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1. Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências da vida 
democrática numa perspetiva para a cidadania;

2. Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das 
culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade;

3. Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 
aprendizagem;

4. Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características individuais 
incluindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diferenciadas;

5. Desenvolver a expressão e a comunicação através de múltiplas como meios de relação, de 
informação estética e compreensão do mundo;

6. Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;

7. Proporcionar à criança ocasiões de bem estar e de segurança nomeadamente no âmbito da 
saúde individual e coletiva;

8. Preparar a criança para o ingresso no ensino básico fomentando hábitos de atenção, estudo e 
trabalho;

9. Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a melhor 
orientação e encaminhamento da criança;

10. Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva 
colaboração com a comunidade. 

(Regulamento Interno:2016)



Distribuição dos Recursos humanos 

(entre setembro e dezembro)

4 Educadoras de Infância

1 Diretora Técnica (até outubro) substituída por 1 Coordenadora Pedagógica (até dezembro)

8 Ajudantes de Ação Educativa

4 Trabalhadoras dos Servições Gerais 

FUNCIONAMENTO:

De 2ª a 6ª feira (exceto feriados)

Das 07:30h às 19:30h  

Distribuição dos Recursos humanos 

(entre janeiro e agosto)

5 Educadoras de Infância
1 Diretora Técnica

10 Ajudantes de Ação Educativa

4 Trabalhadoras dos Servições Gerais 

ENCERRADO:

24 de dezembro

Terça feira de Carnaval

13 de junho

2ª quinzena de agosto 
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Os pais/família, como principais 

responsáveis pela educação dos filhos/as, 

têm também o direito de participar no 

desenvolvimento do seu percurso 

pedagógico, não só sendo informados do 

que se passa no jardim de infância, como 

tendo também oportunidade de dar 

contributos que enriqueçam o 

planeamento e a avaliação da prática 

educativa.

OCEPE 2016



Projeto Educativo

“Mãos à Obra!” (19/20)

“Brincar, Crescer, Aprender” (20/21)

“Finalmente vamos 

Brincar!” 
(19/20)

Sala 1

“Histórias… animais 
da quinta e seus 

amigos”

Sala 2

“Era uma vez…”

Sala 3

“Histórias de 
animais… e muito 

mais”

Sala 4

“Vamos langalar a 
brincar…”

Sala 5

“Histórias 
(En)cantadas”

“Jardinarte”

(20/21)

Sala 1

“Parque’Arte!”

Sala 2

“Educar pela Arte e 
através da Arte”

Sala 3

“Brinc’Arte!”

Sala 4

“Jardinar cá dentro 
e lá fora”



Biblioteca 

Depois de todas as 

áreas criadas foi 

tempo das crianças 

usufruírem 

plenamente do 

Salão





➢ Janeiro - Janeiras (data a definir) 

➢ 21 de fevereiro - Cortejo de Carnaval

➢ 19 de março - Dia do Pai

➢ 20 de março - Dia da Agricultura

➢ 27 de março - Dia Mundial do Teatro

➢ 23 de abril - Dia Mundial do Livro

➢ 4 de maio - Dia da Mãe

➢ 1 de junho - Dia Mundial da Criança

➢ Encerramento das Atividades

17 de junho - Festa de Finalistas

18 e 19 - Apresentações

Viagem final de ano (data a definir)

➢ 17 de setembro – Início do Ano Letivo

➢ 11 de novembro – S. Martinho

➢ 17 de dezembro – Festa de Natal



➢ FESTA DE NATAL – Destacamos esta quadra porque foi um conjunto de emoções que quisemos dar às 

crianças. Neste ano de pandemia, o nosso foco para o Natal centrou-se apenas na CRIANÇA. Preparámos os espaços, 

repletos de imagens e símbolos de personagens que todas as crianças adoram “Mickey e Minnie”. A reação das 

crianças foi simplesmente “UAU!”. Foi um momento inesquecível.



“O mais importante é que 

a criança seja capaz de 

desenvolver as suas 

potencialidades, fortalecer 

a sua autonomia, 

resiliência, autocontrolo, 

criando condições 

favoráveis para que tenha 

sucesso na etapa 

seguinte. “

OCEPE 2016

Parcerias

Equipa de Saúde 
Escolar

UCC Vila Real 

Utad

Escola de 
Enfermagem

Câmara Municipal 
de Vila Real

Teatro Municipal 
de Vila Real

Parque Natural do 
Alvão

Escola Secundária 
Camilo Castelo 

Branco

PSP



Comunidade 
Educativa e 
Transições

Transições

horizontais

Do ambiente familiar 
para o contexto da 

organização 
educativa

Animação e Apoio à 
Família 

Transição e 
continuidade do 

processo de 
aprendizagem 

Passagem da 
creche para o jardim 

de infância

Passagem do jardim 
de infância para o 1º 

Ciclo

Transições 

verticais

Mudança de grupo

Mudança para outro 
estabelecimento 

educativo

OCEPE 2016



Educação Física

• A contribuição da 
atividade 
psicomotora no 
processo 
pedagógico é 
desenvolver a 
criança na sua 
globalidade, tendo 
em vista o aspeto 
motor, mental, 
psicológico, social, 
cultural e físico, 
auxiliando desta 
forma o processo  
natural de 
aprendizagem.

Iniciação de Inglês

• Conteúdos temáticos 
(adaptados a cada 
faixa etária):

• Formas de 
cumprimentar,

• Os números;

• As cores;

• A família;

• A escola;

• O corpo humano;

• Os animais;

• Diversas festividades. 

Educação Musical

• Promover a 
educação musical na 
fase da infância;

• Sensibilizar para a 
importância da 
música;

• Proporcionar um 
leque de vivências 
que favoreçam a 
imaginação. 

“O tempo das atividades de animação e Apoio à Família 

será marcado por um processo educativo informal, 

tratando-se de um tempo em que cada criança escolhe 

o que deseja fazer, não havendo a mesma preocupação 

com a necessidade de proporcionar aprendizagens 

estruturadas…”

Circular nº 17/DSCD/DEPEB/2007


