CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
As principais orientações normativas da Educação Pré-Escolar estão consagradas no
Despacho nº 9180/16 de 19 de julho (Orientações Curriculares para a Educação PréEscolar) em substituição do Despacho nº 5220/07 de 4 de Agosto e no Ofício Circular nº
17/DSDC/DEPEB/2007, de 17 de Outubro da DGIDC (Gestão do Currículo na Educação
Pré-escolar). As orientações nele contidas articulam-se com o Decreto-Lei nº241/2001 de
30 de Agosto (Perfil Específico de Desempenho Profissional do Educador de Infância).
Na educação pré-escolar o desenvolvimento curricular é da responsabilidade de cada
Educador de Infância e terá em conta as Orientações Curriculares para a Educação PréEscolar. As áreas curriculares da Educação Pré-Escolar têm como objetivo a realização de
aprendizagens significativas, aquisição de competências com vista à formação integral das
crianças, através da articulação e contextualização dos saberes.

Formação Pessoal e Social
Competências
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer a sua identidade pessoal e social;
Ter consciência de si e dos outros;
Manter a auto-estima e autoconfiança equilibrada;
Ser capaz de cumprir regras e de ser responsável nas tarefas;
Ter autonomia e independência pessoal e social;
Reconhecer os seus laços de pertença a uma comunidade, percebendo as suas normas e
valores culturais;
Revelar atitudes de respeito, colaboração, partilha, ajuda e cooperação;
Ser capaz de atitudes de tolerância, solidariedade, compreensão do outro e respeito pela
diferença;
Ser capaz de ter iniciativa e tomar decisões.

Expressão e Comunicação
Domínio

Competências
•
•

Educação Física

•
•
•
•
•
•

Linguagem Oral e Abordagem à Escrita

•
•
•
•
•

Ter consciência do seu corpo;
Saber utilizar as suas possibilidades
motoras, sensitivas e expressivas;
Ser capaz de se organizar no espaço e no
tempo, tendo como referência o seu próprio
corpo;
Saber manipular objectos e situações;
Ter consciência da sua acção intencional;
Ter controlo dos movimentos amplos e
finos.
Saber ouvir, discriminar, identificar,
compreender auditivamente;
Saber expressar e comunicar sentimentos
através da linguagem não-verbal e verbal;
Cumprir ordens e tarefas
Utilizar corretamente vocabulário e frases
adequadas a diferentes situações /
contextos;
Compreender diferentes códigos escritos;
Utilizar as novas tecnologias como meio de
informação e registo;
Ser capaz de perceber a funcionalidade da
escrita.

Educação Artística

•

Artes Visuais

•
•
•

Jogo Dramático / Teatro

•
•

Música

•
•
•
•
•
•

Dança

•
•

Matemática

•
•
•
•
•
•

Saber identificar e utilizar diferentes
materiais e técnicas de expressão;
Saber utilizar destrezas manipulativas
como cortar, rasgar, pegar, colar, pintar,
etc;
Representar graficamente imagens que
interiorizou ou experiências vivenciadas e
imaginadas;
Conhecer e apreciar diferentes formas de
arte e cultura, desenvolvendo o seu sentido
estético.
Participar em atividades de jogo simbólico;
Mimar e dramatizar situações do
quotidiano, histórias, etc.
Saber explorar diferentes sons e ritmos
com o corpo e com instrumentos musicais;
Distinguir o som do silêncio;
Saber identificar e reproduzir sons da
natureza, de animais, de objectos, factos e
fenómenos humanos da vida quotidiana;
Cantar e memorizar canções;
Explorar instrumentos musicais;
Conhecer diferentes tipo de musica,
alargando a sua cultura musical.
Criar e recriar movimentos simples a partir
de estruturas rítmicas e de pequenas
coreografias;
Participar em danças de grupo.
Adquirir noções de espaço, tempo e
topológicas;
Saber classificar, comparar, formar
conjuntos, seriar, ordenar, fazer
correspondência um a um;
Associar a quantidade ao número;
Saber encontrar e formar padrões;
Saber fazer jogos diversos;
Saber resolver problemas (fomentar o
raciocínio e o espírito crítico).

Conhecimento do Mundo
Competências
•
•
•
•
•
•
•

Observar e explorar o meio envolvente;
Manifestar curiosidade, pensar de forma crítica e criativa;
Cumprir normas sociais e regras de saudação e convivência;
Situar-se como pessoa e socialmente na família e noutros grupos sociais;
Compreender e utilizar diferentes instrumentos e materiais para consulta, exploração e
realização de experiências em diferentes áreas do saber;
Mobilizar saberes na prevenção, segurança, defesa da saúde e higiene;
Adotar comportamentos que revelam respeito e preocupação com a preservação do
ambiente e património cultural.

PERFIL DE COMPETÊNCIAS NO FINAL DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
(Transição para o 1º Ciclo do Ensino Básico)
•
•
•

Comportamento da criança no grupo

•
•
•
•
•
•

Aquisições indispensáveis para a
aprendizagem formal da leitura, escrita e
matemática

•
•
•
•

Atitudes

•

Ser capaz de se integrar no
quotidiano do grupo;
Ser capaz de aceitar e seguir regras
de convivência e de vida social;
Ser capaz de colaborar na
organização do grupo;
Saber escutar e esperar pela sua vez
para falar;
Ser capaz de compreender e seguir
orientações e ordens;
Ser capaz de tomar as suas próprias
iniciativas sem perturbar o grupo;
Ser capaz de terminar tarefas.
Ser capaz de compreender e
comunicar oralmente;
Ter consciência das diferentes
funções da escrita, da
correspondência entre código oral e
escrito;
Ter desenvolvido a motricidade fina;
Evidenciar aprendizagens básicas ao
nível da matemática;
Ter noções de espaço, tempo e
quantidade.
Ser curioso, ter espírito crítico e o
desejo de aprender;
Ter atitudes positivas face à escola
para uma boa integração num novo
contexto.

HORÁRIO DAS ATIVIDADES LETIVAS
Início Termo
Atividades
Curriculares

9:00

12:00

12:00

13:30

13:30

15:30

2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
Feira Feira Feira Feira Feira

Almoço

25 Horas
Semanais

As Atividades de Animação e Apoio à Família para o ano letivo 2019-2020 que a
empresa EDUGEP promove nos vários Jardins de Infância do Agrupamento são;
•

Dança; Patinagem; Inglês; Teatro Musical; Motricidade.

Estas atividades decorrem diariamente das 15.45h às 17.30h.
AVALIAÇÃO DOS ALUNOS
- Critério de avaliação para a Educação Pré-escolar -

A Educação Pré-escolar perspetiva-se no sentido da educação ao longo da vida, assegurando
à criança condições para abordar com sucesso o 1º Ciclo. Cabe a cada educador avaliar, numa
perspetiva formativa, os processos educativos, o desenvolvimento e as aprendizagens de cada
criança e do grupo. Na Educação Pré-Escolar as Áreas de Conteúdo são curriculares, não
disciplinares e articulam-se de forma transversal, quer no processo de desenvolvimento das
aprendizagens das crianças, quer no processo de planeamento e avaliação da ação educativa.
Existem parâmetros de avaliação específicos para cada uma das áreas curriculares –
Formação Pessoal e Social; Expressão e Comunicação; Conhecimento do Mundo – mas a sua
leitura tem de ser feita de uma forma

MOMENTOS DE AVALIAÇÃO
No final de cada período:
● Avaliação do PAA
● Avaliação das aprendizagens das crianças
● Avaliação da Componente de animação e
apoio à família
No decorrer do ano letivo:
● Articulação com o 1º CEB
● Preparação do ano letivo seguinte
globalizante e contextualizada.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO E REGISTO
● Observação
● Registos de auto-avaliação
● Portefólios construídos com as crianças
● Questionários aos pais e outros parceiros
educativos
● Registos fotográficos
● Registos audiovisuais
● Relatório Síntese de Avaliação
● Outros

