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Creche/Berçário (dos 3 meses até aquisição da marcha) 

 

 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PESSOALDESENVOLVIMENTO SOCIAL E PESSOALDESENVOLVIMENTO SOCIAL E PESSOALDESENVOLVIMENTO SOCIAL E PESSOAL::::    
    

• Cuidados pessoais:Cuidados pessoais:Cuidados pessoais:Cuidados pessoais: Adaptação progressiva das necessidades básicas diárias 

/ rotinas (higiene/sono/alimentação); 

• Socialização Socialização Socialização Socialização : Entre os pares e adultos, através do contacto afectivo; 
brincar em frente ao espelho, estimulando a identificação de si próprio e dos 
outros, visualizar livros sobre o corpo humano e o dos animais, partilhar 
brinquedos; 
- Explorar diferentes espaços e brinquedos; 
 

• Interação com os pais/comunidade Educativa: Interação com os pais/comunidade Educativa: Interação com os pais/comunidade Educativa: Interação com os pais/comunidade Educativa:  Descobrir e explorar em 

conjunto com os pais, canções, lengalengas e ditos populares, que se 

diziam/cantavam antigamente aos bebés;                                                             

- Brincadeiras, brinquedos e  jogos tradicionais relacionadas com os bebés;   

- Celebrar datas festivas significativas ;    

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO MOTORDESENVOLVIMENTO MOTORDESENVOLVIMENTO MOTORDESENVOLVIMENTO MOTOR    

• Motricidade Ampla:Motricidade Ampla:Motricidade Ampla:Motricidade Ampla: Psicomotricidade, sessões de relaxamento 

corporal, sentar, rastejar, gatinhar, rebolar, dar os primeiros 

passos, manter o equilíbrio, trabalhar a coordenação dos 

movimentos corporais; 

• Motricidade FinaMotricidade FinaMotricidade FinaMotricidade Fina:::: Apanhar, agarrar, atirar e explorar 

brinquedos, agarrar os brinquedos com a mão toda, levar o 

brinquedo à boca, segurar objectos tentando fazer a pinça, 

colocar e retirar brinquedos de dentro de uma caixa, jogos de 

encaixe e empilhamento, saber pegar em lápis de cor; 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVODESENVOLVIMENTO COGNITIVODESENVOLVIMENTO COGNITIVODESENVOLVIMENTO COGNITIVO    

• Linguagem oral e escrita:Linguagem oral e escrita:Linguagem oral e escrita:Linguagem oral e escrita: 
- Palrar, imitar sons, o choro, a respiração e sucção, historias,  
brincar com fantoches, lengalengas, onomatopeias, explorar 
imagens… 
 

• Lógica matemática:Lógica matemática:Lógica matemática:Lógica matemática: 
- Fazer jogos de encaixe e empilhamento, colocar e retirar 
objetos, fazer sequências livres de brinquedos. 
 
Científico: Científico: Científico: Científico: Observar o meio envolvente trabalhar explorar sons e 
características simples de alguns animais; 

 

PENSAMENTO CRIATIVOPENSAMENTO CRIATIVOPENSAMENTO CRIATIVOPENSAMENTO CRIATIVO    

• Expressão Musical:Expressão Musical:Expressão Musical:Expressão Musical:- Apreciar ouvir música, canções e cantilenas 

tradicionais Vila Real, jogos musicais, explorar diferentes sons e 

instrumentos musicais;        

• Expressão Dramática:Expressão Dramática:Expressão Dramática:Expressão Dramática: Mimar canções, jogos de imitação, 

brincadeiras com o espelho, dramatizações com fantoches, 

sombras entre outros; 

• Expressão Plástica:Expressão Plástica:Expressão Plástica:Expressão Plástica: Digitinta, carimbagem de mãos e pés, 

carimbagem com frutos/ legumes, manusear pastas comestíveis, 

garatujar, amarrotar papéis; 

Projeto Educativo: Projeto Educativo: Projeto Educativo: Projeto Educativo: “A nossa História…A nossa Escola”“A nossa História…A nossa Escola”“A nossa História…A nossa Escola”“A nossa História…A nossa Escola”    

Projeto PedagógicoProjeto PedagógicoProjeto PedagógicoProjeto Pedagógico: “Passo a Passo…vou crescendo e descobrindo “: “Passo a Passo…vou crescendo e descobrindo “: “Passo a Passo…vou crescendo e descobrindo “: “Passo a Passo…vou crescendo e descobrindo “ 


