
 

A Educação Pré-Escolar é considerada como “a 
primeira etapa da educação básica no processo 
de educação ao longo da vida”.  
 
O trabalho profissional com crianças em idade de 
jardim-de-infância assenta nos seguintes princípios 
educativos:  
 
√ Desenvolvimento e aprendizagem como vertentes indissociáveis no 
processo de evolução da criança. 
√ Reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo 
educativo. 
√ Exigência de resposta a todas as crianças.  
√ Construção articulada do saber. 
 
A intencionalidade educativa do Educador baseia-se nas Orientações 
Curriculares para a Educação Pré-Escolar e recai no desenvolvimento de 
aprendizagens integradoras, promotoras das diferentes áreas de 
conteúdo: 

 

▪ Área da Formação Pessoal e Social 
▪ Área da Expressão e comunicação 
▪ Domínio da Educação Física 
▪ Domínio da Educação Artística 
   ▪ Subdomínio das Artes Visuais 
   ▪ Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro 
   ▪ Subdomínio da Música 
   ▪ Subdomínio da Dança 
▪ Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
▪ Domínio da Matemática 

▪ Área do Conhecimento do Mundo 
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   Ano Letivo 2022/2023 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

Enquadramento Geral da Educação Pré-
Escolar 



 
1. O material obrigatório de que a criança deve ser portadora é o 
seguinte: bibe com padrão xadrez azul e branco e chapéu tipo panamá 
de cor azul, devidamente identificados (Cap. ANEXOS, Artgº 5º, ponto 1, 
RIA). 
2. Assiste aos encarregados de educação (OCEPE) o papel de poderem 
contribuir para a construção de referências, que permitam aos seus 
educandos tomarem consciência do que é o respeito pelos outros, no 
que respeita ao horário de funcionamento (Cap. ANEXOS, Artgº 3º, 
RIA). 
3. Sempre que a criança tenha necessidade de faltar, tal facto deve 
ser comunicado ao educador de infância (Cap. ANEXOS, Artgº 4º, RIA). 
4. Quando a criança estiver com febre os encarregados de educação são 
contactados, para conhecimento da situação febril (Cap. ANEXOS, Artgº 
4º, ponto 4, RIA). 
5. O regresso da criança, na sequência de doença contagiosa, só poderá 
realizar-se desde que a mesma seja portadora de declaração médica 
atestando que a criança se encontra em condições de frequentar o Jardim 
de Infância (Cap. ANEXOS, Artgº 4º, ponto 5, RIA). 
6. Se a criança necessitar de tomar um medicamento no horário de 
frequência do Jardim de Infância, o encarregado de educação deverá 
comunicar ao docente por escrito, a dose e o horário de administração do 
mesmo, acompanhada de cópia de prescrição médica (Cap. ANEXOS, Artgº 
4º, ponto 2, RIA). 
7. Em situação alguma, a criança deve ser portadora do medicamento, 
devendo este sempre ser entregue ao adulto que a receciona (Cap. 
ANEXOS, Artgº 4º, ponto 3, RIA). 
8. Em situação de parasitose, o Encarregado de Educação será 
informado pelo educador titular de grupo, a fim de proceder ao 
tratamento, de acordo com as normas da Direção Geral de Saúde (Cap. 
ANEXOS, Artgº 4º, ponto 6, RIA). 

 

1. É necessário trazer 1 saco de pano com uma muda de roupa, 
devidamente identificados, permanecendo este, sempre na sala. 

2. Na mochila colocar 1 garrafa de água, devidamente identificada. 
3. O Agrupamento não se responsabiliza pelo desaparecimento/danos 

de objetos e/ou brinquedos trazidos de casa pela criança, 
independentemente da sua natureza ou valor (Cap. ANEXOS, Artgº 
5º, ponto 2, RIA). 

 

CALENDÁRIO ESCOLAR 2022-2023 
 

Semestres Início Termo 

1º 15/09/22 27/01/23 

2º 06/02/23 30/06/23 

 
 

INTERRUPÇÕES LETIVAS 
Interrupções  Início Termo 

1º momento/ intercalares 14/11/22 16/11/22 

2º momento/natal 
21/12/22 02/01/23 

3º momento/fim de semestre 
30/01/23 03/02/23 

4º momento/carnaval 
20/02/23 21/02/23 

5º momento/páscoa/intercalares 
04/04/23 14/04/23 

 

 

 

Informações sobre o Regulamento Interno 
do Agrupamento 

 

 

Informações sobre o Funcionamento da 
Sala 

 


