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O nosso Modelo Pedagógico assenta em três pilares distintos e complementares:

No Jardim de Infância do Valsassina fomentamos um desenvolvimento pessoal 
e emocional que valoriza o respeito pela identidade individual e o reconhecimento 

e aceitação das diferenças que caracterizam as nossas crianças.

Educação 
Emocional 

Educação 
pela Arte 

Educação 
para a Ciência



Educação Emocional
Aprender a ser para aprender a fazer



A educação emocional é uma forma de 
aprender a interagir com os outros, a gerir 
adversidades e a relacionar-se com o mundo. 
É um processo complementar à aquisição de 
conhecimentos que permite um maior controlo 
sobre os impulsos, ajudando a criança a ser 
menos agressiva e mais sociável. 

Os mecanismos de gestão emocional e de estimulação 
das várias competências sócio-emocionais, proporcionam 
aprendizagens significativas para o desenvolvimento 
integral da criança. Aprender a lidar melhor com as emoções 
e com as dos outros permite uma maior segurança afetiva 
e um equilíbrio interior indispensáveis à realização pessoal.

No Jardim de Infância ajudamos as nossas crianças a 
“conhecer-se a si próprias” e a gerir as suas emoções, para 
serem emocionalmente inteligentes e capazes de interagir 
de uma forma positiva com os outros.

Através de um processo educativo com estratégias 
diferenciadas em função da idade, procuramos que as 
nossas crianças aprendam a descobrir quem são e a olhar 
a vida com uma atitude positiva, responsável e, sobretudo, 
mais feliz.



Educação pela Arte
Aprender com base na criatividade e liberdade de expressão



procuramos desenvolver:

a percepção sensorial, cognitiva 
e espacial;
a memorização visual;
as capacidades de expressão 
e de comunicação gráfica e visual; 
a coordenação motora 
e a psicomotricidade.

procuramos desenvolver:

a percepção sonora e musical 
e o sentido rítmico;
o vocabulário, a comunicação verbal 
e a expressão corporal; 
a memorização declarativa; 
a coordenação cardiorrespiratória 
e o controlo muscular. 

No Jardim de Infância valorizamos os aspectos 
educativos presentes no universo da arte como 
parte essencial da formação integral e harmoniosa 
que queremos proporcionar às nossas crianças: 

a sensibilidade e a afectividade; 
a imaginação, a invenção 
e o pensamento crítico;
a auto-disciplina, a concentação, 
a autonomia e a socialização;
a auto estima, a auto confiança 
e a auto realização; 
os meios para uma vivência 
artística e cultural.

A educação pela Arte é uma forma de
aprender com base na criatividade, na 
liberdade de expressão, de sentir e de
pensar, no prazer de experimentar 
diferentes formas de expressão, 
instrumentos e materiais e de 
desenvolver capacidades 
psico-motoras, cognitivas e afetivas 
e atitudes essenciais para a vida. 

Através da 
expressão plástica

Através da 
expressão musical



Educação para a Ciência
Aprender pela experimentação



A educação para a ciência é uma 
forma de aprender com base em 
atividades de experimentação, 
estimulando a curiosidade natural 
e o desejo de saber mais. É um 
processo que interpela o pensamento 
e leva à compreensão do mundo 
físico e natural e ao desenvolvimento 
de capacidades de interpretação 
e reflexão.

No Jardim de Infância valorizamos os aspetos 
educativos presentes no universo da ciência 
procurando:

Estimular o ensino pela descoberta e pela 
partilha através da experimentação e do 
desenvolvimento sensorial;
Proporcionar o contacto direto com a natureza 
no nosso espaço quinta e na horta permitindo 
a atividade física tão fundamental numa 
educação para a saúde e bem estar;
Valorizar as brincadeiras como elemento 
essencial de relação com a natureza e com 
a cultura do mundo adulto;
Criar condições que permitam às 
nossas crianças aprender com prazer. 



O modelo pedagógico do Valsassina no Jardim de Infância, pretende trabalhar a inteligência de uma 
forma global e equilibrada, desenvolvendo os seus múltiplos fatores:

FATORES MÚLTIPLOS DA INTELIGÊNCIA

Desenvolvidos através de uma 
progressiva aquisição de uma 

consciência fonológica a partir do 
uso da linguagem, da expressão 
e compreensão oral de modo a 

despertar o gosto por ouvir 
e contar histórias, lengalengas 

e poesias. 

Desenvolvidos através da 
aquisição do sentido de espaço 
e de tempo, dos números e das 
operações a partir de problemas 

do quotidiano despertando o 
interesse para as aprendizagens 

formais futuras.

Desenvolvidos através da 
manipulação de jogos, 

puzzles, jogos dramáticos 
e mímica na aula com a 

educadora, bem como nas 
atividades de Educação Física.

Desenvolvidos através da 
Educação pela Arte, nas aulas com 

a educadora e nos ateliers de 
expressão plástica que privilegiam 

o prazer de fazer, inventar, 
experimentar, pintar, desenhar, 
modelar e manipular materiais. 

Desenvolvidos através da 
Educação pela Arte, nas aulas 

com a educadora e nos ateliers de 
expressão musical que privilegiam 

o prazer de escutar, cantar, 
dançar, tocar e experimentar 

instrumentos musicais.

Procuramos em todas as áreas desenvolver os 

Fatores 
linguísticos

Fatores 
visuais/espaciais 

Fatores 
lógico-matemáticos

Fatores 
quinestésicos

Fatores 
musicais 





Desenvolvimento neuromotor
O circuito de desenvolvimento neuro-motor, adaptado 
do método de estimulação global infantil desenvolvido 
por Glenn Doman, tem como objetivo principal trabalhar 
capacidades motoras, competências neurológicas e uma 
estruturação cerebral, facilitadores da aquisição futura 
de habilidades superiores, como a leitura e a escrita.

É pela repetição diária destes exercícios que se potencia 
o desenvolvimento de funções superiores, intelectuais 

e motoras e se atingem os objectivos pretendidos.

Diariamente, as nossas crianças realizam um conjunto de 
exercícios motores simples – gatinhar, rastejar, rebolar, 

trave de equilíbrio e suspensão (braquiação).



 “Os filósofos e as crianças têm muito 
em comum: o espanto e admiração 
perante o mundo, sempre novo, e a 
vontade de investigar e construir.“   

Mathew Lipman

A Filosofia para Crianças, adaptada do programa de 
Mathew Lipman, tem como principal objectivo trabalhar 
o raciocínio e estimular as nossas crianças a pensar por si 
mesmas de forma estruturada, crítica, reflexiva e criativa.

Filosofia para Crianças

Com base em histórias contadas ou escritas e outras 
formas de expressão como a pintura ou o desenho, as 
nossas crianças descobrem os significados das coisas 
e das suas possíveis relações.

Através do questionamento e do debate desenvolvem 
atitudes que lhes permitem elaborar pontos de vista, 
cada vez mais estruturados, sustentados por raciocínios 
lógicos que são essenciais para fundamentar as suas 
ideias e os seus julgamentos sobre eles próprios, os 
outros e o mundo que os rodeia.





PERFIL DO ALUNO 
À SAÍDA DO JARDIM DE INFÂNCIA

Calmo, tranquilo e 
feliz em diferentes 

contextos

Capaz de fazer uma 
boa gestão 

emocional de si 
e dos outros/grupo

Capaz de 
compreender a 

importância de cada 
um para o grupo e de 
todos para cada um

Capaz de 
desenvolver e 

manter uma boa 
autoestima 

e autoconfiança

Responsável

Curioso, criativo 
e com vontade de 

aprender

Autónomo e com 
iniciativa própria

Capaz de respeitar e 
aplicar as regras de 
convivência social

Capaz de caminhar 
para o sucesso, 
ultrapassar as 

dificuldades e não 
desistir perante estas

Capaz de resolver 
conflitos 

pacificamente

Interessado e com 
boas práticas na 
interação com o 
meio ambiente
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