
 
 

 

“PROFISSÕES – Educação Ambiental e Segurança” 

Projeto de articulação horizontal da Educação Pré-Escolar 

 

INTRODUÇÃO 

As crianças em idade pré-escolar apreendem o meio envolvente e estruturam o saber 

num “contexto de interação social em que desempenham um papel dinâmico” e num 

processo em que “se articulam as iniciativas das crianças e as propostas do educador” 

competindo ao educador criar um ambiente educativo propício ao desenvolvimento motor, 

social, emocional, cognitivo e linguístico - que decorre da interação entre a maturação 

biológica e as experiências proporcionadas pelo meio físico e social. 

Em 2017/2018 o projeto de articulação horizontal do DEPE reportava-se aos “cinco 

sentidos…e mais um” (aquele que surge do coração), em 2018/2019 abordámos as 

profissões estritamente relacionadas, com “os cinco sentidos – cozinheiro(a), 

músico/bailarino(a), pintores, jardineiros (“Os cinco sentidos- profissões”). No corrente ano 

letivo continuamos com as profissões – como o tema é muito vasto, debruçar-nos-emos 

sobre algumas profissões ligadas à educação ambiental e segurança, dado que, no momento 

atual, estes assuntos são de grande pertinência –“ Profissões – educação ambiental e 

segurança”, sua função e importância. As profissões a trabalhar são: 

 

PROFISSÕES FUNÇÕES ABORDAGEM 

Bombeiros Combate a incêndios; socorro às 
populações em situações de 
emergência; socorro e transportes 
de doentes e acidentados; 
colaboração com a Proteção Civil na 
prevenção e segurança e promoção 
de ações de formação cívica e 
prevenção 

 
Novembro  
Fevereiro/Março 

Guardas florestais e 
Vigilantes da Natureza 

Proteção e conservação da 
Natureza e do ambiente e zelar pelo 
cumprimento das Leis; acompanhar 
e orientar visitantes e zelar pela sua 
segurança; promoção da boa 
conservação de percursos, 
equipamentos e espaços florestais; 
recolha e registo de elementos 
relativos às plantas (flora), animais 
(fauna) à paisagem e a práticas e 
hábitos culturais (áreas protegidas); 
participar em ações de 
sensibilização ambiental  

Fevereiro/Março/Junho 

Agricultores e Pastores Aproveitamento de recursos 
naturais e desenvolvimento de 
práticas de controle e criação de 
fontes de alimentos 

Outubro/Março/Abril 

Ecologistas; Ambientalistas Estudo das condições de vida dos Fevereiro/Março/Junho 



 
 

seres vivos no seio da natureza e 
das relações entre eles e o seu 
habitat; avaliação da dimensão das 
alterações benéficas ou prejudiciais 
causadas pela ação humana; propor 
programar, acompanhar ações de 
preservação do meio ambiente e 
lutar pela sua defesa e proteção 

Meteorologistas Estudo dos fenómenos que ocorrem 
na atmosfera terrestre que permite 
fazer a previsão do tempo e a 
medição do calor, do frio, da 
intensidade da chuva, vento, 
tempestades,… 

Janeiro/Abril 

Forças de Segurança  Proteção e segurança de pessoas e 
bens garantindo a ordem pública e 
o cumprimento da lei; prevenção, 
combate ao crime e investigação 

Abril/Maio/junho 

Adquirir consciência ambiental é fundamental para a sustentabilidade, fazer 

descobertas, ter iniciativa, persistir nas tarefas, colaborar com os outros, expressar as suas 

opiniões e sentimentos, resolver problemas, desenvolver a criatividade e a curiosidade bem 

como o gosto por aprender são essenciais ao futuro e ao sucesso da aprendizagem.  

 
FINALIDADE 

Este projeto tem como finalidade favorecer a articulação horizontal do trabalho a 

desenvolver nos Jardins de Infância do Agrupamento no ano letivo de 2019/2020. 

Objetivos:- Promover aprendizagens integradas nas várias áreas e domínios de 

desenvolvimento, numa perspetiva holística; 

-Construir um ambiente educativo que dê resposta às necessidades de cada criança 

proporcionando a inclusão e a igualdade de oportunidades relativamente às condições de 

vida e aprendizagens futuras; 

-Contribuir para a consecução das metas do Projeto Educativo do Agrupamento 

Meta 1 - MELHORAR O SUCESSO EDUCATIVO (Fomentar a evolução das aprendizagens nos 

domínios da expressão e comunicação e da formação pessoal e social; promover a 

diversificação de respostas face às necessidades específicas dos alunos; promover a 

articulação entre os vários níveis de educação e ensino, visando garantir a 

interdisciplinaridade; 

Meta2 - MELHORAR O COMPORTAMENTO DOS ALUNOS (Melhorar o comportamento dos 

alunos dentro e fora da sala de aula; envolver os pais e encarregados de educação na 

tomada de conhecimento das regras e normas de funcionamento da escola; incentivar a 

participação dos alunos e dos pais e encarregados de educação nos órgãos do Agrupamento; 

fomentar a participação dos alunos em projetos de natureza cívica. 

Meta3 - ENVOLVER A COMUNIDADE EDUCATIVA NA VIDA DO AGRUPAMENTO  



 
 

Área de Formação Pessoal e Social 
 

É uma área transversal e está presente em todo o trabalho educativo que se realiza 

no Jardim de Infância; tem a ver com a forma como as crianças se relacionam consigo 

próprias, com os outros e com o mundo físico e social, construindo referências que lhes 

permitem tomar consciência da sua identidade, desenvolver a sua autonomia, compreender 

o que está certo e o que está errado, desenvolver atitudes, valores e disposições, respeitar a 

identidade dos outros e valorizar o património natural e cultural, constituindo-se como base 

de aprendizagens bem-sucedidas. As crianças vivem e aprendem os valores na ação conjunta 

e na relação com os outros. (OCEPE’s). 

 

Área de Expressão e Comunicação 

 

É uma área que abrange diversos domínios, nomeadamente Educação Física, 

Educação Artística, Linguagem Oral e Abordagem à Escrita e Matemática, uma vez que se 

considera que estes domínios estão relacionados entre si de forma intrínseca e são 

fundamentais para a criança comunicar, exprimindo as suas emoções, vivências e 

pensamentos, interagir com os outros e ser criativa, estruturar, representar e dar sentido ao 

mundo que a rodeia. É tida como uma área básica uma vez que incide em aspetos que 

permitem que as crianças se apropriem de instrumentos essenciais para o desenvolvimento 

e as aprendizagens em outras áreas e ao longo da vida. 

No domínio da Educação Física pretende-se, possibilitar o desenvolvimento da consciência e 

o domínio do seu corpo e do movimento; a descoberta das suas potencialidades, do prazer 

do movimento numa relação consigo própria, com o espaço, com os outros e com os objetos 

e também promover a autonomia, a independência, a capacidade para seguir regras, agir em 

conjunto e gerir a frustração e criar hábitos de vida saudável, por meio de jogos livres e/ou 

orientados (tradicionais ou não), de pares, de perseguição, de roda; sessões de movimento 

com recurso a diferentes tipos de locomoção, uso de aparelhos portáteis, de iniciativa das 

crianças (com ou sem recurso a materiais auxiliares), de equipa, e percursos/labirintos, 

correspondendo a uma diversidade de práticas a aplicar neste domínio. As situações de jogo 

são muito importantes para a aceitação da diferença, a entreajuda e a cooperação entre 

crianças, a resistência à frustração, a capacidade de atenção e cumprimento de instruções e 

regras. 

No domínio da Educação Artística que abrange diversas linguagens – Artes Visuais,  

Jogo Dramático, Música, Dança e Teatro-, que permitem enriquecer as possibilidades de 

expressão e comunicação das crianças, num processo educativo que deve incentivar o 

gradual conhecimento e apropriação de instrumentos e técnicas – manipular, transformar, 

criar, observar e comunicar- partindo do que já sabem e do seu prazer em explorar, tanto de 



 
 

forma espontânea como orientada; fomentar a criatividade e aceder à arte e cultura artística 

que integram este domínio.  

Data Objetivos Conteúdos/domínios Ações/estratégias Articulação 
Setembro/ 
Outubro 

 
-Integrar 
-se no grupo; 
-Adaptar-se à vida no 
Jardim de Infância; 
-Adquirir hábitos de 
higiene e de autonomia 
Desenvolver sentimentos 
 

À descoberta do JI e meio 
envolvente; 
Conhecimento do grupo e 
identificação individual; 
Normas e regras, 
Expressão livre; 
Higiene e autonomia 

Apresentação das 
crianças ao grupo 
Aplicação de uma 
rotina diária e 1ªs 
regras; espaço-sala; 
Conversas em grupo, 
jogos, canções, livros 
histórias, observação 
de imagens, desenho 
e plasticina/pastas, 
Auto-retrato; Coloração 
de imagens 

i)Reunião com os 
professores que recebam 
os alunos dos JI; 
Perfil do aluno que transita 
ao 1º ciclo (identificação 
pessoal, saber estar, saber 
fazer, saber ser); 
 

Outubro  -Interiorizar saberes e 
sensibilizar-se para 
hábitos de alimentação 
saudável   
- Adquirir regras de 
comportamento nos 
momentos das refeições 
 

Importância de uma 
alimentação diversificada e 
equilibrada, propriedades 
dos alimentos; 
Roda dos alimentos;  
  

Esclarecimento sobre 
alimentação saudável e 
elaboração de panfleto; 
Pesquisa e recorte de 
ilustrações 
 Feitura de ementa e 
actividade culinária, 
registos; Realização de 
trabalhos alusivos á 
roda dos alimentos; 
-Jogos temáticos 
quanto (nomes e 
propriedades dos 
alimentos; 
Identificação de sons, 
fonemas e palavras 
escritas, utilização de 
pictogramas 
Histórias, canções, 
rimas, poesias,…;   

 
PASSEzinho- nível1 (a 
desenvolver ao longo do 
ano)  

- Conhecer diferentes 
grupos de alimentos e 
sua utilidade; 
- Nomear, classificar e 
agrupar alimentos;  
-Desenvolver 
competências sensoriais;  
-Frutos de Outono 

Frutas e legumes, suas 
características; 
Desenvolvimento sensorial 
(cores, formas, texturas, 
odores e sabores); 
Contagens, formação de 
conjuntos, quantidades, 

Comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação 
  
Feira dos alimentos 
 
.Medida Ciência+ 
Sabores 
.Medida “Passo a Passo eu 
resolvo” 

Novembro -Saber observar, 
identificar e descrever as 
características da 
estação; 
-Compreender as 
alterações e fenómenos 
naturais 
-Aprender a relacionar e 
organizar o mundo físico 
e social; 
-Frutos secos 

Alterações e fenómenos da 
natureza, observação e 
identificação; 
Cores sabores e odores da 
estação; 
O estado do tempo; 
 
Sequência temporal; 
Valorização das tradições; 
S. Martinho 
 
 
 
 
 
 

Visitas ao exterior para 
observação da natureza 
e exploração do meio; 
registos 
Recolha de materiais 
naturais e realização de 
trabalhos;  
Histórias, poesias, 
canções, desenho, 
recortes 
-Exploração da lenda de 
São Martinho 
História  “Maria 
Castanha” 

 
 
Realização do magusto 
 
 
Medida Ciência+ 
Cores  

Novembro/Dez
embro 

- Desenvolver os sentidos 
e exprimir sensações; 
- Estimular a fantasia e a 
criatividade; 
-Apropriar-se dos meios 
de expressão e 
comunicação; 

 
Diálogos com as 
crianças sobre os 
direitos das crianças, 
-Conhecer e respeitar 
as diferenças  
História “Maria 
Castanha e Manuel 
Castanho”  

 
 
 
Pintura de T-shirts (equipa 
multidisciplinar do 
Município + CIM do Ave) 

Dezembro - Desenvolver o 
sentimento de ser 
solidário; 
- Valorizar afetos e 
potenciar ligações 
afectivas positivas; 

Compreensão do sentido 
do Natal 
“Desmaterialização” da 
quadra 
Sensibilização para 
diferenças culturais e/ou 

-Feitura da prendinha 
de Natal 
-Cartões de Natal 
- Canções  
 - Histórias relativas ao 
tema 

-“Vila Natal” 
-Festas de Natal/ 
Convívio musical de Natal 
Medida “Ler para escrever  
e aprender” 



 
 

-Adquirir noção de 
pertença a um grupo; 
-Progredir na aquisição 
do sentido estético; 

religiosas 
  

-Confeção de 
decorações 
Fichas de imagens 

Ao longo do 
ano 

-Adquirir competências 
instrumentais, sensoriais 
e manipulativas, 
-Tornar-se capaz de se 
expressar de múltiplas 
formas; 
- Adquirir conhecimentos 
no domínio da 
Matemática 
 

 Exploração e uso de 
diferentes materiais, 
técnicas, instrumentos 
e formas de expressão   
 
Realização/criação de 
jogos, percursos, fichas 
gráficas, construções, 
dobragens,   

 

Janeiro -Adquirir hábitos de 
relação social 
- Preservar a tradição e a 
cultura 
- Integrar-se na 
comunidade 

 Canção relativas aos 
Reis 

 

Janeiro/ 
Fevereiro 

Saber observar, 
identificar e descrever as 
características da 
estação; 
Adquirir e aumentar a 
curiosidade e o desejo de 
saber e compreender; 
-Compreender as 
alterações e fenómenos 
naturais 
-Aprender a relacionar e 
organizar o mundo físico 
e social 
-Progredir nas 
competências de 
percepção sensorial 
 

O Inverno 
Alterações e fenómenos da 
natureza, observação e 
identificação; 
Cores sabores e odores da 
estação; 
O estado do tempo e 
fenómenos atmosféricos; 
Eventos sazonais; 
Sequência temporal; 
Valorização das tradições; 
Vestuário de Inverno 
 
 

Visitas ao exterior para 
observação da natureza 
e exploração do meio; 
registos 
Realização de trabalhos 
relativos ao Inverno;  
Histórias, poesias, 
canções, desenho, 
recortes 
Bonecos de neve 
As formas e tamanhos 

 
 
Medidas do PAE 
 
Início da escovagem de 
dentes – projeto PES 

 
Fevereiro 

-Desenvolver relações 
interpessoais, 
-Sensibilizar-se para os 
valores de respeito, 
aceitação da diferença, 
tolerância e amizade 
-Progredir nas 
competências de 
percepção sensorial; 
- Viver a tradição e a 
interculturalidade de 
forma lúdica; 
- Conhecer símbolos 
associados 
- Estimular a imaginação, 
a fantasia e o sentido de 
humor 
- Integrar-se na 
comunidade 
 

 
Os animais e seus abrigos 
 
 
Desenvolver o tema 
“Profissões – ambiente e 
segurança”  
 
 
- Abordagem do tema 
“Alvão 
 
 

 
Histórias de amizade, 
companheirismo e 
amor 
Poesias temáticas 
Danças a pares 
 
Confeção de adereços 
relativos ao carnaval 
 
 
 

 
Dia dos Afetos/Dia dos 
Namorados – projeto PES 
 
 
 
Cortejo de Carnaval 

 
Março 

- Valorizar afectos e 
potenciar situações 
afectivas positivas; 
-Adquirir noção de família 
e uma identidade 
equilibrada. 
- Reconhecer profissões 

Profissões dos pais das 
crianças  
 
 
  

Confeção da Prendinha 
do dia do Pai 
Canções, poesias e 
histórias alusivas ao 
tema 

 
Medidas do PAE 

Março -Adquirir hábitos de Dia mundial da árvore e da Visitas ao exterior para Ciência+ - tosse colorida 



 
 

 

 

 

atenção e respeito pela 
natureza, 
-Reconhecer, Identificar e 
comparar algumas 
espécies vegetais e 
animais; 
Consciencializar-se para a 
importância da floresta e 
os riscos que a ameaçam 
 

Floresta 
 
Exploração do tema 
Profissões – ambiente e 
segurança 

observação da natureza 
e exploração do meio; 
registos 
Realização de trabalhos 
Histórias, poesias, 
canções, desenho, 
recortes 
As formas e tamanhos 

 
 
Visita à Resinorte 

 
Abril 

Adquirir sensibilidade 
ambiental; 
-Adquirir noções básicas 
de sustentabilidade 
-Adquirir 
comportamentos 
adequados às situações 

Utilidade e importância da 
água;  
Onde encontrar água; 
Ciclo da água; 
Como economizar água; 
Fenómenos atmosféricos 
 
 

Indagar o que as 
crianças sabem sobre a 
água e recolha das suas 
opiniões; 
Observação de imagens 
relativas ao tema; 
Registo gráfico e 
elaboração de 
trabalhos; canções, 
poemas,… 
Experiências com água 
 

Trabalho experimental 
conjunto e registos de 
observação;  
Partilha de conhecimentos 
e trabalho colaborativo 
 
 
O ar ocupa espaço 

Março/Abril e 
Maio 

-Saber observar, 
identificar e descrever as 
características da 
estação; 
-Compreender as 
alterações e fenómenos 
naturais 
-Aprender a relacionar e 
organizar o mundo físico 
e social 

Alterações e fenómenos da 
natureza, observação e 
identificação; 
Cores sabores e odores da 
estação; 
O estado do tempo; 
As culturas da primavera; 
Eventos sazonais; 
Sequência temporal 

Visitas ao exterior para 
observação da natureza 
e exploração do meio; 
registos 
Realização de trabalhos 
relativos à Primavera;  
Histórias, poesias, 
canções, desenho, 
recortes 
As formas e tamanhos 

 
Experiências de 
germinação 
 
 
 
Experiências Borbulhantes 

 
Junho 

-Sensibilizar-se para 
valores de respeito pelo 
outro e aceitação das 
diferenças; 
-Sensibilizar-se para os 
seus direitos e deveres; 
-Vivenciar momentos de 
alegria e convívio 

 
 

  
Comemoração do Dia 
Mundial da Criança 
 

-Adquirir hábitos de 
atenção e respeito pela 
natureza, 
-Interiorizar saberes 
básicos importantes para 
a preservação do 
ambiente 
- Adquirir gosto pelas 
Ciências Experimentais  
-Contactar com meios e 
realidades diferentes da 
sua  
 

Condições de vida dos seres 
vivos relações entre eles e 
o seu habitat;  
A ação humana e 
consequências para a 
Natureza e a vida no 
planeta Terra sua defesa e 
proteção 

Visitas ao exterior para 
observação da natureza 
e exploração do meio; 
registos 
Realização de trabalhos 
Histórias e canções 

 
Dia Mundial do Ambiente 
 
 
 
 
 
Visita ao centro da Ciência 
Viva- Guimarães 

Ao longo do 
ano 

- Desenvolver o gosto 
pela leitura e a escrita 
- Desenvolver e 
aperfeiçoar a linguagem 
oral e a expressão 
- Adquirir vocabulário 
básico ao nível da 
compreensão oral 

  Medida “ LER para 
Escrever e Comunicar” 


