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1. Introdução 

 

Em primeira instância importa definir o conceito de Projeto Pedagógico para que, 

assim, se possa perceber a sua pertinência. Este documento “define as estratégias de 

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

(…) e integrado no respectivo Projeto Educativo” (Circular nº 17/DSDC/DEPEB/2007). 

Multiculturalidade é um tema muito atual e pertinente na nossa sociedade, bem 

como no contexto escolar. Educar para a multiculturalidade é abrir as portas a uma 

liberdade de escolha a todos os níveis: afectivo, social, profissional, cultural e estético. 

A escola multicultural aceita e defende o pluralismo das famílias e das comunidades dos 

alunos, estruturando-se para acolher crianças de todas as culturas e pressupondo a 

igualdade de oportunidades para todos.  

Sendo a Multiculturalidade o tema do Projeto Educativo da escola, cujo título se 

designa “Vamos dar a volta ao Mundo” e tendo crianças em sala cujos pais são de 

várias nacionalidades, a equipa pedagógica decidiu analisar esta temática com maior 

profundidade, tendo como objetivo a exploração dos diferentes tipos de culturas de 

forma a demonstrar às crianças as diferenças sociais, étnicas e culturais que existem 

entre pessoas e que as devem respeitar.  

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

que sustentará o processo educativo até junho de 2017 será “À volta do nosso país”. 

Uma vez que no ano letivo anterior exploramos o contexto mais próximo da nossa 

instituição, iremos agora além-fronteiras para conhecer outros países, culturas e 

costumes.  

No presente documento começamos então por explanar as razões que nos 

levaram a escolher o tema já referido, fundamentando-nos no conhecimento do 

ambiente educativo, no contexto sociocultural envolvente e ainda em pressupostos 

teóricos, elencados mais adiante. Posteriormente, serão referidos os objetivos e 

estratégias que pretendemos que sustentem a prossecução das metas e orientações 

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

Segurança Social. 
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2. Enquadramento e Fundamentação 

 

«(…) a educação para a cidadania, baseada na aquisição de um espírito critico e de 

interiorização de valores, pressupõe conhecimentos e atitudes que poderão iniciara-

se através de temas transversais, tais como: educação multicultural (…)» (OCEPE, 

1998: 55). 

 

A cultura é tradicionalmente definida como um conjunto complexo de 

conhecimentos e práticas, crenças, usos, costumes e tradições, transmitidos de geração 

em geração através de processos de socialização. No fundo, a multiculturalidade 

descreve a existência de diversas culturas numa cidade e/ou país, sem que nenhuma 

delas seja predominante, sendo o seu principal objetivo preservar as características 

peculiares de cada grupo e promover a interação e respeito entre diferentes culturas, 

garantindo assim a igualdade para todos. 

A escola tem um papel fundamental na transmissão cultural e espera-se que seja 

capaz de conceber e implementar projetos e atividades, cujos objetivos e conteúdos 

promovam a igualdade de oportunidades de aprendizagem a todas as crianças, revelando 

perspetivas diversificadas do mundo social.   

 Naturalmente, a concretização deste projeto assenta nas diferenças individuais, o 

que resultará em produtos e processos de aprendizagem adequados a cada faixa etária, a 

cada nível de desenvolvimento e aos diferentes interesses, necessidades e motivações 

das crianças.  
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3. Objetivos  

 

3.1.Objetivos gerais 

- Estimular o interesse por diferentes etnias e raças 

- Fomentar o respeito e valorização das diferentes culturas e tradições 

- Proporcionar às crianças diversas perspetivas da diversidade no mundo 

- Promover o conhecimento e partilha de valores e experiências 

- Desenvolver a curiosidade e o desejo de saber  

- Fomentar o espírito de solidariedade, cooperação e de entreajuda entre todos os 

membros da comunidade educativa. 

- Estimular o interesse pelo conhecimento do mundo e pela diversidade característica da 

espécie humana. 

 

3.2.Objetivos específicos 

Creche Pré-Escolar / ATL* 

- Fomentar o sentido e o desejo de 

pertença. 

- Identificar locais e pessoas que integram 

a rotina diária 

- Promover a curiosidade por 

experimentar diferentes alimentos e 

texturas 

- Fomentar o interesse pela visualização 

de imagens, vídeos, livros ou outros que 

se enquadrem no tema. 

 - Fomentar o sentido e o desejo de 

pertença. 

- Identificar e conhecer locais e regiões de 

interesse no mundo 

- Reconhecer e identificar as diferenças na 

linguagem 

- Fomentar o interesse pela descoberta de 

monumentos e sítios relevantes no mundo 

- Despertar a consciência para  os 

diferentes costumes alimentares 

- Incentivar a descoberta de símbolos do 

mundo.  

* No sector ATL os objectivos são trabalhados essencialmente nos períodos de 

interrupção lectiva (férias escolares) 
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4. Estratégias 

- Existência de rotinas diárias claras e que satisfaçam desejos, necessidades e 

motivações de cada criança e de cada grupo 

- Utilização de mapas, fotografias, vídeos e registos gráficos  

- Leitura e dramatização de obras Literárias  

- Construções a três dimensões  

- Realização de pesquisas com recurso a meios audiovisuais, a enciclopédias e pesquisas 

com a família 

- Criação de momentos de diálogo em que todas as crianças tenham a oportunidade de 

se expressar e partilhar os seus conhecimentos 

- Utilização de álbuns narrativos para o desenvolvimento de atividades no âmbito dos 

valores 

- Observação direta e indireta de fenómenos naturais e sociais 

- Interação com outras instituições através de cartas ou e-mails 
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5. Avaliação  

 

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 competências adquiridas pelas crianças (no domínio 

cognitivo e na área de formação pessoal e social), 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. Pelo que também as suas 

motivações, interesses e necessidades são o foque 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 receptivos 

a sugestões.  
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