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A Resposta Social Creche da A.U.R.P.I.S. tem como objetivo para o ano de 2018 propor se a novos 

desafios, alargar novos horizontes e criar novas metas a atingir junto das crianças, das famílias, 

equipas, parceiros. 

 No próximo triénio 2018/2021 um novo Projeto Pedagógico “O Sentido de Crescer” será a 

locomotiva para o alcançar de novas conquistas. 

O Projeto Pedagógico “O Sentido de Crescer” contempla uma abordagem pedagógica sustentada nos 

Quatro Pilares da Educação de Jacques Delors, que num relatório para a Unesco intitulado 

“Educação, um Tesouro a descobrir”, propõe uma educação direcionada para 4 tipos fundamentais 

de aprendizagem: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, Aprender a viver com os outros, Aprender 

a ser. 

Concebendo a educação como um todo, pretendemos enquadrar os objetivos deste relatório numa 

perspetiva de educação emocional para que consigamos proporcionar o desenvolvimento global 

harmonioso das nossas crianças respeitando a sua integridade, individualidade e autonomia. 

A Creche A.U.R.P.I.S. no seu enquadramento social e visando a Missão, Visão e Valores da 

instituição, num trabalho em equipa primando pela qualidade e excelência tem como principais 

objetivos no seu Plano Anual de Atividades de 2018 : 

- Promover condições afetivas, sociais e materiais para que em comum possamos organizar 

um ambiente que seja capaz de ajudar cada criança a apropriar-se das capacidades, dos 

conhecimentos, dos processos e dos valores morais tão necessários para a sua vida como ser ativo na 

sociedade. 

-Promover as atividades intergeracionais como forma de enriquecer o desenvolvimento das 

crianças, e o bem-estar harmonioso dos idosos do Lar e Centro de Dia da instituição. 
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São objetivos Gerais da Creche AURPIS : 

- Valorizar e promover o desenvolvimento global das crianças num ambiente harmonioso, 

seguro e afetuoso; 

- Promover o envolvimento das famílias, equipas e parceiros na criação de projetos 

adjacentes; 

- Estimular e promover as capacidades psicossociais das crianças respeitando-as na sua 

integridade e autonomia; 

-Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à educação proporcionando às 

crianças bem-estar e segurança num ambiente de afetos; 

- Desenvolver as expressões e a comunicação como meios de relação, de informação de 

sensibilização e compreensão do Mundo; 

- Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades, promovendo a 

melhor orientação e encaminhamento da criança; 

- Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efetiva colaboração com a comunidade; 

Todos estes objetivos são transversais a todas as áreas de desenvolvimento, assim como ás 

várias faixas etárias, respeitando a criança no seu próprio ritmo e na sua individualidade. 

Toda a contextualização destes objetivos e na sua concretização a prioridade será enquadrar 

todas as atividades em envolvências simbólicas de grande afetividade. 
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Áreas de Conteúdo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área da Formação Pessoal e Social: 
-Educação para os valores. 
-Educação para a cidadania. 
-Educação Familiar. 
-Educação Multicultural. 
-Educação para a Estética. 
-Prevenção, Segurança e Saúde. 

Área do Conhecimento do Mundo: 
-Descoberta de si mesmo e dos outros. 
-Á descoberta do ambiente natural. 
-Á descoberta de materiais de objectos. 
-Á descoberta das inter relações sociais e 
de espaço. 
-Educação para a saúde. 
 
 
 
 

Área de Expressão e Comunicação: 
Dominio das expressões: 
 -Motora 
 -Dramática 
 -Plástica 
 -Musical 
Dominio da Linguagem: 
 -Comunicação Verbal e Não Verbal -
Literacia 
-O livro 
Dominio da Matemática: 
-Vivências do espaço e do tempo 
-Principios Lógicos 
-Raciocínio lógico-matemático 
-Raciocinio 
lógico\cores\numeração\imaginação 
lógica\Blocos lógicos 
-Classificação 
-Seriar e Ordenar 
-Grandeza e Medidas 
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Áreas a 
Trabalhar 

Objectivos Especificos Actividades a realizar 
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- Identificar-se a si próprio como um ser em 

relação com os outros e com o meio, e reconhecer-
se como autor das suas proprias condutas. 
- Conhecer as caracteristicas dos objectos, 

utilizando as possibilidades sensitivas do proprio 
corpo. 

- Identificar os proprios sentimentos, emoções e 
necessidades assim como identificar e respeitar os 

outros. 
- Descobrir e utilizar as próprias possiblidades 

motoras, sensoriais e expressivas adequadas ás 
diversas actividades do dia-a-dia. 

- Realizar autonomamente os hábitos elementarres 
de higiene pessoal, alimentação e segurança 

utilizando correctamente os espaços materiais 
adequados. 

 
-Vivências do dia-a dia 

-Actividades de descoberta 
-Brincadeira livre 

-Exploração das potêncialidades 
motoras do corpo. 

-Manifestação de sentimentos e 
afectos para com os outros. 

-Actividades de Interação com 
as familias. 

-Actividades Lúdicas e 
pedagógicas de interação com 

os idosos do lar e centro de dia. 
- Actividades de interação com a 

comunidade envolvente. 

Á
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- Explorar o meio envolvente, utilizando todos os 
meios de que se pode dispor em cada momento. 

- Descobrir por comparação as semelhanças e 
diferenças entre pessoas, animais e plantas. 

- Participar progressivamente nalgumas das formas 
de organização da vida em sociedade, assumindo 

pequenas responsabilidades com atitudes de 
afecto, disponiblidade e colaboração. 

- Diferenciar as formas de organização de grupos 
sociais: a escola, a familia… 

- Valorizar a importância do meio natural para a 
vida humana, manifestando atitudes de respeito e 

cuidado. 
- Respeitar as normas de convivência básica nos 

distintos grupos sociais. 
 

 
-Observação de objectos e 

meios âmbientes diferentes. 
-Tarefas, registos. 

-Jogos de Interaação 
-Cuidados e Hábitos de higiene 

e alimentação. 
-Culinária. 

-Participação nas festas de 
tradição cultural. 

-Exploração, manipulação e 
utilização de objectos e 

materiais. 
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- Compreender as mensagens dos outros. 
- Conhecer e utilizar vocabulário referente a 

diferentes temas e situações. 
- Reproduzir estruturas linguisticas usadas como 

meio de atingir uma boa compreenção e expressão 
oral. 

- Expressar sentimentos, desejos e ideias mentais 
mediante a linguagem oral. 

- utilizar algumas técnicas plásticas para comunicar 
feitos, vivências, sentimentos, desejos e intenções. 

- Explorar as possibilidades sonoras do própirio 
corpo, de objectos do quotidiano e de 

instrumentos musicais. 
- Reconhecer as possibilidades expressivas do 

proprio corpo para comunicar sentimentos 
próprios e dos outros. 

 
-Actividades de expressão 

plástica. 
-Actividades de expressão 

musical. 
-Actividades de expressão e 

comunicação. 
-Actividades de noções lógico-

matemáticas. 
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Elaborado por:  

Directora Técnica da Creche: -Sandra Monteiro 

Recursos 
Calendarização Avaliação 

Materiais Humanos 
- Espaços 
alegres e 
acolhedores. 
- Brinquedos 
e materiais, 
mapas, 
vários. 
-Materiais de 
exploração. 
-Leitor de cds. 
-Televisão. 
-Videos. 
-Livros. 
-Fantoches. 
-Materiais de 
desgaste. 
-Materiais 
recicláveis. 
-Instrumentos 
musicais. 
-Blocos 
lógicos. 
-Legos e 
puzzles. 
-Elementos 
da natureza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Equipa 
Pedagógica. 
-Crianças. 
-Familias. 
-Comunidade 
envolvente. 
 

 
- Dia do Idoso 
- Dia da Infância 
-Dia da alimentação 
-Hallowen 
-Festa de Natal 
-Festa de Carnaval. 
-Dia Internecional da Mulher. 
-Dia do Pai. 
-Dia da árvore. 
-Dia do livro. 
-Dia da Mãe. 
-Dia da Familia. 
-Dia da criança. 
-Santos populares. 
-Dia da amizade. 
-Dia dos avós. 

 
O plano de ação é avaliado e 
revisto, regularmente para a sua 
revisão e avaliação, devem ser 
considerados os seguintes 
elementos: 
 
-Observação e registo. 
-Avaliação de planos de sala. 
-Avaliação de PI 
-Registos fotográficos. 
-Relatórios. 
-Informação dos resultados da 
super visão, efetuada aos 
serviços prestados. 
-Informação proveniente da 
avaliação da satisfação das 
familias, crianças e 
colaboradores. 
 


