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INTRODUÇÃO 

 

Projeto Educativo 

 

 “Documento que consagra a orientação educativa da escola, elaborado e aprovado pelos 

seus órgãos de administração e gestão para um horizonte de três anos, no qual se explicitam os 

princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a 

função educativa”. 

(artº 3º - Regime de Autonomia, Administração e Gestão) 

 

Em termos educacionais, o conceito de projeto tem tido uma relevância cada vez mais 

evidente. Deste modo, podemos defini-lo como um plano de investigação-ação sobre determinada 

problemática. Ao contrário de uma atividade ocasional, o Projeto Educativo envolve uma 

articulação entre intenções e ações, entre teoria e prática, organizada num plano que estrutura 

essas mesmas ações (Cortesão, Leite, Pacheco, 2002). 

Desde algum tempo, ao nível das políticas educativas e curriculares, têm vindo a ser tomadas 

decisões que procuram contribuir para que alunos, educadores e encarregados de educação se sintam 

participantes ativos na construção do próprio conhecimento, através do planeamento, elaboração e 

execução de um Projeto Educativo, que lhes possibilite obter respostas às suas necessidades. 

O Projeto Educativo é um instrumento dinâmico que evolui e se adapta às mudanças, por isso 

deverá ser repensado e reformulado, num processo que implica uma avaliação e reflexão realizada 

por todos os intervenientes – todos os adultos que exercem um papel na educação das crianças 

(direção, diretor técnico e pedagógico, educadores, pessoal auxiliar e pais). Tem como valores 

centrais o diálogo entre todos, a negociação, de modo a promover o desenvolvimento holístico das 

crianças e a colaboração mútua entre todos os elementos da comunidade educativa. 

 “... Instrumento que recolhe e comunica uma proposta inter-geral para dirigir e orientar 

coerentemente os processos de intervenção educativa que se desenvolvem numa instituição escolar.”  

(S. Antúnez, 1987) 

Concede às escolas a autonomia necessária para que estas identifiquem objetivos e 

concretizem metas específicas atribuindo a cada escola a responsabilidade de tomar decisões: 
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o No estabelecimento de prioridade e objetivos de intervenção; 

o Face à gestão de recursos; 

o Criação de contextos educativos estimulantes; 

o Na identificação de alternativas educacionais. 

Tal como referem as Orientações Curriculares, o projeto educativo deverá explicitar de forma 

coerente, valores e intenções educativas, formas previstas para concretizar esses valores e intenções 

(estratégias globais, horários, atividades coletivas, etc.) e os meios de realização. (M.E. 1997) 

Este documento apresenta claramente as linhas orientadoras e os objetivos específicos e 

gerais ao nível da organização, recursos humanos e outras informações relevantes para caracterizar a 

instituição.  

O meio envolvente tem influência na educação da criança. As características destas 

localidades contribuem de igual forma para todo este processo educacional. O educador/professor 

deverá então assumir uma abordagem sistémica e ecológica, numa perspectiva de conseguir adequar 

o contexto educativo institucional às características e necessidades das crianças e adultos. 

A implementação de um novo nível de ensino, o do 1.º Ciclo do Ensino Básico, iniciou no 

ano letivo de 2010/2011, tendo no presente ano letivo quatro turmas procura dar resposta, por um 

lado, aos anseios e solicitações de Encarregados de Educação, por outro lado, às aspirações de 

crescimento e objetivos educativos da Instituição, mas, primordialmente, procura ser uma resposta de 

qualidade às necessidades das crianças e da comunidade. 

Neste sentido, o Projeto Educativo da Mais Plural alarga-se no seu âmbito, enriquece-se nas 

suas premissas e objetivos, mantendo a linha identitária de fundação, de funcionamento e de 

intervenção social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   5 

 

 

 

 

QUEM SOMOS?  

 

A Mais Plural é uma Cooperativa de Solidariedade Social, equiparada a IPSS – Instituição 

Particular de Solidariedade Social * (anexo 1) – criada no dia 24 de Março de 2005, que tem como 

missão dar resposta às carências do território, centrada nos direitos e necessidades das pessoas, 

contribuindo para a coesão social. A instituição encontra-se em fase de construção dos valores, 

missão e visão centrada sempre em práticas de qualidade e inovação que pretendem dar respostas às 

necessidades da comunidade educativa. 

Tem por objeto o apoio integrado a crianças, (nomeadamente o serviço educativo e instrutivo) 

jovens e idosos (Creche, Jardim de infância, Escola Mais Plural -1.º Ciclo do Ensino Básico, Lar de 

idosos, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Cantina Social), a integração social de 

grupos vulneráveis da população, a formação e integração profissional, o desenvolvimento de 

programas e acções de apoio à ocupação de tempos livres, de criação de emprego e de combate ao 

desemprego e o apoio integrado aos idosos, nomeadamente o apoio domiciliário e lar e outros, de 

acordo com as necessidades da população. 

A Cooperativa Mais Plural nasceu na Rua do Azevinheiro, em Gavião, envolvida num amplo 

espaço verde, apostando na interação entre idosos e crianças de modo a criar um espaço e ambiente 

promotor de um desenvolvimento harmonioso. 

Em Abril de 2007, foi assinado o contrato de comparticipação financeira com o Ministério de 

Trabalho e Solidariedade Social, com vista à construção deste Equipamento Social. A concretização 

deste projeto aconteceu ao abrigo do Programa PARES – Programa de Alargamento da Rede de 

Equipamentos Sociais, o qual teve conclusão no dia 28 de Julho de 2009, data da cerimónia de 

inauguração, presidida pelo Dr. José Vieira da Silva, Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. 

Creche, Jardim de Infância, Centro de Dia, Lar de Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário e 

Escola Mais Plural (1.º Ciclo do Ensino Básico), são as respostas sociais que a Mais Plural 

disponibiliza a toda a comunidade. 
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Missão 

“Dar resposta às carências do território centrada nos direitos e necessidades das pessoas, 

através de um serviço individualizado e de grande qualidade no atendimento a crianças e idosos, 

de acordo com as melhores práticas educacionais e de saúde, obtendo a confiança e o 

compromisso dos nossos utente, colaboradores e parceiros.” 

 

Visão 

Aspira ser reconhecida como uma Instituição de referência pelo seu bom desempenho em 

todas as atividades desenvolvidas, tanto pela sua eficiência, como pela sua eficácia, na capacidade 

de dar resposta aos objetivos de desenvolvimento da Instituição e às necessidades dos seus utentes. 

 

Valores 

O compromisso da Mais Plural assenta nestes valores: 

• Ética; 

• Solidariedade; 

• Excelência e Profissionalismo; 

• Transparência; 

• Enfoque no utente; 

• Inovação; 
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• Humanismo; 

• Responsabilidade 

 

ONDE ESTAMOS? 

 

Caracterização do meio envolvente 

Em acelerado processo de urbanização, o concelho de Vila Nova de Famalicão, localiza-se 

numa coroa de povoamento disperso, de alta densidade demográfica e forte industrialização difusa. 

Vila Nova de Famalicão faz parte da Região – Plano do Norte de Portugal – país periférico e 

o segundo menos desenvolvido no contexto da União Europeia. Geograficamente insere-se na 

Região Metropolitana do Porto. Tem crescido através do aumento dos núcleos urbanos, do 

dinamismo das atividades industriais, da diversidade dos serviços. 

No setor primário, a agricultura, funciona em muitos casos como atividade de complemento 

económico dos agregados familiares, começa a adaptar-se às exigências da Europa comunitária, 

como consequência do dinamismo de uma nova geração de empresários agrícolas. 

No setor secundário, a indústria, não obstante de problemas estruturais, tem uma forte 

implantação na zona nascente do concelho (Riba d`Ave, Delães, Bairro, etc.). O seu futuro está 

garantido com o processo de renovação tecnológica, e com o apoio de duas grandes estruturas: 

CITEVE e Matadouro Central de Entre Douro e Minho, vocacionados para o apoio aos setores 

tradicionais (indústria têxtil e agro-alimentar). 

No sector terciário, os serviços e o comércio mostram uma actividade intensa, que reflecte na 

sua diversidade, na procura de novos espaços para a implantação da banca, nos escritórios e nos 

diferentes serviços públicos e privados. 

Sendo Famalicão um cruzamento de vias de grande importância nacional, 

Gavião é uma freguesia que se situa na periferia de Famalicão, envolvida pelas 

freguesias de Mouquim, Santiago da Cruz, Requião, S. Cosme do Vale e Vale de 

S. Martinho. Tem uma variante nascente á cidade onde flui o trânsito procedente 

de diversas localidades com destino a Braga, Porto, Guimarães, Vila do Conde e 

Barcelos. 

Gavião surge num espaço territorial com elevada densidade populacional, com cerca de 845 

hab./km
2
, segundo os Censos 2001. 

Embora com características rurais, com grandes áreas de reserva agrícola, esta freguesia 

concentra um forte núcleo industrial com um papel primordial no desenvolvimento socioeconómico 



 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   8 

da região, bem como associações de caráter recreativo, dando resposta às necessidades dos mais 

jovens e privilegiando as tradições e os costumes mais antigos. 

 

 

Caracterização do funcionamento geral 

A Mais Plural Social afigurando-se como um projecto multi-valências, concentrando seis 

respostas sociais distintas, onde crianças, jovens e idosos partilham do mesmo espaço físico embora 

disponham de áreas diferentes para atividades específicas de cada serviço e grupo etário e pretende 

apresentar uma organização e funcionamento flexível, indo ao encontro das necessidades de cada 

serviço prestado. Assim o horário de funcionamento é o seguinte: 

 

 

Creche e Jardim de Infância 
Das 7.30h às 19.00h 

Prolongamento das 19.00h às 20.00h 

Escola 1.º Ciclo 

Prolongamento das 7h30 às 8h30 

das 18h00 às 19h00 

Das 8h30 às 18h00 

Lar de Idosos 24 horas 

Apoio Domiciliário e Cantinas 

Sociais 
Horário adequado aos serviços contratualizados 

Centro de Dia Das 9.00h às 18.00h 

 

 

Recursos Humanos 

Para a organização e funcionamento das várias respostas sociais disponibilizadas pela Mais 

Plural, existem dois diretores técnicos sendo eles, um do Departamento da Infância, outro do 

Departamento dos Maiores que asseguram todo o serviço correspondente às respostas sociais em 

questão e ao departamento de Serviços. Para além destes, existe uma coordenadora pedagógica e 

uma educadora social que asseguram as funções complementares à direção técnica de ambas as 

respostas. Existe também, uma diretora pedagógica para o sector da Escola Mais Plural do Ensino 

Básico. 

Para espelhar as funções e tarefas dos departamentos na Mais Plural, abaixo estará descrito 

por respostas sociais.   
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1. Creche 

A resposta social de Creche é formada por um conjunto de quatro Educadoras de Infância e 

de dez Ajudantes de Ação Educativa, nomeadamente Creche A e Creche B, que incluem os seguintes 

serviços cada uma:  

 Berçário – Educadora de Infância e duas Ajudantes de Ação Educativa 

 Sala de 1 ano – Educadora de Infância e Ajudante de Ação Educativa 

 Sala de 2 anos - Educadora de Infância e Ajudante de Ação Educativa 

 2 Ajudantes de Ação Educativa de apoio 

2. Jardim de Infância 

O Jardim de Infância é composto por um conjunto de quatro Educadoras de Infância e de 

quatro Ajudantes de Ação Educativa 

 Sala dos 3 anos – Educadora de Infância e Ajudante de Ação Educativa 

 Sala dos 4 anos – Educadora de Infância e Ajudante de Ação Educativa 

 Sala dos 5 anos – Educadora de Infância e Ajudante de Ação educativa 

 2 Ajudantes de Ação Educativa de Apoio 

 

3. Escola Mais Plural 

 A escola do 1.º Ciclo conta, neste momento, com quatro Professores Titulares de 

Turma, uma Professora de Apoio Educativo e Educação Inclusiva e três assistentes operacionais.  

 Salas n.º 1 e n.º 2 – Turmas A do1.º ano e B do 2.º ano 

 Salas n.º 3 e n.º 4 – Turmas C do 3.º ano e D do 4.º ano 

 

4. Lar de Idosos 

A resposta social de Lar de Idosos é composta por um conjunto de auxiliares de ação direta, 

um educador social, 1 animador sociocultural, 2 enfermeiras e um médico. 

 

5. Apoio Domiciliário 

O Serviço de apoio domiciliário é composto por auxiliares de acção directa e um educador 

social. Os auxiliares de ação direta prestam cuidados de higiene pessoal e habitacional, alimentação e 

tratamento de roupa. O educador social fundamenta o trabalho com os idosos e com a sua família, a 
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partir dos seus interesses e projetos de vida, assumindo-se como um cuidado colaborativo, onde o 

profissional é parceiro da intervenção.  

 

6. Centro de Dia 

O serviço de centro de dia é composto por um ajudante de acção directa, uma animadora 

sociocultural e uma educadora social.  

 

7. Serviços 

A Mais Plural conta ainda com uma Administrativa, uma Lavadeira/Engomadeira e seis 

Ajudantes de Serviços Gerais. Conta ainda, com uma contabilista. 

 

Principais Funções e Responsabilidades dos Técnicos: 

Educadoras de Infância 

As educadoras de infância da Instituição desempenham as seguintes funções: 

 Elaborar o projeto pedagógico de sala, 

 Ser responsável pela sala, 

 Organizar e explicitar os meios educativos adequados de acordo com o 

desenvolvimento integral da criança, 

 Acompanhar a evolução da criança e do grupo, 

 Estabelecer contactos com os pais no sentido de obter uma acção educativa integrada, 

 Programar todas as actividades individuais e de grupo, 

 Elaborar um plano semanal, 

 Zelar pelo bem-estar das crianças, 

 Assegurar a articulação entre as várias salas, 

 Desenvolver o trabalho em equipa inerente à dinâmica institucional.   

 

Professores da Escola Mais Plural (1.º Ciclo) 

Os professores da Instituição desempenham as seguintes funções: 

 Orientar o exercício das suas funções pelos princípios do rigor, da isenção, da justiça e 

da equidade; 

 Orientar o exercício das suas funções por critérios de qualidade, procurando o seu 

permanente aperfeiçoamento e tendo como objetivo a excelência; 
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 Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação 

de laços de cooperação e o desenvolvimento de relações de respeito e reconhecimento mútuo, em 

especial entre docentes, alunos, encarregados de educação e pessoal não docente; 

 Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, numa 

perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, de desenvolvimento pessoal e profissional e de 

aperfeiçoamento do seu desempenho; 

 Participar de forma empenhada nas várias modalidades de formação que frequente, 

designadamente nas promovidas pela Administração, e usar as competências adquiridas na sua 

prática profissional; 

 Zelar pela qualidade e pelo enriquecimento dos recursos didático-pedagógicos 

utilizados, numa perspetiva de abertura à inovação; 

 Desenvolver a reflexão sobre a sua prática pedagógica, proceder à auto-avaliação e 

participar nas atividades de avaliação da escola; 

 Conhecer, respeitar e cumprir as disposições normativas sobre educação, cooperando 

com a administração educativa na prossecução dos objetivos decorrentes da política educativa, no 

interesse dos alunos e da sociedade. 

Auxiliares de Ação Educativa/ Assistente Operacional 

As auxiliares de Ação Educativa/Assistente Operacional têm como funções: 

 Participar nas actividades educativas, auxiliando a educadora/professora, 

 Assegurar a limpeza e o bom estado dos materiais e da sala e da Instituição em geral, 

 Assegurar os tempos de prolongamento/recreios, 

 Acompanhar o grupo durante as rotinas/atividades escolares 

 

Ajudante de Ação Direta 

As principais funções de uma auxiliar de ação direta são as seguintes: 

 Receber os clientes e fazer a sua integração no período inicial de utilização de 

equipamentos e serviços. 

 Proceder ao acompanhamento diurno e ou nocturno dos clientes, dentro e fora dos 

estabelecimentos e serviços, guiando-os através da conversação, detectando os seus interesses e 

motivações e participando na ocupação de tempos livres. 

 Assegurar e colaborar nas tarefas de alimentação regular dos clientes. 

 Recolher e cuidar dos utensílios e equipamentos utilizados nas refeições. 
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 Prestar cuidados de higiene e conforto aos clientes e colaborar na prestação de 

cuidados de saúde que não requeiram conhecimentos específicos; 

 Substituir as roupas de cama e da casa de banho, bem como o vestuário dos clientes, 

proceder ao acondicionamento, arrumação, distribuição, transporte e controlo das roupas lavadas e à 

recolha de roupas sujas e sua entrega na lavandaria. 

 Requisitar, receber, controlar e distribuir os artigos de higiene e conforto. 

 Providenciar pela manutenção das condições de higiene e salubridade no domicílio 

dos clientes. 

 Reportar à instituição ocorrências relevantes no âmbito das funções exercidas. 

 Efectuar o transporte dos clientes. 

 Cumprir com o Sistema de Gestão da Qualidade na parte que lhe é aplicável. 

 

Direção Pedagógica da Escola Mais Plural 

(Em função do Decreto-Lei n.º 553/80 de 21 de Novembro, art.º 44º) 

Competências: 

Orientação da ação educativa relativa ao 1.º Ciclo do EB da Instituição, designadamente: 

 Representar a Instituição junto do Ministério da Educação e Ciência em todos os 

assuntos de natureza pedagógica ligados ao funcionamento do1.º Ciclo; 

 Planificar e superintender, em colaboração com os docentes, nas atividades 

curriculares e culturais; 

 Promover o cumprimento dos planos e programas de estudo; 

 Zelar pela qualidade de ensino; 

 Zelar pela educação e disciplina dos alunos. 

 

Animadora sociocultural 

As principais responsabilidades de um animador sociocultural são as seguintes: 

 Participar no planeamento e implementação das actividades do lar de idosos e centro 

de dia; 

  Desenvolver atividades acolhimento; 

 Garantir a satisfação global dos clientes (famílias e idosos); 

 Despistar, avaliar e promover o desenvolvimento e autonomia global da pessoa idosa; 

 Promover a segurança, bem-estar e boa apresentação de cada pessoa idosa; 

 Estabelecer relações de afetividade e harmonia com cada pessoa idosa; 
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 Estimular a sensação de confiança na prestação de serviços junto dos responsáveis de 

cada pessoa idosa e familiares; 

 Realizar trabalho de equipa; 

 Incentivar o cumprimento do regulamento interno dos serviços de Lar de Idosos e 

Centro de Dia; 

  Cumprir com o Sistema de Gestão da Qualidade na parte que lhe é aplicável. 
 

Enfermeira 

As principais funções de uma Enfermeira são: 

 Gestão e controlo da medicação dos utentes; 

 Fazer e/ou orientar, com regularidade, o controlo da Tensão Arterial e das Glicemias 

dos utentes; 

 Manter atualizado, nas fichas de registo próprias para o efeito, os dias das consultas e 

exames dos utentes; 

 Efetuar cuidados de enfermagem aos utentes, nomeadamente, pensos, frições, 

injeções, massagem e outros que se enquadrem nas competências da enfermagem. 

 Orientar e formar as Ajudantes de Acção Directa no que concerne aos procedimentos 

de atuação com os utentes dependentes, nomeadamente no que respeita ao seu posicionamento e 

mobilização e prevenção de úlceras de pressão; 

 Elaborar procedimentos de atuação no que concerne à promoção da autonomia e 

prevenção da dependência; 

 Zelar pelo stock de material médico e de enfermagem adequadamente; 

 Receção, atendimento, compras, registros e controle de estoque de material e 

medicação, em conjunto com a técnica de farmácia; 

 Manter familiares informados acerca das condições e estado de saúde. 
 

Técnica de Farmácia 

As principais funções de uma técnica de farmácia são: 

 Gestão e controlo da medicação dos utentes; 

 Fazer e/ou orientar, com regularidade, o controlo da Tensão Arterial e das Glicemias 

dos utentes; 

 Manter atualizado, nas fichas de registo próprias para o efeito, os dias das consultas e 

exames dos utentes; 

 Monitorizar todas as tarefas dos auxiliares de ação direta inerentes ao idoso; 
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 Elaborar procedimentos de actuação no que concerne à promoção da autonomia e 

prevenção da dependência; 

 Garantir a toma da medicação e a distribuição correta da mesma; 

 Atualizar a farmácia de pequenos socorros;  

  Zelar pelo stock de material médico e de enfermagem adequadamente;  

  Receção, atendimento, compras, registros e controle de estoque de material e 

medicação, em conjunto com a enfermeira.  
 

Educador Social 

As principais funções da educadora social são: 

 Elaboração do diagnóstico institucional (departamento de maiores), bem como 

projetos de intervenção; 

 Planear, organizar, coordenar e ministrar atividades; 

 Participar em reuniões da equipa multidisciplinar; 

 Definir dos programas terapêuticos e direciona-los aos respetivos idosos; 

 Calendarização dos programas terapêuticos; 

 Organização e actualização permanente dos processos individuais; 

 Acompanhamento permanente aos clientes de serviço apoio domiciliário, actualizando 

permanente as informações (plano de intervenção, plano alimentar, internamentos, agravamento das 

condições de saúde, …); 

 Contribuir na realização de projetos ou eventos, que proporcionem momentos de 

qualidade de vida;  

 Acompanhar e avaliar a integração dos idosos nas várias valências, do departamento 

de maiores; 

 Cooperar na execução de outras atividades e/ou serviços determinados pela chefia 

imediata. 
 

Médico 

As principais responsabilidades de um médico são as seguintes: 

 Organizar e manter atualizado o processo clínico de cada utente, nomeadamente a 

tabela terapêutica; 

 Acompanhar com regularidade todos os utentes da valência Lar; 

 Articular com os familiares, sempre que a situação de saúde do utente o justifique; 

 Articular com médicos de especialidades; 
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 Articular com os outros médicos de clínica geral, (como por ex. médico de família), 

sempre que o utente e/ou seus familiares optem por continuar a ser seguido por este. 

 

 

 

Organigrama 
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Ambiente Físico 

 

A Mais Plural – Cooperativa de Solidariedade Social, está dividida em 2 departamentos, 

Infância e Maiores. 

O departamento da infância detém os serviços de Creche, Jardim-de-infância e Escola do 

1.ºCiclo do Ensino Básico. O departamento dos maiores engloba os serviços de Lar de Idosos, 

Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Cantinas Sociais. 

 

Instalações 

A nível arquitetónico, a Mais Plural está concebida em quatro blocos, interligados, sendo o 

bloco central destinado aos serviços administrativos e serviços comuns a todos os utentes, um bloco 

dedicado à infância para as respostas de Creche e Jardim de Infância e, outro bloco destinado às 

respostas de Lar e Centro de Dia. Existe ainda, a Escola de 1.º Ciclo. Assim, cada bloco apresenta 

inúmeros espaços que passamos a descrever: 

 

Creche: 

A Creche é composta por duas unidades autónomas e iguais, com capacidade para 33 crianças 

cada. Sendo assim, os espaços que a constituem são: 

- 2 salas berços; 

- 2 salas parque; 

- 2 copas de leite; 

- 2 salas de higienização; 

- 2 salas de 1 ano; 

- 2 salas de 2 anos; 

- 2 instalações sanitárias; 

- arrumos 

- vestiários/cabides 

- 2 salas de educadoras 

- 1 vestiários educadoras 
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- parque exterior 

 

 

 

Jardim de Infância: 

O Jardim de Infância é composto pelos seguintes espaços: 

- 3 salas de atividades para cada idade (3, 4 e 5 anos) 

- instalações sanitárias para crianças; 

- instalações sanitárias adultos e pessoas com mobilidade condicionada; 

- polivalente/sala de acolhimento; 

- 1 sala de educadoras; 

- parque exterior; 

- parque infantil. 

 

Escola : 

 A Escola de 1.º Ciclo é composta por: 

 - 4 salas de aulas 

 - 1 polivalente 

 - 1 recreio coberto 

 - 1 biblioteca 

 - 1 sala de reuniões 

 - 1 sala de professores 

 - 2 balneários crianças (feminino e masculino) 

 - 2 sanitários crianças masculino 

 - 2 sanitários crianças feminino 

 - sanitários adultos (feminino, masculino e de mobilidade condicionada) 

 - arrumos 

 

Centro de Dia: 

O Centro de dia é composto pelos seguintes espaços: 

- 3 Salas de actividades 

- 1 Sala de Convívio 

- 1 Salão de cabeleireiro 

- Instalações sanitárias para pessoas idosas 
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- 1 Vestiário colaboradores  

- Arrumos 

 

 

Lar de Idosos: 

O Lar de idosos é composto pelos seguintes espaços: 

- 3 Salas de actividades 

- 1 Sala de Convívio 

- 1 Salão de cabeleireiro 

- Instalações sanitárias para pessoas idosas 

- 1 Vestiário para ajudantes de acção directa 

- Salas de estar 

- Arrumos 

 

 

RESPOSTAS SOCIAIS E SEUS OBJETIVOS 

Numa perspetiva abrangente acerca das respostas de apoio à infância, a Mais Plural como 

agente educativo procura referenciais teóricos que sustentem práticas pedagógicas e educativas de 

qualidade. A corroborar este projeto, temos o Projeto Pedagógico de sala, na creche, e o projecto 

Curricular de sala, no Jardim-de-Infância, que consistem num conjunto de procedimentos, acções, 

actividades e sustentos teóricos que, respeitando a natureza individualista de cada criança, permite o 

seu desenvolvimento global, nomeadamente nas áreas de desenvolvimento motor, cognitivo, pessoal 

e social. Todo este princípio orientador incluir a colaboração de todos os intervenientes de ação 

educativa (colaboradores, famílias, crianças, idosos e comunidade envolvente). 

A Mais Plural sustenta o seu percurso sócio cultural e educativo, no Plano Anual, um 

instrumento que assenta na organização e promoção de atividades lúdicas e culturais entre todos os 

intervenientes. 

 

Creche 

A Creche constitui uma das primeiras experiências da criança num sistema organizado, 

exterior ao seu círculo familiar, onde irá ser integrada e no qual se pretende que venha a desenvolver 

determinadas competências e capacidades. 
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Ao nascer, a criança interage com o mundo utilizando-se de um conjunto de comportamentos 

(reflexos inatos) e a partir dessa interacção inicia as suas primeiras aprendizagens. Durante o 

primeiro ano de vida, a criança constrói o seu pensamento essencial e prático, ligado à acção, à 

percepção e ao desenvolvimento motor. E é por meio dessas acções, da sua capacidade de perceber, 

de se movimentar e manipular os objectos que a criança processa informações, constrói 

conhecimentos e se expressa desenvolvendo o seu pensamento. 

Desta forma, a Creche visa proporcionar o bem-estar e desenvolvimento das crianças dos 3 

meses aos 3 anos, num clima de segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio 

familiar, através de um atendimento individualizado e da colaboração estreita com a família numa 

partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças. 

A Mais Plural promove práticas de atendimento às crianças que assentam na promoção de um 

ambiente físico seguro e acolhedor e em estabelecer relações afetivas de qualidade, entre adultos e 

crianças e entre as mesmas. Alicerçada em práticas promotoras de competências essenciais para o 

desenvolvimento global da criança. 

 

Objetivos da Creche: 

 Promover o bem-estar e desenvolvimento integral da criança num clima de segurança 

afectiva e física 

 Alargar e ampliar horizontes de relações afectivas e comunicativas das crianças 

 Aprofundar e diversificar as aprendizagens que as crianças podem realizar por si 

próprias ou no seio da família 

 Possibilitar novas experiências lúdicas, comunicativas, criativas e cognitivas 

 Promover, estimular e desenvolver a capacidade de interpretar as situações e procurar 

respostas às situações que a realidade quotidiana apresenta 

 Oferecer a possibilidade de aprender procedimentos lógicos, criativos e úteis 

 Promover situações de investigação e experimentação 

 Atender às diferenças de cada criança, orientando o seu desenvolvimento e ajudando-a 

a integrar-se no grupo 

 Oferecer um contexto rico em encontros, em expressões, em relações variadas 

 Planificar a intervenção adulta para prever consequências 

 Confiar na capacidade das crianças, no seu potencial, aceitando as dificuldades como 

desafios e reforçando os êxitos alcançados 
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 Favorecer a actividade, o jogo, o aprender a fazer, as perguntas, a imitação e 

experimentação 

 Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, 

assegurando o seu encaminhamento adequado. 

 

Jardim de Infância 

Todo o investimento que se faça na organização dos espaços e materiais de qualquer sala de 

atividades se reveste de grande importância. Para que a criança tenha uma aprendizagem activa e 

desenvolva a sua autonomia interagindo com o que a rodeia, necessita de um ambiente estimulante 

em toda a sua plenitude. 

Nesta resposta, o espaço e os materiais estão criteriosamente organizados, de uma forma 

lógica e precisa. O espaço determina o modo como a criança utiliza e explora os materiais, sendo um 

suporte de aprendizagens significativas. Vai de encontro não só às necessidades da própria criança, 

como também às da educadora e seus auxiliares. 

Facilitadores da aprendizagem, o espaço e os materiais são para a criança potenciais 

indicadores do que ela pode fazer, onde e com quem, estimulando-a a fazer as suas escolhas de forma 

intencional e criativa e a realizar os seus planos com iniciativa e autonomia, interesse, curiosidade, 

independência e responsabilidade.  

O meio envolvente tem influência na educação da criança. As características destas 

localidades contribuem de igual forma para todo este processo educacional. 

O educador deverá então assumir uma abordagem sistémica e ecológica, numa perspetiva de 

conseguir adequar, de forma adequar o contexto educativo institucional às características e 

necessidades das crianças e adultos. 

As salas do Pré-Escolar, estão divididas por diferentes áreas, organizadas de forma a que seja 

fácil o seu visionamento por todas as crianças, assim como pela própria educadora e pessoal auxiliar.  

 

Objetivos do Jardim de Infância 

• Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de 

vida democrática, numa perspectiva de educação para a cidadania; 

• Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel como membro da 

sociedade; 
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• Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da 

aprendizagem; 

• Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favorecem aprendizagens significativas 

diversificadas; 

• Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens 

múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do 

Mundo; 

• Desperta a curiosidade e o pensamento crítico; 

• Proporciona a cada criança condições de bem-estar e segurança, designadamente no 

âmbito de saúde individual e colectiva; 

• Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a 

melhor a melhor orientação e encaminhamento; 

• Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de 

efectiva colaboração com a comunidade. 

 

No que se refere às práticas centrais da Mais Plural, e baseados na perspetiva de Zabalza 

(1996), consideramos que a prática pedagógica dos profissionais educativos da instituição deve 

atender às dimensões educativas concretizadas nos seguintes tópicos: 

• Espaços de fácil acesso e especializados 

• Equilíbrio entre a iniciativa infantil e trabalho dirigido pelo adulto, nos momentos de 

planificação e desenvolvimento das atividades 

•  Atenção privilegiada aos aspetos emocionais, principalmente ao nível de sentimento de 

segurança que constitui uma base fundamental para o desenvolvimento da criança. 

• Uso de linguagem rico nas interações 

• Diferenciação de atividade para todas as áreas de conteúdo 

• Rotinas estáveis, seguras e estruturais 

• Materiais diversificados e polivalentes para criar cenários estimulantes 

• Atenção individualizada a cada criança 

• Sistemas de avaliação que permitem seguir, globalmente, o grupo e o desenvolvimento de 

cada criança individualmente. 

• Trabalho colaborativo com pais e comunidade 

• Partilhas reflexivas entre equipa educativa 
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Tal como referem as Orientações Curriculares, o projecto educativo deverá explicitar de 

forma coerente, valores e intenções educativas, formas previstas para concretizar esses valores e 

intenções (estratégias globais, horários, actividades colectivas, etc) e o meios de realização.(M.E. 

1997) 

 

Avaliação no pré-escolar 

A avaliação é um aspecto importante no processo educativo que nos permite avaliar a acção 

pedagógica assim como o desenvolvimento e as aprendizagens das crianças de forma a adequar a 

prática a cada criança, ao grupo e ao contexto. 

A observação e a planificação, sob um processo reflexivo, permitem-nos avaliar a nossa 

acção e as aprendizagens das crianças, daí que funcionem como uma espécie de ciclo: observar – 

planificar – avaliar. 

O educador deve avaliar a sua prática e os registos efectuados das crianças para poder 

reflectir acerca daquilo que a criança aprendeu e quais os seus interesses, para que a planificação vá 

sempre a este encontro. 

A avaliação indica-nos o caminho a seguir de forma a promover experiências e aprendizagens 

que vão de encontro aos interesses e necessidades das crianças. 

Para que haja uma pedagogia estruturada, é importante que o educador planeie as suas 

actividades e, consecutivamente, avalie os seus “efeitos no desenvolvimento e na aprendizagem das 

crianças” (Orientações Curriculares, 1997, p.18).  

O modelo de avaliação / observação adoptado pela Mais Plural foi o modelo preconizado pela 

Segurança Social devido ao facto de abranger todos os conteúdos trabalhados na Educação Pré-

Escolar de forma simples e directa. Assim, o mês de Setembro é considerado um tempo de adaptação 

e “acolhimento” para que a educadora possa observar e conhecer as necessidades e interesses do 

grupo e de cada criança, sendo implementada a Ficha de Avaliação Diagnóstica. Esta ficha 

contempla as Áreas de Conteúdo do Ministério da Educação e as Experiências Chave do modelo 

curricular High Scope, que posteriormente, sustentam, de acordo com a informação recolhida pela 

equipa e pelos pais, o Plano Individual (PI) da criança, sendo monitorizado ao longo do ano de 

acordo com as necessidades e aprendizagens da criança. 

A monitorização/avaliação do PI da criança, denominado internamente de  Registo 

Informativo, é realizado em Dezembro, Março e Junho. Os registos referentes à avaliação de 

Dezembro são realizados no documento referente ao Plano Individual, sendo que os de março e 

junho são realizados em documento próprio, de forma detalhada e descritiva. Quer o Plano 
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Individual da criança, quer os Registos informativos são partilhados e validados pelos encarregados 

de educação nos três momentos de avaliação. 

A avaliação formativa é ainda sustentada pelo portefólio da criança que assenta na recolha de 

observações e evidências de aprendizagens significativas e adquiridas ao longo do percurso 

educativo. 

 

A Escola Mais Plural (1.º Ciclo) 

A transição realizada pelas crianças, entre o Jardim de Infância e o 1.º ano de escolaridade 

enferma, muitas vezes, de fortes descontinuidades educativas que se traduzem em sérias dificuldades 

de adaptação e integração dessas mesmas crianças num ambiente de aprendizagens e posturas mais 

formais.  

Assim, para evitar situações desfavorecedoras desta transição, a Escola Mais Plural 

implementa uma prática pedagógica de aprendizagem em andaime com ”currículo em espiral” 

defendida por vários autores, nomeadamente pelo seu impulsionador, Bruner (1986, 1990, 1996); a 

correcta articulação entre as várias etapas do percurso educativo que implica uma sequencialidade 

progressiva, conferindo a cada etapa a função de completar, aprofundar e alargar a etapa anterior, 

numa perspectiva de continuidade e unidade global do processo educativo. 

Compete ao corpo docente e Direção Pedagógica proporcionar aos alunos uma situação de 

transição facilitadora desta continuidade, envolvendo estratégias sinergéticas que passam pela 

valorização das aquisições realizadas pelos alunos no Jardim de Infância e pela familiarização com 

as aprendizagens escolares formais, num consistente paradigma metodológico. 

Esta articulação implica, sempre que possível, a programação, a organização de atividades, a 

participação em projetos conjuntos, o desenvolvimento de competências, a diferenciação de 

estratégias, a conceção e a adequação de materiais, a fim de promover o sucesso educativo, obter 

coerência e sequencialidade curriculares e, ainda, fortificar o sentido de participação no Projeto 

Educativo. 

Neste sentido, serão realizadas reuniões conjuntas das diferentes valências da Instituição, que 

incluem: momentos de diálogo/reuniões para troca de informações sobre as aprendizagens realizadas; 

planificação e desenvolvimento de projetos/atividades comuns a realizar, ao longo do ano letivo; 

organização de visitas dos finalistas de cada nível de ensino (pré-escolar, 1.º Ciclo) aos espaços 

específicos que os irão acolher, no ano letivo seguinte. 

Toda a construção e implementação do Projeto Educativo, no que à Escola Mais Plural diz 

particularmente respeito, conta com a colaboração e participação de toda a equipa de docentes da 
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escola, incluindo os das Atividades de Enriquecimento Curricular, das entidades camarárias e outras 

organizações/instituições. 

Em anexo, são apresentadas as planificações constantes do Plano Anual de Atividades, nas 

quais se porão em prática todas as ações relativas aos pressupostos supramencionados. 

O Plano Anual de Atividades é um documento geral a toda a Instituição, incluindo as 

respostas de Creche, Jardim de Infância e Escola de 1.º Ciclo, sendo que cada uma das valências o 

afina mediante as necessidades, oportunidades e projetos que possam advir do decorrer do ano letivo, 

da faixa etária das crianças e da comunidade onde estão inseridas. Assim sendo, é refletido de forma 

mais pormenorizada por período letivo. 

 

Objetivos da escola 

 Proporcionar uma transição positiva, entre níveis educativos, no caso entre o ensino 

pré-escolar/jardim de Infância e o 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

 Promover a continuidade educativa em termos pedagógicos, metodológicos e 

curriculares, realizando uma articulação adequada entre estes serviços; 

 Evitar rupturas e fragilidades na citada transição, que possam prejudicar e até 

comprometer o percurso escolar das crianças; 

 Desenvolver, progressivamente, saberes culturais e científicos para compreender a 

realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano simples; 

 Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural e científico para 

se expressar, nomeadamente na área da Matemática e Estudo do Meio; 

 Usar corretamente a Língua Portuguesa para comunicar oralmente e por escrito de 

forma adequada e para estruturar pensamento próprio; 

 Adotar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 

objetivos visados; 

 Pesquisar, selecionar e organizar informação para a transformar em conhecimento – 

produção metacognitiva. 

 Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas simples e à tomada de 

decisões; 

 Realizar atividades nas quais as crianças possam intervir, de forma autónoma, 

responsável e criativa; 

 Adquirir competências em trabalho cooperativo em tarefas e projetos comuns; 
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 Relacionar positiva e equilibradamente o corpo com o espaço, numa perspetiva 

pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

A avaliação das aprendizagens reveste-se de duas modalidades: 

• Avaliação formativa, de caráter contínuo e sistemático, visa a regulação do ensino e da 

aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de informação, de acordo com 

a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorre. Fornece ao Professor Titular de Turma, 

ao aluno, ao Encarregado de Educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens e competências, de modo a permitir rever e melhorar os 

processos de trabalho. É da responsabilidade do Professor Titular de Turma, em diálogo com os 

alunos e em colaboração com a Direção Pedagógica e outros intervenientes. Nesta modalidade de 

avaliação são utilizados instrumentos de avaliação diversificados: 

questionários orais; registos escritos e de observação; trabalhos de grupo e individuais; fichas 

individuais; trabalhos de casa; cadernos diários da escola e de casa; manuais escolares; leitura; 

ditados e produções escritas; comportamento e desempenho diário em sala de aula; avaliação 

formadora (autoavaliação), também tem caráter contínuo que poderá ser feita, por escrito, em todos 

os anos (em formatos adequados ao nível e idade dos alunos). 

Os dados obtidos com esta avaliação permitem, por proposta do Professor Titular de Turma, a 

apresentar à Direção da Instituição e à Direção Pedagógica, mobilizar recursos educativos para dar 

respostas adequadas às necessidades dos alunos.  

• Avaliação sumativa, consiste na formulação de uma síntese das informações recolhidas sobre o 

desenvolvimento das aprendizagens e competências definidas para cada área curricular e disciplina, 

no quadro do Plano de Turma, dando uma especial atenção à evolução do conjunto dessas 

aprendizagens e competências. 

A informação resultante da avaliação sumativa interna expressa-se, de forma descritiva, em todas as 

áreas curriculares, utilizando a seguinte nomenclatura para classificação dos instrumentos de 

avaliação realizados aos alunos: 0 a 49% - Insuficiente; de 50 a 69% - Suficiente; de 70 a 89% - 

Bom; e de 90 a 100% - Muito Bom. 

A avaliação sumativa interna ocorre no final de cada período letivo, de cada ano letivo e do Ciclo. É 

da responsabilidade do Professor Titular de Turma e do respetivo Conselho de Docentes, e decorre 

das reuniões de Articulação Curricular/Pedagógica e de Avaliação da turma. 
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Compete ao Professor Titular de Turma, em articulação com a Direção Pedagógica, e restantes 

docentes da turma reanalisar o Plano de Turma, com vista à introdução de eventuais ajustamentos ou 

apresentação de propostas, para o ano letivo seguinte, bem como coordenar o processo de tomada de 

decisões relativas à avaliação sumativa e garantir, tanto a sua natureza globalizante, como o respeito 

pelos critérios de avaliação definidos pela Escola Mais Plural. 

 

Efeitos da Avaliação Sumativa : 

 - No final do ciclo, dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, 

expressa através das menções de Aprovado ou Não Aprovado, e, no final de cada ano, as menções de 

Transitou ou Não Transitou. 

- Em situações de retenção, compete ao Professor Titular de Turma proceder em conformidade com 

o disposto no Despacho Normativo n.º 50/2005, de 9 de novembro. 

- No final do 1.º período, um aluno que não tenha desenvolvido as competências necessárias para 

prosseguir com sucesso os estudos, deve ser alvo de um Plano de Acompanhamento Pedagógico 

Individual que é da responsabilidade do Professor Titular de Turma. Isto só se aplica formalmente a 

partir do 2.º Ano de Escolaridade. 

Os elementos de avaliação mais significativos de cada aluno serão arquivados no Processo/ Dossiê 

Individual do Aluno que o acompanhará ao longo de todo o ensino básico, proporcionando uma 

visão global do seu processo de desenvolvimento integral. 

Avaliação Externa das aprendizagens no ensino básico, da responsabilidade dos serviços ou 

organismos do Ministério da Educação, compreende as provas de aferição do 2.º ano de escolaridade 

de Português, Matemática, Estudo do Meio, Educação Artística e Educação Física. Visam aferir o 

desenvolvimento do currículo e providenciar informação regular ao sistema educativo, às escolas, 

aos alunos e encarregados de educação sobre o desenvolvimento das aprendizagens. 

 

Distribuição percentual por Conhecimentos/Competências/Capacidades e Atitudes e Valores 

Aquisição de conhecimentos e competências de natureza cognitiva e procedimental, especialmente 

relacionadas com as áreas disciplinares, definidas por ano de escolaridade. 
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I - Domínio sócio afetivo (saber ser e saber estar): 30% 

II - Domínio cognitivo (saber e saber fazer): 70% 

 

 

Lar de idosos 

Serviço de Lar de Idosos – Residência, recebe pessoas idosas que procuram um espaço para 

viver e conviver de forma a verem assegurados e respeitados os seus direitos fundamentais, bem 

como participar em programas lúdicos, sociais, terapêuticos e de saúde. 

 

Objetivos do Lar  

Gerais: 

1. Satisfazer necessidades ao nível dos três pilares básicos da vida: saúde, segurança e a 

participação social; 

2. Promover a aproximação do idoso à família e comunidade; 

3. Incrementar o sentimento de auto-estima e de bem-estar geral; 

4. Proporcionar novas aprendizagens; 

5. Respeitar e estimular as capacidades e/ou competências do idoso; 

 

Específicos; 

 Fomentar a participação do idoso na comunidade em que está inserido; 

 Organizar momentos de interacção entre idosos e seus familiares;  

 Promover autonomia, considerada no sentido do controlo individual sobre a vida e a 

capacidade inalienável de decisão;  

 Promover a independência, nas actividades de vida diária e nas actividades 

instrumentais de vida diária; 

 Promover a prática da actividade física associada a um envelhecimento saudável; 

 Estimulação das competências sociais; 

 Diminuir sentimentos de solidão; 

 Melhoria das capacidades cognitivas, perceptivas e de coordenação. 
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Centro de Dia 

O Serviço de Centro de Dia presta atendimento à pessoa idosa que, durante o dia, escolhe a 

Mais Plural para satisfazer as suas necessidades básicas (higiene, alimentação e interacção social) e 

aceder a diversos programas lúdicos, psicossociais, terapêuticos e de saúde. 

Objetivos do Centro de Dia  

Gerais: 

1. Satisfazer necessidades ao nível dos três pilares básicos da vida: saúde, segurança e a 

participação social; 

2. Incrementar o sentimento de auto-estima e de bem-estar geral; 

3. Promover a aproximação do idoso à comunidade; 

4. Proporcionar novas aprendizagens; 

5. Respeitar e estimular as capacidades e/ou competências do idoso; 

 

Específicos; 

 Fomentar a participação do idoso na comunidade em que está inserido; 

 Promover autonomia, considerada no sentido do controlo individual sobre a vida e a 

capacidade inalienável de decisão;  

 Promover a independência, nas actividades de vida diária e nas actividades 

instrumentais de vida diária; 

 Promover a prática da actividade física associada a um envelhecimento saudável; 

 Estimulação das competências sociais; 

 Diminuir sentimentos de solidão; 

 Promover e potenciar as relações intergeracionais; 

 Melhoria das capacidades cognitivas, perceptivas e de coordenação. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio Domiciliário proporciona apoio ao nível de alimentação, higiene e 

interacção social que presta cuidados no domicílio da pessoa Idosa. 

Objetivos do Apoio Domiciliário  

Gerais: 

1. Incrementar o sentimento de auto-estima e de bem-estar geral; 

2. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias;  

3. Prestar apoio psicossocial; 
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Específicos: 

 Apoiar e acompanhar o idoso, bem como a família nas rotinas diárias; 

 Satisfazer as necessidades básicas das actividades da vida diária do idoso; 

 Organizar e avaliar actividades de desenvolvimento pessoal e interacção com outros 

meios.  

 

O QUE PRETENDEMOS? 

 

Análise e formulação do problema 

“Somos MAIS Natureza” 

 

A Mais Plural – Cooperativa de Solidariedade Social, procura organizar-se como uma 

comunidade educativa, ou seja, funcionar numa dinâmica participativa: Direção, Educadores, 

Auxiliares de Ação Educativa, Auxiliares de Ação Direta, Animadores, Crianças, Idosos, Famílias e 

meio envolvente. Assim, consideramos que “a autonomia da escola concretiza-se na elaboração de 

um Projeto Educativo próprio, constituído e executado de forma participada, dentro de princípios de 

responsabilização dos vários intervenientes na vida escolar e de adequação a características e 

recursos da escola e às solicitações e apoios da comunidade em que se insere.” (DL 43/89). Este 

decreto-lei define a autonomia da escola como a “capacidade de elaboração e realização de um 

Projeto Educativo em benefício dos alunos e com a participação de todos os intervenientes no 

processo educativo.” (artigo 2.º, 1). No contexto em que é dinamizado o presente projeto “pressupõe 

um diálogo vivo entre o passado, o presente e o futuro.” (Viana, 2007, p.46), considerando todo o 

envolvimento numa lógica de cooperação, de partilha e de entreajuda na interação educativa. 

Procuramos criar as condições necessárias para que as crianças e idosos se desenvolvam 

harmoniosamente, criando um ambiente equilibrado e estável para que, as crianças, cresçam felizes e 

seguras e para que consigam abordar com sucesso as etapas futuras e, os idosos, tenham assegurados 

todo o seu desenvolvimento holístico.  

Toda a equipa planeia o seu trabalho, avalia o processo e os seus efeitos no desenvolvimento 

das crianças, adoptando uma pedagogia organizada e estruturada, baseada em práticas com sentido 

para as crianças, valorizando o carácter educativo de que se revestem todas as aprendizagens, de 

modo a que estas se sintam participantes activos na construção do conhecimento. 
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A criança desenvolve-se num processo de interação social, desempenhando um papel ativo na 

construção do seu desenvolvimento e aprendizagem, por isso é fundamental partir do que as crianças 

sabem, da sua cultura e saberes próprios, respeitando assim, a individualidade de cada um. 

Complementando este projeto temos instrumentos como o Plano Anual de Atividades e o 

Regulamento Interno, que asseguram todos os normativos institucionais e o esboço de um trabalho a 

desenvolver tendo por base os princípios concebidos previamente. 

 

Partindo do conhecimento e da constatação que o deficit de contacto com a natureza na vida das 

nossas crianças é notória, a Mais Plural decidiu trabalhar o tema geral “Somos MAIS Natureza”, no 

Projeto Educativo. 

 Quando a criança está num espaço prazeroso, onde há um contacto mais direto com a natureza, 

todo o seu potencial abre-se para a construção do conhecimento. Esse é um dos fatores que facilita muito a 

aprendizagem dos nossos alunos. 

A valorização do meio ambiente e da natureza acontece por meio da rotina das crianças na escola, 

que é repleta de horários destinados às aulas ao ar livre, e do cuidado  de  um consumo consciente. 

Como instituição proativa e fundamentada na inovação, levantamos no nosso quotidiano 

questões fundamentais acerca das melhores práticas de intervenção. Uma das questões mais 

inquietantes relaciona-se com o facto de encontrarmos estratégias de intervenção que potenciem o 

desenvolvimento das crianças e o envelhecimento saudável e ativo dos idosos.  

Manter a autonomia e a independência durante o processo de envelhecimento é um objetivo 

chave dos técnicos do departamento de maiores. Além disso, o envelhecimento ocorre dentro de um 

contexto que envolve outras pessoas, sendo esta a razão pela qual a interdependência e a 

solidariedade entre gerações são princípios relevantes para o envelhecimento ativo. 

Num tempo em que as contrariedades sociais, políticas e económicas se impõem com 

dificuldades concretas no dia-a-dia, é fundamental preconizar valores socias e educativos que 

promovam um olhar atento sobre o mundo e respeito pelo Outro. Voltada para a comunidade, a Mais 

Plural, assenta a sua missão, visão e valores em princípios estruturantes que formam e desenvolvem 

cidadãos atentos, ativos e solidários.  

Neste âmbito de promoção de uma consciência de participação e colaboração na sociedade 

envolvente, a Mais Plural assume uma responsabilidade com as questões ambientais. Assim, para 

além de procurar atender à individualidade dos seus intervenientes e da intervenção social, estabelece 

parcerias com entidades certificadas de recolha de resíduos, como plástico, papel e tinteiros. Ainda 

no que se refere a esta consciência, a Mais Plural colabora com outras instituições e entidades numa 

perspetiva solidária. 



 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   31 

Desta forma, com este tema pretendemos que toda a comunidade educativa participe na 

investigação, na observação, na recolha e partilha de informação através de uma ação conjunta em 

que todos os intervenientes serão ativos na construção e aquisição do conhecimento. Tendo uma 

duração de três anos, o nosso Projeto divide-se em três fases. 

 

Numa primeira etapa, pensamos que faz todo o sentido iniciarmos com o subtema “+ Brincar 

– Vamos explorar, descobrir e crescer” de modo que todos os elementos que integram a Mais 

Plural (crianças, idosos e colaboradores) possam partilhar saberes, culturas e valores enquanto co-

construtores das sociedades sociais; o respeito pelo próximo e pela diversidade cultural constitui um 

alicerce fundamental para a sociedade e é nesse princípio que assentam as conceções da Mais Plural. 

O referido subtema foi escolhido por se considerar o brincar algo que deve ser normal, 

intuitivo e praticado nestas faixas etárias. Segundo Queiroz, Maciel & Branco (2006, p.169), “(…) a 

infância é marcada pelo brincar, que faz parte de práticas culturais típicas (…)”. Sendo o brincar uma 

ferramenta de aprendizagem, na medida em que é a partir desta que a criança inicia a sua exploração 

do meio envolvente atribuindo-lhe significado, e sendo algo que é natural para a criança, o educador 

deve usufruir desse estatuto para proporcionar, a partir da brincadeira, experiências lúdicas para e 

com as crianças. Reforçamos assim a resposta lúdica como a forma de ultrapassar os obstáculos que 

a aprendizagem nestas idades exige. 

O objetivo principal é promover, nas crianças, a alegria de aprender de modo a proporcionar- 

-lhes um desenvolvimento harmonioso em todas as áreas, bem como autonomia. Com esta temática, e 

com todas as experiências que possibilitará às crianças, criar-se-ão ferramentas para que possam 

realizar aquilo que lhes dá mais prazer, mas que também possam desenvolver as competências e 

conhecimentos de uma forma o mais natural possível. 

Porque Brincar é uma Arte… a brincar estamos a aprender, a contactar com materiais e 

equipamentos, estamos a experimentar novas sensações e levar a cabo as nossas ideias, pensamentos, 

intenções, vivências. Segundo Carlos Neto e Frederico Lopes “A infância enquanto processo de 

desenvolvimento e de construção social, é marcada pelo brincar. A relação interativa criança e jogo 

define orgânicas, processos e intensidades reveladoras da perceção dos mundos sociofísicos das 

crianças e da sua ação”.(Brincar em todo o lado, pág 11).  

O brincar desempenha um papel igualmente importante na socialização das crianças, 

permitindo-lhe aprender a partilhar, a cooperar, a comunicar e a relacionar-se, desenvolvendo a 

noção de respeito por si e pelo outro, bem como sua autoestima. Ao brincar, num sentido amplo, 

interagindo com os outros é possível compreender e desenvolver novas ideias sobre o mundo que nos 

rodeia.  
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O brincar pode ocorrer no interior ou exterior no espaço educativo, neste sentido, ao longo do 

ano iremos promover múltiplas interações no exterior, ou seja, usufruir da natureza sempre que 

possível. Crianças, alunos, idosos e suas famílias podem usufruir de momentos e tempos no meio 

ambiente. Assim,  o vento, a chuva, o calor do sol…ouvir os pássaros, as folhas…tocar na terra, na 

areia, na água, nas pedrinhas, nos paus…observar os animais que voam, que andam na terra, que 

sobem pelas paredes…correr, saltar, trepar, passar por cima e por baixo, esconder-se, entre outos. 

Pretendemos descobrir a LINGUAGEM DA NATUREZA… aprender a escutá-la e a responder-lhe 

com a alegria de viver com e no meio ambiente.  

Os seres humanos desenvolvem-se e aprendem em interação com o mundo que os rodeia. (…) Esta 

sua curiosidade é fomentada e alargada na educação pré-escolar através de oportunidades para 

aprofundar, relacionar e comunicar o que já conhece, bem como pelo contacto com novas situações 

que suscitam a sua curiosidade e interesse em explorar, questionar, descobrir e compreender. (…) 

(Orientações Curriculares para o Pré-Escolar, 2016) 

Promovem-se assim valores, atitudes e comportamentos face ao ambiente que conduzem ao 

exercício de uma cidadania consciente sobre os efeitos da atividade humana perante o património 

natural, cultural e paisagístico.   

O contacto com o meio natural pressupõe um conjunto de competências e qualidades na 

construção do desenvolvimento integral e mais harmonioso do individuo. Assim sendo, quando 

observamos crianças que estão em contacto direto com a natureza, observamos que os seus 

pensamentos são ocupados com coisas muito mais criativas e saudáveis: os brinquedos são criados e 

reinventados a partir de recursos encontrados durante a brincadeira: o galho que vira espada, a folha 

que vira um barquinho… Estudos com crianças escolarizadas mostram que nas áreas verdes da 

escola as crianças brincam de forma mais criativa e cooperativa. (Health Education Research,  2008). 

 

 A segunda etapa deste Projeto tem como subtema “+ Ecologia – Somos agentes da 

mudança”.  

Como nutrir uma infância mais conectada à natureza? Investir numa criação mais sensível às 

questões atreladas à sustentabilidade é uma forma de educar crianças e ensiná-las sobre a importância da 

preservação do meio ambiente e de uma rotina mais verde. 

Atenta à importância do contacto com a natureza, a Mais Plural aposta na sustentabilidade como 

ferramenta pedagógica e num ensino orientado por vivências mais sistémicas, e menos fragmentadas. 

Uma das melhores formas de estimular e começar uma educação ambiental e uma 

proximidade com a natureza, é introduzindo temas como o cuidado com o nosso próprio ambiente, 

com o próximo, o respeito incondicional à nossa mãe terra e, acima de tudo, o amor. Além dos 

http://her.oxfordjournals.org/content/23/6/952.full
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benefícios práticos para o seu futuro, tais como económicos e educacionais, a educação ambiental 

permite a propagação de elementos indispensáveis para a vida no nosso planeta. 

Ter contacto com pequenos animais como pássaros, formigas, patos, galinhas, tartarugas, 

minhocas, peixes…, ajuda no desenvolvimento saudável e feliz das crianças e melhora o 

entendimento delas nas elaborações do que é limpeza, diferenças de alimentação, moradia, hábitos, 

etc. 

O importante é que a natureza faça parte da vida diária da criança e que ela possa sentir que 

contribui e é responsável pela manutenção e equilíbrio do meio ambiente. Essa perceção natural trará 

muitos benefícios como a calma, a paciência, o respeito, a concentração, a curiosidade, a 

independência, além de poder respirar o ar puro e muito mais. 

Quando brincam no exterior adquirem competências do seu desenvolvimento físico e de 

coordenação cada vez melhor desenvolvidas, aumentado a sua habilidade e destreza corporal. 

Quando este contacto com a natureza é sistemático, é notável uma compreensão cada vez maior do 

porquê das coisas acontecerem de determinada forma, das consequências associadas a um 

determinado ato. Por exemplo, “se eu arranco uma planta ela morre”, “se eu correr ou caminhar de 

forma errada posso cair”, etc. A criança que convive com o meio natural e desenvolve afinidade em 

relação à natureza aprecia e zela pelo mundo à sua volta porque o respeita e o reconhece como seu 

ambiente também. (The Journal of Developmental Processes, 2009 

 

 

Acreditamos que, quando a criança entra em contacto direto com a natureza, começa a 

perceber o mundo à sua volta de diferentes formas: 

Sensorial – já que terá contacto com diferentes cheiros, texturas, cores, formatos; 

Físico – ela precisará de movimentar-se muito mais, aperfeiçoando o equilíbrio e o 

crescimento mais sadio; 

Espacial – perceberá que a natureza é muito maior do que o seu “mundo” em 

casa/apartamento e que precisará de explorar esse mundo novo para o conhecer; 

Sendo assim, vamos procurar valorizar esse contacto que fará as nossas crianças muito mais 

saudáveis! Para conseguir que as crianças tenham amor pela natureza, o melhor caminho é 

enriquecer as suas vivências, planear atividades com o objetivo de ensiná-las a amar o meio 

ambiente, facilitar o contacto da criança com o campo, montanhas, rios e tudo o que engloba a 

natureza, e dar-lhes a possibilidade de observar, perguntar e expressar as suas ideias quanto ao tema. 

 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.465.963&rep=rep1&type=pdf
https://br.guiainfantil.com/materias/educacao/comportamento/criancas-teimosas-teimosia-infantil/


 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   34 

Uma forma de transformar o conceito de “Sustentabilidade” é através da inclusão dele no 

universo das crianças. Neste sentido, consideramos o subtema “+ Ação – Conscientes do Desafio, 

estamos prontos para o futuro” como fundamental para o culminar de todo o conhecimento 

aprendido até então, neste Projeto Educativo. 

 

 

A brincadeira é o ponto de partida para conseguir chamar a atenção das crianças para a 

importância de ser sustentável e o quanto isso pode ser interessante para a sua vida; e através da 

criação de brincadeiras que envolvam personagens que agem de forma correta em relação ao planeta 

e também da criação de brinquedos feitos de material reciclado, as crianças passam a entender um 

pouco melhor do se trata. 

A Mais Plural tem o intuito de trabalhar numa sustentabilidade verdadeira e necessária, no 

sentido em que implantar-se-ão no nosso dia-a-dia determinados cuidados, como sendo o deixar a 

torneira fechada enquanto se escovam os dentes, reciclar, reduzir, reutilizar, entre outras atitudes. 

 

O envolvimento da Comunidade Educativa na Mais Plural 

 

 Remetendo para o Projeto Educativo da Mais Plural, e tendo como referência os princípios 

básicos do conceito de cidadania, considera-se que a participação e intervenção dos pais são fulcrais 

no processo educativo das crianças, pois para que se possa falar em cidadania da criança é 

fundamental que se tenha em consideração os seus interesses e necessidades, assim como o contexto 

familiar da criança e Maiores. Para que o processo de aprendizagem e desenvolvimento seja efetivo é 

fundamental promover oportunidades de participação e colaboração nas diversas experiências de 

vida de cada um dos intervenientes, nomeadamente da vida familiar e cultural.  

 Com a multiplicidade de conceitos sociológicos e educativos com que nos deparamos, 

quando falamos em cidadania é necessário atender ao contexto social, cultural e político a que se 

refere, assim sendo entende-se por cidadania as “experiências e práticas sociais vividas pelos 

indivíduos nas diversas formas de vida pública”. (Sarmento, 2011) 

 Numa perspetiva educativa entende-se como cidadania “uma comunidade com direitos e 

deveres definidos e integrados, em que a participação é um elemento chave”. (Sarmento, T. 2011) 

Este conceito apela a uma consciência social, assente na partilha e na responsabilidade social em que 

onde todos podem contribuir diretamente para a resolução de problemas. Com forte contributo na 
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Escola, este conceito, significa o envolvimento dos intervenientes, professores, alunos, pessoal não 

docente, pais e comunidade, em todo o processo educativo. 

 Os pais assumem, sem dúvida um papel preponderante na vida da escola. Quer seja uma 

participação individual ou “corporativa”, tendo um objetivo comum, quer seja, no sentido da 

solidariedade, co-responsabilidade e partenariado, no sentido de cooperação partilhada entre os 

intervenientes. A segunda é mais valorizada pois atribui aos pais um papel de destaque e permite a 

sua intervenção na vida da escola, “devem participar nas estruturas formais e informais de gestão de 

quotidiano da escola”. (Barroso, 2008:12) 

 Ao analisar o papel dos diferentes atores educativos na gestão da instituição, os educadores 

assumem um papel de destaque, uma vez que gerem todo o processo educativo, no qual criam 

oportunidades de aprendizagem, organizam e disponibilizam recursos em conjunto com os outros 

intervenientes. Para o desempenho de uma tarefa tão complexa, a participação qualificada e o 

desempenho de novos papéis é fundamental uma formação específica e qualificada que atenda à 

importância do envolvimento e da participação no processo educativo. 

 Tendo por base uma das primeiras premissas da educação pré-escolar definido na Lei Quadro 

de Educação Pré-escolar,“ Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania”, consideramos 

que as oportunidades que a Mais Plural oferece no que se refere à participação ao poder de decisão 

de todos, são cruciais para o desenvolvimento de atitudes e práticas de cidadania. É fundamental 

promover uma consciência de participação da vida social, assim como sensibilizar para problemas 

sociais que integram essa mesma sociedade. 

 Uma instituição que assenta as suas práticas em premissas básicas da cidadania é sem dúvida 

aquela que promove a igualdade de oportunidades, de partilha de saberes e conhecimentos, assim 

como uma integração dos mesmos, só assim pode ser uma escola intercultural, onde todos são 

respeitados e valorizados na sua diversidade cultural. É neste sentido que a Mais Plural procura que 

num eixo de ação bilateral que os pais contribuam nas aprendizagens e desenvolvimento global das 

crianças, em que a participação e a colaboração são essenciais para efetivar esse princípio. Famílias e 

crianças envolvem-se em tarefas com significado pessoal e desenvolvem projetos que possam dar 

resposta aos reais interesses dos intervenientes educativos. 

 Numa perspetiva de cidadania democrática, a Mais Plural deve ponderar se o projeto é 

pertinente para o grupo/comunidade que representa e realizar a proposta de continuidade, para que 

possa haver a participação efetiva e com significado para todos os intervenientes. Evoca a cidadania 

social que evidencia a importância de promover a igualdade de oportunidades no que se refere ao 
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género, raça, etnia, classe social e orientação sexual. A participação das crianças e idosos é efetiva e 

concreta e promove a aquisição de conhecimentos e uma atitude reflexiva acerca do meio social. 

Refere também, a cidadania paritária em que existe uma resposta concreta aos interesses e 

propostas das crianças. O educador/ professor/animador recebe as propostas das crianças, as suas 

curiosidades ou mesmo um manifesto interesse sobre um tópico e dá seguimento ao interesse 

valorizando assim aspetos do foro pessoal, social e cognitivo da criança. 

 A cidadania intercultural, valoriza práticas socioculturais diferentes, desenvolve projetos 

que promovem a transformação social, em que mais uma vez a participação das crianças e família é 

fundamental. Por fim, considera a cidadania ambiental que promove práticas ambientais adequadas, 

desenvolvimento atitudes de proteção da natureza e do meio ambiente.  

Após uma breve reflexão às dimensões da cidadania supra citadas, é possível compreender a 

importância que estes eixos têm na promoção de práticas educativas de qualidade na Mais Plural e na 

promoção de uma educação na cidadania, em que os valores e práticas sociais, colaborativas e 

democráticas serão um “andaime” para a “aquisição de estruturas cognitivas, emocionais e éticas”. 

(Sarmento, 2011) 

 A Instituição promove o conhecimento do outro, onde todos possam amplificar valores como 

a democracia, a participação, a justiça, a responsabilidade, a tolerância, aliadas a todas as 

aprendizagens e conhecimentos que a crianças adquire. 

 Reforçamos que, nesta linha, os pais e familiares têm um papel cada vez mais importante na 

educação dos filhos, verificando-se uma responsabilidade partilhada, direitos sociais relacionados 

com a escola e vantagens na articulação de práticas com a escola. Sendo a família, um dos principais 

intervenientes no processo educativo da criança, esta assume o pilar de todas as aprendizagens, o 

primeiro espaço de socialização, onde a participação e a democracia devem ser uma constante.   

Através da participação a escola intercultural permite verdadeira abertura à comunidade. O 

envolvimento efetivo das famílias contribui para o sucesso educativo das crianças. De acordo com as 

definições de Don Davies citada por Sarmento, T. (1995) envolvimento significa “todas as formas 

de atividades dos pais na educação dos seus filhos, quer seja em casa, escola ou comunidade” e 

participação como as “atividades dos pais que supõe algum poder ou influência em campos como o 

planeamento, gestão e tomada de decisão na escola”.  

 Assim, uma instituição que promove a cidadania envolve e promove a participação da família 

no planeamento de projetos e atividades, na tomada de decisões e na gestão escolar de forma 

democrática. Para além de que se mantém aberta à troca de informações e estratégias de intervenção 

forma como sentirem que a sua cultura, os seus princípios são valorizados. 
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 Ao assumir uma linha orientadora no sentido da cidadania, este envolvimento de que se fala 

permite à família conhecer, colaborar, integrar e participar, desconstruindo as barreiras que impelem 

a aproximam da família e devolvendo à mesma a consciência e reconhecimento do seu papel em todo 

este processo.  

 Como refere Formosinho (Costa,1995:25) o PE (Projeto Educativo), enquanto “expressão do 

exercício da autonomia da comunidade educativa pressupõe a conceção e implementação de um 

sistema educativo assente nos princípios de participação, descentralização e autonomia”, implica 

responsabilidade e envolvimento em toda a vida escolar permite um entendimento claro e efetivo do 

processo educativo, como forma de promover valores sociais, democráticos e educativos. 

 O Projeto Educativo, como instrumento de gestão escolar, deve promover a identidade do 

espaço educativo, a autonomia, criar oportunidades de articulação e participação com a comunidade. 

Centrada numa perspetiva de envolvimento e participação, a interação da escola com os diversos 

intervenientes educativos (pais, alunos e comunidade) permite garantir a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem.  

 Posto isto, a questão que surge é “este envolvimento da família é concretizado na prática?” 

No dia-a-dia, a equipa incentiva à participação e envolvimento das famílias em todo o processo 

educativo. A família tem um papel relevante na escolha do tema do projeto com significado para a 

instituição e comunidade, na sua elaboração e na participação em atividades do plano anual de 

atividades. Procuramos incluir estes normativos, nos seus princípios, na forma como se estruturam e 

interligam, no entanto consideramos que é um caminho a realizar, uma aprendizagem e uma 

construção da nossa “identidade educativa”. Concomitantemente, considero que é fundamental 

refletir sobre as práticas e sobre o caminho a seguir, baseado em princípios responsáveis, seguros e 

de cooperação, numa perspetiva de partilha de ideias e não como algo imposto para que a 

participação e a cooperação seja efetiva e sustentada. 

O papel das escolas é “produzir conhecimentos, fornecer os meios e criar condições para que as 

crianças sejam autores do seu próprio crescimento.” (Barroso, 2008:11) 

Ao reconhecer as várias perspetivas acerca da Participação e Envolvimento podemos evocar os 

princípios e estratégias participativas, na qual refere que a participação deve ser intrínseca às 

práticas, pressupondo uma escola autónoma e o envolvimento dos agentes educativos com “forte 

comprometimento” pessoal e profissional, tendo como objetivo a partilha de poder na tomada de 

decisões. Esta forma de gestão, implica uma orientação democrática, tendo em conta interesses, 

ideias e convicções dos intervenientes, sendo uma evidência da promoção de uma cultura cidadã. 

As formas de intervenção devem atender às características dos contextos, assentando em mudanças 

graduais, pensadas e reconhecidas pelos intervenientes. Todos os agentes devem ser incluídos nesta 
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gestão atendendo ao teor prático, objetivo e concreto das mudanças, assim como promover a 

iniciativa e envolvimento na tomada de decisões. Deve ser realizada onde a escola tenha margem de 

autonomia e poder de decisão. 

Em suma, é fundamental que os contextos adotem formas de organização e de gestão incentivando a 

participação dos agentes educativos mesmo que de forma informal, mesmo perante os 

constrangimentos legais, os conflitos de interesses e mesmo da inércia de alguns agentes. 

Cada vez mais nas nossas instituições assistimos a tentativas de envolver as famílias, apelando à 

participação dos colaboradores, pedido de sugestões, reuniões com partilha de ideia. É importante 

desenvolver práticas de gestão que promovam a participação das famílias e a preocupação em 

“desenvolver uma relação de cooperação com os agentes educativos numa perspetiva formativa”. 

 

Projeto/Estudo de Escola 

 O referido projeto emerge da necessidade de enriquecimento cultural e curricular dos nossos 

alunos enquanto indivíduos ativos na busca pelo conhecimento. 

 Subentende a seleção anual de um tema geral de escola desenvolvido e trabalho por todos, 

transversalmente a todas as metas curriculares. 

 

No 1.º Ciclo, emergindo da dinâmica e filosofia das temáticas acima descritas, adopta-se um 

novo subtema, que dá continuidade e sequencialidade ao tratamento da questão primeira, de 

formulação do problema e que procura, de forma mais abrangente e aprofundada, sob a designação 

de “Vou creScER a brincar e a aprender”, tratar a construção identitária. 

Pretende-se trabalhar em contexto de sala de aula e fora desta, ao longo do ano, envolvendo 

toda a comunidade educativa. Serão desenvolvidas atividades fora da sala de aula com o intuito de 

ampliarem o conhecimento adquirido dentro dela. 

A complexidade e a acelerada transformação que caracterizam a sociedade contemporânea 

conduzem à necessidade do desenvolvimento de competências diversas para o exercício da cidadania 

democrática e, por isso, a escola tem um papel importante na construção de práticas de cidadania.  

O projeto denominado «O Reino dos Valores», dentro da disciplina de Oferta Complementar, 

dá continuidade ao trabalho a ser desenvolvido no nosso Projeto/Estudo deste ano, sempre em 

articulação com o Projeto Educativo. O primeiro visa dar resposta aos diferentes temas adjacentes a 

um desenvolvimento integral dos discentes, em colaboração com todo o trabalho desenvolvido nas 

restantes disciplinas. Com este projeto pretendemos promover a articulação de saberes de diversas 

áreas curriculares, abordando temáticas estruturantes e promovendo a pesquisa e a intervenção em 
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diversas áreas que contribuam para a promoção integral dos alunos nas áreas de cidadania, artísticas, 

culturais e científicas. 

Acreditamos que estes projetos são um espaço para o desenvolvimento equilibrado de uma 

educação promovendo nos alunos o exercício de uma cidadania informada. 

 

Objetivos Gerais  

 Garantir a qualidade dos serviços; 

 Promover o desenvolvimento integral e harmonioso da criança; 

 Fomentar o acesso ao sucesso educativo de todas as crianças; 

 Propiciar a aquisição de competências cognitivas, sociais, comportamentais e 

académicas de qualidade por parte das crianças; 

 Proporcionar aprendizagens ativas e significativas num paradigma educacional 

construtivista, inserido num atendimento personalizado de desenvolvimento afetivo e pessoal; 

 Incentivar a participação das famílias no processo educativo, de forma a tornar a 

escola um prolongamento da família; 

 Estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade; 

 Incentivar o espírito crítico e a curiosidade; 

 Respeitar a Individualidade de cada criança e adulto; 

 Promover a autoestima e a autoconfiança. 

 Resgatar e explorar um reportório alargado de brincadeiras tradicionais da nossa 

cultura popular 

 Promover o desenvolvimento linguístico, social, cognitivo, motor, físico, sensorial e 

afetivo através do brincar 

 Incentivar a vivência de valores tais como: cooperação, justiça, respeito, 

solidariedade, autoestima, autoaceitação e autoconhecimento 

 Desenvolver um trabalho intra e transdisciplinar, envolvendo e articulando, de forma 

harmoniosa, o caráter lúdico e pedagógico das diferentes dinâmicas a realizar. 

 

Este subtema irá ser trabalhado na interdisciplinaridade, em harmonia e de forma conjugada 

com todos os conteúdos programáticos. 
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PARCERIAS 

 

Para melhor desenvolver as práticas diárias a Mais Plural, estabelece parcerias com outras 

entidades: Biblioteca Municipal e outros serviços (CEAB, Museu Cupertino de Miranda, Casa das 

Artes e Casa da Cultura, entre outros) que se apresentam através de um conjunto diversificado de 

atividades de caráter pedagógico e cultural, que procuram sensibilizar e motivar os diferentes 

públicos para a promoção de hábitos culturais. 

 

 

Eli (Equipa de Intervenção Local) 

A Equipa Local de Intervenção precoce é um serviço público de intervenção precoce na 

infância, “que abrange crianças entre os 0 e os 6 anos com alterações nas funções das estruturas do 

corpo, que limitam a sua participação nas atividades típicas para a idade e contexto social ou com 

risco grave de atraso de desenvolvimento, bem como as suas famílias” (Eli- V.N.F, 2013) 

Este serviço de apoio à criança centrado nas famílias, sediado em Vila Nova de Famalicão, 

disponibiliza técnicos especializados (Pediatra, Terapeuta da Fala, Assistente Social, Psicólogo, 

Enfermeiro, etc.) que realizam o apoio/orientação transdisciplinar em contexto educativo. 

 

Cior  

Escola Profissional de jovens que colabora com a Mais Plural nas suas variadas iniciativas e a 

instituição proporciona um espaço de aprendizagem em contexto para os mesmos. 

 

Universidade do Minho 

A Mais Plural estabeleceu uma parceria com a Universidade do Minho, em que recebe 

estagiárias para terem a oportunidade de formação e aprendizagem em contexto. 

 

CCM - Artave 

O Conservatório de Música é um Serviço Educativo, que se organiza como uma comunidade 

de apoio aos alunos no ensino da música, numa longa permanência e que disponibiliza um serviço de 

atendimento e qualidade educativa aos alunos de referência e de qualidade. Estabeleceu um 

protocolo de cooperação com a Mais Plural, disponibilizando professores para a atividade de 



 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   41 

Formação Musical e Classe de Conjunto, responsável pelos dois tempos letivos da atividades de 

Música. 

 

The Way to Win 

Esta entidade desenvolve o ensino da língua inglesa em diversas escolas, seguindo a 

Universidade de Cambrigde, com professores certificados. 

 

Comissão Inter-freguesias  

A Comissão é uma Estrutura Social que coordena as instituições das freguesias que se situam 

na periferia da cidade, com o intuito de perceber as dificuldades do território, identificar dificuldades 

e partilhar conhecimentos. 

 

PROJETOS INSTITUCIONAIS 

 

Projeto - Voltar às Origens – Viajar no Futuro 

Este projeto promove interações e momentos entre as crianças de Creche jardim-de-infância, 

alunos da escola de 1º ciclo e idosos, onde têm oportunidade de passar tempo juntos nos diferentes 

contextos e momentos da rotina diária. 

 

 

 

Dia da Alfabetização - Visita do grupo dos 5 anos à Escola 

As transições constituem mudanças dos ambientes sociais imediatos de vida, que 

determinam ajustamentos no comportamento, pois correspondem a papéis, interações, 

relações e atividades diferentes. 

Há transições que fazem parte da nossa vida quotidiana e as crianças que 

frequentam uma instituição educativa experienciam diariamente, pelo menos, a transição 

do ambiente familiar para o contexto da organização educativa.  Mas há outras 

transições, socialmente construídas e estabelecidas pelos sistemas educativos, em que a 

idade da criança vai originar a sua passagem para uma nova etapa e, muitas vezes, para 

outro estabelecimento educativo. 

São essas as transições que particularmente preocupam as nossas educadoras e os 

nossos docentes e pais/famílias, que se interrogam como a criança irá lidar com a nova 
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situação. Importa dar uma especial atenção à criança nesses momentos, transmitindo-lhe 

uma visão positiva dessa passagem, como uma oportunidade de crescer, de realiza r 

novas aprendizagens, de conhecer outras pessoas e contextos, de iniciar um novo ciclo, 

de forma a sentir confiança nas suas capacidades para dar resposta aos desafios que se 

lhe colocam. 

Pretendemos familiarizar as crianças com a/uma escola do 1.º Ciclo . Procuramos 

que seja realizado um trabalho conjunto entre educadores/as e professores/as e entre as 

crianças dos dois níveis de educação: apresentação de projetos, troca de trabalhos, 

visitas em conjunto, etc.  deste modo, e para além de convites para o 1.º Ciclo frequentar salas 

de pré-escolar, da colaboração em atividades realizadas e na participação em projetos de sala, são 

igualmente propostas/realizadas atividades comuns constantes no Plano Anual de Atividades. 

 

 

Atividade de articulação com o Pré-Escolar – Aula de Ginástica/Educação Física 

Para um convívio mais regular, agendamos aulas de Educação Física entre turmas do 1.º 

Ciclo e do Jardim de Infância da Mais Plural, possibilitando que os mais pequenos conheçam o 

professor da área e determinadas dinâmicas de uma escola. 

 

Participação da Direção Pedagógica da Escola Mais Plural, na r eunião 

ordinária entre Educadora de Sala e os Encarregados de Educação, realizada em 

janeiro 

A presença da Direção Pedagógica nesta reunião é fundamental para a divulgação 

da oferta educativa da Mais Plural, bem como o esclarecimento de receios, ânsias e 

dúvidas que os pais tenham nesta fase de transição para um novo ciclo de ensino.  

Para além de serem comunicados acerca dos progressos na sala dos finalistas de 

JI, e de pontos a trabalhar com as crianças até ao final do ano letivo, os pais têm uma 

oportunidade de colocar as suas questões relativas à ingressão no 1.º ano, diretamente 

aos professores já com experiência e da área. 

O contacto prévio com os pais/famílias permite-nos desmistificar medos naturais 

nesta fase e dar a conhecer alguns docentes da nossa Instituição . 

 

Articulação Curricular – Escola e o Jardim de Infância 

Entende-se por articulação curricular “todas as atividades promovidas pela escola com o 

intuito de facilitar a transição entre o jardim de infância e o 1.º CEB” podendo ser realizadas “dentro 
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e fora do horário letivo, dentro e fora da escola, com as crianças, com os pais, com os educadores e 

professores (...)”, segundo Serra (2004) 

A reflexão prévia e o acordo entre educadores/as do mesmo estabelecimento é 

importante para debaterem, com os/as professores/as, os processos e aprendizagens 

desenvolvidos na educação pré-escolar, partilhando o que uns e outros pensam sobre a 

pertinência destas aprendizagens, sobre a sua articulação com as aprendizagens do 1.º 

Ciclo e sobre as práticas adotadas (por exemplo, organização e regras de funcionamento 

do grupo). Este debate anual passa ainda pelo delineamento de estratégias, que mereçam 

o acordo de todos os docentes, e sejam facilitadoras da transição e da continuidade do 

processo educativo.  

A adoção de práticas pedagógicas diferenciadas permite que a educação pré -

escolar contribua para uma maior igualdade de oportunidades, ao proporcionar a cada 

criança experiências e oportunidades de aprendizagem estimulantes, que lhe permitam 

desenvolver todo o seu potencial, criando assim condições favoráveis para iniciar o 1º 

Ciclo com segurança. 

 

 

 

Antoninas 

Temos a responsabilidade de deixar para o futuro os legados que herdamos do passado e de 

incluir nas dos nossos alunos o gosto pelas festas da nossa cidade, de forma que também eles 

convivam com aquelas que são as nossas memórias e a nossa história. 

 

ECO Family Day 

Sabemos que para que as crianças gostem do meio ambiente, é necessário estimulá-las, desde 

cedo, a terem contacto com a terra e a água para respeitarem e valorizarem a natureza. Isso fará com 

que elas apreciem o mundo natural, contribuindo, durante a infância e no futuro, com o equilíbrio e 

preservação dele. 

Com a realização desta atividade, pretendemos transmitir ações positivas em prol da 

sustentabilidade, consciencializando toda a comunidade educativa para a importância da natureza na 

vida de todos os seres vivos, assim como a urgência em se adotar atitudes de sustentabilidade e 

respeito pela natureza. 

Para além do nosso grande objetivo referido acima, pretendemos também criar um momento 

de convívio geral entre toda a comunidade educativa da Mais Plural. 
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Dia de Aulas ao Ar Livre 

Quando lecionamos aulas ao ar livre, verificamos impactos muito positivos nos nossos 

alunos: melhoria do comportamento da criança, entusiasmo das turmas para aprender, e as crianças 

prosperarem num ambiente ao ar livre. Quando os adultos recordam as memórias mais felizes da sua 

infância, é comum relembrarem a alegria de brincar ao ar livre. Brincar é não só fundamental para a 

criança aproveitar a infância, como também ensina competências de vida essenciais, tais como 

resolução de problemas, trabalho em equipa e criatividade. 

 

Encontro de Gerações 

Na nossa perspetiva, as relações intergeracionais contribuem para a aprendizagem de valores 

e atitudes de cidadania. Consideramos que este tipo de relação, não é apenas um trespasse de 

informação dos mais velhos para os mais jovens; é também uma troca recíproca em que são 

repassados os interesses de cada geração, decorrentes das suas vontades e influências socioculturais. 

Consideramos que a frequência de partilha entre gerações promove um desenvolvimento 

equilibrado das crianças, pois permite que estas observem, aprendam e coloquem em prática tudo o 

que aprenderam para se tornarem cidadãos responsáveis e conscientes do mundo ao seu redor. 

Constatamos também que as interações sociais, nomeadamente as trocas intergeracionais, 

influenciam a evolução do ser humano enquanto pessoa. O envelhecimento não pode nunca ser 

encarado como uma etapa final, e sim como um processo contínuo do ciclo vital dos indivíduos. 

 

Thanksgiving Day 

A gratidão consiste na capacidade de saber agradecer por tudo o que temos. Dar graças é 

expressar o sentimento de gratidão. Ao comemorarmos o Dia de Ação de Graças na nossa instituição, 

pretendemos também destacar que a gratidão é um valor essencial e que ajuda a criança a ser 

generosa e a apreciar os presentes não-materiais. Transmitimos também que as coisas mais simples 

são realmente as que têm mais valor e que podem ser aquelas que recebemos diariamente. 

Com esta comemoração, unimos o valor da gratidão a outros valores como a humildade, a 

generosidade e a empatia, almoçando juntos num convívio salutar entre gerações. 

 

Projeto Gerações Unidas   
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O conceito de envelhecimento tem vindo a sofrer algumas alterações ao longo dos tempos de 

acordo com as atitudes, crenças, cultura, conhecimentos e relações sociais de cada época. 

(SEQUEIRA;2007:19).  

Desta forma, e tendo em conta esta definição, a instituição define que envelhecimento ativo 

implica aumentar a autonomia, a independência nas atividades de vida diárias (AVD´S) e na 

qualidade de vida, estimulando sempre a expectativa de uma vida saudável. 

Com o internamento de idosos nas instituições, produz-se um processo de “desinserção” das 

relações sociais (do idoso) dos contextos locais da vida, subtraindo-o aos cuidados da sua 

manutenção na esfera privada do espaço familiar.   

Contrariando estes processo tão moroso a instituição tem como principal intuito desenvolver 

ou conservar competências, ao nível do equilíbrio sócio emocional, das relações interpessoais e 

inserção no meio sociocultural. Assim, no decorrer deste projeto educativo, a equipa multidisciplinar 

da Mais Plural, decidiu elaborar uma proposta que contasse com participação de algumas instituições 

de Vila Nova Famalicão. 

Esta proposta visa a elaboração de atividades em conjunto, sendo o convívio entre instituições 

o principal objetivo da mesma. 

 

Projeto (o palco de uma vida longa) 

A terceira idade é vítima de inúmeros estereótipos negativos por parte da sociedade. O idoso 

é considerado como um grupo socialmente desvinculado, sem conteúdos nem responsabilidades 

sociais, mas todos sabemos que apesar das suas limitações apresentam muitas potencialidades como, 

experiência, tranquilidade, visão de justiça, aptidões estas que os tornam pessoas valiosas para toda a 

sociedade. 

Por tudo isto, os técnicos do departamento de maiores, propuseram aos seus idosos a criação 

de peças de teatro, a fim de serem apresentadas posteriormente, à comunidade envolvente.  

Todas as épocas festivas serão graciosamente comemoradas com peças alusivas às mesmas. 

As instituições, as escolas e até locais destinados a actuações, serão os palcos para as nossas 

representações e atuações.  

 É imperativo desmistificar o estereótipo de que ser idoso é ser incapaz de encontrar novos 

destinos, é ser incapaz de vivenciar novas aprendizagens, é ser incapaz de corresponder a novas 

expectativas e viver novos momentos de desafio.  

Desta forma, todos os contactos serão realizados a fim de assegurar todas as condições 

necessárias para satisfazer as necessidades dos nossos idosos.  
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Projeto “vale a pena envelhecer, junto de quem amamos” 

O projeto “Vale a pena envelhecer, junto de quem amamos”, foi implementado de modo a ir 

ao encontro das necessidades percepcionadas no que respeita a um relacionamento mais próximo 

entre os idosos institucionalizados e os familiares.  

Foi a necessidade de melhorar os contactos e o convívio entre idosos e familiares que nos 

motivou a desenvolver o projeto “Vale a pena envelhecer junto de quem amamos”. 

Serão delineadas e implementadas algumas estratégias de aproximação entre os nossos idosos 

e seus familiares a fim de manter os afectos e as relações familiares. Na Mais Plural as atividades são 

concretizadas a pensar nos idosos como um todo, sendo a família o elemento fundamental para as 

atividades.  

É importante incentivar os familiares a conviverem com o seu idoso, dentro e fora da 

instituição. Mas não se trata apenas de lhes lembrar a necessidade de o fazer. Nem basta chamar-lhes 

a atenção se acaso falham ou descuram esses contactos. É preciso fazê-los sentir que o esforço vale a 

pena, que resulta: não só melhorando a disposição do seu familiar, como dando-lhe mais saúde física 

e mental. É necessário que os parentes sintam que também ganham com isso: não é verdade que as 

modificações do comportamento só são persistentes quando acarretam alguma vantagem pessoal? 

Portanto, para incentivarmos as visitas, para as enriquecermos, para que os contactos se 

desenvolvam, é essencial não só fazer a sua estatística, como sobretudo melhorar as condições em 

que elas se efetuam, e fazer com que os ganhos se tornem evidentes para os familiares. 

 

Projeto Saúde Escolar  

Esta escola assume-se como uma Escola Promotora da Saúde (EPS), dado que inclui a 

educação para a saúde no seu currículo e possui actividades de saúde escolar. Este trabalho, realizado 

em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde de Vila Nova de Famalicão, sob a tutela da 

Direcção-Geral da Saúde - ARS Norte, inscreve-se no Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE), 

e tem como objetivo a melhoria da saúde das crianças e dos jovens, bem como da restante 

comunidade educativa.  

Este trabalho é desenvolvido em estreita colaboração e com apoio das equipas de saúde 

escolar. Neste momento vão ser mais trabalhadas as seguintes áreas: 

 Saúde Oral 
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 Alimentação Saudável 

 

Outro projeto no âmbito da saúde e da alimentação saudável, no qual a Instituição participa, é 

o Projeto Heróis da Fruta. 

 

Plano Nacional de Leitura  (PNL) / Educação Literária – Escola Mais Plural 

Utilizando técnicas diversificadas, procuraremos envolver os alunos na prática da leitura e 

por essa via, promover a mudança social e a compreensão de si e do mundo actual. Elevar os níveis 

de literacia de toda a comunidade escolar, é um objetivo a que nos propomos e por essa razão 

abrimos as portas da nossa biblioteca aos alunos e dinamizamos Bibliotecas de Turma e momentos 

de leitura livre nos diferentes espaços da instituição. 

 

Educação Sexual – Escola Mais Plural 

  A disciplina de Educação Sexual será implementada, conforme a lei, (Lei nº60/2009, de 6 de 

Agosto), no âmbito da temática Educação para a Saúde, na área curricular não disciplinar Formação 

Cívica. 

 

Projeto “ Crescer a Brincar” – Escola Mais Plural 

O Programa “Crescer a brincar” emergiu no Departamento de Educação e Desporto, da 

Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, integrado no Plano Municipal de Prevenção Primária 

das Toxicodependências. A Escola Mais Plural integra este projecto numa metodologia de infusão 

curricular, com vista a promover e trabalhar as variáveis que interagem na construção de 

competências sócio-afectivas, e outras ligadas à adequação do comportamento ao meio ou, a 

competências de comunicação. Também o autocontrolo, a disciplina e a autoestima são áreas muito 

trabalhadas neste projeto. 

De forma a operacionalizar os objetivos, a instituição encara os projetos como estratégia 

educativa, em que escola e comunidade se envolvem no sentido de promover práticas educativas de 

referência. 

 

Projeto Cres’Ser a Mexer 

O Projeto Cres'Ser a Mexer é dedicado à expressão física e motora dos nossos alunos, 

dinamizado ao longo do ano letivo, promovendo não só a parte física e motora mas também o SER. 
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 Este projeto visa trabalhar com os alunos hábitos saudáveis a nível do corpo e mente, 

envolvendo diversos níveis de ação, motivados pela alegria e envolvimento, construindo-se como 

SER único e entre os outros. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 

A avaliação do Plano Anual de Atividades será contínua, existindo um momento de avaliação 

reflexiva, no final de cada período, que deverá constar nas atas de reuniões de conselho de docentes. 

As atividades constantes do Plano Anual de Atividades poderão ser alteradas, quer na 

calendarização, quer na implementação, caso haja motivo fundamentado para essa mudança ou 

estejam presentes circunstâncias que possam obstar à sua concretização. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

A avaliação será processual, contínua, tendo por base a avaliação realizada aos documentos 

que suportam o Projeto Educativo, tais como: Plano Anual de Atividades, Plano de Turma, Plano 

Curricular de Sala e Projeto/Estudo Escola. 

O momento formal de avaliação do Projeto Educativo será no final do triénio, tendo por base 

todas as avaliações mencionadas anteriormente, de forma a identificar possíveis melhorias e delinear 

o Projeto Educativo para o triénio seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   49 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

HOHMANN, M., WEIKART, D. (1997). “Educar a Criança” Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian. 

 

ISS.IP (2011). “Manual dos Processos Chave- Creche” ISS.IP, 2ª edição. 

 

JÚLIA OLIVEIRA-FORMOSINHO & ROSÁRIO GAMBÔA (Orgs.) (2011). “O Trabalho de 

Projeto na Pedagogia-em- Participação” Porto: Porto Editora 

 

JÚLIA OLIVEIRA FORMOSINHO (Org.) (2011). “O Espaço e o Tempo na Pedagogia-em- 

Participação” Porto: Porto Editora 

 

KATZ, Lilian, CHARD, Sylvia, (1997), A Abordagem de Projetos na Educação de Infância, Edição 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

ME/DEB/NEP (1992). “Observação e Registo do Desenvolvimento da Criança em Jardim de 

Infância” Lisboa: Ministério da educação. 

 

Ministério da Educação (1997). “Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar” Lisboa: 

M.E. 

 

PORTUGAL, G. (1998). “Crianças, Famílias e Creches, uma abordagem ecológica da adaptação à 

creche” Porto: Porto Editora. 

 

POST, J. & HOHMANN, M. (2007). “Educação de Bebés em Infantários” Fundação Calouste 

Gulbenkian: Lisboa. 

 

Viana, I. (2007). O Projeto Curricular de Turma na mudança das práticas do ensino básico. 

Contributos para o desenvolvimento curricular e profissional nas escolas. Tese de Doutoramento. 

Braga: Universidade do Minho [handle: http://www.repositoriUM]. 

http://www.repositorium/


 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   50 

 

Fontoura, M. (2006). Do Projecto Educativo de Escola aos Projectos Curriculares. Porto: Porto 

Editora 

Marujo, Helena Águeda (2002). Treino de Pais: Formas Científicas de Educar para a 

Felicidade. Lisboa: Instituto para o Desenvolvimento Social. Revista Pretextos, n.º 11: 8-11. 

 

Costa, Alcina Teresa dos Santos Teixeira (1995). Do Envolvimento à Participação dos Pais 

na Vida da Escola. Braga: Universidade do Minho CEFOPE.  

 

Davies, Don; Marques, Ramiro & Silva, Pedro (1993). Os Professores e as Famílias – A 

Colaboração Possível. Lisboa: Livros Horizonte. 

 

Gomes, Maria Luísa Aguiar (2004, 9 de Maio). A Importância da Educação Parental – Um 

Exemplo. Jornal Diário do Minho. [Em linha] 

URL:<http://www.diariodominho.pt/conteudos/10131>. 

 

Gomes, Maria Luísa de C. Vasconcelos de Aguiar; Gomes, Carlos Aguiar (2003). Manual 

para Formação de Pais e Outros Educadores. Braga: Associação Famílias. 

 

Gomes, Maria Luísa de C. Vasconcelos de Aguiar (1997). Manual de Formação Parental. 

Braga: Associação de Famílias. 

 

Abreu-Lima, Isabel; Pratinha, Isabel (2012). Avaliação de Intervenção de Formação Parental: 

Uma Abordagem Qualitativa 

Sarmento, T. (2011). O envolvimento de crianças, famílias e comunidades na construção de 

projetos educativos. Atas do V encontro do CIED-Escola e comunidade. Escola Superior de 

educação de Lisboa 

 

Costa, Jorge (1994). Gestão Escolar. Participação. Autonomia. Projeto Educativo da Escola. 

Lisboa. Texto Editora 

 

Costa, J. Adelino (1996) Imagens Organizacionais da Escola. Porto. Asa  

 



 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   51 

Barroso, João (2008) Para o desenvolvimento de uma cultura de participação na escola. – 

Cadernos de Organização e Gestão Curricular Instituto de Inovação Educacional 

Sarmento, Teresa (1995). Escola-Pais: uma teia de questões. Braga. IEC- Universidade do 

Minho 

Scheerens, Jaap, 2004 Melhorar a eficácia das escolas. Asa Editores 

 

Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, nº 5/97 de 10 de Fevereiro. Lisboa. ME 

 

Katz, L., Chard, S. (1997). A abordagem de projetos na Educação de Infância. Edição 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   52 

 

Anexos* 
 I - CRECHE 

 II - JARDIM-DE-INFÂNCIA 

 III - ESCOLA DE 1.º CICLO 

 IV - LAR 

 V - CENTRO DE DIA 

 VI - APOIO DOMICILIÁRIO 

 VII - OUTROS SERVIÇOS 

 VII - OUTROS REGISTOS 
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 *Documentos orientadores da prática educativa e pedagógica e de intervenção e reabilitação 


