Escola Básica e Secundária Alfredo da Silva
CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE APOIO À INFÂNCIA – Turma G
Técnica Pedagógica e Intervenção Educativa (TPIE) - 10º ano G
Ano letivo 2020-2021
Lecionar 140 tempos

PLANIFICAÇÃO
Conteúdos

Tempos (50 minutos)

Módulo I - A Realidade Educativa Portuguesa
- Evolução histórica da educação de infância em Portugal
- Funcionamento das diversas redes de jardins de infância
- Dados estatísticos sobre educação pré-escolar
- A educação pré-escolar no quadro da reforma educativa
- Princípios e objetivos pedagógicos enunciados na lei Quadro
da Educação Pré Escolar
- Fundamentos e Organização das orientações curriculares.
- Organizações das Nações Unidas de apoio à criança.

35 tempos
1º Período

Módulo 2– Contexto e Intervenientes no ato educativo.
- Conceito de educação pré-escolar
- A quem se destina a educação pré-escolar
- O valor da educação pré-escolar
- As diversas formas de atendimento: a criança na creche; no
jardim de infância; no hospital; a integração da criança
deficiente; no internato; na rua; no ATL.
- Os principais agentes educativos: a criança, a família, a
comunidade, o educador.
- O papel do educador como agente educativo e seu perfil
psicopedagógico.
- A interação jardim de infância/família-comunidade.

15 tempos
1º Período

20 tempos
2º Período

Conteúdos

Tempos (50 minutos)

Módulo 3 – Modelos Curriculares e áreas de conteúdo de
educação pré-escolar

– Modelos Curriculares: definição, origem.
- Os paradigmas: Behavoristas, Sócio-maturacionistas,
cognitivo-desenvolvimentistas; principais teorizadores.
- Áreas de Conteúdo – formação pessoal e social; expressão e
comunicação; conhecimento do mundo.

27 tempos
2º Período
8 tempos
3º Período

Módulo 4 – Projeto Educativo e Projeto Curricular de turma
Projeto Educativo
- Caracterização do contexto da ação educativa
- Identificação dos problemas educativos
- Definição de prioridades e campos de atuação
- Objetivos Gerais do estabelecimento de ensino
- Estrutura Organizacional
Projeto Curricular de Turma
- Caracterização da turma e dos alunos
- Identificação de problemas e definição de prioridades
- Planificação das atividades letivas
-Planificação das atividades não letivas

35 tempos
3º Período

Inicialmente estavam previstos 165 tempos, e 5 tempos por semana. Com a alteração
para 4 Tempos por semana, a planificação só comtempla 140 tempos, transitando os
restantes para o próximo ano.

Professora
Maria José Costa

