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1. INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Educativo é um documento que consagra a orientação educativa da 

Instituição, aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão (Direção e 

Coordenação Pedagógica) para um horizonte de 3 anos, no qual se explicitam 

os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais a 

Instituição se propõe cumprir na sua função educativa e de apoio às famílias. 

 

Desta forma, o Projeto Educativo é um documento orientador, que serve de 

base para tomar decisões e para planear acções da Instituição. Na medida em 

que define os objectivos a atingir, identifica as áreas de intervenção e as 

opções estratégicas, em função dos diagnósticos realizados, dos princípios e 

valores definidos e partilhados pela comunidade educativa. Neste sentido, é o 

núcleo agregador de princípios e valores que orientam, mobilizam e onde se 

reveem os diferentes intervenientes, valências e serviços. 

 

 Constitui-se como instrumento de renovação, de motivação, funcionando como 

fator impulsionador da sua autonomia, de aumento da eficácia e da qualidade 

da Instituição enquanto parceiro ativo da comunidade envolvente. Propõe 

também assegurar a continuidade dos seus projetos e intervenções, boas 

práticas e estabelecer novas metas de desenvolvimento. Cumprindo o disposto 

no Decreto-Lei n.º75/2008, de 22 de Abril de 2010, alterado pelo Decreto - Lei 

137/2012, de 2 de julho. 

 

O Projeto Educativo é a matriz de referência de onde partem outros projetos da 

Instituição que configuram os diferentes projetos de intervenção, com os seus 

diferentes graus de concretização: Projetos Pedagógicos, Projeto de Escola, 

Projetos Curriculares de Sala e Projetos Curriculares de Turma. 

 

A proposta de Projeto Educativo resulta das leituras das atas, reflexões, 

relatório, avaliações e caraterização geográfica (física e humana) do concelho. 

A aplicação de um inquérito aos Pais/Encarregados de Educação, 

professores/educadores e assistentes operacionais, asseguraram a 

participação de todos os intervenientes no processo educativo. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Centro Social Paroquial de S. João das Lampas com sede na Avenida 

Central nº 56, Freguesia de São João das Lampas e Terrugem, Concelho de 

Sintra, Distrito de Lisboa, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS), canonicamente erecta, com personalidade Jurídica no foro canónico e 

civil, pertencente à Paroquia de S. João das Lampas, fundada pelo Padre José 

Nunes do Casal, em 7 de Fevereiro de 1956. Está inserido na Pastoral Social e 

Caritativa do Patriarcado de Lisboa, por intermédio do Secretariado Diocesano 

da Acção Social, e vocacionado para o apoio á família, orientando-se pelos 

princípios da Doutrina Social da Igreja, consignados nos seus estatutos e 

prosseguindo os seguintes objectivos: 

a) Proporcionar à população de São João das Lampas um conjunto de 

serviços, adequados às necessidades, tendo em vista a promoção e 

desenvolvimento psicossocial; 

b) Criar um espaço aberto, promotor do desenvolvimento das 

potencialidades de cada individuo de forma a facilitar a sua realização 

como pessoa, contribuindo para o seu bem-estar; 

c) Colaborar com outras instituições locais, de modo a promover a inter-

institucionalidade, desenvolvendo-se, assim, um verdadeiro trabalho 

comunitário que vá ao encontro dos desejos e necessidades da 

população; 

d) Fomentar o relacionamento entre os utentes, familiares e amigos de 

forma a preservar os laços familiares e de solidariedade; 

 

A Ação do Centro inspira-se na Doutrina Social da Igreja, e obedece aos 

seguintes critérios: 

a) O respeito pela dignidade da pessoa humana e o dever de contribuir 

para o seu desenvolvimento moral, espiritual e cultural; 

b) O fortalecimento do sentido comunitário, de modo que os indivíduos, as 

famílias e os demais agrupamentos da Paróquia, empenhando-se num 

trabalho em comum, se tornem promotores da sua própria valorização; 
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c) A criação de estruturas de comunicação cristã de bens e de ajuda 

mútua, bem como o apoio aos mais carenciados, mobilizando para o 

efeito os indispensáveis recursos humanos e materiais. 

 

Na prossecução dos seus objetivos o Centro pode exercer actividades – 

educativas, recreativas, de assistência, de saúde e outras – que se julgarem 

necessárias. Neste sentido, o Centro possui: Creche, Jardim de Infância, 1º 

Ciclo e A.T.L, Lar de Idosos, Centro de Dia, Apoio Domiciliário. Além destas 

valências a Instituição ainda apoia a comunidade através do Banco Alimentar, 

das Cantinas Sociais, Bairro Social, GIP (gabinete de inserção profissional, 

protocolo com o IEFP). Dando resposta directa a mais de 700 famílias e 

pontualmente ou indirectamente a muitas mais. 

 

O Centro constitui uma Comunidade de apoio às famílias em que todos 

Direcção, Pessoal Técnico e Auxiliar, utentes, familiares e colaboradores, 

participam responsável e activamente na vida da Instituição, segundo os seus 

níveis de competências. 

 

 

Missão: pretende criar em cada um a missão de servir. É um parceiro activo 

dinamizador da comunidade que complementa acção das famílias e promovem 

os valores da doutrina social da igreja. 

 

Visão: propõe adaptar-se e dar resposta aos novos desafios, assegurando a 

sua sustentabilidade num serviço de qualidade. 

 

Valores: partilha- valores, saberes e afectos para a promoção do bem comum 

       Solidariedade – dar, estar disponível para escutar e ajudar 

       Responsabilidade – comprometimento com a Missão e Visão 

       Respeito – pelo outro, por nós, pelo que fazemos 

Criatividade – ser original nas estratégias adoptadas face aos   

desafios emergentes. 
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O tema do projeto “ ” é o nosso ideal para os próximos três anos. 

Queremos que as nossas crianças saibam mais, tenham mais experiências, 

mais vivências, adquiram mais conhecimentos, tornando-se mais competentes 

a nível escolar e académico, mas acima de tudo, que consigam Ser Mais - mais 

amigos, mais solidários, mais responsáveis… - pessoas melhores. 

 

Enquanto escola pretendemos formar cidadãos ativos e conscientes, dotados 

de competências pessoais e sociais, com características, capacidades, 

interesses, motivações e histórias de vida distintas. E é neste sentido que, 

como escola, pretendemos proporcionar a cada aluno uma formação integral e 

diferenciada. Uma formação onde o saber se articula com o saber fazer, o 

saber ser e o saber estar. Mas para que tudo isto seja possível, o processo de 

ensino-aprendizagem tem de ser apresentado como uma experiência positiva, 

interessante, inovadora e criativa, mas onde os valores da convivência social 

estejam sempre presentes. Procuramos por isso transmitir e incutir nos nossos 

alunos o sentido de responsabilidade, a liberdade, a disciplina, o respeito e a 

resiliência, sendo que estes princípios são elementos centrais em todo o 

processo educativo. 

 

Esta melhoria organizacional pressupõe a criação de uma cultura de Escola 

baseada na mudança, na inovação e no planeamento estratégico, que promova 

a adaptabilidade e uma constante procura da Escola em melhorar como 

Instituição de forma a atingir a excelência, não só em termos de resultados dos 

Alunos, mas numa perspetiva mais abrangente, que possibilite uma realização 

plena do próprio individuo e em relação com o outro. 
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3. IDENTIDADE: 

 

3.1. Quem somos? 

 

A Área da Infância do Centro Social Paroquial de S. João das Lampas, é 

composta por: 

 Creche, com capacidade para 116 crianças.  

 Jardim de Infância, com capacidade para 140 crianças. 

 1º Ciclo do Ensino Básico, com capacidade para 175 crianças. 

 CATL, com capacidade para 75 crianças.  

 

Acreditamos que a educação e formação das crianças nas primeiras etapas do 

desenvolvimento correspondem ao período durante o qual se inicia a 

construção da identidade. É um tempo muito importante na vida de cada ser 

humano, é neste período que são formados os fundamentos do futuro adulto, 

pois os valores experienciados deixam a semente em cada pessoa que, mais 

tarde, poderá vir a dar fruto com impacto na vida pessoal e social de cada um. 

 

O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana repercute-se 

diretamente na atividade pedagógica diária desenvolvida nas salas, no modo 

como damos atenção às necessidades individuais de todas as crianças, no 

empenho em ajudar e encaminhar as crianças que apresentam mais 

dificuldades de desenvolvimento – global ou em alguma área específica – 

assim como o cuidado com as que vêm de famílias destruturadas ou com muito 

poucos recursos materiais. Procuramos dar todo o apoio específico que estas 

crianças precisam, ao mesmo tempo que damos o exemplo de como devemos 

ser solidários e capazes de aceitar, admirar e respeitar todos com as suas 

diferenças e especificidades. 

 

O apoio à Infância é a maior área de acção e na qual o Centro oferece um 

maior know how e com méritos reconhecidos pelas famílias, técnicos e 

comunidade em geral. 
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3.2.  Conceção de Escola 
 

A escola na verdadeira acepção da palavra, tem nos nossos dias, a missão de 

EDUCAR. 

A palavra Educar vem do latim Educare – Educere, sendo que Educere 

significa conduzir, ou seja, através da Educação o ser humano deve ser 

“conduzido” para fora de si mesmo tendo em vista a sua superação para a vida, 

para o mundo. Como?  

 Desenvolvendo capacidades para atingir competências 

 Desenvolvendo a personalidade e permitindo a expressão de 

sentimentos através das diferentes formas de arte (da música, da 

poesia…) dos afectos, da aceitação das diferenças. 

 Promovendo a aquisição de conhecimentos. 

 Promovendo o interesse pela Educação Física. 

 Promovendo o desenvolvimento Espiritual. 

 

“Educar é formar integralmente” (Paulo Freire) 

 

Para nós educar integralmente é ir de encontro a cada ser humano, e ajudá-lo 

a atingir o máximo que as suas potenciais capacidades o permitam, 

respeitando as suas tendências, limitações, ritmos e também convicções 

culturais e familiares. É também promover atitudes, aceitar os valores 

universais e os que são inerentes a um Ideário religioso. Consideramos que os 

professores e educadores não devem ser apenas agentes de transmissão de 

conhecimentos mas educadores que ajudam a aprender sendo que eles 

próprios devem ser também constantes aprendizes. 

 

A Creche, o Jardim de Infância, o 1º Ciclo e o CATL são as primeiras etapas da 

educação, num sistema organizado, no processo educativo ao longo da vida, 

sendo complementar da acção educativa da família, com a qual devemos 

estabelecer uma estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento 

equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como 

ser autónomo, livre, realizado e solidário. 
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Tendo como base o Ideário da Instituição, a missão, a visão, os seus princípios 

orientadores e valores fundamentais, e também a opinião dos 

pais/encarregados de educação, definimos a nossa Concepção de Escola. 

 

A nossa Conceção de Escola assenta nos seguintes fundamentos: 

 A escola é, principalmente, um espaço de Vida, feliz, alegre, 

estimulante, promotor e motivador de novas aprendizagens, onde são 

criadas condições para que as crianças tenham gosto e entusiasmo por 

experimentar, pela descoberta e por aprender e que garanta a satisfação 

das suas necessidades 

 Espaço de Partilha, de convívio, de valores, de respeito, de troca de 

experiências, de brincadeiras, de aprendizagens e transmissão de 

conhecimentos onde se fomenta e valoriza as opiniões, a criatividade e 

onde são respeitados os princípios de igualdade e da dignidade da 

pessoa. 

 A escola deve ser um espaço de princípios, de regras, de firmeza, de 

segurança, de confiança e de carinho, onde existe amor, serenidade e 

seja acolhedor - Familiar 

 Espaço privilegiado para o desenvolvimento de relações inter - pessoais, 

onde se aprende o respeito por si e pelos outros. Com pessoal técnico 

credenciado com qualidades pessoais de modo a garantir o testemunho 

e a transmissão de valores humanos e morais. 

 Que tem como compromisso a formação integral da criança com vista à 

sua inserção na comunidade e na sociedade como um ser autónomo, 

interventivo, responsável, solidário e capaz de estimar os mais velhos. 

 A estimulação de todas as capacidades das crianças respeitando a sua 

fase de desenvolvimento e o seu próprio ritmo. Reconhecendo a criança 

como sujeito activo do processo de aprendizagem (partir do que a 

criança já sabe e valorizar os seus saberes como fundamento de novas 

aprendizagens). 

 Os principais valores humanistas adquirem-se com uma verdadeira 

vivência inter-geracional. 
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 É fundamental a participação dos pais/encarregados de educação na 

vida da escola. É, portanto, um espaço aberto à família e à comunidade. 

 A exigência de dar resposta a todas as crianças pressupõe uma 

pedagogia diferenciada, centrada na cooperação, no apoio e 

acompanhamento em que cada criança beneficia do processo educativo 

desenvolvido com o grupo. 

 Escola organizada por equipas, cada um com a sua função, mas que 

articulam entre si para o fim comum – preparar e ajudar as crianças e as 

famílias a alcançarem sucesso e realização pessoal. 

 

3.3. Princípios Orientadores 

Os princípios orientadores que inspiram a nossa prática educativa são os 

seguintes: 

 Todas as crianças têm direito à educação e à cultura em igualdade de 

oportunidades. 

 Os pais/encarregados de educação são os primeiros e principais 

responsáveis pela educação dos seus filhos/educandos, tendo o direito 

de escolher para eles, segundo a sua consciência, o que julguem mais 

conveniente. Desenvolvendo a proximidade entre a escola e as famílias. 

 Ser uma escola aberta a todos os níveis sociais 

 Ser uma escola que programa a sua acção em ordem à promoção e 

desenvolvimento integral da criança na sua tripla dimensão: Pessoal, 

Social e Religiosa. 

 Formar cidadãos livres, responsáveis, com capacidade critica e reflexiva. 

 Servir a Comunidade, dando uma particular atenção aos mais 

carenciados. 

 A prática pedagógica é baseada nos valores fundamentais da doutrina 

cristã, servindo de inspiração ao desenvolvimento de toda a sua acção. 

 O ensino como um saber em progressiva construção, que promove 

formas de conhecimento que articulam a imaginação, a razão e as 

emoções, permitindo afirmar a criatividade e a singularidade de cada 

criança. 
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 Respeito pelas crianças como pessoas de valor, pelo seu ritmo e pelas 

suas características individuais – interesses, potencialidades, 

necessidades, dificuldades... Criando condições de bem-estar, de 

segurança, de alimentação equilibrada, promoção da saúde individual e 

colectiva. 

 Equipa técnica norteada pelo rigor, com responsabilidade e garantindo 

sempre o melhor acompanhamento para cada criança.  

 Ação Educativa baseada em muito carinho e firmeza. Onde a criança é 

ouvida, compreendida e respeitada. 

 Seguimento das Orientações Curriculares/ Currículo Nacional do Ensino 

Básico do Ministério da Educação para as diferentes valências. 

 Educadores/professores motivadores e encorajadores, capazes de 

tornar o difícil num desafio divertido e que para além dos conteúdos 

programáticos as crianças sejam estimuladas a pensar e resolver 

problemas concretos que surjam no dia a dia. 

 Qualidade das aprendizagens 

 

3.4. O que nos distingue 

O Centro Social Paroquial de S. João das Lampas, nas suas diferentes 

valências, participa na missão educadora da igreja e distingue-se pela: 

 Prática educativa baseada nos princípios e nos valores da doutrina social 

da Igreja; 

 Preocupação em Formar e não apenas em Educar. 

 Experiência consolidada e reconhecida na área da educação no Concelho 

de Sintra e no Patriarcado de Lisboa. 

 Estamos situados no meio rural com uma excelente envolvente natural e 

usamos com frequência estes recursos para diversificar e enriquecer a 

nossa prática pedagógica. 

 Equipa estável, motivada e identificada com a cultura da escola e princípios 

da Instituição; 

 Corpo docente qualificado, com experiencia e receptivo à inovação; 
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 Resultados académicos consolidados com resultados muito positivos, tanto 

dos atuais, como dos antigos alunos; 

 Envolvimento e participação em vários projetos de rede de escolas, locais e 

nacionais que permitem uma maior diferenciação pedagógica; 

 Investimento em áreas do desenvolvimento pessoal e social como a 

Educação Ambiental, a Educação para os Valores, Empreendedorismo e 

Expressões Artísticas; 

 Igualdade de oportunidades e ensino altamente individualizado e 

personalizado, respeitando as motivações, desejos e capacidades de cada 

criança; 

 Oferta educativa com grande variedade de atividades; 

 Ambiente familiar onde todos se conhecem e se respeitam, onde 

proporcionamos muitas vivências inter – geracionais.  

 Parcerias diversas com Instituições/Escolas de formação superior e técnico- 

profissionais, tornando-nos num centro de estágio reconhecido. 

 Muitas atividades e os momentos celebrativos mais importantes são 

comuns a todas as valências. 

 Promoção de um ensino onde os valores morais, a disciplina, o empenho e 

o rigor estão presentes em todos os momentos do processo educativo; 

 Investimento em equipamentos inovadores, potenciadores de melhores 

aprendizagens. 

 Festa de final de actividades no largo central de S. João das Lampas que 

envolve toda a comunidade há cerca de 30 anos. 
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3.5. Metodologias De Educação 

 

“A Educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação 

para a vida, é a própria vida.” 

John Dewey 

3.5.1. Creche 

A Creche constitui a primeira experiência da criança num sistema organizado, 

exterior ao seu círculo familiar, onde irá ser integrada e no qual pretendemos 

que venha a desenvolver diversas competências e capacidades. 

Consideramos que é missão da Creche cuidar do atendimento das questões 

básicas de alimentação, higiene, sono, educação e pedagogia. Os cuidados 

básicos estão sempre associados/articulados com uma intencionalidade 

educativa expressa em documentos e principalmente em acções e práticas 

visíveis diariamente. Proporcionar um clima emocional favorável à criança para 

que ela desenvolva sentimentos de satisfação e de plenitude, que lhe vão 

permitir desenvolver-se harmoniosamente.  

Sabemos que as experiências das crianças nos seus primeiros anos de vida 

estão muito relacionadas com a qualidade dos cuidados que recebem. 

Também sabemos que estas experiências podem ter um verdadeiro impacto no 

seu desenvolvimento futuro. A infância é uma etapa fundamental na vida do ser 

humano, sendo os primeiros 36 meses de vida particularmente importantes 

para o seu desenvolvimento físico, afetivo e intelectual. Desta forma, é 

importante que este novo contexto de desenvolvimento se caracterize por um 

ambiente acolhedor e dinamizador de aprendizagens, onde a criança se possa 

desenvolver de forma global, adequada e harmoniosa. 

Para que este desenvolvimento ocorra, é ainda importante que estas crianças 

se encontrem num local onde possam ser amadas e sentir-se seguras. É 

igualmente importante que tenham oportunidades para brincar, desenvolver-se 

e aprender num ambiente seguro e protector. Só desta forma é que lhes será 

possível desenvolver a sua auto-estima, autoconfiança e capacidade de se 



 Projeto Educativo 2015/2018   

    Centro Social Paroquial de São João das Lampas                                        14 
 

tornar independente face aos desafios futuros com que irá sendo confrontada 

ao longo do seu desenvolvimento. 

A nossa Creche é um espaço onde se valoriza, acima de tudo, a relação, a 

relação com a Comunidade, com as famílias e principalmente com as crianças. 

Todo o trabalho parte depois de se estabelecer um forte vínculo afectivo, para 

que as crianças se sintam confiantes e seguras e prontas para crescer e 

desenvolver todas as suas capacidades. Temos de compreender as formas 

como as crianças aprendem. Este é um processo complexo, em que se tem 

que promover um ambiente que facilite a brincadeira activa e de descoberta, a 

interacção, a exploração, a criatividade e a resolução de problemas por parte 

das crianças. Só desta forma é que elas poderão desenvolver ao máximo todas 

as suas competências.  

A nossa metodologia de trabalho não assenta em apenas um modelo 

pedagógico, mas em vários, sobretudo na Pedagogia de Projeto, uma vez que 

a acção educativa parte de motivações concretas associadas aos interesses 

das crianças, coordenada pela educadora, assenta num plano flexível e aberto, 

tendo como objectivos fundamentais o desenvolvimento da sensibilidade, da 

imaginação criadora, da autonomia e socialização da criança. Cada uma das 

Educadoras de Infância cria uma linha própria de acção de acordo com a sua 

maneira pessoal e profissional de ser, pensar e agir. 

Trabalhamos de forma aberta e flexível, centrada na criança - onde esta é o 

centro emissor e receptor da actividade pedagógica. É valorizado o trabalho de 

grupo, respeitando-se e estimulando-se a partilha bem como o respeito e a 

valorização de culturas diferentes, a troca de saberes e a troca de afectos. 

Pretendemos também envolver toda a comunidade educativa de forma 

efectiva, activa e responsável, para que se possa dar a melhor resposta às 

necessidades das crianças. 

A nossa ação educativa tem como base, como fonte inspiradora os princípios 

educativos em Creche de Gabriela Portugal (conceituada investigadora de 

Creche). São estes os princípios que todos os dias procuramos pôr em 

prática: 
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“Os bebés e as crianças muito pequenas precisam de atenção às suas 

necessidades físicas e psicológicas; uma relação com alguém em quem 

confiem; um ambiente seguro, saudável e adequado ao desenvolvimento; 

oportunidades para interagirem com outras crianças; liberdade para explorarem 

utilizando todos os seus sentidos. 

Princípio 1 – Envolver as crianças nas coisas que lhes dizem respeito.  

A criança e o adulto devem estar totalmente presentes e envolvidos numa 

mesma tarefa – o principal objectivo da educadora é de manter a criança 

envolvida na interação (por exemplo: muda de fraldas, vestir, despir, … são 

tempos educativos). 

Princípio 2 – Investir em tempos de qualidade procurando-se estar 

completamente disponível para as crianças.  

O tempo de qualidade constrói-se numa rotina diária. A educadora e auxiliares 

devem estar totalmente presentes, atentas ao que se passa, valorizando o 

tempo que estão junto da criança. 

Princípio 3 – Aprender a não subestimar as formas de comunicação únicas de 

cada criança e ensinar-lhe as suas.  

Durante a interação a educadora deve articular actos com palavras. 

Princípio 4 – Investir tempo e energia para construir uma pessoa “total”.  

Deve-se trabalhar simultaneamente o desenvolvimento físico, emocional, social 

e cognitivo. São o dia-a-dia, as relações, as experiências, as mudas de fraldas, 

as refeições, o jogo, … que contribuem para o desenvolvimento intelectual. 

Estas mesmas experiências ajudam a criança a crescer física, social e 

emocionalmente. 

Princípio 5 – Respeitar as crianças enquanto pessoas de valor e ajudá-las a 

reconhecer e a lidar com os seus sentimentos.  

A educadora deve respeitar a criança, respeitando os sentimentos da criança e 

o direito de ela os expressar. A educadora deve dar apoio.  
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Princípio 6 - Ser verdadeiro nos nossos sentimentos relativamente às 

crianças.  

A educadora deve verbalizar os seus sentimentos e ligá-los claramente com a 

situação e impedir a criança de continuar a fazer o que provocou esses 

sentimentos. Não se deve culpabilizar a criança como causa do nosso mal-

estar – a criança não é “má”, certos comportamentos é que são inaceitáveis. 

Princípio 7 – Modelar os comportamentos que se pretende ensinar 

A educadora deve funcionar como modelo de comportamentos aceitáveis tanto 

para crianças como para adultos dando exemplos de cooperação, respeito, 

autenticidade e comunicação. Quando a situação envolve agressividade, a 

educadora deve modelar com gentileza o comportamento que pretende 

ensinar: - O agressor necessita de ser controlado com gentileza – não se deve 

julgar - A vítima necessita de ser tratada com empatia (compreender a sua 

perturbação) – simpatia e grande quantidade de atenção podem recompensar 

as vítimas. 

Princípio 8 – Reconhecer os problemas como oportunidades de aprendizagem 

e deixar as crianças tentarem resolver as suas próprias dificuldades.  

A educadora deve deixar os bebés e as crianças lidar com os seus problemas 

na medida das suas possibilidades – deve dar tempo e liberdade para resolver 

problemas. 

Princípio 9 – Construir segurança ensinando a confiança 

Para que a criança aprenda a confiar, necessita de poder contar com adultos 

confiáveis. Necessita de saber que as suas necessidades serão satisfeitas 

dentro de um período de tempo razoável. 

Princípio 10 – “Procurar promover a qualidade do desenvolvimento em cada 

fase etária, mas não apressar a criança para atingir determinados níveis de 

desenvolvimento.” 

O desenvolvimento não pode ser apressado. Cada criança tem um relógio 

interno que determina o momento de gatinhar, sentar, andar, falar. É mais 
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importante aperfeiçoar competências do que desenvolver novas competências. 

As novas competências surgirão naturalmente quando a criança já praticou 

suficientemente as antigas. 

O Plano de Atividades Sócio-pedagógicas, consiste num conjunto de 

atividades, umas estruturadas e outras espontâneas, adequadas a cada grupo 

de crianças de acordo com a sua faixa etária, o seu desenvolvimento, com os 

seus interesses e necessidades, nas quais se encontram subjacentes 

intenções educativas promotoras do desenvolvimento global de cada criança 

(físico, social, emocional, linguístico, cognitivo e espiritual). 

Consideramos que: 

“A criança não é um recipiente que devemos encher, mas um fogo que 

devemos atear.” 

MONTAIGNE 

 

3.5.2. Jardim de Infância 

O Jardim de Infância é o local privilegiado para a realização da educação pré-

escolar, esta pretende ser o ponto de partida para um percurso de sucesso em 

educação. A sua frequência tem reflexos positivos na vida futura do cidadão.  

O nosso Jardim de Infância é um espaço educativo pensado e organizado em 

função da criança e adequado às actividades que nele se desenvolvem. 

Oferece condições às crianças que lhes permitem descobrir e relacionar-se 

com o mundo à sua volta. 

As Orientações Curriculares são o suporte onde a ação educativa se apoia e 

constituem um conjunto de princípios pedagógicos e organizativos para o 

Educador de Infância na tomada de decisões sobre a sua prática pedagógica. 

E assentam nos seguintes fundamentos: 

 “O desenvolvimento e aprendizagem como vertentes indissociáveis; 
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 O reconhecimento da criança como sujeito do processo educativo – o 

que significa partir do que a criança já sabe e valorizar os seus saberes 

como fundamento de novas aprendizagens; 

 A construção articulada do saber – o que implica, que as diferentes 

áreas a contemplar não deverão ser vistas como compartimentos 

estanques, mas abordadas de uma forma globalizante e integrada. 

 A exigência de resposta a todas as crianças – o que pressupõe uma 

pedagogia diferenciada, centrada na cooperação, em que cada criança 

beneficia do processo educativo desenvolvido com o grupo.” 

Baseando-nos nestes fundamentos, o nosso desenvolvimento curricular, terá 

em conta: 

 “Os objetivos gerais – enunciados na Lei-Quadro da Educação Pré-

Escolar (…)  

 A organização do ambiente educativo – como suporte do trabalho 

curricular e da sua intencionalidade; 

 As áreas de conteúdo – que constituem as referências gerais a 

considerarem no planeamento e avaliação das situações e 

oportunidades de aprendizagem. 

 A continuidade educativa – como processo que parte do que as crianças 

já sabem e aprenderam, criando condições para o sucesso nas 

aprendizagens seguintes; 

 A intencionalidade educativa – que decorre do processo reflexivo da 

observação, planeamento, ação e avaliação, desenvolvido pelo 

educador, de forma a adequar a sua prática às necessidades das 

crianças.” 

As Orientações Curriculares são utilizadas pelo educador, para tomar decisões 

sobre a sua prática de planear e avaliar o processo educativo, implicando a 

intencionalidade educativa, pois no nosso exercício da docência na educação 

pré-escolar inclui a planificação, avaliação e registo. O nosso trabalho é 

estruturado da seguinte forma: 

 Observar – para poder conhecer bem cada criança e o grupo. 
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 Planear, aprendizagens significativas e diversificadas de acordo com o 

conhecimento obtido na observação. 

 Agir, concretizar a acção, adaptando às propostas das crianças tirando 

partido das situações e oportunidades. 

 Avaliar, tomar consciência da ação, para adequar o processo educativo. 

A avaliação é feita com as crianças e serve de base para avaliação do 

educador e saber a progressão das aprendizagens das crianças. 

 Comunicar, partilhar com a equipa pedagógica e com a família. 

 Articular, garantir a continuidade educativa com outros ciclos 

A nossa metodologia de trabalho não assenta em apenas um modelo 

pedagógico, mas em vários. Baseamo-nos nos aspectos de cada modelo que 

consideramos mais importantes e que melhor se adaptam à nossa realidade, 

que melhor se enquadra no que queremos para a nossa escola e que melhor 

responde às características e necessidades das nossas crianças.  

Os educadores partem do que a criança já sabe e valorizam os seus saberes 

como fundamento de novas aprendizagens, bem como estimulam a 

participação de todas as crianças. Cada uma das Educadoras cria uma linha de 

acção de acordo com a sua maneira pessoal e profissional de ser, pensar e 

agir. Trabalham em conjunto por idades das crianças, para proporcionar a cada 

faixa etária as mesmas experiências e vivências de modo a garantir as 

mesmas oportunidades a todas elas.  

Modelos que servem de base à nossa prática pedagógica: 

Pedagogia de Projeto: os projetos em que trabalhamos partem de motivações 

concretas que estão associadas à realidade social das crianças e que o 

educador considera pertinente, têm a coordenação do educador. Assentando 

num plano flexível e aberto com os objectivos de desenvolver a sensibilidade, a 

imaginação criadora, a autonomia e a socialização das crianças. 

Movimento da Escola Moderna: as crianças organizam-se em função dos 

seus interesses, trabalhando individualmente ou em grupo. O educador 

promove a livre expressão individual, dentro de um espirito de entreajuda e 

cooperação. 
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Currículo de Orientação Cognitiva: pedagogia ativa – a criança aprende 

fazendo. As atividades desenvolvem-se num ambiente organizado por áreas, 

onde as crianças podem fazer a sua escolha. O educador incentiva e promove 

a acção. 

Na Creche e no Jardim de Infância, o desenvolvimento, o crescimento espiritual 

é trabalhado todos os dias através do estímulo de atitudes de cuidado e 

respeito pelo outro, de vivências de reflexão e interioridade, de acordo com as 

capacidades das crianças e de acordo com a fase de desenvolvimento em que 

se encontram.  

3.5.3. 1º Ciclo 

A Escola do 1° Ciclo Ensino Básico do Centro Social e Paroquial de S. João 

das Lampas tem como objectivo garantir uma permanente ação formativa 

orientadora para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o 

progresso social e a democratização da sociedade. Proporcionando um tipo de 

ensino promotor de experiências ativas, significativas, diversificadas, 

integradoras e socializadas pressupondo que os alunos tenham oportunidade 

de viver situações estimulantes de trabalho escolar.  

O 1º Ciclo do Ensino Básico tem como finalidade aprofundar a democratização 

da sociedade numa perspetiva de desenvolvimento e de progresso, quer 

promovendo realização individual de todos os cidadãos, de acordo com os 

valores de solidariedade, quer preparando-os para uma, intervenção útil e 

responsável na comunidade. 

O 1.º Ciclo do Ensino Básico tem a duração de quatro anos (do 1.º ao 4.º ano 

do Ensino Básico). O ensino é da responsabilidade de um único professor, que 

pode ser coadjuvado em áreas especializadas (línguas estrangeiras, expressão 

corporal, educação musical ou educação especial, entre outras). Ingressam no 

Ensino Básico as crianças que completem seis anos de idade até 15 de 

Setembro do ano civil em que o ano letivo tem início. 

Faz parte do 1.º ciclo, o desenvolvimento da linguagem oral e a iniciação e 

progressivo domínio da leitura e da escrita, as noções essenciais da aritmética 

e do cálculo, o estudo do meio físico e social e as expressões plástica, 
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dramática, musical e motora; Na nossa instituição também utilizamos outros 

recursos para além da sala de aula, tais como, visitas de estudo, exploração do 

meio envolvente, pinhal, entre outros, proporcionando aos nossos alunos novas 

abordagens e diferentes perspetivas das matérias abordadas ao longo do ano.  

Visitas de estudo 

O plano de atividades prevê a calendarização de visitas de estudo e passeios, 

como visitas a museus e exposições, idas ao teatro, celebração de festas, 

passeios a parques e jardins dentro e fora do concelho. Proporciona-se assim, 

às crianças, momentos de alegria e boa disposição e um maior conhecimento 

do mundo que os rodeia. 

Viagem de finalistas 

No final do ano letivo, os alunos do 4º ano usufruem de um passeio convívio 

com as crianças finalistas. É uma festa de despedida para algumas delas, que 

terminam o seu 4.º ano e para outras é a passagem para um novo ciclo mas 

com continuidade na nossa Instituição na frequência do CATL. 

A LBSE (Lei de Bases do Sistema Educativo) estabelece os seguintes 

objectivos para este nível de ensino: 

• Assegurar uma formação geral comum a todos os portugueses que lhes 

garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e aptidões, 

capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral 

e sensibilidade estética, promovendo a realização individual em harmonia com 

os valores da solidariedade social; 

• Assegurar que nesta formação sejam equilibradamente inter-

relacionados o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura escolar e a 

cultura do quotidiano; 

• Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar as atividades 

manuais e promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as 

diversas formas de expressão estética, detetando e estimulando aptidões 

nesses domínios; 
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• Proporcionar a aprendizagem de uma primeira língua estrangeira; 

• Fomentar a consciência nacional aberta à realidade concreta numa 

perspectiva de humanismo universalista, de solidariedade e de cooperação; 

• Desenvolver o conhecimento e o apreço pelos valores característicos da 

identidade, língua, história e cultura portuguesa; 

• Proporcionar aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade 

cívica e sócio-afetiva, criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e 

cooperação, quer no plano dos seus vínculos de família, quer no da 

intervenção consciente e responsável na realidade circundante; 

• Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de 

cidadãos civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida 

comunitária; 

• Assegurar às crianças com necessidades educativas específicas, 

devidas condições adequadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento 

das suas capacidades; 

• Fomentar o gosto por uma constante atualização de conhecimentos; 

• Participar no processo de informação e orientação educacionais em 

colaboração com as famílias; 

• Proporcionar, em liberdade de consciência, a aquisição de noções de 

educação cívica e moral; 

• Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os 

alunos. 

METODOLOGIA – 1º CICLO 

A não dependência a um modelo pedagógico determinado, mas sim, a uma 

metodologia multi-pedagógica permite, nos dias de hoje, criar uma interligação 

entre as dimensões intelectual, moral, social e religiosa.  

Trata-se, sem dúvida, de uma tentativa de colaborar na promoção das 

potencialidades de cada aluno de forma a facilitar a sua realização como 
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pessoa, contribuindo para o seu bem – estar. No 1º ano, utilizamos um método 

fonético (analítico /sintético): aprender as letras – construir as sílabas – 

palavras – frases. Este método tem como caraterística o uso de grafismo para, 

posteriormente, se dar início às vogais e aos encontros vocálicos. Depois, 

ocorre a apresentação do som e da grafia das consoantes. Em seguida, parte-

se da junção das consoantes com as vogais formando-se sílabas simples e os 

encontros consonantais e as sílabas complexas formam frases. Por fim 

constroem-se e leem-se textos e/ou livros.  

É preciso também ter em consideração a bagagem de conhecimentos já 

adquiridos pela criança, as suas ideias e hipóteses sobre a escrita antes desta 

estar na escola e ser alfabetizada. O que diferencia a nossa forma de ensinar 

são as estratégias/dinâmicas da sala de aula, utilizando as novas 

tecnologias tais como: PowerPoint's, vídeos da escola virtual, exercícios 

interativos, histórias contadas sempre que se inicia uma nova letra/família 

silábica aplicando um modelo de ensino mais direto e expositivo ou 

promovendo a autonomia falando, explorando e perguntando tornando a 

aprendizagem um processo de construção. 

 

Hoje, acredita-se que a busca pelo método de alfabetização deve partir de um 

pressuposto que devemos ensinar a leitura e a escrita de maneira que 

possamos interagir com os alunos de forma dinâmica e que eles possam 

aprender verdadeiramente. Isso não implica dizer qual é o melhor método de 

ensino empregado actualmente, mas mostrar que cada método apresentado 

desenvolve no aluno determinadas capacidades. 

Surgiu assim, a necessidade de assegurar um conjunto de acções que 

proporcionem a aquisição de conhecimentos, numa perspectiva modernizadora 

de ensino-aprendizagem, adequando os processos às necessidades da nossa 

época. Não se pretende que os alunos fiquem apenas a ser capazes de "ler, 

escrever e contar", mas que encontrem, na escola, um espaço vivo e aprazível 

para realizarem experiências activas, significativas e enriquecedoras.  

.  
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Na leitura e interpretação de textos/enunciados, valorizamos uma leitura 

individual para todos lerem um excerto. Fazemos uma interpretação oral, 

colocando questões e explorando expressões de sentido equivalente, 

vocabulário... partindo, depois, para a interpretação escrita ou oral feita 

individualmente pelo aluno. 

 No funcionamento da língua/gramática analisam-se frases, palavras, classes 

de palavras...para um conhecimento mais profundo da língua materna 

concretizando-o em exercícios de aplicação. 

 

No ensino do estudo do meio procura-se incentivar os alunos à procura do 

ensino pela aprendizagem da descoberta guiada (modelos indiretos), pela 

cooperação, pela autonomia (teorias construtivistas - "que assentam na ideia 

de que se aprende melhor quando o aluno está ativo durante o processo de 

ensino. Este descobre factos, relações e novos conceitos a partir da sua 

experiência e conhecimento prévios.") colocando perguntas que os levem a 

descobrir em conjunto qual o tema que vamos explorar. Às vezes, parte-se da 

questão: "o que sabemos sobre...?" ou …exploram-se as imagens que iniciam 

cada capítulo (promovendo a "autonomia intencional" tentando habituá-los a 

pensar sobre um determinado tema/assunto – procurando torná-los mais 

curiosos e capazes de exprimirem uma opinião!).  

Explora-se aquilo que cada um sabe, para depois voltar a um modelo mais 

direto e expositivo para a organização das ideias. Utilizam-se …., nesta 

área, histórias que façam a ponte com o tema em estudo, vídeos da escola 

virtual e PowerPoint's, recorre-se à utilização da internet (como trabalho de 

casa) recorrendo ao auxílio dos pais (envolvendo-os neste processo de 

aprendizagem) fazem-se pesquisas guiadas ou orientadas de forma a 

partilharem ideias, havendo interação e cooperação entre as crianças - entre a 

escola e a família (com as contribuições que cada um traz….., construímos 

uma tarefa comum). 

No ensino da matemática, utilizam-se diferentes estratégias: PowerPoint's 

e exercícios interativos da escola virtual que acabam por dar alguma dinâmica 

no processo de aprendizagem. Quando se aborda um novo tema, podemos 
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partir de algo concreto que todos entendam para, depois, basearmo-nos em 

algo mais abstracto (o conceito). O que torna a aula de matemática ……..lúdica 

e divertida são as próprias estratégias que os alunos sozinhos arranjam para 

determinadas tarefas e, no final, são os próprios a explicá-las mostrando como 

chegaram aos resultados. 

Com o decorrer do tempo, principalmente no terceiro e quarto anos é também 

frequente os pais ajudarem os seus filhos na procura de estratégias de 

resolução para que todos acabem por participar no processo de ensino 

aprendizagem. 

 

Em todas as áreas curriculares e não curriculares procuramos: 

1. "Uma Escola para todos e para cada um" 

Cada criança deve ter o atendimento, o respeito e a atenção que merece 

na escola. Não interessa ter, apenas, uma escola para todos mas sim 

uma escola atenta às necessidades e capacidades de cada um. 

 

2. "Uma Educação/Escola centrada no aluno e na aprendizagem" 

 

3. "Uma Educação/Escola que confie no aluno" 

Uma escola que confie nos alunos é aquela que sabe que os alunos 

evoluem por patamares de competências e responsabilidade (todas as 

crianças têm competências e responsabilidades diferentes - a mesma 

competência não deve ser ensinada de forma igual para todos-). 

 

4. "Uma Educação/Escola que seja um espaço de liberdade e 

cidadania" 

A escola deve ensinar "menos" e fazer mais. Uma escola que seja 

cidadã, solidária, sustentável e que viva estes valores no dia a dia. 

 

5. " Uma Educação comprometida com a criatividade e a 

sustentabilidade" 
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3.5.4. C.A.T.L. – Centro de Atividades de Tempos Livres 

O C.A.T.L. (Centro de Atividades de Tempos Livres) é um espaço educativo 

com atividades lúdicas, socioculturais, de enriquecimento curricular, estudo 

acompanhado, acompanhamento dos trabalhos de casa e preparação para 

exames destinado a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 15 

anos que frequentem a Escola do Ensino Básico.  

A ocupação dos tempos livres, sendo uma necessidade da parte dos pais de 

ocuparem os seus filhos após a saída da escola, é vista como um 

complemento educativo que deverá reforçar o processo de socialização da 

criança e das suas aprendizagens a par da escola. 

As aprendizagens têm de ser feitas de uma forma agradável e lúdica, 

promovendo a imaginação e a criatividade de cada criança. É preciso estar 

com elas, saber escutar as suas experiências e os seus sonhos, tentar 

minimizar as suas preocupações e problemas, saber entrar no jogo e na 

aventura que elas quiserem viver. 

A mais-valia do C.A.T.L. é a de permitir à criança uma ocupação voluntária do 

tempo de lazer e sobretudo uma oportunidade de criar, experimentar, 

expressar, auxiliando assim o seu desenvolvimento, em estreita ligação com a 

família e comunidade. 

No C.A.T.L. as crianças aprendem e divertem-se, desenvolvendo e 

participando em diversas atividades, que premitem: 

 Desenvolver na criança um padrão criativo de pensamento. 

 Desenvolver a sua capacidade de raciocínio e de análise. 

 Desenvolver atitudes de auto-estima e de respeito por si próprio, 

consequentemente aprender a gostar de si. 

 Promover igualdade de oportunidades de sucesso escolar, 

nomeadamente através de medidas que contribuam para compensar 

desigualdades específicas de aprendizagem e integração. 
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 Desenvolver atividades que facultem às crianças do CATL o seu bem-

estar e desenvolvimento integral num ambiente de segurança afetiva e física. 

 Cooperar com a família ao longo de todo o processo de desenvolvimento 

das crianças.  

Como agentes de um sistema educacional, a principal meta é ajudar as 

crianças a desenvolverem-se, criando uma cultura mais rica em valores éticos 

e católicos. 

 

Atividades 

Apoio ao estudo 

Procura-se apoiar a criança no cumprimento dos deveres escolares. Este é, 

sem dúvida, um trabalho de retaguarda, que funciona em termos de apoio e 

que tem dado resultados muito positivos, pois "brincando também se aprende"! 

Considera-se este apoio prioritário. Mas, ao mesmo tempo, o apoio aos 

trabalhos escolares consome uma grande parte do tempo diário, o que priva 

por vezes de desenvolver, com a criança, outras atividades não menos 

importantes, tais como: Educação Física, Educação Musical e Educação 

Plástica e Artística. 

Férias Escolares: Natal, Carnaval, Páscoa e Mês de Julho 

Durante as interrupções letivas os alunos podem frequentar o C.A.T.L. onde 

podem usufruir de um plano de atividades diversificado e lúdico para todas as 

idades – (6 aos 15 anos). 

No final do ano letivo, durante o mês de Julho, os alunos têm acesso a 

diferentes atividades com visitas a museus e monumentos, atividades radicais 

(slide, escalada, btt, canoagem), jogos tradicionais, teatro, musica, dança, entre 

outros. 

Na segunda quinzena, as manhãs são passadas na Praia de São Julião, 

sempre com total vigilância. Durante as tardes promovem-se passeios pelo 

pinhal, jogos de equipa entre outros. 
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No encerramento do ano letivo, ultimo dia de atividades do mês de Julho, os 

alunos podem disfrutar ao ar livre de um almoço picnic no pinhal da nossa 

instituição. 

3.5.5. Desenvolvimento Espiritual e Religioso 

As valências da Creche, Jardim de Infância, 1º Ciclo e CATL têm, todas elas, 

símbolos da nossa identidade Cristã, a presença destes símbolos lembram-nos 

sempre que Jesus é o exemplo que queremos seguir, Ele é o nosso modelo de 

atitudes e está sempre presente nas nossas vidas. Partindo destes 

pressupostos as nossas vivências e atitudes diárias procuram espelhar sempre 

estas nossas convicções.  

No nosso quotidiano estão sempre presentes as atitudes de promoção de 

comportamentos que têm em atenção, o cuidado e o respeito pelo outro. São 

frequentes os momentos de reflexão e interioridade que permitem o 

desenvolvimento espiritual que se traduz em comportamentos que refletem os 

princípios humanísticos e religiosos da Instituição. 

Nos momentos litúrgicos mais importantes são organizadas caminhadas de 

Despertar da Fé que promovem o conhecimento e a reflexão interior de cada 

um. Estas caminhadas convidam também as famílias a participar ativamente 

envolvendo, toda a comunidade educativa, o que contribui para o crescimento 

pessoal e relacional de todos. 

 

Nas épocas festivas, particularmente Natal e Páscoa, as caminhadas culminam 

em momentos de celebração para os quais a comunidade é convidada a 

participar. Deste modo, estas épocas tornam-se realmente significativas e 

importantes para as crianças e para todos. 

Na Creche, no Jardim de Infância e CATL fazemos um “Despertar da Fé” e no 

1º ciclo temos também a disciplina semanal de Educação Moral Religiosa e 

Católica. 
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3.6. Oferta Pedagógica / Educativa 

1. Atividades integradas no Currículo desde o Berçário: 

a) Expressão Musical; 

b) Psicomotricidade; 

c) Expressão e Educação Plástica; 

d) Expressão e Educação Dramática; 

e) Apoio Psicopedagógico; 

f) Actividades Do Programa “Despertar da Fé” do Patriarcado de Lisboa 

 

2. Atividades integradas no Currículo a partir dos 5 anos: 

a) Expressão e Educação Físico-motora; 

b) Expressão e Educação Plástica; 

c) Expressão e Educação Dramática; 

d) Expressão e Educação Musical; 

e) Língua Inglesa; 

f) Educação Moral Religiosa Católica (do 1º ao 4º ano) 

g) Apoio ao estudo (do 1º ao 9º ano, todos os dias das 17h às 18h); 

h) Apoio Psicopedagógico. 

 

3. A Instituição disponibiliza igualmente aos Alunos atividades 

extracurriculares opcionais a partir dos 5 anos, no momento: 

a) Clube da Música 

b) Oficina dos Artistas 

c) Futebol 

d) Giravolei 

e) Dança 

f) Judo 

g) Sobre Rodas (1º ciclo e ATL) 

 

A escolha destas atividades foi muito criteriosa, sabemos que elas são 

importantes para um desenvolvimento harmonioso das nossas crianças. 
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4. A Expressão Musical e a Educação Física são parte integrante no 

currículo de todas as idades, pois consideramos fundamental para a 

formação de base das crianças. 

 

Música  

A introdução da Música no currículo das crianças desde a Creche até ao CATL 

deve-se à importância que representa no seu desenvolvimento intelectual, 

auditivo, sensorial, da fala e motor. 

 

A música é um elemento fundamental desde a primeira etapa do sistema 

educativo. A criança começa a expressar-se de outra maneira e é capaz de 

integrar-se ativamente na sociedade, porque a música ajuda a ganhar 

independência nas suas atividades habituais, assumir o cuidado de si mesma e 

do meio, e ampliar o seu mundo de relações. A música tem o dom de 

aproximar as pessoas. 

 

A criança que vive em contacto com a música aprende a conviver melhor com 

outras crianças, estabelecendo uma comunicação mais harmoniosa. Nesta 

idade a música encanta-as, dá-lhes segurança emocional, confiança, porque 

sentem-se compreendidas ao compartilhar canções, e inseridas num ambiente 

de ajuda, colaboração e respeito mútuo. 

 

Na etapa de alfabetização a criança é mais estimulada com a música. Através 

das canções infantis, nas que as sílabas são rimadas e repetitivas, e 

acompanhadas de gestos que se fazem ao cantar, a criança melhora a sua 

forma de falar e de entender o significado de cada palavra. E assim, se 

alfabetizará de uma forma mais rápida. 

 

A música também é benéfica para a criança quanto ao poder de concentração, 

e melhora a sua capacidade de aprendizagem da matemática. Além disso, 

facilita a aprendizagem de outros idiomas, potenciando a sua memória. 

 Com a música, a expressão corporal da criança é mais estimulada. Utilizam 

novos recursos ao adaptar o movimento corporal aos ritmos de diferentes 
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músicas, contribuindo desta forma para potenciar o controlo rítmico do seu 

corpo. Através da música, a criança pode melhorar sua coordenação e 

combinar uma série de movimentos.  

 

A música estimula a nossa mente em vários hemisférios cerebrais, o que a 

caracteriza como um grande incentivo para as habilidades humanas. Alguns 

estudos apontam que, mesmo o contacto com a música sendo somente para 

sua apreciação, o simples acto de ouvi-la com atenção e propriedade cria 

estímulos cerebrais bastante intensos, ativando várias das nossas funções 

cerebrais ao mesmo tempo, entre elas a auditiva, a motora, a visual, a afetiva e 

a cognitiva. 

 

Existe uma forte correlação entre a educação da música e o desenvolvimento 

das capacidades que as crianças necessitam para se tornarem bem sucedidas 

na vida, a autodisciplina, a paciência, a sensibilidade, a coordenação, e a 

capacidade de memorização e de concentração são valorizadas com o estudo 

da música. Estas qualidades acompanharão as crianças em qualquer caminho 

que escolham para a sua vida. A aprendizagem da música pode ter uma 

influência muito importante na formação das crianças.  

 

As lições de música também melhoram o desenvolvimento da capacidade da 

criança para pensar logicamente e analiticamente, aumentar a sua 

concentração, a cognição e desenvolvimento motor. Pode ajudar ao 

crescimento pessoal da criança, assim como à sua expressão individual e 

autoconfiança, não somente na sua mente, mas também na alma e espírito. 
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Educação Física 

É pelo seu corpo que a criança vai descobrir o mundo, explorar situações, 

experimentar sensações, expressando-se, percebendo-se e percebendo o que 

as cerca. Por meio da interiorização das sensações, à medida que a criança se 

desenvolve e quanto mais o meio oferecer condições, ela vai ampliando suas 

percepções e controlando o seu corpo. 

É por meio do movimento que a criança explora o mundo exterior e é por essas 

experiências concretas que são construídas as noções básicas para o 

desenvolvimento intelectual. Por isso, a importância de que a criança viva o 

concreto; é a partir dessa exploração que ela desenvolve a consciência de si e 

do mundo externo. 

Desde os primeiros dias de vida a criança desenvolve-se de forma contínua, e 

é pelo movimento que a criança estabelece as primeiras formas de linguagem. 

Entendemos que, para que ocorra um desenvolvimento global e harmonioso da 

criança é importante estimular o toque, a percepção do próprio corpo, pular, 

correr, subir, descer, andar descalço, perceber as diferentes texturas, 

manipular objetos de diferentes tamanhos, permitido uma união entre a psique 

e o corpo.  

É pela motricidade e pela visão que a criança descobre o mundo dos objetos e 

é manipulando-os que ela redescobre o mundo; porém essa descoberta a partir 

dos objetos só será verdadeiramente frutífera quando a criança for capaz de 

segurar e de largar, quando ela tiver adquirido a noção de distância entre ela e 

o objeto que ela manipula. 

 

As experiências motoras que se iniciam na infância são de fundamental 

importância para o desenvolvimento cognitivo, principal meio pelo qual a 

criança explora, relaciona e controla o seu meio ambiente. O movimento 

relaciona-se com o desenvolvimento cognitivo, no sentido de que a integração 

das sensações provenientes de movimentos resulta na percepção e toda 

aprendizagem simbólica posterior depende da organização destas percepções 

em forma de estruturas cognitivas. 
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O desenvolvimento motor representa um aspecto do processo de evolução 

total e está relacionado com as áreas cognitivas e afetivas do comportamento 

humano, sendo influenciado por muitos fatores. A importância do 

desenvolvimento motor ideal não deve ser minimizada ou considerada como 

secundária em relação a outras áreas do desenvolvimento.  

 

Nos primeiros anos de vida a criança explora o mundo que a rodeia com os 

olhos e as mãos, através das atividades motoras. Ela está, ao mesmo tempo, a 

desenvolver as primeiras iniciativas intelectuais e os primeiros contatos sociais 

com outras crianças. É em função do seu desenvolvimento motor que a criança 

se transforma num ser livre e independente. Conhece-se a si, aos seres e as 

coisas que a cercam, em função de si mesma, a sua personalidade 

desenvolve-se com a progressiva tomada de consciência do seu corpo, do seu 

ser, das suas possibilidades de agir e transformar o mundo à sua volta. Ela 

sente-se bem na medida em que o seu corpo lhe obedece, em que o conhece 

bem, em que o utiliza não só para movimentar-se, mas também para agir. 

 

3.7. Recursos (Humanos, Físicos- Materiais e Naturais) 

Humanos:  

 12 Educadoras de Infância 

 4 Professoras do 1º Ciclo 

 30 Ajudantes da acção educativa 

 4 Serviços gerais 

 1 Cozinheira 

 5 Auxiliares de cozinha 

 3 Motoristas 

 1 Rouparia 

 2 Administrativos  

 1 Ecónoma 

 1 Recursos Humanos 

 1 Responsável pela Comunicação 

 1 Professor de Música 
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 2 Professor de Expressão Físico – Motora 

 1 Professor de Língua Inglesa 

 1 Monitora de ATL 

 1 Professor de E.M.R.C. 

 2 Professores de Estudo Acompanhado (2º e 3º Ciclos) 

 1 Diretor Geral 

Físicos - Materiais: 

 1 Edifício da Creche: 

 

 2 Salas de Berçário, com copa e zona de Higiene, equipadas com 

berços, 2 conjuntos de cadeiras de alimentação para 5 crianças, tapete, 

espelho, espreguiçadeiras e acentos adequados às características 

destas crianças. Muitos e variados brinquedos adequados à faixa etária. 

 2 Salas de 1 ano, equipadas com catres, mesa e cadeiras, 2 móveis, 

jogos, livros e brinquedos adequados á faixa etária. 

 2 Salas de 2 anos, equipadas com catres, mesa e cadeiras, casinhas das 

bonecas, móveis, jogos, livros e brinquedos adequados á faixa etária. 

 1 Casa de banho com zona de bacios e outra de mudas para as salas de 

1 ano 

 1 Casa de banho com zona de bacios e outra de mudas para as salas de 

2 anos 

 1 Sala Polivalente com 1 projector, 1 móvel com jogos e brinquedos, 

mesas e cadeiras. 

 1 Gabinete técnico, com mesa e cadeiras 

 1 Sala de reuniões, com mesa grande e cadeiras 

 2 Balneários para adultos 

 2 Casas de banho para visitantes 

 1 Sala de funcionários, com armário, mesa e cadeiras 

 1 Espaço para Arrumos, com prateleiras 

 Cozinha para toda a Infância 

 Refeitório equipado com mesas redondas e cadeiras 
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 Rouparia  

 2 Computadores portáteis  

 Instrumentos musicais 

 Recreio exterior para cada sala da Creche e 1 mais amplo para todos. 

Equipado com equipamento variado e adequado às faixas etárias. 

 Telefones internos em todas as salas  

 Internet  

 Sistema WI - FI 

 

 Edifício do Jardim Infância: 

Espaço para Creche no r/chão do edifício com: 

 1 Sala de Berçário com copa, zona de higienização e de berços 

 1 Sala de 1 ano 

 1 Sala de 2 ano equipada com catres, mesa e cadeiras, casinhas das 

bonecas, móveis, jogos, livros e brinquedos adequados à faixa etária. 

 2 Casa de banho, uma com bancada de mudas e duche. 

 1 Casa de banho com lavatórios e sanitários 

Espaço para Jardim de Infância no 1º piso com: 

  2 Salas de 3 anos equipadas com mesas e cadeiras, moveis, catres, 

áreas da casinha das bonecas, da pintura, da garagem, das trapalhadas, 

de tapete com almofadas, variedade de jogos, livros e brinquedos 

adequados a esta faixa etária. 

 2 Salas de 4 anos equipadas com 1 computador cada uma, mesas e 

cadeiras, moveis, catres, áreas da casinha das bonecas, da pintura, da 

garagem, das trapalhadas, de tapete com almofadas, variedade de jogos, 

livros e brinquedos adequados a esta faixa etária. 

 1 Casa de banho para crianças e 1 para adultos 

 1 Sala de reuniões com 1 computador 
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Espaço comum a estas valências: 

 Refeitório e copa com mesas e cadeiras 

 1 Pavilhão polivalente com biblioteca escolar, casinha das bonecas, área 

para ginástica, leitor de CDs, equipamento de som, casa de banho e 

zona de arrumos. 

 Amplo recreio exterior com equipamentos variados fixos e móveis. 

 1 Pequena horta pedagógica e cozinha de lama. 

 Telefones internos 

 Internet 

 Sistema Wi-Fi 

 

 Complexo Escolar 1º Ciclo, CATL, 5 Anos e Formação: 

Está contemplado um edifício de 1º ciclo, um edifício de ATL, sala de estudo e 

formação, um espaço para os 5 anos e uma zona de recreio comum. 

 

 Zona de recreio comum: 

 Exterior- campo de futebol com relvado sintético com duas balizas 

 Campo de voleibol sintético 

 Áreas livres cobertas  

 Espaço coberto com 2 mesas de matraquilhos, 1 mesa de pingue -

pongue e 2 tabelas de basquetebol 

 1 Edifício com um pavilhão no rés-do –chão e 1 sala de professores, 

2 salas de ATL no 1º andar com duas casas de banho (M/F). 

 1 Edifício com 4 salas de 1º ciclo – 2 salas no rés-do-chão e 2 salas 

no 1º andar. Cada sala possui 2 casas de banho (M/F) e 3/4 janelas. 

 Espaço circundante livre sem equipamento 

 O pavilhão conta com dois pequenos espaços de arrumos e de 

material de educação física, duas casas de banho individualizadas, 3 

janelas, 1 porta de alumínio e material técnico de som (colunas, 

televisão, amplificador, DVD e microfones) 
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 Espaço dos 5 anos: 

 2 Salas de 5 anos equipadas com 1 pequena copa, mesas, 

cadeiras, 1 televisão, 1 computador em cada sala, cavaletes de 

pintura, móveis, garagem, casinha das bonecas, trapalhadas, 

mercearia, tapete com almofadas e variados jogos, livros e 

brinquedos adequados á idade.  

 Uma casa de banho com base para duche, comum às 2 salas. 

 1 Zona de recreio ao ar livre com vários equipamentos, 1 mesa e 2 

bancos corridos e 1 pequena zona de jardim. 

 

 

 Edifício do 1º Ciclo: 

 Cada sala de aula de 1º ciclo tem um máximo de 25 mesas e 25 

cadeiras, 1 secretaria da professora, 1 computador, 2 casa de 

banho (1 masculina e 1 feminina) 1 quadro interativo, 1 quadro 

preto, 3 armários, 1 estante e vários materiais de desgaste 

 

 As salas de ATL são compostas por 2 salas e por 2 casas de 

banho individualizadas: 1 sala com 25 mesas e cadeiras 

individuais, 3 computadores, 1 secretaria do professor e 2 janelas. 

Esta sala apresenta também várias estantes com diversos livros 

usados com o intuito de promover a leitura originando uma Mini- 

Biblioteca. 

 Uma outra sala de amplitude maior pode tornar-se numa só pois 

suporta uma estrutura de divisória que pode dividir a sala em dois 

espaços servindo de apoio mais individualizado aos alunos que 

frequentam a nossa Instituição. 

 O pavilhão serve de acolhimento para a entrada e saída dos 

alunos, recreio e também ginásio para as aulas de Educação 

Física do 1º ciclo, ATL e 5 anos. 
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Naturais: 

 Pinhal amplo com 3 mesas de bancos corridos e casa de banho. 

 Animais: Burros Mirandeses, Ovelhas, Cabras, Porcos e Cães. 

 Horta e Pomar 

 Jardins envolventes 

 

3.8 . Necessidades 

 A nossa instituição apresenta as seguintes necessidades: 

 Espaço de convívio para os alunos do 1º ciclo e ATL 

 Espaço coberto no 1º ciclo 

 Armários e secretárias novas  

 Pavimento exterior do 1º ciclo –melhorado 

 Casas de banho do 1º ciclo (remodelação de sanitários) 

  Zonas de arrumação no Jardim de Infância 

 

 Necessidades educativas da Comunidade envolvente a que o Centro 

pode dar resposta: 

 A Componente de Apoio às Famílias e as AEC’s do ensino 

público não estão a dar resposta às necessidades das famílias 
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4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.1-Organigrama  
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4.2. Organização e funcionamento 

 

A Direção define os objetivos e as linhas orientadoras da Instituição que 

consideram ser importantes, em cada momento, para continuar a dar resposta 

às necessidades da comunidade e a fazer crescer o Centro. Posteriormente, 

transmite aos responsáveis pelas valências e estes últimos com as suas 

equipas determinam a melhor forma de pôr em prática as respetivas 

orientações. 

Ao longo do ano são realizadas várias reuniões entre a Direcção e os 

responsáveis pelas valências, onde são partilhados os assuntos do momento e 

se definem os caminhos a seguir. No início de cada ano os responsáveis 

reúnem-se e definem as atividades, os momentos comuns a todas as valências 

e os respetivos projetos a desenvolver durante o ano. Cada uma das valências 

elabora uma agenda plano onde estão descritas as principais atividades a 

desenvolver ao longo do ano. A Instituição está aberta doze meses por ano, 

das 7:30 até às 19h30.  

 

A Creche e o Jardim de Infância têm uma coordenadora pedagógica e o 1ºciclo 

e CATL tem uma diretora pedagógica que orientam as reuniões de trabalho de 

equipa e auxiliares, organizam o trabalho e procuram mobilizar toda a equipa 

na prossecução dos objetivos estabelecidos. Fazem pontes entre as valências 

para que se organizem atividades comuns que permitam uma real vivência 

inter-geracional.  

 

Na Creche e o Jardim de Infância o acolhimento da manhã é feito em conjunto 

numa sala polivalente e a partir das 8.30h com a orientação de uma educadora. 

O prolongamento da tarde tem a responsabilidade e a presença de uma 

educadora até às 17.30h. Este prolongamento pode ser realizado em conjunto 

ou em salas.  

 

Os momentos de recreio são decididos e organizados por cada uma das 

educadoras de acordo com as características e necessidades do seu grupo de 

crianças. 
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Os alunos do 1ºciclo durante o dia podem usufruir de um acompanhamento até 

às 9h30 de recreio e após esta hora e até às 16h30 estarão em atividades 

letivas dentro da sala de aula com um intervalo de meia hora na parte da 

manha e uma hora de almoço. Após as 16h30, os alunos poderão usufruir do 

espaço livre ou fazer atividades extracurriculares.  

 

O CATL está também aberto no mesmo horário e proporciona diversas 

atividades e também o estudo acompanhado para o 2º e 3º ciclo. Para além da 

rotina diária durante todo o ano letivo, o 1ºciclo e CATL está também aberto 

nas interrupções letivas e durante o mês de Julho promovendo atividades 

diversificadas para todos os alunos. 

 

No mês de Agosto a Instituição também se encontra aberta para dar resposta 

às necessidades das famílias que estejam a trabalhar e que não tenham onde 

deixar as crianças.  A frequência é feita mediante inscrição prévia e com 

justificada necessidade. Devido ao número reduzido de crianças neste período 

é constituída apenas uma sala heterogénea que tem orientação pedagógica de 

uma educadora/professora. Esta oferta exclui as crianças do berçário e salas 

de um ano. 

 

 

4.2.1 REUNIÕES  

1. Reuniões de Docentes - As reuniões da Creche e Pré-Escolar têm lugar 

quinzenalmente (ou sempre que assim se justifique) às quartas-feiras a partir 

das 16:30h. Estas reuniões não apresentam carater obrigatório mas são 

realizadas para organização e planificação de atividades e/ou outros assuntos. 

. 

 2. Reuniões de Conselho Escolar- As reuniões de conselho pedagógico são 

mensais, ocorrendo na primeira segunda-feira de cada mês, entre as 16.30h e 

as 18.30h. Nestas reuniões, apesar de se dar também destaque à componente 

pedagógica, curricular e avaliação, são tratados todos os assuntos referentes 

ao processo educativo e à vida da Escola. 
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3. Reuniões do Pessoal Auxiliar – As Coordenadoras reúnem-se com o 

pessoal auxiliar, uma vez em cada mês, e sempre que assim se justifique. 

 

4. Reunião de Pais/Encarregados de Educação - Todas as Educadoras e 

Professores titulares de turma têm duas reuniões anuais: uma durante o mês 

de Novembro, onde se apresenta o projeto pedagógico e os projetos de sala a 

desenvolver durante o ano letivo. Uma outra realizada durante o mês de Maio 

com o objetivo de fazer um balanço final desse mesmo ano e também uma 

avaliação do percurso efetuado pelas crianças.  

 

No início do ano letivo, as reuniões com os Pais/Encarregados de Educação 

das crianças que entram para a Creche, Jardim de Infância, 1º Ciclo e CATL 

pela primeira vez assumem um caráter individual, onde é preenchida uma ficha 

de diagnóstico que é essencial na troca de informação entre Escola e Família, 

que permita um melhor acolhimento facilitando posteriormente a adaptação por 

parte das crianças nesta idade tão precoce.  

 

5. Reuniões de Atendimento aos Pais/Encarregados de Educação - estas 

reuniões individuais entre a Educadora/Professor e os Pais/Encarregados de 

Educação são momentos privilegiados de comunicação entre a Escola e a 

Família. Como cada criança tem as suas especificidades, características e 

problemas, faz sentido reuniões onde cada pai ou encarregado de educação 

possa exprimir as suas preocupações, desejos ou ansiedades. Assim, 

quinzenalmente, os Professores estão disponíveis entre as 10.15h e as 11.00h, 

ou em horário mais conveniente, para receber os Pais/Encarregados de 

Educação. A entrega dos registos de avaliação do 1º ciclo acontece no final de 

cada período em sessões também individualizadas. Em relação às Educadoras 

estas reuniões são marcadas sempre que se justifique e de acordo com o 

horário a acordar entre os pais e educadora. 

 

A equipa pedagógica reúne, ainda, trimestralmente (ou quando se justifica) 

com a psicóloga da respetiva valência, para formação ou para analisar 

situações das crianças.  
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As auxiliares da ação educativa também têm reuniões trimestrais com a 

psicóloga para formação. 

.A Direção recebe os Pais/Encarregados de Educação, sempre que estes o 

desejarem, dentro das possibilidades horárias de ambos. 

 

4.2.2. Articulação entre Creche, Pré-Escolar, 1º Ciclo e CATL  

A articulação entre as várias valências da infância é de extrema importância, 

pois consideramos que o processo ensino-aprendizagem é contínuo e 

sequencial, completando e aprofundando as aprendizagens anteriores. Com 

esta articulação procura-se que exista uma troca de experiências e saberes 

entre as crianças de diferentes faixas etárias. Desta forma, a equipa 

pedagógica organiza-se no início do ano letivo para elaborar o Plano Anual que 

contempla todas as atividades que vão ser realizadas ao longo do ano e que 

vão proporcionar momentos de partilha e entre ajuda entre todas as crianças e 

adultos das diferentes valências da Instituição. A transição das crianças de 

valência em valência é realizada tendo em conta a disponibilidade de todo o 

processo individual da criança à respetiva educadora/professora, 

principalmente o plano individual das crianças, no qual está explícito o 

desenvolvimento das mesmas. 

 

4.3.  Relação família, comunidade e parceiros (Parcerias) 

 

As aprendizagens relacionam-se com as vivências, realizadas pelos alunos 

fora ou dentro da Escola, e que decorrem da sua história pessoal que a ela se 

ligam. Proporcionando deste modo a aquisição de atitudes autónomas, visando 

a formação de cidadãos civicamente responsáveis e democraticamente 

intervenientes na vida comunitária.  

O Centro procura promover uma estreita relação entre si e as famílias, para 

que se possa garantir o desenvolvimento educativo dos filhos, através do 

diálogo e da participação conjunta. 
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Uma boa articulação entre a família - escola - crianças criará uma fonte de 

conhecimento, informação e de segurança que se refletirá no desenvolvimento 

equilibrado das crianças. 

Cabe à Instituição e ao educador/professor, promover situações que impliquem 

os pais nas actividades e nas vivências do seu filho na escola. Para alem das 

reuniões acima mencionadas procuramos ainda, estreitar essa relação, através 

de: 

• Pequenos trabalhos durante o ano lectivo sobre os temas que estamos a 

tratar; 

• Pedidos de diferentes tipos de materiais para a elaboração de trabalhos de 

sala; 

• Reuniões/Encontros Temáticas sobre assuntos que consideramos do 

interesse da Escola, dos Pais e Comunidade, sendo uma delas sobre a 

inserção no ensino básico; 

 Celebrações Litúrgicas com as Famílias de acordo com os Tempos 

Litúrgicos 

• Festa de Natal para a família; 

• Festa de Final de Atividades para Pais, Família e Comunidade; 

• Partilha sempre que possível de informação sobre cada criança e sobre as 

actividades temáticas no caderno individual da criança; 

• Desfile de Carnaval para as Famílias e Comunidade; 

• Magusto para as crianças e Comunidade; 

• Dia do Pai/da Mãe/ festa do dia da Família  

Num clima de relação aberta, Pais/Famílias e educadores/professores 

constroem um espaço de confiança, condição essencial para uma acção 

educativa participada. 
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Neste contexto, a Escola relaciona-se e cria parecerias com várias entidades, 

nomeadamente com a Câmara Municipal de Sintra, Junta de Freguesia de S. 

João das Lampas e Terrugem, Agrupamento de Escolas Alto dos Moinhos da 

Terrugem, Centro de Saúde, Bombeiros, Sintra Dental Clinic, Junior 

Achievement, Banco Alimentar, Escola Segura, Telepsia, Ordem dos 

Psicólogos, Escola Profissional Gustavo Eiffel, Centro de Formação da 

Amadora, Escola ESEI Maria Ulrich, Escola Técnica e Profissional de Mafra, 

Agrupamento de Escolas de Santa Maria, Universidade Europeia de modo a 

fornecer aos alunos uma oferta curricular mais vasta e enriquecedora. A 

Instituição tem ainda parcerias com promotores e empreendedores locais em 

diversas áreas. 

Estas parcerias proporcionam a toda a Instituição uma maior variedade de 

propostas, experiencias e iniciativas que de um outro modo não seria possível. 

 

 

4.5. Intervenientes no Projeto Educativo 

Os intervenientes neste projeto são: 

- Direção 

- Professores 

- Educadores 

- Auxiliares de ação educativa 

- Crianças 

- Pais/Encarregados de Educação 

- Pessoal de apoio 

- Comunidade Escolar Local 
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5. O QUE PRETENDEMOS? 

 

Pretendemos que a nossa Instituição continue a dar resposta às necessidades 

das famílias que nos procuram e para tal definirmos os objetivos gerais, 

estratégias e metas a atingir descritos abaixo. 

 

5.1. Objetivos gerais  

 

Os objetivos que vamos apresentar devem constituir-se como factores que 

promovam uma cultura organizacional da escola, demonstrando uma estreita 

relação entre todos os intervenientes no processo educativo, refletindo a visão 

que temos como Instituição. São, portanto, o ponto de partida para o 

estabelecimento de estratégias e atividades, que serão integrados nos Projetos 

Pedagógicos e Curriculares de Escola e de Turma. Partindo dos valores 

estabelecidos como essenciais ao desenvolvimento deste projeto, 

estabelecemos os seguintes objetivos para a sua implementação: 

 Valorizar, no processo educativo, a dimensão religiosa e católica que 

tem como referencia a Pessoa de Jesus Cristo. 

 Contribuir para a construção de uma sociedade segundo os valores 

cristãos. 

 Promover respostas adequadas às carências mais sentidas na 

comunidade, promovendo acções consentâneas com a concepção cristã 

do Homem, da família, da sociedade. 

 Promover uma diversificação das aprendizagens tendo como referência 

os valores da Instituição. Educar para a disponibilidade, para a 

generosidade e para a ajuda ao próximo. 

 Fomentar a autonomia, o bem-estar, a alegria e a felicidade 

 Formar crianças criativas, imaginativas e com espirito critico. 

Promovendo o seu desenvolvimento individual, social, espiritual e 

emocional para que possa ser um adulto livre e responsável pelas suas 

escolhas. 

 Proporcionar às crianças ambientes de aprendizagem que lhes 

permitam diferentes vivências para explorar as suas potencialidades e 
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capacidades, para que a criança possa conhecer bem o mundo que a 

rodeia. 

 Promover a realização de projetos e atividades de natureza diversificada 

(intelectual, física, artística, reflexiva, sociais) que permitam às crianças 

um completo desenvolvimento em vários domínios e inteligências; 

 Intercambio com outras Instituições  

 Continuar com uma boa imagem, melhorando ainda mais a sua 

reputação. 

 Proporcionar condições para que continue a existir a realização de um 

bom trabalho de equipa contribuindo para o crescimento profissional de 

todos os intervenientes no processo educativo. 

 Trabalhar de acordo com os objectivos gerais enunciados nas 

Orientações Curriculares: 

o Promover o desenvolvimento pessoal da criança com base em 

experiencias de vida democrática numa perspectiva de educação 

para a cidadania. 

o Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no 

respeito pela pluralidade das culturas, favorecendo uma 

progressiva consciência como membro da sociedade. 

o Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas 

suas características individuais, incutindo comportamentos que 

favoreçam aprendizagens significativas e diferenciadas. 

o Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens 

múltiplas como meios de relação, de informação, de 

sensibilização estética e de compreensão do mundo. 

o Despertar a curiosidade e o pensamento crítico. 

o Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, 

nomeadamente no âmbito da saúde individual e colectiva. 

o Proceder a despistagem de inadaptações, deficiências ou 

precocidade e promover e melhor orientação e encaminhamento 

da criança. 

o Incentivar a participação das famílias no processo educativo e 

estabelecer relações de efectiva colaboração com a comunidade. 
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5.2.  Estratégias 

 

Para a prossecução dos objetivos gerais definimos as seguintes estratégias: 

 

 Criar dinâmicas de constante melhoria e inovação em toda a estrutura 

organizacional da Escola, inscritos nos projetos pedagógicos anuais, 

envolvendo toda a comunidade educativa neste processo;  

 Promover a partilha de conhecimentos e a interação entre os vários 

elementos da estrutura organizacional da Escola, na prossecução dos 

objetivos propostos bem como a participação activa em todo o processo 

educativo, como forma de implementar uma cultura organizacional que 

privilegie a mudança e a inovação; 

 Permitir que a escola continue a assumir-se como uma parte importante 

da Instituição com identidade própria, relevante para a comunidade na 

qual está inserida e que as pessoas da comunidade reconheçam a 

nossa importância. 

 Articular os Projetos Pedagógicos e Curriculares de Escola e de Turma 

com todas as atividades curriculares e extracurriculares da Escola, 

assim como com a missão e visão da Instituição; 

 Apresentar diferentes propostas de estratégias que envolvam os vários 

intervenientes no processo educativo, de uma forma activa e participada; 

 Promover uma cultura de Escola direcionada para a excelência e para 

os bons resultados em termos do desempenho das Crianças; 

 Manter e reforçar um bom relacionamento pedagógico, de modo a evitar 

problemas disciplinares graves. 

 Revitalizar os espaços físicos da Escola (interiores e exteriores) tendo 

como principal preocupação o respeito pelo ambiente e a melhoria 

efetiva desses diferentes espaços da Escola; 

 Otimizar os serviços e outras estruturas no sentido de um melhor serviço 

à comunidade Escolar. 

 A par com o clube da música, criar um clube de inglês 

 Promover a formação de pessoal docente e não docente tendo em vista 

a melhoria das suas competências profissionais decorrentes do PE, bem 

como a sua satisfação pessoal; 



 Projeto Educativo 2015/2018   

    Centro Social Paroquial de São João das Lampas                                        49 
 

 Preservar o bom ambiente de trabalho conseguido pelo relacionamento 

dos órgãos de direção da Escola com os restantes elementos da 

comunidade Escolar e destes entre si, promovendo vários encontros 

formais e informais. 

 Fomentar a participação de todos os elementos da comunidade Escolar 

na vida da Escola, promovendo o trabalho colectivo; 

 Motivar os elementos da comunidade para uma participação activa e 

cooperante no processo educativo; 

 Projectar para o exterior a imagem da Escola, através da participação 

em iniciativas, projetos e eventos que divulguem não só a Instituição, 

mas as boas práticas pedagógicas que nela são desenvolvidas. 

 

5.3. Metas a atingir 

1ª Fase: 

 Constituição da orquestra da Instituição 

 Criação de um hino para a Instituição 

 Reformulação das Reuniões/Encontros Temáticos para famílias e 

comunidade envolvente. 

2ª Fase: 

 Criação de uma escola de pais 

 A:T:L. para crianças do Pré-escolar e 1º Ciclo do ensino oficial 

3ª Fase: 

 Nova escola do 1º Ciclo 

 Disciplina Curricular Transversal às valências do Jardim de Infância, 

1ºCiclo e CATL. 
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6. EXPETATIVAS E SUGESTÕES 

 

6.1. Formação de docentes e não docentes 

 

A formação contínua promove, nos tempos que correm, o aumento da 

qualidade dos recursos humanos disponíveis na escola. Num mundo em rápida 

mudança, como complemento à formação inicial, para o desenvolvimento do 

processo educativo, é cada vez mais premente a necessidade de uma 

constante actualização por parte dos agentes de ensino, no que toca a 

metodologias, técnicas e equipamentos ligados à escola. 

Assim, sempre que possível, o corpo docente e não docente desta Instituição 

participa nas acções de formação que tem conhecimento e pelas quais tem 

interesse. 

 

6.2.  Ações  

Há mais de duas décadas que a nossa Instituição tem vindo a oferecer ações 

de sensibilização a Pais/ Encarregados de Educação. Inicialmente reuniam-se 

os professores, educadores e pais/encarregados de educação, duas vezes por 

ano letivo em reuniões com um psicólogo, no Salão Paroquial. Com o decorrer 

dos tempos essas mesmas ações passaram a fazer-se com maior 

periodicidade com temáticas distintas em cada sessão. 

Presentemente, sentimos a necessidade de melhorar a nossa oferta através de 

ações mais específicas e que possam ir de encontro às necessidades e 

sugestões dos pais/encarregados de Educação. Assim, promovemos 

trimestralmente cerca de 3 ações de sensibilização às quais lhes denominamos 

- “Encontros Temáticos”. Estes encontros acontecem de uma forma mais 

informal com espaço para exposição e debate para todos os interessados nas 

temáticas apresentadas. 

Sentimos ainda necessidade de melhorar, desenvolver e divulgar ainda mais 

estes encontros para que este processo seja mais rico, pois através da partilha 

de experiências entre todos conseguimos melhorar o nosso desempenho 
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enquanto indivíduos e profissionais. Como tal, iremos neste triénio continuar a 

promover encontros de partilha sobre as temáticas sugeridas pelos 

pais/comunidade/parceiros tentando assim ir de encontro às necessidades das 

Famílias que nos procuram. 

 

6.3.  Projetos em Ação 

O Centro Social Paroquial de São João das Lampas tem participado em 

diversos projetos que trazem uma mais-valia à escola quer do ponto de vista da 

inovação quer das boas práticas pedagógicas, que têm sido reconhecidas à 

escala concelhia. Os projetos permitem a aprendizagem, o acesso a 

equipamentos e experiências diferentes, mas também a promoção da escola 

enquanto elemento ativo do Concelho de Sintra. Os projetos como o «JAP – 

Junior Achievement – Aprender a Empreender», as campanhas solidárias 

«Nariz Vermelho», «Dia Nacional do Pijama», «Programa Eco-Escolas», 

«Programa Educar para a Cidadania- Banco Alimentar» e a «Amostra de 

Teatro de Sintra» permitiram o desenvolvimento de várias capacidades ao nível 

do conhecimento, da prática pedagógica, do trabalho colaborativo e foram 

reconhecidos como boas práticas permitindo continuar a trabalhar noutros 

projetos procurando parceiros que consigam sustentar a nossa vontade de 

inovar e criar ambientes de aprendizagem verdadeiramente enriquecedores. 

 

6.3.1.  Projetos a Desenvolver 

O Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo (EEPC) de nível não superior 

publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 152/2013, de 4 de Novembro, 

consagrou, com especial relevo, a atribuição de autonomia pedagógica às 

escolas do ensino particular e cooperativo, por ele abrangidas. 

Nos termos do referido Estatuto, a autonomia pedagógica e organizativa 

constitui-se como o direito conferido às escolas de poderem tomar as suas 

próprias decisões nos domínios da oferta formativa, da gestão dos currículos, 

dos programas e atividade educativas, da avaliação, orientação e 
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acompanhamento dos alunos, constituição de turmas, gestão de espaços, dos 

tempos escolares e do seu pessoal. 

A autonomia consagrada, designadamente na vertente pedagógica e 

organizativa, confere às escolas do ensino particular e cooperativo, à 

semelhança do que acontece já em alguns contratos de autonomia das escolas 

públicas, a capacidade de poderem proceder à gestão flexível do currículo, 

tendo em conta o seu Projeto Educativo. São agora estabelecidas as regras a 

aplicar a esta gestão flexível, permitindo-lhes fazer uso de uma percentagem 

das horas definidas nas matrizes curriculares em vigor, sem com isso, pôr em 

causa o cumprimento dos programas e metas curriculares, do número total de 

horas curriculares legalmente estabelecidas para cada ano, nível e modalidade 

de ensino, permitindo-lhes, também, criar e ampliar planos curriculares próprios 

ou oferecer disciplinas de enriquecimento ou complemento do currículo. 

Neste sentido é premente que a nossa Instituição possa assim oferecer uma 

oferta curricular diferente com uma nova disciplina que vá de encontro às 

necessidades das nossas crianças e que apresente um caracter longitudinal e 

evolutivo para que toda a Instituição possa envolver-se neste novo desafio. É 

nossa intenção iniciar este novo projeto durante este triénio e todos os esforços 

far-se-ão nesse sentido. Esta disciplina terá um caráter obrigatório e deverá 

fazer parte das orientações curriculares do jardim-de-infância e do currículo do 

1º Ciclo e CATL. 
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7. DIVULGAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO 

 

O Projeto Educativo encontra-se no site e na secretaria para consulta aquando 

da sua solicitação prévia.  

 

 

8. AVALIAÇÃO 

 

Sendo a avaliação parte integrante do processo de ensino/ aprendizagem, 

pretende-se ao longo do ano observar, refletir, de forma a adquirir um feedback 

sobre a aceitação e impacto das várias propostas que irão ser apresentadas ao 

grupo de forma a poder alterar, corrigir e incrementar outras estratégias. 

 

A avaliação deverá permitir uma análise dinâmica do percurso realizado ao 

longo de toda a vigência do Projecto. O processo avaliativo ocorre a vários 

níveis, e em várias fases, materializando-se nos seguintes instrumentos/meios:  

 

- Registos individuais e colectivos;  

- Observação directa das crianças;  

- Reuniões e Encontros de Pais;  

- Reuniões entre a equipa de sala e equipa pedagógica;  

- Inquéritos de satisfação  realizados à Comunidade Educativa;  

- Actividades e apresentações de trabalhos 

- Actas de reuniões 

- Reuniões de Avaliação da Direção e dos responsáveis de valências. 

 

A avaliação do projecto será contínua e também anual. É feita através de uma 

grelha de auto-avaliação por partes dos responsáveis deste processo. Esta 

avaliação será feita tendo em conta a participação e o interesse demonstrado 

pelos alunos, pais/encarregados de educação, comunidade e colaboradores da 

nossa Instituição.  
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8.1.  Indicadores de Avaliação 

 

Como indicadores de avaliação propomos: 

- Grelha de auto-avaliação por parte dos professores e educadores; 

- Novas propostas curriculares criadas  

- Atualização dos recursos materiais  

- Atualização de recursos lúdicos, didáticos e pedagógicos  

- Colaboração com as Instituições da Comunidade  

- Resultados dos inquéritos de satisfação quanto à qualidade dos 

espaços/recursos/serviços realizados aos colaboradores e famílias. 

- Registos em suporte informático de eventos, projetos e programas 

relacionados com o Projeto Educativo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


