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1. Introdução 

 

O Projeto Pedagógico tem como objetivo a definição de estratégias de 

desenvolvimento do currículo, visando adequá-lo ao contexto de cada 

estabelecimento(...) e integrado no respetivo Projeto Educativo 

(Circularnº17/DSDC/DEPEB/2007). 

 No presente ano letivo, em reflexão colaborativa, definiu-se assim que o tema que 

sustentará o processo educativo até junho de 2020 será “Com os pés na terra!"  

No âmbito da definição do tema global do triénio 2018/2020 “Um mundo para 

cuidar”, a equipa pedagógica decidiu dar continuidade a esta temática, após um primeiro 

ano de trabalho à volta do elemento água. Tal como a água, também a terra é um 

elemento importante na vida do ser humano pelas potencialidades que apresenta. Assim, 

iremos agora abordar o elemento “terra”, dando a conhecer e explorando as várias 

espécies de animais, transportes, desportos e profissões, bem como outros subtemas 

possíveis que despertem o interesse das crianças, como por exemplo, diversos tipos de 

solos e colheitas, alimentos provenientes da terra, poluição entre outros.  

No presente documento começamos assim por explanar as razões que nos levaram a 

escolher o tema já referido e posteriormente serão referidas as aprendizagens e 

estratégias que pretendemos que sustentem a prossecução das metas e orientações 

emanadas pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Solidariedade, Emprego e 

Segurança Social. 
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2. Enquadramento  

 

[…] as crianças vão compreendendo o mundo que as rodeia quando 

brincam, interagem e exploram os espaços, objetos e materiais  […]. 

(OCEPE, 2016: 88). 

 

Na sequência do trabalho realizado no âmbito do Projeto anterior “Vamos dar a volta 

ao Mundo” as crianças tiveram oportunidade de explorar o seu conhecimento não só da 

zona mais restrita (casa/cidade/país) como alargar essa exploração aos restantes países 

do Mundo e ao conhecimento dos planetas.  

Uma vez que os objetivos estavam bem traçados, orientámos as aprendizagens e 

atividades nesse sentido, mas face à dimensão da abordagem e ao interesse manifestado 

pelas crianças, surgiram interesses e questões que, embora adiadas, foram registadas, 

sendo útil e necessário dar-lhes a devida atenção. 

Paralelamente e fator não menos importante, “a Escola não se pode limitar a ser um 

mero espaço de transmissão de saberes académicos, de forma fragmentada e 

descontextualizada, tornando-se imperioso que se preocupe com a formação dos jovens 

enquanto cidadãos de pleno direito, preparando-os para o exercício de uma cidadania 

ativa, responsável e esclarecida face às problemáticas da sociedade civil. A educação 

ambiental é parte integrante da educação para a cidadania assumindo, pela sua 

característica eminentemente transversal, uma posição privilegiada na promoção de 

atitudes e valores, bem como no desenvolvimento de competências imprescindíveis para 

responder aos desafios da sociedade do século XXI.”  

Estas e outras premissas definidas no Referêncial de Educação Ambiental para a 

Sustentabilidade, que se insere no conjunto de Referenciais preparados pela Direção-

Geral da Educação no âmbito da Educação para a Cidadania, fundamentam e sustentam 

esta nossa decisão. 

Face à situação global que atualmente se vive, torna-se cada vez mais premente a 

promoção de um desenvolvimento que responda às necessidades do presente sem 

colocar em risco a satisfação das necessidades das gerações vindouras. 

A terra, surge assim como subtema de fundamental importância na promoção da 

educação ambiental das nossas crianças. 
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3. Aprendizagens  

 

A criança é um ser único, com características, capacidades e interesses próprios 

(OCEPE 2016:9) que vão influenciando o seu desenvolvimento e, consequentemente, as 

aprendizagens que realiza. Embora muitas das aprendizagens da criança ocorram de 

uma forma espontânea, existe sempre uma intencionalidade educativa na ação do 

educador proporcionando um ambiente rico e estimulante, em que as diferentes 

experiências e oportunidades de aprendizagem têm sentido e ligação entre si (OCEPE 

2016:10).  

De acordo com o tema explorado, pretendemos que as crianças realizem as seguintes 

aprendizagens: 
 

 Revelar interesse pelo conhecimento do mundo; 

 Observar diferentes perspetivas da diversidade no mundo; 

 Conhecer e partilhar valores e experiências; 

  Desenvolver a curiosidade e o pensamento crítico;  

 Revelar interesse pela visualização de imagens, vídeos, livros ou outros que se 

enquadrem no tema. 

 

4. Estratégias 

 

Algumas das estratégias definidas para o desenvolvimento do tema “Com os pés na 

terra!” serão:  

 Realização de visitas de estudo; 

 Observação direta/indireta de fenómenos naturais; 

 Dinamização e exploração do Horto Pedagógico; 

 Utilização de suportes tecnológicos nas atividades; 

 Comemoração de datas temáticas relacionadas com o projeto; 

 Realização de experiências científicas simples; 

 Realização e dramatização de histórias; 

 Planificação de atividades em grupo; 

 Elaboração de painéis temáticos; 

 Exploração musical (canções, ritmos, danças, instrumentos musicais). 
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5. Avaliação  

  
 

A avaliação do processo permite saber em que medida as crianças se envolveram nas 

suas atividades e projetos e quais as aprendizagens que vão realizando 

(OCEPE, 2016:19) 

 

No contexto de educação pré-escolar a avaliação deve incidir fundamentalmente nos 

processos e não apenas nos efeitos da prática pedagógica. Sendo assim, não são apenas 

avaliadas as aprendizagens das crianças, mas também o seu bem-estar e nível de 

implicação, considerando cada criança mas também o grupo de uma forma geral. 

Consideramos ainda que a avaliação formativa tem um papel preponderante para o 

desenvolvimento das crianças, na medida em que permite que estas se consciencializem 

das aprendizagens que construíram e das dificuldades que ainda têm no momento, bem 

como das que já ultrapassaram.  

Inscrevendo-nos numa abordagem construtivista, não podemos deixar de reconhecer 

a importância da participação da criança no seu processo de desenvolvimento e, 

consequentemente, na avaliação. As suas motivações, interesses e necessidades são 

também motivo de reflexão por parte da equipa pedagógica.  

O grau de execução do atual projeto pedagógico será alvo de avaliação no final de 

cada trimestre pela equipa pedagógica. No entanto, esta avaliação não invalida que a 

instituição realize, ao longo do ano letivo, momentos de reflexão sobre a prática 

pedagógica desenvolvida, a qual visa, para além da troca de experiências, a adequação 

das boas práticas, promovendo novas propostas ou ajustes ao projeto.  
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6. Formação Parentalidade 

 

Este ano continuaremos a fomentar o envolvimento dos pais com a instituição, 

não apenas com a sua participação nas atividades e comemorações, mas também 

através de pequenas “formações”, sessões de esclarecimento ou workshops 

dando resposta ao que o Manual de Gestão de Qualidade intitula com “Formação 

para a Parentalidade”. 

 

6.1 Calendarização 

Serão levadas a cabo, pelo menos uma ação por período letivo, em data a 

anunciar oportunamente. 

Os temas a tratar serão definidos tendo em conta as necessidades e interesses 

manifestadas pelos encarregados de educação, pelo que estaremos sempre recetivos 

a sugestões.  
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