
Unidade Curricular/Curricular Unit ECTS 

Orientações Pedagógicas em Creche/Pedagogical Guidelines in Daycare 3 
Objetivos de Aprendizagem e competências a desenvolver / Objectives of the curricular 

unit and competencies to be developed 

PT 

Esta unidade curricular, inserida na Área da Formação Educacional Geral, de cariz opcional 
tem como principal objetivo iniciar os estudantes no desenvolvimento de uma prática 
profissional reflexiva e de qualidade na educação dos 0 aos 3 anos. Pretende-se que os 
estudantes consigam: 

- Desenvolver um olhar reflexivo e crítico sobre indicadores de qualidade;

- Identificar perspetivas e linhas orientadoras na educação e cuidados para crianças
dos 0 aos 3 anos;

- Conhecer e avaliar o desenvolvimento da criança dos 0 aos 3 anos;

- Conhecer as diferentes tipologias e estruturas organizacionais de atendimento à 1ª
Infância;

- Conceber um relatório de observação e avaliação que descreva algum indicador de
qualidade baseado na análise da informação recolhida.

EN 

This curricular unit, inserted in the Area of General Educational Training, of an optional 
nature, mains to initiate students in the development of a reflective and quality professional 
practice in education from 0 to 3 years old. At the end of this curricular unit students must 
be able to: 

- Develop a reflective and critical perspective at quality indicators;

- Identify perspectives and guidelines in education and care for children from 0 to 3
years old;

- Know and evaluate the development of children from 0 to 3 years old;

- Know the different types and organizational structures of care for early childhood;

- Design an observation and evaluation report that describes some quality indicator
based on the analysis of the information collected.

Conteúdos programáticos / Syllabus 

PT 

Esta UC inclui os seguintes conteúdos programáticos que serão abordados de modo 
integrado e em articulação com diferentes UCs, nomeadamente com as que incluem a 
realização de estágio: 

Orientações pedagógicas para a primeira infância; 

Aprendizagem e desenvolvimento na primeira Infância; 

Educação e cuidados na primeira infância; 

Gestão do currículo; 

Legislação no contexto português; 

Qualidade na educação de infância – o ambiente e o processo educativo; 



Avaliação como elemento regulador e promotor da qualidade; 

Princípios para uma ética profissional. 

EN 

This curricular unit includes the following syllabus that will be addressed in an integrated 
way and in articulation with different curricular unit, namely those that include the 
placement of an internship: 

Pedagogical guidelines for early childhood; 

Curriculum management; 

Legislation in the Portuguese context; 

Early childhood education and care; 

Learning and development in early childhood; 

Quality in early childhood education - the environment and the educational process; 

Evaluation as a regulatory element and promoter of quality; 

Principles for professional ethics. 


