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1  
PROFESSORA COORDENADORA 
 

 

• Ilda Cunha (prof. Titular da turma – 4ºA) 
 
 

  
2 ÁREAS DE CONHECIMENTO 

 

Português 

Matemática 

Estudo do Meio 

Fórum Cívico 

Apoio ao Estudo 

Expressões Artísticas 
 
 
 
 

  
3 TEMAS 

 
 

• "Atividades de Expressões (jogos de sensibilização)"  

• "Histórias com Valores" 

• "Caixinhas dos afetos" 
 

  
4 PÚBLICO-ALVO 

 
 
O Projeto Crescer com Valor, Viver com Amor é dirigido aos alunos da turma 
do 4ºA, estendendo (nalgumas atividades) a todos os alunos da E.B.1 Nº1 do 
Feijó. 
 
 
 

  
5 JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 
 

A escola tem um papel fundamental na capacitação dos alunos ao nível do 

seu desenvolvimento pessoal e social. Este é um desafio que qualquer nível 

de ensino não pode descuidar se quiser construir cidadãos responsáveis, que 

para além de um saber cognitivo sejam detentores de um saber ser. O 

presente projeto tem como principal objetivo, o desenvolvimento da 

identidade, autonomia, boa convivência, criar valores, e um Ambiente 

favorável onde haja respeito pelo outro. Por fazer parte da minha turma, um 

aluno de baixa visão e uma aluna cega, é importante formar as crianças para 

uma convivência saudável, de aceitação e cooperação. 



Os valores e a afetividade potenciam o ser humano a revelar os seus 

sentimentos em relação aos outros seres. É graças à afetividade que as 

pessoas conseguem criar laços de amizade. 

O desenvolvimento de um indivíduo depende da sua capacidade intelectual 

mas também do meio ambiente que condiciona a sua evolução, permitindo ou 

impedindo o desenvolvimento de potencialidades. As dimensões biológicas e 

sociais complementam-se. 

E porque os laços criados pela afetividade não são apenas baseados em 

sentimentos mas também em valores, decoramos, com muito carinho, 

espaços que nos unem na nossa escola. 

 
 

 

6 OBJETIVOS 
 

 
6.1  
 
 
 
 
 
6.2 
 

 
Objetivos Gerais 

• Melhorar as práticas pedagógicas do agrupamento, que impliquem um 
papel ativo dos alunos. 

• Promover a articulação entre diferentes áreas curriculares. 
 
Objetivos do Projeto Educativo do Agrupamento 

• Desenvolver a articulação entre a sala de aula e outros espaços 
pedagógicos alternativos. 

• Estimular atitudes e comportamentos de valorização da cultura. 

• Aprofundar a ligação entre a escola, a comunidade educativa e o meio 
envolvente. 

 
 

6.3  
 

Objetivos Específicos 

 
Construir progressivamente a boa convivência, a tolerância, o respeito, 
construir limites, direitos e deveres; 

Promover momentos de confraternização, ressaltando a importância da 
preocupação pelos outros, da empatia (colocar-se no lugar dos outros); 

Promover a igualdade entre as pessoas; 

Desenvolver a autoestima e o respeito; 

Contribuir para a formação moral dos alunos; 

Intensificar o trabalho dos valores, consciente do papel social da escola, de 
modo que as atitudes visem ao bem-estar dos alunos; 

Aprenderem a respeitar e a escutar os outros; aprenderem a ser solidários, 
a ser tolerantes e a trabalhar em equipa; 

Proporcionar aos alunos condições para que eles juntamente com os 



professores reflitam sobre a necessidade de respeito entre todos através da 
aplicação dos direitos e deveres de cada um, formando valores éticos e 
morais; 

Favorecer uma aprendizagem realmente significativa na formação de seres 
humanos mais conscientemente participativos e responsáveis no convívio 
social; 

Estimular atitudes e comportamentos de respeito pelos outros, de 
responsabilidade de participação, de cidadania e de promoção da 
solidariedade. 

  
 

  
7 RESPONSABILIDADES DOS INTERVENIENTES NO PROJETO 

 
  

Alunos 

 

• Participar ativamente e com responsabilidade em todas as 
atividades do projeto. 

 
Encarregados de Educação 

 

• Apoiar os alunos em todas as fases do projeto. 
 

Professora coordenadora 

 

• Apresentar, divulgar, gerir e avaliar o projeto. 

• Definir os temas anuais e o plano de atividades. 

• Organizar, preparar, gerir e garantir a cumprimento de todas as 
atividades programadas. 

• Solicitar ao diretor do agrupamento os recursos necessários à 
execução do projeto. 

• Acompanhar os alunos em todas as fases do projeto. 

• Avaliar o trabalho realizado pelos alunos e a sua participação nas 
atividades. 

• Divulgar à comunidade educativa os resultados do projeto. 
 

Professores convidados (professores do grupo 930, Coordenadora 
de escola e Natália Pinto – Coordenadora das Bibliotecas 
Escolares 

 

• Elaborar documentos de apoio às atividades programadas. 

• Colaborar na organização, preparação e realização de todas as 
atividades programadas. 

• Acompanhar os alunos em todas as fases do projeto. 
 
 
 



Diretor do Agrupamento 

 

• Apoiar a execução do projeto através da disponibilização de 
recursos, humanos e materiais, do agrupamento. 

 
 
 

8 OBJETIVOS DE MELHORIA PARA 2019-2022 
 

 
 
 
 
 
 

 

• Incutir práticas de inclusão. 

• Estimular os alunos para estas mesmas práticas. 
 
 

9  
METODOLOGIA E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
 

 

      

9.1 Criação da “Caixinha dos Afetos”. Os 
alunos diariamente (ao final do dia) 
pintam um emoji onde retrata o seu 
estado emocional. O mesmo será 
colocado na Caixinha e far-se-á uma 
análise/debate semanal para se 
“discutirem” as situações apresentadas. 

setembro/ /outubro   

  
 
 

    

9.2 Elaboração e dinamização de um jogo 
de tabuleiro, do género “Jogo da 
Glória”. Será o “Jogo dos Sentimentos”. 
Este jogo poderá ser dinamizado nas 
horas de intervalo com outros alunos 
das várias turmas (caso seja possível, 
devido à pandemia). 
 

 novembro/dezembro   

  
 
 

    

9.3 Elaboração e dinamização da atividade 
“Criar Laços”. Os alunos do 4ºA, 
semanalmente irão “trabalhar” com 
uma turma, no sentido de ajudar numa 
atividade, pintura, contar uma 
história…Esta atividade só será 
possível, caso a pandemia o permita. 
Se não permitir, desenvolver-se-á na 
turma. 

 janeiro/abril   

  
 

    



 

*Todas estas atividades serão adaptadas em braille. 

ATIVIDADES RECURSOS MATERIAIS RECURSOS HUMANOS 

 
Realizadas na 
escola 

 

• Espaços (sala de aula, 
Biblioteca, recreio, outros); 

• Cartolinas, lápis de cor, 
tesouras, cola, caixas de 
cartão/plástico e outros 
objetos para elaborar os 
jogos; 

• Equipamento informático; 

• Fotocópias e impressões a 
preto e branco e a cores; 

• Máquina térmica; 

• Impressora de braille. 
 

 

• Professora coordenadora do projeto;  

• Professores convidados do projeto; 

• Professores das turmas; 

• Coordenadora de Escola; 

• Professores do Grupo 930; 

• Coordenadora da BE; 

• Assistentes operacionais (para apoio às 
atividades desenvolvidas). 
 

 

 

 

 
      
9.4 Leitura e exploração de histórias de 

sensibilização emocional/afetiva. 
 maio/junho   

      
9.5 Avaliação do projeto.  junho   

      
 Todas estas atividades são articuladas 

com os professores do grupo 930, com 
a Coordenadora de escola e com a prof 
Natália Pinto, coordenadora das 
Bibliotecas Escolares. 

    

      

 
10 

 
RECURSOS 
 

11 AVALIAÇÃO 
 

• Resultados da avaliação do trabalho desenvolvido com os alunos nas diferentes atividades; 

• Grau de satisfação dos alunos (obtido através da aplicação das tarefas planeadas). 
 

  
12 ASPETOS POSITIVOS 

 
Desenvolver a cooperação entre colegas da turma/escola. 
Estabelecer uma relação entre os alunos mais velhos e os mais novos. 
Proceder à Inclusão dos alunos baixa visão e cegos no nosso dia a dia escolar. 
 
CONSTRAGIMENTOS 
 
Um dos constrangimentos será fazer um esforço para que as atividades realizadas no âmbito do 
projeto não interfiram em demasia com as atividades letivas dos alunos e professores envolvidos, 
das restantes turmas da escola. Outro constrangimento será na dinamização de algumas atividades 
devido à pandemia. 



 

Nota: como este Projeto se irá desenvolver em 3 anos letivos, cada ano serão 

actualizadas as atividades do mesmo. 


