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1.  DEFINIÇÃO DE PROJETO EDUCATIVO 

 

O Projeto Educativo surge pelo direito e dever de decidirmos em conjunto a 

educação das nossas crianças. Trata-se de um documento de planificação da ação 

educativa e não de uma simples representação do futuro mas de um futuro para fazer, 

de um futuro a construir, de uma ideia a transformar em ação. O Projeto Educativo 

funciona como organizador de toda a vida escolar, afirmando as opções da escola e da 

comunidade educativa quanto ao ideal de educação a assegurar, as metas e 

finalidades a enveredar e as politicas a desenvolver. A palavra “PROJETO” – 

Pró+JACERE significa “desenhar a antecipação intencional do futuro”. Nesta 

antecipação intencional do futuro, que deverá ser dialogada, negociada e colaborada, 

deverão estar implícitos valores educativos da atualidade tais como: 

- Heterogeneidade da intervenção educativa, de acordo com cada grupo de 

crianças e com cada contexto; 

- Relação das aprendizagens escolares com as aprendizagens do quotidiano;  

- A integração de saberes possibilitando a compreensão da realidade com um 

todo integrado; 

- A partilha de conhecimentos. 

 

O projeto educativo tem como funções: 

 

- Estabelecer as linhas orientadoras da educação (instrução e socialização) das 

crianças, 

- Definir os valores que devem estar presentes no quotidiano das crianças,  

- Reconhecer os interesses dos diferentes elementos da comunidade educativa 

(alunos, educadores, auxiliares da ação educativa, pais), 

- Definir critérios de atuação coerentes,  

- Reconhecer os alunos como principais interessados na educação, 

- Clarificar a identidade e singularidade de cada escola, 

- Dar visibilidade organizativa de cada escola, 
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- Congregar a participação de todos os membros da escola (alunos, professores, 

auxiliares da ação educativa, pais), salvaguardando as competências específicas de 

cada grupo, 

- Criar estratégias de inovação, 

- Esclarecer as finalidades a atingir, os processos a desenvolver e os produtos a 

construir. 
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2. CARATERIZAÇÃO DO MEIO 

 

Localização 

 

O Centro Social de Bem-Estar de S. Pedro de Rates situa-se na Vila de S. 

Pedro de Rates, no concelho da Póvoa de Varzim, no Distrito do Porto. 

 S. Pedro de Rates confina a Norte com Laúndos e Paradela, a Sul com 

Balasar e Arcos, a Nascente com Courel e Macieira de Rates e a Poente com 

Terroso e Rio Mau.   

S. Pedro de Rates beneficia de uma privilegiada situação de centralidade 

interconcelhia e de equidistância relativamente às cidades mais próximas: dista 

11 Km da Póvoa de Varzim, 14 Km de Barcelos e 12 Km de Vila Nova de 

Famalicão. 

 

Caraterísticas Histórico-Culturais 

 

S. Pedro de Rates é terra de história, de cultura, de tradições, de lendas, de coisas 

misteriosas e miraculosas. Desconhece-se a sua origem no tempo, no entanto, pensa-

se que é anterior à ocupação romana ou, pelo menos, do tempo desta. É à volta do 

Mosteiro (documentado desde a última metade do séc. XII) que gravitava a vida das 

pessoas de Rates. Restaurado pelo Conde D. Henrique e D. Teresa, é um dos mais 

atraentes “sui-generis” exemplares da arte românica em Portugal. Após a restauração, 

os condes colocaram o mosteiro sob a sua alçada, tendo-o doado, no ano de 1100, aos 

monges de Cluny. O Mosteiro foi coutado, tendo-se o couto organizado dentro das 

regras senhoriais da época. As medidas de Rates serviram de modelo aos povos e 

povoações duma extensa região à volta.  

Nos princípios do séc. XVI, a vida do Mosteiro tinha-se desorganizado, pelo que, 

em 1515, foi extinto e transformado em Comenda da Ordem de Cristo. Apesar disso, 

em 1517, o rei D. Manuel I dá um Foral novo ao Couto da Vila e Mosteiro de Rates. É 

este o período mais bem conhecido da história da Vila de Rates e aquele em que mais 

prosperou. O primeiro titular da Comenda foi Tomé de Sousa, natural de Rates e 1º 
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Governador do Brasil, tendo-se-lhe seguido uma extensa lista de comendadores e 

comendadeiras, até à extinção do concelho de Rates.  

Constituída terra privilegiada, com jurisdição própria, a Vila de Rates, usufruía de 

uma invejável independência jurídico-administrativa que se estendeu ao longo de seis 

séculos. Símbolos dessa antiga autonomia administrativa, ainda hoje presentes no bem 

conservado centro histórico de Rates, são o Pelourinho e a antiga Câmara. 

A reforma liberal de 1836 extinguiu o concelho de Rates e integrou a freguesia no 

concelho da Póvoa de Varzim.  

 

Caraterização Sócio-Económica 

 

S. Pedro de Rates é, antes de mais, uma freguesia rural mas que não parou no 

tempo. Pelo contrário, o desenvolvimento tem sido uma constante, pelo que a 

povoação tem óptimas condições económicas. A nível das explorações agrícolas, estas 

são, poder-se-á dizer, exemplares, sendo prova o facto de esta freguesia ser a maior 

produtora de leite de toda a região de Entre Douro e Minho. 

Relativamente às indústrias, elas são geralmente prósperas, reportando-se, 

essencialmente, à construção civil, à metalomecânica, ao tratamento de madeiras e ao 

têxtil. 

O comércio e os serviços correspondem não só às necessidades dos Ratenses, 

como também às das populações vizinhas. 

A freguesia de S. Pedro de Rates sofreu nos últimos quinze anos uma evolução 

notável a vários níveis, sendo atualmente, a comunidade servida pelos seguintes 

serviços sociais: 

 O centro Social de Bem-Estar de S. Pedro de Rates que inclui as seguintes 

valências: Creche, Jardim-de-infância, CATL, Lar de Idosos e Apoio 

Domiciliário, 

 Um Jardim-de-Infância público, 

 Duas Escolas do 1º Ciclo de Ensino Básico, 

 Uma Escola dos 2º e 3º Ciclos de Ensino Básico, 

 Uma Escola Agrícola, 
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 Uma Escola de Condução, 

 Uma Escola de Música, 

 Um Centro de Saúde, 

 Uma Centro de Artesanato, 

 Um Clube de Caçadores, 

 Uma Associação Cultural e Recreativa, 

 Um Rancho Folclórico, 

 Um Grupo de Escuteiros, 

 Uma Associação de Agricultores (Leicar), 

 Uma farmácia, 

 Correios, 

 Núcleo Museológico da Igreja Românica. 

 Ecomuseu Rates 

 Rates Park 

 Ecocentro 

 

Caraterização da Atividade Religiosa 

 

A religião faz parte da cultura de qualquer população. Também em Rates são em 

número apreciável os locais de culto religioso e símbolos da Fé do povo de S. Pedro de 

Rates. 

Exemplos desses símbolos são: 

 Uma Igreja Românica (monumento nacional), 

 Quatro Capelas públicas e uma privada, 

 Inúmeros Nichos e Alminhas, 

 Um Albergue para peregrinos. 

3. CARATERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

Historial 
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 O Centro Social de Bem-Estar de S. Pedro de Rates é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social com sede na Vila de S. Pedro de Rates, e com 

Estatutos aprovados por alvará do Governo Civil do Porto, datado de 22 de 

Novembro de 1929. É uma Instituição centenária, e nasceu da vontade de vários 

benfeitores naturais desta Vila. Nesta fundação incluem-se a Escola Camões, o 

Albergue Marquês de Pombal e o Asilo de Stº António e Stª Rita, que se 

vocacionavam para auxiliar crianças e jovens mais necessitados. Esta situação 

manteve-se somente até 1922, devido à carência de meios provocada pela 1ª 

Guerra Mundial. 

 Em 1929, com a ajuda de uma herança de dois Ratenses – António 

Joaquim Guimarães e António F. Macedo Serra, foi criada uma Associação a que 

se deu o nome de Comissão de Beneficência de Rates, que se propunha levantar 

o edifício do Asilo de Stº António e Stª Rita, para socorrer pessoas necessitadas 

de Rates. Em 1964, o referido Asilo instala-se no edifício do Albergue Marquês 

de Pombal, altura a partir da qual a Instituição se vocaciona para o auxílio a 

idosos. 

A degradação daquele espaço, bem como as crescentes necessidades da 

população idosa levaram a que se unissem esforços para a construção de um 

novo lar, de forma a dar resposta a um maior número de idosos, e com 

condições que o anterior naturalmente não oferecia. Assim, e depois de vencidas 

muitas barreiras, assistiu-se no dia 29 de Maio de 1993, ao lançamento da 1ª 

Pedra, com a presença do então Ministro da Segurança Social, Dr. Silva Peneda. 

    Em 21 de Dezembro de 1995, o grande sonho estava concretizado: o Lar 

estava pronto a receber os idosos num edifício amplo, rodeado de espaços 

verdes, proporcionando um ambiente agradável e acolhedor. A sua capacidade 

aumentou de 46 para 60 utentes, em regime de internamento, criando-se ainda 

duas valências: Apoio Domiciliário e Centro de Dia, estando este último 

atualmente desativado. 

   Esta Instituição tem também a seu cargo um Jardim-de-Infância que abriu 

as suas portas em Fevereiro de 1987, com o apoio da Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim e da Junta de Freguesia de S. Pedro de Rates. Concretizou-se 

em Dezembro do mesmo ano o Acordo de Cooperação com o Centro Regional de 
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Segurança Social. Funcionou num edifício gentilmente cedido pela Paróquia 

local, até à inauguração do novo edifício do Pré-Escolar. Após excelentes obras 

de recuperação do Albergue Marquês de Pombal, foram instalados o Jardim-de-

Infância e Creche no ano letivo 2002/2003, passando o CATL a funcionar neste 

antigo edifício. 

No ano letivo 2005/2006 houve novamente alterações. O Pré-Escolar 

passou para um edifício restaurado e o CATL passou a funcionar nas instalações 

que pertenciam ao Jardim-de-infância. Neste momento o CATL funciona como 

um CATL de pontas, apoiando as crianças nos momentos em que elas não estão 

na escola, ou seja, de manhã cedo e no fim da tarde e, também, no almoço, 

lanches e férias. 

 

Espaço Físico 

 

O Centro Social de Bem-Estar de S. Pedro de Rates possui as seguintes 

Valências Infantis: Creche, Pré-Escolar e CATL. A Creche e o CATL funcionam no 

mesmo edifício e o Pré-Escolar num edifício em frente. 

A Creche, o CATL e o Jardim-de-infância estão situados na Praça dos Forais, 

no centro histórico de Rates, numa zona privilegiada e onde o trânsito é 

proibido. 

O edifício da Creche e do CATL é composto por dois pisos. 

No rés-do-chão temos então: 

 Uma sala de CATL,  

 Duas casas-de-banho para crianças, sendo uma preparada para 

deficientes, 

 Uma casa-de-banho para adultos, 

 Uma sala de cabides das crianças, 

 Uma sala de cacifos dos funcionários, 

 Uma sala de educadoras 

 Um escritório, 

 Um refeitório, 
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 Uma cozinha, 

 Duas dispensas, 

 Um hall de entrada. 

 

No 1º Andar temos: 

 Uma sala de atividades do Jardim de Infância, 

 Duas casas de banho para as crianças, 

 Dois refeitórios, 

 Um berçário, 

 Um fraldário, 

 Uma sala de apoio ao berçário, 

 Uma copa, 

 Uma sala de atividades para crianças dos 1-2 anos, 

 Uma sala de atividades para crianças dos 2-3 anos, 

 Uma casa-de-banho de crianças adaptada ao seu tamanho, 

 Uma casa-de-banho de adultos, 

 Dois pequenos quartos de arrumação de materiais, 

 Uma sala de reuniões. 

 

As salas de atividade possuem espaço suficiente, tendo boa luminosidade devido 

às janelas para o exterior e bom arejamento. As salas têm também uma temperatura 

agradável (devido ao aquecimento central) e o chão, a parede com azulejos e os 

equipamentos são facilmente laváveis. 

No exterior existe uma caixa de areia e um pequeno espaço relvado. 

 

O Pré-Escolar funciona num edifício restaurado, constituído por dois pisos.  

No rés-do-chão existe: 

 O hall de entrada, 

 Três salas de atividades, 

 Um quarto de arrumos, 

 Uma casa-de-banho para crianças. 
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No primeiro andar temos: 

 Uma sala polivalente, 

 Uma copa, 

 Um quarto de arrumos de material de limpeza, 

 Um refeitório de apoio ao lanche, 

 Duas casas-de-banho para adultos, 

 Uma casa-de-banho para deficientes,  

 Um escritório, 

 Uma sala de reuniões, 

 Uma sala de Educadoras. 

 

As salas de atividade possuem, de uma forma em geral, espaço suficiente, tendo 

boa luminosidade (na maior parte da salas) devido às janelas para o exterior e bom 

arejamento. As salas têm também uma temperatura agradável (devido ao ar 

condicionado) e o chão e a parede em mármore e os equipamentos são facilmente 

laváveis. 

No exterior existe um recreio com um piso sintético, com os seguintes 

equipamentos lúdicos: um escorrega, dois cavalos e um burro em madeira. Neste 

recreio existe também uma gaiola de pássaros.  

 

Equipa Educativa 

 

As valências infantis são apoiadas por um grupo de funcionários, que contribuem 

para o bom funcionamento da instituição. Na Creche trabalham duas Educadoras de 

Infância e seis Auxiliares de Ação Educativa. No Pré-Escolar trabalham quatro 

Educadoras de Infância, uma delas desempenhando a função de Coordenadora de 

todas as valências infantis e quatro Auxiliares de Ação Educativa. No CATL trabalha 

uma Animadora Juvenil e uma Auxiliar de Ação Educativa. Existe ainda uma Cozinheira, 

uma Ajudante de Cozinha e uma Auxiliar de Serviços Gerais. 
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As valências infantis encontram-se sob dependência direta do Conselho de 

Administração do Centro Social de Bem-Estar de S. Pedro de Rates, o qual é 

responsável pela gerência e coordenação das mesmas. O Conselho de Administração é 

composto por: 

 Um Presidente 

 Um Vice-Presidente 

 Um Tesoureiro 

 Um Secretário 

 Um Vogal 

 

Crianças 

A instituição dá apoio a 164 crianças distribuídas pelas três valências de acordo 

com a idade. 

A Creche é frequentada por 40 crianças com idades compreendidas entre os 0 e 

os 3 anos de idade. 

O Pré-Escolar é frequentado por 77 crianças com idades compreendidas ente os 

3 e os 5 anos de idade. 

O CATL é frequentado por 47 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 

10 anos de idade.  

 

Horário 

O horário de funcionamento das diferentes valências foi elaborado de forma a ir 

ao encontro das necessidades dos pais. Os horários são os seguintes: 

 

 

Creche, Pré-Escolar e CATL 

Abertura: 7.30 horas 

Fecho: 19.00 horas 

Nota: As valências do Pré-Escolar e do CATL têm o apoio dado pelo transporte das 

crianças a casa, que é feito no período da manhã a partir das 07:30h, no período da 

tarde a partir das 17:00h. 
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4. OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO 

 

“A educação pré-escolar é a primeira etapa no processo de educação ao longo da 

vida, sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer 

estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, 

tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário” 

(Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar). 

Esta instituição não tem fins lucrativos mas tem como objetivo dar resposta à 

comunidade na problemática da infância, segundo os objetivos gerais pedagógicos que 

a Lei-Quadro da Educação Pré-escolar preconiza: 

 

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a 

cidadania; 

 

b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito 

pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência 

como membro da sociedade; 

 

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para 

o sucesso de aprendizagem; 

 

d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas 

caraterísticas individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diferenciadas; 

 

e) Desenvolver a expressão e comunicação através de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo; 

 

f) Despertar curiosidade e o pensamento crítico; 
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g) Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, 

nomeadamente no âmbito da saúde individual e coletiva; 

 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e 

promover a melhor orientação e encaminhamento da criança; 

 

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e 

estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade. 
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5. PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Tema: “Ler ajuda a crescer” 

 

“Existe um sentido mais profundo nos contos de fadas que me foram contados 

em criança do que na verdade que a vida me ensina.” 

Schiller 

 A Educação Pré-Escolar tem um papel decisivo na vida das crianças, uma vez 

que é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida. 

É neste momento que se promovem estratégias de aprendizagem de modo a permitir 

que cada criança consiga estruturar o seu pensamento e as suas ideias. 

 O tema do Projeto Educativo, Ler ajuda a crescer, emergiu da necessidade de 

incentivar o gosto pela leitura e de desenvolver a criatividade e imaginação nas 

crianças e comunidade educativa. Se os pais e avós já têm pouco tempo para contar 

histórias, se o jantar em frente á televisão substitui os serões alimentados de contos, 

cabe aos educadores a transmissão às gerações futuras da história do grupo humano a 

que pertencem.  

 Tendo o educador a consciência que a criança é um sujeito ativo no seu próprio 

processo de desenvolvimento e aprendizagem, este deve criar condições favoráveis ao 

contato com a linguagem escrita e ao desenvolvimento de práticas de leitura, 

mediante situações de interação social. É preciso que haja muitas histórias para contar 

e muitas histórias para fazer falar, na Educação Pré-Escolar e em todos os níveis 

etários. Elas têm a pretensão de agradar as crianças, de as divertir, de as fazer pensar e 

de as levar a exprimir-se. 

 Através das histórias, as crianças vão encontrar muitos dos seus interesses e 

respostas às suas inquietações, vão viver situações dramáticas, situações que as vão 

fazer rir ou que as farão apenas sorrir. 

 O contato com a literatura infantil de qualidade proporciona á criança o 

aumento significativo do conhecimento sobre o material impresso, sendo necessário o 

educador proporcionar experiências regulares e diversificadas que permitam às 

crianças contatarem com livros infantis, uma vez que os bons leitores são aqueles que 

tiveram na infância um contato assíduo e muito próximo com a literatura. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As histórias contadas ou lidas pelo educador, recontadas e inventadas pelas 

crianças, de memória ou a partir de imagens, podem constituir um material excelente 

na educação das crianças, despertando a sua curiosidade e o desejo de aprender a ler. 

Ouvir contar histórias na infância leva à interiorização de um mundo de enredos, 

personagens, situações, problemas e soluções, que proporciona às crianças um 

enorme enriquecimento pessoal e contribui para a formação de estruturas mentais 

que lhe permitirão compreender melhor e mais rapidamente não só as histórias mas 

acontecimentos do seu quotidiano. 

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré- Escolar, “é 

através dos livros, que as crianças descobrem o prazer da leitura e desenvolvem a 

sensibilidade estética” (1997, pág. 65). No entanto, embora o tema do projeto se 

enquadre mais no Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita, da área de 

Expressão e Comunicação, temos de promover a articulação entre todas as áreas de 

conteúdo. 

Em Portugal, temos o Plano Nacional de Leitura (PNL), que tem como objetivo 

central elevar os níveis de literacia dos portugueses e colocar o país a par dos nossos 

parceiros europeus. As medidas e os programas do PNL, baseiam-se na investigação 

disponível e na experiência acumulada em alguns países, os quais concluíram que para 

despertar o gosto pela leitura e estimular a autonomia, é necessário ter em mente a 

diversidade humana, considerar as idades, os estádios de desenvolvimento, as 

caraterísticas próprias de cada grupo, o gosto e o ritmo próprios de cada pessoa. 

Nos últimos anos, os currículos de ensino pré-escolar começaram a apresentar 

atividades de cariz literácito. Estas atividades têm como objetivo desenvolver aspetos 

como a memória e a discriminação visual e auditiva, a sensibilidade aos sons e nomes 

de letras, o reconhecimento global de palavras, ou seja, dotar as crianças de 

competências percursoras da leitura e escrita. 

Tanto a investigação como a prática mostram que as crianças desenvolvem 

diferentes conhecimentos sobre a linguagem escrita, mesmo antes de, formalmente, 

estes lhes serem ensinados.  A investigação também nos mostra que a aprendizagem 

da leitura e da escrita deve ser concebida como um processo de apropriação contínuo 
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que se começa a desenvolver muito precocemente e não somente quendo existe 

ensino formal. Assim, a leitura de histórias pode ser uma atividade muito rica e 

completa, pois permite a integração de diferentes formas de abordagem à linguagem 

escrita, em geral, e à leitura, de uma forma mais específica. 

Nos últimos anos têm sido desenvolvidos muitos trabalhos de investigação que 

identificaram os benefícios da prática de leitura de histórias, não só para o 

desenvolvimento das conceções emergentes de literacia, como também para a 

aprendizagem e desenvolvimento de competências de leitura. 

A evidência experimental das últimas décadas (Morais, 1994) tem mostrado 

também que os bons e maus leitores e que a maior facilidade no acesso à leitura e 

escrita deriva, essencialmente, do maior ou menor domínio que as crianças têm da 

linguagem oral. O novo modelo (chamado de psicolinguístico) é baseado na premissa 

de que para dominar a linguagem escrita é preciso dominar a linguagem oral. 

Mattingly (1972) considera que o conhecimento ativo e criador de fonologia, da 

semântica e da sintaxe apresenta uma evolução espontânea até aos 3 anos e que, a 

partir dessa data, o interesse pela linguagem está dependente da estimulação do meio 

em que a criança vive. Assim, a educação pré-escolar desempenha um papel 

fundamental para promover este interesse e desenvolver uma série de competências 

que lhe vão abrir o caminho para um fácil acesso à leitura e á escrita. 

Para além de livros de literatura infantil em prosa e poesia, são ainda 

indispensáveis, na Educação Pré-Escolar outro tipo de livros, como dicionários, 

enciclopédias, jornais e revistas. Dispor de uma grande variedade de textos e formas 

de escrita é uma forma de ir aprendendo as suas diferentes funções. 

Quando a criança vive num meio rico em material impresso, ela interage com 

este material, organizando-o e analisando os seus significados. A criança desenvolve 

um esquema que inclui regras, que ela própria extraiu, acerca da linguagem escrita. 

Como acontece na linguagem oral, em que antes de falar, a criança ouviu e 

compreendeu, também na linguagem escrita a criança passa por um processo recetivo. 

Cabe-nos a nós, enquanto instituição promotora de novas aprendizagens, 

promover o contato das nossas crianças com este universo linguístico. 
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OBJECTIVOS GERAIS 

 Contribuir para o desenvolvimento global da criança; 

 Promover a reciprocidade escola-família-comunidade; 

 Fomentar a integração da criança na comunidade envolvente; 

 Valorizar a convivência social positiva; 

 Contribuir para a segurança afetiva da criança; 

 Desenvolver a criatividade e autonomia; 

 Proporcionar oportunidades para ouvir leitura fluente; 

 Sensibilizar crianças e famílias para a importância da leitura; 

 Fomentar hábitos de leitura e escrita; 

 Desenvolver o respeito pela língua portuguesa; 

 Desenvolver a curiosidade pelos livros; 

 Fomentar na criança a imaginação e curiosidade em saber mais; 

 Desenvolver a capacidade expressiva; 

 Proporcionar a emergência da leitura; 

 Sensibilizar a abordagem à escrita; 

 Desenvolver várias formas de expressão / comunicação; 

 Reconhecer o caráter lúdico da linguagem; 

 Proporcionar o contato com vários tipos de material impresso; 

 Promover hábitos de leitura nas crianças desde bebés; 

 Proporcionar o conhecimento de histórias e autores portugueses; 

 Sensibilizar para a multiculturalidade; 

 Desenvolver o sentido estético; 

 Desenvolver a expressão dramática e musical; 

 Promover o acesso à arte e à cultura; 

 Desenvolver o faz-de-conta;  

 Contatar com novas tecnologias. 

 

 

Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos estão definidos de acordo com as Áreas de Conteúdo propostas 

pelas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar: Área de Formação Pessoal e 

Social, Área de Conhecimento do Mundo e Área da Expressão e Comunicação. 
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 Área de Formação Pessoal e Social 

 Expressar as suas escolhas; 

 Desenvolver as capacidades de observar, descobrir, compreender, analisar, 

sintetizar, imaginar e avaliar; 

  Participar de forma crítica e responsável; 

  Expressar e verbalizar sentimentos; 

  Tomar consciência das diferentes formas de comunicação entre os seres 

humanos; 

  Descobrir e utilizar adequadamente os meios de comunicação de fácil acesso às 

crianças; 

  Alcançar uma compreensão adequada da função social dos diferentes meios de 

comunicação; 

 Respeitar os interesses individuais e coletivos; 

  Desenvolver um espírito crítico; 

 Interiorizar e respeitar as regras que são criadas e aceites por todos; 

  Colaborar com os colegas no sentido de resolver problemas; 

  Compreender as utilidades de pertencer a um grupo; 

 Reconhecer diferentes contextos valores e perspetivas sociais. 

 

Área de Conhecimento do Mundo 

 Desenvolver a imaginação criadora na exploração de diferentes mundos; 

 Identificar as diferentes formas de cultura existentes;  

 Educar para a cidadania; 

 Desenvolver a capacidade de observar, o desejo de experimentar, a curiosidade 

de saber e a atitude crítica; 

 Conhecer tradições locais (orais e documentadas) 

 

 

Área da Expressão e Comunicação 

Área da Expressão Plástica, Motora, Musical e Dramática 

 Desenvolver a imaginação e as possibilidades de expressão; 

  Iniciar-se nas diferentes técnicas de expressão plástica e passando 

progressivamente a representações mais complexas; 
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 Explorar ativamente várias técnicas de expressão plástica (desenho, pintura, 

digitinta, rasgagem, recorte, colagem, modelagem…) 

 Desenvolver a coordenação física e coordenação manual; 

 Diversificar as formas de utilizar e sentir o corpo (trepar, correr, deslizar, 

baloiçar, rodopiar, saltar …); 

 Explorar diferentes formas de movimento, possibilidades e limitações; 

 Interiorização da imagem corporal; 

 Adquirir a coordenação e o controle dinâmico geral do próprio corpo. 

 Experimentar e dominar progressivamente as possibilidades do corpo, da voz e 

dos instrumentos; 

 Utilizar as capacidades de escutar, cantar, dançar, tocar e criar 

 Compreender a música como forma de expressão de ideias, desejos e 

sentimentos; 

 Mimar e dramatizar vivências e experiências observadas no quotidiano; 

 Desenvolver a imaginação e a linguagem verbal e não-verbal através da 

utilização de fantoches, sombras chinesas e marionetas; 

 Utilizar as capacidades motoras, sensitivas e expressivas; 

 

Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita 

 Criar um clima de comunicação; 

 Compreender a necessidade e as funções da leitura e escrita; 

 Alargar o vocabulário adquirindo novos conceitos; 

 Fomentar a iniciativa e o interesse por participar em situações de comunicação 

oral de diversos tipos (coletivas, diálogos, narrações e explicações); 

 Privilegiar o desenvolvimento linguístico criando oportunidades para a criança 

imaginar, falar, ouvir e recriar e histórias simples; 

 Responder oralmente às questões que lhe são feitas; 

 Falar utilizando frases cada vez mais complexas; 

 Inventar e recitar histórias, rimas, canções, poesias…; 

 Manifestar interesse por atividades de leitura; 

 Aprender o correto manuseamento dos livros, jornais e revistas; 

 Contar histórias através de imagens; 

 Seguir a página movendo os olhos na direção correta da esquerda para a direita, 

de cima para baixo; 



Fundação Centro Social de S. Pedro de Rates, FCSR - Projeto Educativo 2013/2015 

 21 

 Identificar algumas letras e números; 

 Tentar escrever através de rabiscos e marcas como letras; 

 Copiar e/ou escrever letras identificáveis, incluindo o próprio nome. 

 

 Domínio da Matemática 

 Fazer experiências e ordenações utilizando materiais e objetos que conduzam à 

comparação de comprimento e de massas; 

 Efetuar medições com unidades de medida de escolha livre (pau, fita, corda…), 

 Organizar sequências, tendo noção de espaço e tempo; 

 Seriar e classificar material de diferente natureza; 

 Aperceber-se da utilidade da matemática no dia-a-dia (ex: nas receitas 

culinárias...); 

 Corresponder a representação gráfica do número à quantidade, 

 Exercitar a capacidade de raciocínio lógico-dedutivo; 

 

ESTRATÉGIAS 
 

Ano letivo 2013-2014 
 

 
Primeiro semestre 
 

 Distribuir panfletos pelos pais sobre a importância da leitura; 

 Explorar os contos tradicionais; 

 Fazer dramatizações, teatros de fantoches, sombras chinesas, 

flanelógrafos, projeção de imagens, powerpoint; 

 Explorar canções alusivas às histórias; 

 Desenvolver atividades de expressão plástica sobre os contos: desenhos, 

pinturas, recorte, dobragem; 

 Reabrir a biblioteca de Rates com a hora do conto; 

 Visitar a biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim; 

 Criar uma biblioteca / Baú de leitura na instituição; 

 Ler vários tipos de histórias: fábulas, aventura, fadas, bruxas e fantasia; 
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 Confecionar separadores de livros; 

 Criar o “Livro viajante” em que cada criança leva um livro para ler / 

explorar em casa com os pais; 

 Trazer pais e avós às salas para contarem histórias; 

 Fazer uma feira do livro com venda de livros para os pais; 

 Lançar um desafio aos pais: concurso de escrita de Natal em prosa ou 

poesia. 

 
Segundo semestre 
 

 Explorar obras de autores portugueses; 

 Escolher um autor português e trabalhar a sua obra; 

 Trazer esse autor à nossa instituição para as crianças conhecerem; 

 Convidar ilustradores para virem à instituição; 

 Explorar como se faz um livro e caraterísticas dos livros; 

 Elaborar um livro por sala inventado e ilustrado pelas crianças; 

 Confeção de fantoches e dedoches e fazer dramatizações; 

 Explorar histórias que fazem parte do plano nacional de leitura; 

 Confeção de biscoitos em forma de letras para vender aos pais; 

 Ouvir histórias, lendas, provérbios e lengalengas contados pelos idosos 

da nossa instituição; 

 Trazer um teatro à escola. 

 

Ano letivo 2014-2015 
 

 

Primeiro semestre 
 

 Explorar diferentes tipos de leitura: livros de histórias, enciclopédias, 

poemas, lengalengas, provérbios, trava-línguas, cartazes, pictogramas, 

rótulos, mapas, dicionários, folhetos; 
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 Leitura de livros informativos; 

 Conhecer a língua gestual; 

 Realizar um jornal de parede com notícias mensais; 

 

Segundo semestre 
 

 Realizar um jornal escolar; 

 Visitar uma fábrica de papel; 

 Visitar uma tipografia para conhecer como se faz um livro; 

 Conhecer e contatar com novas tecnologias, nomeadamente internet; 

 Conhecer e explorar revistas infantis, informativas, de moda, de 

culinária…; 

 Ouvir histórias em prosa e em verso; 

 Realizar um livro feito com a participação dos pais. 

 
 

RECURSOS 

Efetivar a concretização do projeto implica a necessidade de apelar a recursos 

que possibilitem o visionamento do mesmo. Assim transpõem-se ao espaço 

pedagógico, recursos humanos e materiais que, num trabalho conjunto, serão 

“operários” efetivos de realização ideológica e visível do mesmo. 

 

Recursos Humanos 

 Crianças 

 Educadoras de Infância 

 Auxiliares de Educação 

 Pais 

 Comunidade 

 Lar de Idosos 

 Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 
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 Junta de Freguesia de S. Pedro de Rates 

 Autor(s)/Escritor(es) 

 Contadores de histórias 

 Biblioteca Municipal da Póvoa de Varzim 

 Biblioteca de Rates 

 

Recursos Materiais 

 Salas de Atividade 

 Material de desgaste; 

 Material da natureza; 

 Televisão 

 Leitor de DVD 

 Projetor 

 Computador 

 Livros 

 

 

AVALIAÇÃO 

O Projeto Educativo é um instrumento de orientação e como tal necessita de 

uma constante reavaliação, pois está em constante construção. A avaliação deve 

pautar-se pelos seguintes critérios: coerência interna, eficácia, oportunidade de 

exequibilidade. O projeto terá a duração de dois anos, podendo prolongar-se por mais 

tempo com as devidas alterações se tal se justificar. Semestralmente, reunir-se-ão 

alguns dos intervenientes, fazendo a reflexão sobre o desenrolar do projeto e seus 

objetivos. No final do ano realizar-se-á um relatório descritivo do projeto 

desenvolvido, no qual deve ser tecido o confronto dos resultados obtidos com os 

objetivos e situação inicial. 
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CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO 

 

O Projeto Pedagógico é concretizado no Plano Anual de Atividades, assim como 

nas planificações mensais de cada sala de atividades. O Plano Anual de Atividades é 

apresentado em anexo. 
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