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Pré-requisitos (se aplicável): n.a. 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

a. Identificar as funções e os objetivos da ação pedagógica em contextos de Creche e de Educação Pré-

Escolar.  

b. Conhecer as características do ambiente educativo dos contextos de Creche e de Educação Pré-Escolar.  

c. Conhecer modalidades de interação entre a família e cada um dos dois contextos institucionais 

responsáveis pela educação das crianças.  

d. Utilizar metodologias de recolha informação para caracterizar as dinâmicas organizacionais, funcionais, 

relacionais e pedagógicas de cada um dos dois contextos responsáveis pela educação das crianças.   

e. Desenvolver atitudes de questionamento, reflexão crítica e fundamentação das situações práticas com 

crianças. 

f. Definir um projeto de intervenção pertinente face à realidade observada  

g- Demonstrar capacidade de intervenção nas atividades planeadas no projeto. 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
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i). A Creche -Objetivos e funções  

ii) A organização do ambiente educativo (espaço, tempo, atividades, recursos)  

 iii) A relação com as famílias  

 iv ) As situações educativas em contexto de creche  

 v) A Educação Pré-Escolar -Funções e objetivos  

 vi) Referentes curriculares orientadores da Educação Pré-Escolar  

 vii) Organização do ambiente educativo (espaço, tempo, atividades, materiais)  

viii) Planeamento integrado das ações a desenvolver; 

ix) Etapas na elaboração de um projeto de intervenção: conceção, planeamento, desenvolvimento e 

avaliação;  

x) Implementação do Projeto de Intervenção e processos de avaliação reguladora;  

xi) Divulgação do projeto de intervenção. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Conforme se verifica, comparando os pontos 4 e 5, existe uma evidente relação entre os objetivos 

enunciados e o roteiro de conteúdos definido para a creche e educação pré-escolar. Efetivamente, conforme 

se observa numa análise detalhada, os conteúdos operacionalizam o quadro de objetivos proposto.  

 
 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Para a operacionalização da UC o estudante deverá desenvolver competências ao nível dos pressupostos 

teóricos enunciados no roteiro de conteúdos, de acordo de metodologias ativas, e expositivas por parte do 

docente e de observação dos contextos de creche e de educação pré-escolar. Estes pressupostos permitirão 

o diagnóstico real da situação, a identificação das necessidades e do problema, no sentido de delinear o 

projeto de ação-intervenção. 
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A avaliação será contínua e incide, nas diferentes etapas de organização e desenvolvimento do projeto, 

desde a pesquisa bibliográfica até à sua apresentação. Em termos de produtos concretos o estudante terá 

de elaborar um projeto, implementar, redigir um relatório e apresentar. 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
 

As metodologias utilizadas, enunciadas no ponto anterior, parecem-nos adequadas e ajustadas ao quadro 

de objetivos referido. Efetivamente, para os objetivos com uma matriz mais teórica foram consideradas 

metodologias mais expositivas; enquanto, para os objetivos de operacionalização, decorrentes da 

elaboração e intervenção ao nível do Projeto foram delineadas metodologias mais ativas, alicerçadas na 

observação e nos pressupostos da elaboração/implementação do mesmo. 
 
 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será contínua e incide, nas diferentes etapas de organização e desenvolvimento do projeto, 

desde a pesquisa bibliográfica até à sua apresentação. Em termos de produtos concretos o estudante terá 

de elaborar um projeto, implementar, redigir um relatório e apresentar. 
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