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A importância da rotina diária para o desenvolvimento da Criança… um momento de 

reflexão. 

 

 “A sucessão da cada dia ou sessão tem um determinado ritmo existindo, deste modo, 

uma rotina que é educativa porque é intencionalmente planeada pelo educador e porque 

é conhecida pelas crianças que sabem o que podem fazer nos vários momentos e prever 

a sua sucessão, tendo a liberdade de propor modificações. Nem todos os dias são iguais, 

as propostas do educador ou das crianças podem modificar o quotidiano habitual. (…) O 

tempo educativo contempla de forma equilibrada diversos ritmos e tipos de actividade, 

em diferentes situações – individual, com outra criança, com um pequeno grupo, com 

todo o grupo – e permite oportunidades de aprendizagem diversificadas, tendo em 

conta, as diferentes áreas de conteúdo.” 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, pp. 40  

 

A previsibilidade das rotinas diárias confere muita segurança às crianças. À medida que vão 

compreendendo a sequência dos momentos e das acções que se vão desenvolvendo ao longo 

do dia, as crianças tornar-se-ão cada vez mais seguras, confiantes e autónomas.  

A rotina deve ser flexível mas dinâmica e deverá estar organizada como um elemento 

facilitador das interacções entre as crianças e das aprendizagens espontâneas e orientadas, 

tentando sempre respeitar as necessidades e o ritmo de cada criança de forma a promover a 

independência e a autonomia de cada um. 

Contribui igualmente para o desenvolvimento das crianças, oferecendo-lhes oportunidades de 

exploração e auto-organização, aquisição de conhecimentos da realidade e compreensão do 

tempo: passado, presente, futuro, bem como, o contexto diário, semanal, mensal e anual. 

Na Creche, nomeadamente no berçário, a organização e gestão do tempo são feitas em função 

das necessidades de cada bebé, em conjunto com os pais estabelecendo horários e rotinas 

consistentes suficientemente flexíveis respeitando os ritmos individuais.  
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A partir desta sala, a rotina começará a ter momentos rotineiros específicos: o acolhimento, a 

alimentação; a higiene; o repouso; os momentos de brincadeira livre; actividades dirigidas… 

Apresentamos em seguida, uma rotina tipo, praticada na nossa instituição: 

HORÁRIO ACTIVIDADES 

7.30h – 9h Acolhimento; 

9h – 9.30h Pequeno-almoço; 

9.30h – 11.15h 

Trabalho de Grande Grupo (inicia com momento de grande grupo com 

diálogos, histórias, preenchimento dos mapas respectivos, planificação/ 

escolha de actividades de sala dirigidas ou livres – Projecto Pedagógico); 

Actividades Extra Curriculares na resposta social de Creche; 

11.15h – 11.45h Actividades livres/ Recreio; 

11.45h – 12h Higiene; 

12h – 12.45h Almoço (na Creche inicia às 11.30h); 

12.45h – 13h 

Higiene; 

Preparação para o repouso (crianças da Creche e crianças de 3 e 4 

anos); 

12.45h – 13.30h  Actividades Extra Curriculares na resposta social de Pré-Escolar; 

13h – 15h 

 

15h – 15.45h 

.................................. 

13h – 14h 

14h – 16h 

Repouso (crianças da Creche e crianças de 3 e 4 anos, acompanhado 

pelas auxiliares); 

Despertar e Higiene (crianças da Creche e crianças de 3 e 4 anos); 

.................................................................................................................... 

Recreio dos 5 anos; 

Trabalho de Pequeno Grupo (Actividades dirigidas pela Educadora com 

o grupo de crianças de 5 anos); 

15.45h – 16.20h Lanche (na Creche inicia às 15.30h); 

16.20h – 17.30h 
Actividades Livres/Recreio; 

Actividades Extra Curriculares na resposta social de Pré-Escolar; 

17.30h – 19.30h Componente Socioeducativa; 

 

Há diferentes momentos da rotina diária essenciais, nos quais são proporcionadas 

actividades lúdico-pedagógicas onde a criança tem oportunidades de desenvolver capacidades 
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para trabalhar em grupo, promovendo a cooperação, desenvolvendo relações de autonomia, 

respeito, confiança, sentido de responsabilidade, aplicando regras de vida em grupo, auto-

disciplina e sentir que pertence de forma a promover a construção do conhecimento, a 

socialização, a resolução de problemas e o auto-conceito. O tempo da rotina mais propício ao 

desenvolvimento destas capacidades na criança é o tempo de Grande Grupo iniciado a partir 

das 9.30h onde é suposto estar já presente todo o grupo de crianças e sem interrupções, 

iniciar-se o dia de trabalho.  

Neste sentido, é fundamental que as famílias tenham essa consciência e que consigam cumprir 

os horários de entrada estipulados para que a criança possa participar de uma forma contínua 

neste importante momento da rotina diária. Quando a criança chega atrasada ao Jardim de 

Infância, não participa no momento de Grande Grupo no qual se ouvem histórias, surgem 

conversas temáticas como base ao trabalho a realizar… sentem-se muitas vezes 

desenquadradas em relação à actividade que está a ser realizada, e não participam nessa 

mesma actividade porque não faz sentido para a criança… na maioria dos casos, a criança fica 

triste e quando essa situação acontece de forma continuada, a criança apresenta dificuldades 

na socialização, na aquisição de regras de vida em grupo, e consequentemente na resolução de 

problemas e na sua própria autonomia bem como, na aquisição de conceitos trabalhados 

nesses momentos. 

A interacção entre a família e o Jardim de Infância é muito importante para o desenvolvimento 

da criança. O Jardim de Infância e a família devem ter papéis complementares, a envolvência 

da família num clima de co-responsabilização, partilha, empatia e respeito mútuo 

proporcionará à criança segurança e tranquilidade para que ela possa concretizar 

aprendizagens significativas e desenvolver-se de forma equilibrada.  

Deixamos aqui o nosso apelo às famílias que sentem mais dificuldade no cumprimento dos 

horários, um ainda maior esforço o qual dará resultados visíveis e esperados no final do ano 

lectivo…  

E porque o nosso grande objectivo é proporcionar a todas as nossas crianças um harmonioso 

desenvolvimento e que cresçam felizes no DPV!!! 

As equipas pedagógicas do DPV 

Março de 2011 

 


