
PRÉ-ESCOLAR



A criança em idade pré-escolar, apesar de 
manifestar um comportamento essencialmente 
autocentrado, assume um forte desejo de se 
conhecer e uma genuína motivação para a 
ação, que a impele para a descoberta do mundo 
que a rodeia. Por isso, promovemos a criação 
de um clima de interações seguras, afetivas e 
democráticas, favorecendo talentos, possibil-
idades e os progressos de cada criança numa 
perspetiva de educação para a cidadania e de 
abertura ao transcendente.  

Decorre da Pedagogia do Coração, que nos 
é própria, desenvolver a autoestima e a auto-
confiança de cada criança, fazendo-a sentir-se 
acolhida e amada em todas as circunstâncias. 
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Atendemos simultaneamente ao seu desenvolvi-
mento afetivo, ao movimento e hábitos de controlo 
corporal, às manifestações da comunicação e da lingua-
gem, às normas elementares de convivência e relação 
social, assim como à descoberta das características 
físicas e sociais do meio. Por isso, na nossa ação educa-
tiva é tão importante o mundo dos afetos, dos valores, 
do estético e do imaginário.

Nesta etapa do desenvolvimento humano, o jogo, a 
brincadeira e o caráter lúdico da aprendizagem são uma 
constante de todo o processo, ao mesmo tempo que o 
prazer de aprender e de dominar determinadas com-
petências exige concentração, esforço e investimento 
pessoal. Na nossa ação educativa valorizamos as múlti-
plas linguagens e favorecemos o desenvolvimento das 
dimensões múltiplas da inteligência o que pressupõe 
a articulação das diferentes áreas do saber e uma real 
diferenciação pedagógica.  

Acreditamos que o Currículo em Educação Pré-Es-
colar deve ser constantemente ajustado aos interesses 
e necessidades das crianças, numa reconstrução e ade-
quação permanentes a um grupo em desenvolvimento 
e, por isso, em constante mudança relativamente às 
motivações, predisposições, necessidades e exigências. 

A equipa pedagógica traça objetivos gerais adequa-
dos às etapas de desenvolvimento e suficientemente 
flexíveis para que possam satisfazer as caraterísticas in-

dividuais,a diversidade de ritmos e estilos de aprendiza-
gem e outras necessidades diversificadas em contexto.  

Os conteúdos programáticos são estruturados em 
planos e projetos de acordo a Metodologia de Projeto. 
Estes, sempre que possível, são negociados entre a 
educadora e as crianças envolvidas, partem dos seus in-
teresses e dos conhecimentos anteriores, radicados nas 
suas vivências familiares e sociais e resultam em ações 
com impacto na comunidade Com esta metodologia, 
as crianças são chamadas a participar ativamente na 
planificação das suas aprendizagens, sendo dada a cada 
criança a oportunidade de ver os seus interesses alvo 
de “investigação”. As crianças procuram informação, 
aprofundam conhecimentos, contactam com a realida-
de. Em todo processo, são convidadas a tomar decisões, 
resolver problemas, tornando-se cada vez mais autóno-
mas na aquisição das suas aprendizagens. 

As atividades de Educação Física, Música e de Inglês, 
parte integrante do currículo que oferecemos no Pré-Es-
colar, são asseguradas por especialistas nas respetivas 
áreas do desenvolvimento, sempre em sintonia com a 
educadora do grupo. Com o intuito de privilegiar a pers-
pectiva globalizante da ação educativa, este trabalho de 
colaboração pressupõe uma planificação e uma avalia-
ção concertadas entre as educadoras e os professores 
especializados das diferentes atividades. Numa perspe-
tiva de atualização constante e de abertura à inovação, 
novas propostas têm surgido de forma a promover 
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novas experiências. As atividades relacionadas com a 
Formação Cristã,  Formação Humana, Interioridade, Ate-
lier de Artes Visuais, Literatura Infantil, Ciências, Robóti-
ca e dinâmicas de estimulação precoce  complementam 
e enriquecem o currículo. 

 
A avaliação no Pré-escolar é um processo contínuo, 

reflexivo e interativo, onde a observação direta e o 
registo assumem um papel preponderante. A partilha 
de informação com a família inclui contactos formais e 
informais, solicitados por qualquer dos intervenientes no 
processo educativo do aluno (família e educadores). A 
avaliação materializa-se numa ficha informativa, descri-
tiva, semestral onde são registados o desenvolvimento 
e os progressos da criança, bem como os incidentes ou 
comportamentos considerados significativos do ponto 
de vista da educadora.

 

Acreditamos no valor insubstituível da relação de 
confiança entre o Colégio e a Família, que se pretende 
constante, sólida e enriquecedora da prática pedagógica 
de cada um dos ambientes de aprendizagem (colégio 
e casa). Os pais são convidados a participar na vida 
escolar dos seus filhos através de reuniões (conjuntas 
e individuais, formais ou informais); partilha de infor-
mações acerca das experiências de vida, progressos e 
desenvolvimento; pedidos de colaboração por parte das 
crianças; pesquisa e recolha de informações em casa, 
visitas aos espaços educativos do colégio e intervenção 
direta no desenvolvimento dos projetos de sala e apoio 
a iniciativas conjuntas inovadoras.
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OFERTA EDUCATIVA

EDUCAÇÃO FÍSICA
Desenvolver a consciência corporal e a capacidade de 
usar o corpo na sua totalidade de forma eficaz e de 
controlar os movimentos, estabelecendo uma conexão 
entre a mente e o  corpo.

MÚSICA 
Desenvolver a capacidade de apreciar sons e ritmos e a 
sensibilidade para perceber as formas musicais e de as 
transformar.

INGLÊS  
Desenvolver a capacidade de aprender 
o idioma e usar a linguagem através da  
música, movimento e jogos.

LIVROS&CA  
Desenvolver a capacidade de descobrir o prazer da 
leitura e desenvolver a competência comunicativa 
e sensibilidade estética.

VAMOS À HORTA! 
Desenvolver a capacidade de comu-
nicar com a natureza, de estar em 
sintonia com o mundo natural das 
plantas e animais. Criar oportunida-
de de cuidar e interagir com o meio 
ambiente.



PEQUENOS CIENTISTAS 
Desenvolver a capacidade de compreender alguns con-
ceitos científicos elementares e pensar cientificamente 
a partir de situações do quotidiano.

ATELIER DE ARTES VISUAIS 
Desenvolver a capacidade de visualizar as ideias e de as 
representar de maneira gráfica, provocando a imaginação 
ativa, a sensibilidade à cor, à forma, ao espaço através de 
diferentes técnicas e materiais. 

DINÂMICAS DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
Desenvolver a capacidade de atenção e de 
memorização, ampliando a curiosidade, o 
vocabulário e a cultura geral. 
Desenvolver a coordenação motora, visual e 
espacial.
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INICIAÇÃO À ROBÓTICA E 
PROGRAMAÇÃO 
Desenvolver a capacidade de 
analisar problemas de uma ma-
neira lógica e de adquirir noções 
de  planeamento, direcionalidade 
e sequencialidade em ordem à 
resolução dos mesmos.

ÀS QUINTAS EU VOU! 
Desenvolver a capacidade de trabalhar e 
brincar bem com os outros, de se adaptar 
à mudança e de criar e manter boas rela-
ções, interagindo de forma eficaz.

INTERIORIDADE
Desenvolver a capacidade de compreen-
der os sentimentos e estados emocio-
nais pessoais, de melhor se conhecer a 
si próprio e aos outros e de abertura ao 
Transcendente, mediante experiências de 
silêncio, contemplação, encontro consigo 
mesmo, com outros e com a natureza.

ORAÇÃO DA MANHÃ
Despertar e desenvolver a relação com 
Jesus, reconhecendo de forma explícita, 
em cada dia, a Sua presença fiel na nossa 
vida. Agradecemos, louvamos e confia-
mos-Lhe o dia “como um amigo fala com 
outro amigo”. 
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ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES

JUDO
FUTEBOL

DANÇA
CRIATIVA YOGA

EXPRESSÃO
PLÁSTICA
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PARCERIAS



Rua Carlos Malheiro Dias, 197 / 4200-154 Porto 
Telefone: 225 073 710 
Telemóveis: 915 237 332 / 935 807 840 / 968 242 716 
Email: geral@colegioescravas.net
Sítio: www.colegioescravas.net


