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Objetivo Geral 
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1. Resposta educativa em jardim de infância (EPE): 
Identificar a organização e os fundamentos do 
currículo na educação pré-escolar em Portugal. 

 
 
 

 



Educação Pré-escolar (EPE) 
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Pontos de partida 
legais 

Lei Quadro da 
Educação Pré-escolar 

Orientações 
Curriculares 

Lei de bases do 
sistema Educativo 

Lei 46/86 

Lei 
5/97 

Despacho 
5520/97 



EPE 
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Pontos de partida 
organizativos 

Creche Jardins de 
Infância 

Educação de 
Infância /EPE (?) 

0 a 3 anos 
Instituições 
privadas e 

particulares 

3 a 6 anos  
Instituições 

tuteladas pelo 
ME + privadas e 

particulares 



EPE 
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EPE - Objetivos 
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a. Promover o desenvolvimento 
pessoal e social da criança com 
base em experiências de vida 

democrática, numa perspetiva de 
educação para a cidadania 

b. Fomentar a inserção da criança 
em grupos sociais diversos, no 
respeito pela pluralidade das 

culturas, favorecendo uma 
progressiva  consciência do seu 

papel como membro da 
sociedade 

c. Contribuir para a igualdade de 
oportunidades no acesso à escola 
e para o sucesso da aprendizagem 

d. Estimular o desenvolvimento 
global de cada criança, no 

respeito pelas suas características 
individuais, incutindo 

comportamentos que favoreçam 
aprendizagens significativas e 

diversificadas 

e. Desenvolver a expressão e a 
comunicação através da utilização 

de linguagens múltiplas como 
meios de relação, de informação, 

de sensibilização estética e de 
compreensão do mundo 

f. Despertar a curiosidade e o 
pensamento crítico 

g. Proporcionar a cada criança 
condições de bem-estar e de 

segurança, designadamente no 
âmbito da saúde individual e 

coletiva 

h. Proceder à despistagem de 
inadaptações, deficiências e 
precocidades, promovendo a 

melhor orientação e 
encaminhamento da criança 

i. Incentivar a participação das 
famílias no processo educativo e 
estabelecer relações de efetiva 

colaboração com a comunidade. 



EPE  
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Ideia de currículo que preside: conjunto de atividades 
planeadas ou não, estruturadas e suportadas nas OCEPE e 
que permitem o desenvolvimento e a aprendizagem da 
criança bem como o seu bem estar (Marchão, 2012, p. 38) 

Ideia de planeamento: flexível, aberto, integrador e 
participado/partilhado  (educadora e crianças). Em projeto 
que se organiza e desenvolve tendo como pano de fundo os 
intervenientes e as suas experiências e o universo social e 
cultural em que vivem 
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OCEPE 
Observar, planear, agir, avaliar, comunicar, articular 

Não são um programa 

Assentam em princípios 
socioconstrutivistas 

Organização do ambiente 
educativo: perspetiva sistémica, 

ecológica, organização do 
grupo, do espaço e do tempo, 

organização institucional, 
relação com pais e outros 

parceiros 

São abrangentes, 
latas, fundamentam 

várias opções 
curriculares 

Continuidade educativa 
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Todas as crianças 
têm direito a uma 

resposta, a ser 
incluídas no 

grupo, através de 
processos 

diferenciados  

4 

O saber, as 
aprendizagens 

constroem-se de 
forma articulada 

através de 
abordagens 

globalizadas e 
integradas 

2 
A criança é 
sujeito do 
processo 

educativo e, por 
isso, todo o 

processo 
curricular deve 

valorizar e partir 
dos saberes das 

crianças 

2 
Desenvolvimento 
e a aprendizagem 

da criança são 
vertentes 

indissociáveis 

1 

Princípios presentes nas OCEPE e a observar na ação 
educativa (ME, 1997) 
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Criança 

Formação 
Pessoal 

e  
Social 

Conhecimento 
do  

Mundo 

Expressão 
e  

Comunicação 
 

Formação pessoal e social, 
cidadania 

Expressões, 
linguagem 

oral e 
abordagem 

à escrita, 
Matemática 

Ciências, 
História, 

Geografia 

OCEPE: 
Áreas de 
conteúdo 
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As áreas de conteúdo , na dinâmica curricular, devem afirmar-se de forma interligada, integrada, 
transversal, contextualizada (na instituição e no meio envolvente, ou comunidade) e afirmando a 
curiosidade natural da criança bem como o seu espírito crítico e a competência para aprender a 
aprender. Este desenvolvimento e esta aprendizagem fazem-se a partir de ‘conteúdos e 
experiências com valor sociocultural e das relações com os outros (Marchão, 2012). 

As áreas de conteúdo identificadas são “âmbitos de saber, com uma estrutura própria e com 
pertinência sócio-cultural, que incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas 
conhecimentos, mas também atitudes e saber-fazer” (ME, 1997, p.47).  

As áreas de conteúdo  são consideradas como mais do que áreas de atividades que devem partir 
do nível de desenvolvimento da criança, da sua atividade espontânea e lúdica, permitindo que a 
criança se relacione, pense, compreenda, criando, explorando e transformando-se através de 
ações e oportunidades cada vez mais complexas. 

O sentido globalizante, articulado e integrado deverá ser afirmado no planeamento feito pelo 
educador, devendo este articular a abordagem das diferentes áreas “de modo a que se integrem 
num processo flexível de aprendizagem que corresponda às suas intenções e objectivos 
educativos e que tenha sentido para a criança” (ME, 1997, p.50). 
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desenvolvimento da identidade, a educação multicultural, a educação estética e a 
educação para a cidadania 

participação democrática na vida do grupo  

Independência, autonomia, partilha do poder  

FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

Área transversal e integradora e que radica na ideia de “que o ser humano se constrói em interacção social, 
sendo influenciado e influenciando o meio que o rodeia” (ME, 1997, p. ). Educação para os valores 
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O domínio da Matemática, que salienta que “as crianças vão espontaneamente construindo noções Matemáticas a partir 
das vivências do dia a dia” (ME, op. cit., p.73).  

No domínio da linguagem oral e abordagem à escrita, importa situar a abordagem à escrita numa perspetiva de literacia 
“enquanto competência global para a leitura no sentido da interpretação e tratamento da informação” (ME, op. cit., p.66), 
a emergência do próprio processo de escrita e a transversalidade da Língua Portuguesa. 

Domínio das expressões, motora (motricidade global, motricidade fina, jogos de movimento), dramática (jogo simbólico, 
jogo dramático), plástica (meio de representação e comunicação, expressão tridimensional, acesso à arte e à cultura), e 
musical (escutar, cantar, dançar e tocar) complementam-se mutuamente e objetivam-se na necessidade da criança utilizar 
e experimentar o seu corpo em diferentes situações de comunicação e de estética. 

Inclui diferentes domínios, intimamente relacionados, e que favorecem a aquisição e aprendizagem de “códigos que são 
meios de relação com os outros, de recolha de informação e de sensibilização estética (…)” (ME, 1997, p.56).  

EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO 

área básica de conteúdos “porque incide sobre aspectos essenciais do desenvolvimento e da aprendizagem e 
engloba instrumentos fundamentais para a criança continuar a aprender ao longo da vida” (ME, op.cit., p.56).  
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Mais do que dominar conteúdos científicos, importa a relação com diferentes domínios científicos e 
o despertar da curiosidade e o desejo de aprender sobre as coisas 

Favorecendo a capacidade de observar, de experimentar bem como a curiosidade de saber e a 
atitude crítica, “o tratamento da área do Conhecimento do Mundo não visa promover um saber 
enciclopédico, mas proporcionar aprendizagens pertinentes com significado para as crianças que 
podem não estar obrigatoriamente relacionadas com a experiência imediata” (ME, op.cit., p.85). 

CONHECIMENTO DO MUNDO  

enraíza-se na curiosidade natural da criança e no seu desejo de saber e compreender porquê. São saberes sobre o mundo, 
sensibilizando para as ciências (história, sociologia, geografia, física, química, biologia…) através do rigor científico, de 
diferentes materiais e recursos, da utilização do método científico – observação, registos, construção de conceitos 



Materiais de apoio disponibilizados pelo ME – apoio à 
construção e gestão curricular 

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1997/02/034a00/06700673.P
DF - lei quadro 
http://www.dgidc.min-
edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=24  - OCEPE 
http://www.dgidc.min-
edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=25  - despacho 
sobre a gestão do currículo na EPE 
http://www.dgidc.min-
edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=3 despacho 
sobre a avaliação na EPE 
http://www.dgidc.min-
edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=20 – brochura 
trabalho projeto 
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https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1997/02/034a00/06700673.PDF
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/1997/02/034a00/06700673.PDF
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=24
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=24
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=25
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=25
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=3
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=3
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=20
http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaoinfancia/index.php?s=directorio&pid=20


Materiais de apoio disponibilizados pelo ME – 
apoio à construção e gestão curricular 

• http://sibme.sec-
geral.mec.pt/ipac20/ipac.jsp?session=&profile
=dgidc-
bd&menu=tab22&aspect=subtab95&npp=20
&ipp=20&spp=20&index=.GW&limitbox_1=LO
C01+%3D+DGIDC&limitbox_2=COL01+%3D+0
407&limitbox_4=ITP01+%3D+AV&term=*  - 
biblioteca digital EPE 
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http://sibme.sec-geral.mec.pt/ipac20/ipac.jsp?session=&profile=dgidc-bd&menu=tab22&aspect=subtab95&npp=20&ipp=20&spp=20&index=.GW&limitbox_1=LOC01+%3D+DGIDC&limitbox_2=COL01+%3D+0407&limitbox_4=ITP01+%3D+AV&term=*
http://sibme.sec-geral.mec.pt/ipac20/ipac.jsp?session=&profile=dgidc-bd&menu=tab22&aspect=subtab95&npp=20&ipp=20&spp=20&index=.GW&limitbox_1=LOC01+%3D+DGIDC&limitbox_2=COL01+%3D+0407&limitbox_4=ITP01+%3D+AV&term=*
http://sibme.sec-geral.mec.pt/ipac20/ipac.jsp?session=&profile=dgidc-bd&menu=tab22&aspect=subtab95&npp=20&ipp=20&spp=20&index=.GW&limitbox_1=LOC01+%3D+DGIDC&limitbox_2=COL01+%3D+0407&limitbox_4=ITP01+%3D+AV&term=*
http://sibme.sec-geral.mec.pt/ipac20/ipac.jsp?session=&profile=dgidc-bd&menu=tab22&aspect=subtab95&npp=20&ipp=20&spp=20&index=.GW&limitbox_1=LOC01+%3D+DGIDC&limitbox_2=COL01+%3D+0407&limitbox_4=ITP01+%3D+AV&term=*
http://sibme.sec-geral.mec.pt/ipac20/ipac.jsp?session=&profile=dgidc-bd&menu=tab22&aspect=subtab95&npp=20&ipp=20&spp=20&index=.GW&limitbox_1=LOC01+%3D+DGIDC&limitbox_2=COL01+%3D+0407&limitbox_4=ITP01+%3D+AV&term=*
http://sibme.sec-geral.mec.pt/ipac20/ipac.jsp?session=&profile=dgidc-bd&menu=tab22&aspect=subtab95&npp=20&ipp=20&spp=20&index=.GW&limitbox_1=LOC01+%3D+DGIDC&limitbox_2=COL01+%3D+0407&limitbox_4=ITP01+%3D+AV&term=*
http://sibme.sec-geral.mec.pt/ipac20/ipac.jsp?session=&profile=dgidc-bd&menu=tab22&aspect=subtab95&npp=20&ipp=20&spp=20&index=.GW&limitbox_1=LOC01+%3D+DGIDC&limitbox_2=COL01+%3D+0407&limitbox_4=ITP01+%3D+AV&term=*
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