Abril

INVERNO
Objetivos: Conhecer a estação do ano e identificar as suas caraterísticas; 
Identificar as peças de vestuário.

LIVRO “SOM DAS CORES”
Objetivos: Reconhecer a importância da Família; Identificar e conhecer o valor 
do respeito pela diferença, o valor da partilha e a ajuda ao próximo; Identificar 
as cores.

PRIMAVERA
Objetivos: Identificar a estação do ano e as suas transformações.



3º Período »»»»» Abril/Junho

LIVRO “AMIZADE SOBRE RODAS”
Objetivos: Incentivar nas crianças os valores da amizade, da gratidão e da 
felicidade; dar a conhecer através de histórias, canções e dramatizações.

VERÃO
Objetivos: Identificar a estação do ano; Identificar o vestuário da estação.



O DIA-A-DIA NO JARDIM DE INFÂNCIA

Olá!..
Bom dia! Bom dia!

07:30 /  9:30 – Acolhimento na sala do J.I.                 
09:30 / 10:00 – Motivação para a atividade a realizar
10:00 / 10:30 – Atividade livre ou orientada
10:30             – Higiene / Reforço Matinal
11:00             - Atividades livres / atividades extra-curriculares
12:00 / 13:00 – Higiene / Almoço / Higiene

13:00 / 15:30 – Repouso
15:30 / 16:00 – Acordar / Higiene
16:00 / 16:30 – Lanche
16:30 / 19:00 – Atividades livres / Saída

Adeus, beijinho e até amanhã…



Datas festivas

» Feira do Outono ------------ 9 de Novembro às 16h30
» Dia do Pijama --------------- 20 de Novembro
» Festa de Natal -------------- Dezembro
» Carnaval ---------------------- 4 de Março
» Páscoa
» Festa Final de Ano Letivo – 22 de Junho
» Época Balnear -------------- 24 de Junho a 5 de Julho



SUGESTÕES DE PASSEIOS A REALIZAR…

» Aldeia Típica José Franco

» Teatro “ Zoo Musical” ----- dia 24 de Outubro

» Palácio Nacional de Queluz ----- dia 14 de Fevereiro

» Museu Calouste Gulbenkian
“ Um jardim para descobrir”



REUNIÃO DE PAIS

• Mês de Janeiro
• Mês de Julho

ATENDIMENTO AOS PAIS
4ª feira das 15h30 às 16h00

Com marcação prévia
Nota: O atendimento poderá ser presente ou telefónico.



RECOMENDAÇÕES AOS PAIS
» Levar a criança ao jardim-de-infância com pontualidade para não alterar as 
atividades de acolhimento;

» Tentar que a criança assista da forma mais rotineira possível até se 
acostumar: fazer os mesmos preparativos pela manhã, chegar ao jardim-de-
infância à mesma hora, ir buscá-la todos os dias a uma hora aproximada…

» Despedir-se de maneira breve mas com sentimento, dizendo-lhe que à tarde 
virão, como sempre, buscá-la, para que se tranquilize;

» Passar à educadora/auxiliar apenas as informações essenciais (se a criança 
está doente, se tem alguma dieta especial…); para conversar mais 
alongadamente deve solicitar-se uma reunião;

» Não enganar a criança dizendo “já volto”, pois se mentirmos perderá a 
confiança nas suas afirmações;

» Escolher roupa cómoda e prática: calças com cintura elástica, sapatos com 
tiras auto-ajustáveis…



SOMOS TODOS IGUAIS NA 
DIFERENÇA


