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mas criar as possibilidades para a sua própria 
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INTRODUÇÃO 

 

 projeto educativo é um documento que orienta a ação educativa, 

esclarecendo porquê e pra quê das atividades escolares. Por 

conseguinte, diagnostica os problemas reais e os seus contextos, exigindo a 

participação crítica e criativa de todos os elementos da comunidade escolar. Desta 

forma, prevê e identifica os recursos necessários de forma realista, descobre e 

desenvolve os fatores capazes de empenharem os atores na consecução dos 

objetivos.  

Este consagra a orientação educativa da instituição, explicitando os valores 

que a comunidade educativa pretende vincular e definir. 

No decorrer do documento é possível encontrar as finalidades que se 

pretendem atingir no próximo triénio, bem como, as áreas forte e fracas que podem 

condicionar ou valorizar o trabalho a ser realizado e, consequentemente, os resultados 

obtidos.   

Para a elaboração deste projeto contou-se com o conhecimento prévio da 

comunidade local, de modo a fazer da mesma, um instrumento cooperante para a 

nossa orientação e implementação educativa, tendo sido esta um elemento base para 

a escolha da temática do projeto educativo. 

De referir que o projeto educativo é um documento em constante mudança, 

visto que, deverá adequar-se, sempre que necessário, às alterações do meio 

envolvente e da comunidade escolar. O mesmo será dizer que o projeto educativo é 

um documento que nunca é definitivo, já que hoje é verdade, amanhã pode não o ser. 

Este projeto apresenta, também, o Plano Anual de Atividades elaborado pela 

equipa docente, sendo este motivado pela temática do projeto e indo de encontro às 

necessidades e interesses das crianças e da instituição. 

Ao elaborarmos o projeto realizou-se uma avaliação das práticas anteriores, de 

modo a ser possível definir novas metas que valorizassem quer a instituição quer as 

práticas educativas. Também o processo de avaliação foi alvo de apreciação, sendo, 

posteriormente, repensado e melhorado. 

É de vital importância referir que a criança é o agente principal do projeto 

educativo, sendo esta a base do mesmo, aquando da sua realização e concretização. 

  

O 
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1. Meio Envolvente 
 
1.1 Entre o Ontem e o Hoje 

O nome Monte Agraço teve origem na antiga povoação que existiu muito 

próximo da atual vila, tendo sido mencionado pela primeira vez no tempo de D. 

Sancho I. 

A História do Concelho esteve, durante longo tempo, ligada à Sé de Évora, 

uma vez que o Reguengo do Sobral foi doado a esta por D. Sancho I. Data de 1518, a 

concessão do foral do Reguengo por D. Manuel I. 

Um dos grandes marcos da presença do Sobral na História de Portugal diz 

respeito ao seu contributo na vitória contra as Invasões Francesas, situando-se na 

área do Concelho vários fortes, que, no seu conjunto, formaram a primeira das linhas 

de Torres Vedras e onde ainda se podem encontrar as posições de fogo, as trincheiras 

e os fossos. 

De seguida destacamos algumas das datas mais relevantes da história do 

Concelho: 

1186 – D. Sancho I faz a doação do Reguengo do Soveral à Sé de Évora. 

1530 – Ano da construção da Igreja de Santo Quintino. 

1618 – É construída a Igreja de Nossa Senhora da Guia. 

1725 – Ano do nascimento do grande benemérito do Sobral, Joaquim Inácio da Cruz 

Sobral. 

1771 – Cruz sobral ordena a construção do edifício da Câmara, da Igreja e do 

Chafariz. 

1809 – A 3 de Novembro, dá-se início à construção do sistema de fortificações 

conhecido por linhas de Torres Vedras, do qual o Sobral foi importante 

baluarte. 

1836 – A freguesia de Santo Quintino é incorporada no Concelho do Sobral. 

1887 – A 10 de Fevereiro, publica-se o decreto que transfere a sede do concelho de 

Arruda para o Sobral. 

1898 – A 13 de Janeiro, é restaurado o concelho do Sobral, com a jurisdição e área 

atuais. 
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1908 – É inaugurado, no Sobral, o monumento ao Dr. Eugénio Dias. 

1923 – Publica-se no Sobral, o semanário Mont`Agraço, sob a direção do então 

estudante António Vitorino França Borges. 

1933 – Inaugura-se a 7 de Julho, o Quartel dos Bombeiros Voluntários do Sobral. 

1935 – A 9 de Setembro, inaugura-se, no Sobral, a Escola Primária João Luís de 

Moura.  

1936 – É inaugurada a luz elétrica, na vila. 

1945 – No dia 1 de Janeiro, é lançada a primeira pedra para a construção do Cine-

Teatro «João Simões da Silva Lopes». 

1946 – A 1 de Dezembro realizou-se com notável brilhantismo a première da revista 

fantasia “Sobral por um óculo”. 

 

Bandeira do concelho e seu significado 

       Da história militar e do nome da sede do Concelho de 

Sobral de Monte Agraço, foram colhidos elementos para 

organizar as Armas, tornando-as compreensíveis pela sua 

simplicidade:  

     - De prata, com um sobreiro verde assente em monte 

negro e verde.   

     - Orla de negro carregado de ouro e torres de prata abertas e iluminadas de 

vermelho. 

     - Coroa mural de quatro torres de prata. 

     - Bandeira com um metro por lado esquartelado de branco e verde. 

     - Fita branca com letras, cordões e borlas de prata e de verde. 

     - Haste e lança de prata. 

     - O campo de prata significa humildade e riquezas. O sobreiro é da sua cor e está 

assente num monte de negro e verde, tornando assim as armas falantes. Orla de 

preto. 

     - As torres são de prata, abertas e iluminadas de vermelho por este esmalte 

significar vitórias e guerra. 
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     - As armas são encimadas por uma coroa de quatro torres por ser este o número 

que corresponde às vilas. 

     - A bandeira é esquartejada de branco e verde por serem estes os esmaltes das 

peças principais das armas. O sobreiro e as torres. 

     - Tradição das Festas 

  

A vila do Sobral de Monte Agraço apesar de pouco populosa, nem por isso, 

deixou de ter as suas festas, mas com o passar do tempo foram se perdendo. Uma 

das festas mais antigas era a do Bodo de S. Brás, que se manteve até às primeiras 

décadas deste século. Abrangia toda a freguesia, onde existia muita pobreza, 

consistindo num cortejo de carros de bois enfeitados, carregados de carne de porco e 

pão que eram depois de abençoados distribuídos pelos pobres. 

Uma outra festa existente era a de Santo António, da qual não há registos da 

sua origem. No entanto, deixou de se realizar com início da 1ª República, o qual 

coincidiu com o ano da profanação da igreja do Sobral. 

Só a partir do século XVlll se encontram documentos de uma outra festa, a de 

Nossa Senhora da Vida, padroeira da capela mandada construir por D. António da 

Cruz que é hoje a Igreja Paroquial do Sobral. Realizando-se uma missa solene 

seguida de procissão com a participação de uma banda de música. 

Existe na Associação de Bombeiros Voluntários de Sobral de Monte Agraço, 

um programa de 1913 onde refere a existência de brilhantes festejos de 11 a 13 de 

Setembro com o Título de FEIRA de VERÃO, os quais permaneceram até aos dias de 

hoje com a mesma denominação. 

O referido documento refere a existência de uma “kermesse” como aconteceu 

no ano anterior, exposição e concurso de gados, estes com prémios em dinheiro. 

Houve também a participação da fanfarra de Torres Vedras, um concerto da Guarda 

Nacional Republicana. 

 

Hoje em dia, no que diz respeito aos recursos económicos, a povoação de 

Sobral de Monte Agraço, apesar de vila, encontra-se num meio rural, com a agricultura 

como atividade circundante.  

Hoje em dia, já não é dos campos que a população retira os seus rendimentos. 

Muitas são as famílias que estão inseridas em profissões citadinas na Vila ou nos 

arredores. 

Em geral, todos os elementos do agregado familiar exercem funções. Até 

mesmos os avós têm uma atividade da qual resultam os seus rendimentos. Daí as 
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crianças, de um modo geral, frequentarem a Associação Popular de Sobral de Monte 

Agraço desde a valência da creche. 

No que concerne aos recursos culturais é dada grande importância à Festa de 

Verão, a realizar na 2ª semana de Setembro, onde decorrem corridas de touros, 

largadas, concertos, exposições, feira de artesanato, quermesse, música, dança, 

teatro, etc. As festas têm como ponto alto as largadas e concertos na Praça Dr. 

Eugénio Dias. 

Também ponto alto são as comemorações do 25 de Abril, contando com a 

participação ativa das crianças e funcionários da Associação Popular Sobral de Monte 

Agraço. 

Bastante frequentado também é o mercado municipal que se realiza no 

primeiro sábado de cada mês no centro da vila. 

Confronta a Norte com o concelho de Alenquer e Torres Vedras, a Este com 

Arruda dos Vinhos, a Sul com os concelhos de Arruda e Mafra e a Oeste com os 

concelhos de Mafra e Torres Vedras. 

Do ponto de vista orográfico, a paisagem que rodeia esta Vila é muito variada 

em vales, colinas e montes; o ponto mais alto do concelho é o Monte de Alqueidão a 

440 metros. 

        

 

1.2. População  

Sobral de Monte Agraço é vila e sede de concelho, com três freguesias: Sobral 

de Monte Agraço, Santo Quintino e Sapataria. 

Ocupando uma área de 53 Km2, o concelho de Sobral de Monte Agraço 

localiza-se no Distrito de Lisboa; pertence à Comarca de Torres Vedras, à Região de 

Turismo do Oeste, distando apenas, 35 km da Capital; com vias de acesso em direção 

a Loures, Vila Franca de Xira, Alverca, Torres Vedras, Alenquer, Mafra e autoestrada 

A8. 

No Início do séc. XX a população totalizava 5747 habitantes e aumentou 

progressivamente até 1960, tendo depois diminuído na década de 60 e posteriormente 

na de 80. Em 2001 registou-se um aumento muito significativo, sendo a população do 

concelho composta por 8927 habitantes e em 2011 passou a 10156. 

O Concelho com 10.156 habitantes (censos 2011) ocupa uma área de 51,95 

Km2 distribuída por 3 freguesias. A freguesia de Sapataria com uma área de 14,40 

Km2, ocupa 27,72 %, a freguesia de Sobral com uma área de 8,67 Km2, ocupa 16,69 

% e a freguesia de Santo Quintino com uma área de 28,88 Km2, ocupa 55,59 % da 
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superfície total. Apresenta uma densidade populacional de cerca de 195,5 hab./Km2, 

O povoamento é disperso, uma vez que mais de metade da população do concelho 

reside em lugares com menos de 200 habitantes.  

 Tal pode-se verificar no gráfico: 

 

Fonte; INE, Censos 2011 

 

Embora se trate de um pequeno Concelho, Sobral de Monte Agraço está 

inserido num quadro de mudança social que se tem traduzido no crescimento da sua 

população e num aumento, quer quantitativo quer qualitativo de infraestruturas e 

equipamentos coletivos.  

Estes valores de crescimentos poderão estar associados ao desenvolvimento 

das vias de comunicação terrestres, nomeadamente a Autoestrada A8 (Loures/Leria), 

com ramal de acesso em Pêro Negro (freguesia da Sapataria), que contribuiu para a 

aproximação do concelho de Sobral de Monte Agraço à Área Metropolitana de Lisboa. 

Esta aproximação promoveu desde logo, o desenvolvimento do sector da construção 

civil relativamente à construção de habitação a preços mais acessíveis do que na 

Cidade, desencadeando fluxos migratórios consideráveis de pessoas que se vieram 

fixar no Concelho. Poderá ter proporcionado ainda, a deslocação de algumas 

empresas para o Concelho, não só em virtude da proximidade dos grandes centros 

urbanos, mas também face à oferta de preços de imóveis e de mão-de-obra mais 

baixos. 

Estamos a assistir a um fenómeno chamado de suburbanização ou de 

periurbanização que é caracterizado por um aumento populacional nas periferias, isto 

é, em áreas próximas do centro (neste caso, a Área Metropolitana de Lisboa). O que 

se traduz num aumento de urbanização e da deslocação residencial para zonas 

tradicionalmente rurais mas com boa acessibilidade aos grandes centros, como é o 

caso Concelho do de Sobral de Monte Agraço. 
In, Município de Sobral de Monte Agraço, 2013 
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Pode-se concluir que, devido às suas boas acessibilidades e proximidade aos 

centros urbanos, bem como ao baixo custo imobiliário (relativamente à cidade), há 

muitos jovens casais a fixarem-se neste concelho. Este, como município em vias de 

expansão que é, tem de criar infra estruturas necessárias, para melhorar a qualidade 

de vida dos seus munícipes. 

 

 

1.3 Serviços Públicos 

A nível de recursos sociais verifica-se uma variedade dos mesmos espalhados 

pelo concelho. 

Os estabelecimentos de comércio são diversificados, estando ao dispor da 

população vários cafés, mercearias, supermercados e hipermercados situados em 

diferentes pontos da Vila. Existe também padarias, restaurantes, lojas de vestuários e 

quase todo o tipo de comércio tradicional. 

Os restantes recursos existentes passam por: centro de saúde, correios, 

bancos, escolas com todos os níveis de ensino, centros desportivos, supermercados, 

cinema, teatro, bombeiros, biblioteca, etc., bem como, em questões de património 

cultural, igrejas, parques e jardins, obras de arte, monumentos, etc.  

Os meios de transporte existentes, e únicos, excetuando os carros particulares, 

são assegurados pela rodoviária, fazendo o percurso de Sobral de Monte Agraço a 

vários pontos do concelho e a cidades circundantes ao mesmo. 

Tendo em conta a tipologia da Vila é possível visitar, com as crianças, os vários 

locais mencionados a pé e, quando se planeia visitar locais de maior distância, 

recorremos aos transportes da Instituição ou aos transportes da Câmara Municipal de 

Sobral de Monte Agraço. 

Para uma melhor compreensão da rede social do concelho segue-se a 

seguinte lista: 

           Rede de Equipamentos do Concelho 

! Câmara Municipal 

! Sede das Juntas de Freguesia de S. Quintino e Sobral 

! Igreja Matriz 

! Biblioteca Municipal 

! Cartório notarial 

! Repartição de Finanças 
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! Estação dos Correios 

! Rádio local – Rádio Oásis 

! Cinco Agências Bancárias 

! Representações de várias Agências de Seguros 

! Escola de Condução – Centro de Exames 

! Escola de EBI – Agrupamento Vertical de Escolas de Sobral de Monte 

Agraço com equipa de docentes em Educação Especial 

! Escola Secundária com 3º ciclo 

! Associação Popular de Sobral de Monte Agraço (IPSS): Creche, Jardim-

de-infância e Atividades de Tempos Livres 

! Santa Casa da Misericórdia – Lar e Centro de dia 

! Associação de Bombeiros Voluntários 

! Proteção Civil 

! Guarda Nacional Republicana 

! Pavilhão Gimnodesportivo Monte Agraço Futebol Clube 

! Piscinas Municipais 

! Centro de Saúde de Sobral de Monte Agraço; 

! Extensão do Centro de Saúde em Sapataria; 

! Atendimento Complementar na Sede de Concelho  

! Parceria com a Autarquia Local (A Câmara Municipal ajuda esta instituição 

da seguinte forma: 

• Pequenas tarefas de ajuda na jardinagem; 

• Canalizações, esgotos, etc… 

• Apoio logístico para feiras e festas; 

• Cedência de autocarros para passeios e colónias de férias aberta. 
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2. A Instituição 
A Associação Popular de Sobral de Monte Agraço começou por ter a sua sede 

na Casa Paroquial, emprestada pelos Padres Agostinhos e ali esteve sediada de 1976 

a 1984. 

Foram realizados muitos projetos. Criou-se uma Comissão Instaladora que 

tinha como presidente o Sr. António Martinho, e foram muitos os que se empenharam 

verdadeiramente na criação de uma Instituição Particular de Solidariedade Social. 

Depois de muitos passos, conseguiu-se lançar a primeira pedra, com acordos 

governamentais. 

 

 
 

Entretanto, os estatutos foram aprovados e publicados em Diário da Republica, 

III Série, de 14 de Dezembro de 1978. Elegeram-se os Corpos Gerentes, compostos 

por uma Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia geral. A primeira Direção era 

composta pelo presidente Sr. José Manuel Gil Alves; vice-presidente Sr. João 

Francisco Campino Carvalho; tesoureira Maria Emília Lima; secretária Maria Emília 

Corrêa da Silva e vogal Alberto Bento Silvestre. 

Finalmente, em 1984, deu-se a inauguração de um edifício moderno, 

financiado pela Segurança Social,  projetado e construído sob orientação de técnicos 

governamentais, com instalações para Creche a partir dos 2 anos e Jardim de 

Infância. Passado algum tempo, sentiu-se a necessidade de mais respostas sociais e, 

com a ajuda da Câmara Municipal, criaram-se outras instalações cedidas pela mesma: 

Atividades de Tempos Livres para crianças em idade escolar. Outra sala, no mesmo 

local, destinou-se à ginástica de crianças, adolescentes e adultos. 

A Associação Popular de Sobral do Monte Agraço não parou de crescer. 

Estamos a falar de um universo, na altura, de cerca de 200 crianças, 24 técnicos de 

educação de infância, 2 cozinheiras, 2 auxiliares de limpeza, 1 jardineiro, 2 

funcionárias de secretaria e alguns auxiliares do Instituto do Emprego e Formação 
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Profissional que, mediante acordo prévio, prestavam serviço por períodos de 6 a 12 

meses. 

 
 

Hoje, a Associação Popular tem um edifício novo de igual dimensão ligado ao 

antigo; tem um pavilhão pré-fabricado dentro das mesmas linhas arquitetónicas; tem 

260 desde os 4 meses aos 12 anos e cerca de 48 colaboradores e 2 carrinhas de 

transporte de crianças, garagem e jardins adequados às idades dos utentes.  

 

 

2.1. Quem Somos 

Somos uma Instituição Particular de Solidariedade Social – IPSS e, 

abrangemos as valências de Creche, Pré-Escolar e C.A.T.L. Damos também apoio 

sociofamiliar ao pré-escolar de Sobral de Monte Agraço e da Sapataria.  
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2.1.1. Organograma 
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2.2. Enquadramento Jurídico-Administrativo 

A Associação Popular de Sobral de Monte Agraço é uma Instituição Particular 

de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com sede Quinta dos Loureiros * Rua 

Manuel Pedro Cardoso n.º 9, em Sobral do Monte Agraço, com Estatutos aprovados 

por Despacho Ministerial de 18 de Novembro de 1976, publicados no Diário da 

República nº. 290, III Série, de 14 de Dezembro de 1976, registada a 8/5/85, sob o n.º 

24/85, nas folhas 148 e 148 verso, do livro 2 das Associações de Solidariedade Social, 

com o Contribuinte n.º 500 868 530, NISS n.º 20008893483 e CAE 85100. 

Somos subsidiados pelo ISSS através da celebração doa acordos de 

cooperação para as respostas sociais da Creche, pré-Escolar e C.A.T.L. e também 

pelas quotizações dos sócios e da comparticipação financeira dos encarregados de 

educação nos termos do Despacho Conjunto nº300/97 de Agosto. 

A instituição é regida por um regulamento interno, por respostas sociais, 

aprovado em Assembleia Geral no ano de 2011. O mesmo pode ser consultado pelos 

utentes sempre que pretendido.  

Do regulamento supramencionado enumeramos as normas regulamentares 

que intervêm diretamente na implementação do projeto: 

• A entrada diária das crianças deverá ser feita até às 9h30m, depois 

dessa hora só com um motivo que o justifique; 

• Os telefonemas aos encarregados de educação só serão atendidos pelas 

educadoras e auxiliares a partir das 16h30m. Antes desse horário qualquer informação 

será prestada pelos funcionários da secretária; 

• Os pais devem respeitar as normas de funcionamento da instituição, não 

entrando nas salas de atividades, exceto se a responsável de sala o solicitar; 

• Quando for necessário a administração de medicamentos durante o 

horário de funcionamento da Instituição, estes devem vir identificados com o nome da 

criança, com a indicação da dosagem e o horário da administração; 

• O horário da instituição é o seguinte: 
 

Abertura 7h 

Encerramento 19h30m 

 

• O horário da componente letiva é: 
 

 

Horário 9h30m – 12h 14h – 16h30m 
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• Os horários de atendimento aos pais realizam-se entre as 16h30m e as 

17h30m são: 

 

Creche 

Berçário 6ª Feira 

Azul Claro 1 4ª Feira 

Azul Claro 2 6ª Feira 

Rosa 1 2ª Feira 

Rosa 2 3ª Feira 

 

Pré-Escolar 

Verde 2ª Feira 

Azul 3ª Feira 

Lilás 4ª Feira 

Amarela 5ª Feira 

 

Na resposta social C.A.T.L. o atendimento e a marcação será realizada pela 

técnica responsável de sala, de acordo com os horários das crianças.  

 

• A época letiva terá a seguinte calendarização: 

   

 

 

 

Início de época letiva Fim de época letiva 

Primeira semana de Setembro Terceira semana de Junho 

Interrupção Letiva (para o ano letivo 2014/2015) 
1ª Interrupção 20 de Dezembro a 4 de Janeiro 

2ª Interrupção 28 de Março a 5 de Abril 

3ª Interrupção 20 de Junho até início do ano letivo 
seguinte (2015/2016) 
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2.3. Recursos Físicos e Materiais 

A Associação Popular de Sobral de Monte Agraço conta com três edifícios:  
 

Edifício 

 

Resposta 

Social 
Recursos Físicos Recursos Materiais 

 

 

 

 
 

 

Edifício 

1 

! Serviços 

Administrativos 

! Creche 

! Jardim de 

Infância 

! C.A.T.L 

! 1 Sala de Direção 

! 1 Sala de Coordenação 

! 2 Áreas de atendimento ao 

público (Uma das quais inativa) 

! 1 Arquivo geral 

! 10 WC (uma delas destinada a 

pessoas com deficiência) 

! 1 Lavandaria 

! 1 Refeitório 

! 1 Sala de recobro 

! 2 Vestiários 

! 2 Despensas 

! 2 Copas 

! 2 Fraldários 

! 1 Cozinha (com despensa) 

! 5 Salas da valência Creche 

! 4 Salas da valência de Pré-

escolar 

! 2 Salas da valência C.A.T.L. 

! Mesas; 

! Cadeiras; 

! Armários; 

! Computadores; 

! Aquecedores; 

! Leitores de C.d; 

! Placares; 

! Telefones; 

! Estantes; 

! Fotocopiadoras; 

! Equipamentos e produtos de 

restauração; 

! Equipamentos e produtos de higiene 

e limpeza; 

! Berços / catres; 

! Muda-fraldas; 

! Material didático e lúdico (de acordo 

com a faixa etária) 

! Televisões; 

! Leitores de D.V.D 

! Máquina fotográfica; 

! Projetor de slides; 

! Impressoras; 

! Data-show; 

! Ventoinhas 

Interrupção da A.P.S.M.A. 

1.ª Interrupção 24 de Dezembro 

2.ª Interrupção Última semana (integral) 
de Agosto 
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Edifício 

2 

 

! 1 Gabinete; 

! 2 WC; 

! 3 Salas Polivalentes; 

! 1 Copa; 

! 1 Fraldário 

 

! Mesas; 

! Cadeiras; 

! Armários; 

! Materiais de Motricidade Infantil 

 

Edifício 

3 

! Garagem 

! Garagem 

! Arrecadação 

! 2 WC 

! 2 Carrinhas 

! Mini Bus 

! Materiais de desperdício; 

! Arcas frigoríficas; 

! Arrumos; 

! Mesas e cadeiras 

 

 

  

2.4. Recursos Humanos 

  

a) Crianças 

 
 

 

Como se pode observar no gráfico acima apresentado, a idade mais frequente 

entre as crianças é de 3 anos de idade, seguindo os 4 anos de idade. 

até	12	meses	
3%	 1	ano	

10%	

2	anos	
15%	

3	anos	
9%	

4	anos	
16%	

5	anos	
11%	

6	anos	
13%	

7	anos	
12%	

8	anos	
4%	

9	anos		
4%	

≥	10	anos	
3%	

IDADE	
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Através da leitura do gráfico consta-se que o género das crianças pertencente 

à nossa comunidade educativa está, praticamente, dividido em percentagens iguais. 

 

 

b) Pessoal Docente e Não Docente 

       Pessoal Docente 

 
 

No gráfico acima exposto, concluí-se que o o grau de ensino do pessoal 

docente é a licenciatura. 

 

  

56%	
44%	

Género	

rapazes	

raparigas	

Series1,	
Licenciatu
ra,	100,	
100%	

Series1,	
Outros,	0,	

0%	

Grau	de	Ensino	

Licenciatura	

Outros	
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Relativamente à idade, o pessoal docente é uma equipa jovem, visto que 82% 

têm entre os 31 e os 40 anos de idade.   

 

      Pessoal Não Docente 
 

 
 

Como se pode verificar no gráfico, a idade do pessoal docente, na sua maioria, 

está dividida igualmente entre os 31 e 40 anos de idade e os mais de 50 anos.no 

entanto, tais percentagens são, desde logo, seguidas da seguinte faixa etária: 41 e 50 

anos de idade. 

 

30	-	40	Anos	
80%	

41	-	50	anos	
20%	

IDADE	

Series1,	
20-30,	11,8,	

12%	

Series1,	
31-40,	29,4,	

29%	

Series1,	
41-50,	23,5,	

24%	

Series1,	
mais	de	
50,	29,4,	
29%	

Series1,	
sem	

informação,	
5,9,	6%	

Idade	

20-30	

31-40	

41-50	

mais	de	50	

sem	informação	
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No que se refere ao grau de ensino, o mais incidente entre o pessoal não 

docente prescreve-se no ensino secundário, seguindo-se do 3º ciclo e o 2º ciclo. 

 

c) Famílias 
 

 
 

Após leitura do gráfico anterior, constata-se que a nacionalidade dos 

encarregados de educação é, em grande parte, portuguesa. 

 

 

Series1,	1º	
ciclo,	2,9,	
3%	 Series1,	2º	

ciclo,	20,6,	
21%	

Series1,	3º	
ciclo,	26,4,	
26%	

Series1,	
Ens.	

Secundário,	
32,4,	32%	

Series1,	
Ens.	

Superior,	
11,8,	12%	

Series1,	
Sem	

informação,	
5,9,	6%	

Grau	de	Ensino	
1º	ciclo	

2º	ciclo	

3º	ciclo	

Ens.	Secundário	

Ens.	Superior	

Sem	informação	

Series1,	
Portugues
a,	64,6,	
65%	

Series1,	
Estrangeir
a,	9,4,	9%	

Series1,	
Sem	

informaçã
o,	26,	26%	

Nacionalidade	dos	Encarregados	
de	Educação	

Portuguesa	

Estrangeira	

Sem	informação	
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No gráfico acima apresentado, verifica-se que o grau de ensino mais frequente 

prescreve-se no Ensino Secundário, fazendo-se seguir, por escassa percentagem, do 

3º ciclo.      

 

 

2.5. Envolvimento com e da Comunidade 

“… o projeto educativo do estabelecimento (…) deve ter em conta o meio social 

em que vivem as crianças e famílias, há vantagens em que inclua a participação de 

outros parceiros da comunidade como autarcas e outros serviços e instituições locais 

que podem contribuir para melhorar a resposta educativa proporcionada às crianças.” 

In Orientações Curriculares, Setembro de 2007, p. 44. 

Tal como referido anteriormente, é importante que as crianças se sintam seres 

ativos na comunidade que os rodeia, pois, é desta forma, que se consegue 

proporcionar às crianças uma resposta atrativa e coerente às suas necessidades e 

curiosidades. Sendo assim, é essencial estabelecer uma relação mútua entre a escola 

e a comunidade. 

Tendo em conta o projeto de cada sala, os grupos, ao longo do ano letivo 

realizam passeios pela vila, assim como, visitas aos diversos recursos existentes, 

facilitando, deste modo, um contacto mais próximo com a comunidade envolvente. 

A instituição participa, sempre que possível, e solicitado nas festividades da 

vila. Por conseguinte, alguns dos parceiros educativos existentes na vila participam, de 

forma direta ou indireta, na resposta educativa proporcionada às nossas crianças.   

 

 

Series1,	
1º	ciclo,	
5,5,	6%	

Series1,	2º	
ciclo,	14,3,	
14%	

Series1,	3º	
ciclo,	30,	
30%	

Series1,	
Ens.	

Secundário,	
33,2,	33%	

Series1,	
Ens.	

Superior,	
13,4,	13%	

Series1,	
Sem	

informação,	
3,6,	4%	

Grau	de	Ensino	dos	Encarregados	
de	Educação	

1º	ciclo	

2º	ciclo	

3º	ciclo	

Ens.	Secundário	

Ens.	Superior	

Sem	informação	
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3. O Projeto 
 

3.1. Fundamentação Temática 

“La cultura es la identidad de um pueblo;  la historia, su biografia” 

Carlos Castillo del Pino, In Patrimoni: Memoria o malson? 

 

Cultura é “aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, 

a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo 

homem como membro da sociedade” in http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura, 11 de 

Setembro de 2013. 

Património cultural “é o conjunto de todos os bens, materiais ou imateriais, que, 

pelo seu valor próprio, devem ser considerados de interesse relevante para a 

permanência e a identidade da cultura de um povo. O património é a nossa herança 

do passado, com que vivemos hoje, e que passamos às gerações vindouras.  

Do património cultural fazem parte bens imóveis tais como castelos, igrejas, 

casas, praças, conjuntos urbanos, e ainda locais dotados de expressivo valor para a 

história, a arqueologia, a paleontologia e a ciência em geral. Nos bens móveis 

incluem-se, por exemplo, pinturas, esculturas e artesanato. Nos bens imateriais 

considera-se a literatura, a música, o folclore, a linguagem e os costumes.” In 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_cultural, 11 de Setembro de 2013.  

 

Entende-se, então, por Património Cultural, o conjunto de bens materiais e 

imateriais que fazem parte da cultura. Por sua vez, a cultura, é construída através das 

gerações num processo de transmissão de significados, valores, conhecimentos, 

crenças, ou seja, um modo muito próprio de viver. Tal conjunto torna-se indispensável 

para a cultura, para a sua preservação e também manutenção, bem como para a sua 

identidade cultural, que a diferencia, tornando-a única e imprescindível. 

De um modo geral, o bem cultural, compreende todo o testemunho do homem 

e do seu meio, sem estabelecer obstáculos derivados de sua propriedade, uso, 

antiguidade ou valor económico, ou seja, é o resultado do trabalho do homem sobre a 

natureza, podendo este ser dividido em três categorias: bens naturais, bens materiais 

e bens imateriais. 

No Património Cultural Material, fazem parte bens imóveis tais como castelos, 

igrejas, conjuntos urbanos, casas, praças, e ainda lugares com valor histórico, a 

arqueologia, a paleontologia e a ciência em geral; nos bens móveis incluem-se, 
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esculturas, pinturas e artesanato. Já o Património Cultural Imaterial, entende-se que 

seja uma conceção que abrange as expressões culturais e as tradições que um povo 

e/ou grupo de indivíduos preserva em respeito ao seu passado, para as gerações 

posteriores. 

Tendo em conta a importância do património cultural, é fundamental proteger o 

meio que nos rodeia, bem como, a cultura envolvente e tudo o que esta abrange. Tal 

preservação e proteção irá permitir a integridade dos traços que definem um bem 

cultural, pois, são eles que constituem a nossa herança patrimonial, e é justamente 

essa a nossa identidade cultural, que nos torna participantes: tanto coletiva, como 

individualmente da formação de nossa cultura e no exercício pleno da nossa 

autonomia e cidadania. 

Apesar da identidade cultural se caracterizar pelo seu caráter concomitante, 

aquilo que somos no aqui e agora da nossa existência presente, a sua constituição 

ocorre na diacronia na história. Assim, diferentemente da cultura em que nos 

movimentamos, esta tem de ser reconstruída, uma vez que ela própria se encarregou 

de se desconstruir. A reconstrução da história torna-se, então, numa tarefa 

fundamental, pois tudo aquilo que é individual e coletivo e nos faz sujeitos dessa 

cultura é o facto de interiorizarmos uma história, uma memória e uma biografia.  

 

  

3.2. Pedagogia e Metodologia de Trabalho 

O modelo pedagógico "...representa, explica e orienta a forma como se aborda 

o currículo e que se concretiza nas práticas pedagógicas e nas interações professor-

aluno-objeto"  in Behar, Patrícia A. et all, 2007 

Os modelos pedagógicos têm grande importância, uma vez que fazem ponte 

entre a teoria e a prática. O referencial teórico e prático tem como base três passos 

essenciais no que se refere ao tipo de atividades planeadas: pensar na ação (com 

base nos objetivos da ação); durante a ação (perceção como está decorre); após a 

ação (balanço final da atividade e cumprimento ou não dos objetivos propostos).  

 

Desta forma, a nossa prática pedagógica poderá, eventualmente, utilizar alguns 

conceitos de um ou mais modelos pedagógicos, sendo eles: 

• Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 

É um conjunto de princípios que tem por base ajudar e apoiar as decisões e a 

prática do educador, por forma a fomentar o desenvolvimento das crianças num 
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processo educativo coeso. As Orientações Curriculares destinam-se à organização da 

componente educativa sendo uma referência na educação pré-escolar. Por 

conseguinte, centram-se mais em indicações para o educador do que, propriamente, 

numa previsão de aprendizagens a serem realizadas pelas crianças.   

No entanto, estas não têm como objetivo ser um documento estanque e que 

encerrem em si mesmas linhas de apoio, e sim que contenham nas entrelinhas toda 

uma imensidão de opções e alternativas, tão vastas como a imaginação do educador. 

 

• Movimento da Escola Moderna (M. E. M.)  

A participação sistemática das crianças no trabalho em sala é a palavra-chave 

do modelo pedagógico do MEM. Uma outra característica deste modelo é o apelo à 

confiança no potencial de cada criança, assim como, o registo positivo dos seus 

sucessos. Também neste modelo, possibilita-se uma participação da criança na vida 

do grupo, tendo uma palavra a dizer sobre o que se passa e fomenta-se o desafio 

constante no aprofundamento das suas aprendizagens. Desta forma, a avaliação é 

encarada como um instrumento de registo das evoluções das crianças e não como um 

destaque dos seus insucessos. 

Todo o trabalho pedagógico gira à volta das vivências, necessidades e 

interesses das crianças. Falar e negociar sobre tudo o que diz respeito à gestão de 

sala, permite um envolvimento destas nas suas próprias aprendizagens. 

 

• High-Scope 

Este modelo baseia-se numa abordagem aberta de teorias e práticas, que vão 

de encontro ao desenvolvimento natural das crianças. Tal desenvolvimento é 

orientado para a aprendizagem, integrando-as em perspetivas intelectuais, sociais e 

emocionais. 

Inspirado nas teorias de Jean Piaget, o desenvolvimento deste modelo e a sua 

prática, considera então, a criança como sujeito ativo da sua própria curiosidade em 

aprender, pois é ele mesmo que planeia e procura as suas respostas. 

  

• Manual da Qualidade  

Segundo o Manual da Qualidade, é necessário dar uma importância acrescida 

a esta fase de desenvolvimento da criança enquanto ser individual, já que é no 

decorrer desta faixa etária que as crianças adquirem a sua própria autonomia de 

evolução.  
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É crucial ainda que nesta tenra idade lhe seja permitida uma aprendizagem 

adequada, tendo em conta, o seu próprio desenvolvimento no tempo e no espaço, 

devendo estes serem adequados através de normas ou estádios de desenvolvimento. 

 

• Metodologia de Projeto  

O trabalho de projeto assenta num método de investigação e que é, em grande 

parte, resultado do meio envolvente e do grupo sociocultural em que vive a criança, 

emergindo experiências em sala que são vivenciadas pelo grupo no seu todo, 

permitindo, deste modo, o desenvolvimento intelectual, sociocultural e afetivo de cada 

criança. 

Este tipo de trabalho leva-nos a recorrer a métodos pedagógicos por objetivos, 

tornando operatórias as estratégias educativas. 

  

A nossa prática pedagógica poderá englobar um ou mais modelos 

pedagógicos, tendo em conta, a diversidade de interesses, competências e 

motivações de cada criança, tal como, a experiência pessoal e profissional de cada 

educadora de infância.  

 

3.2.1. Articulação com o 1.º Ciclo do Ensino Básico 

A articulação é um processo de transição, de mudança, de preparação para 

chegar a uma meta através de uma ponte que facilita a passagem e que garanta a 

educação como um processo contínuo. Segundo as Orientações Curriculares: “o 

diálogo e a colaboração entre educadores e professores do 1º ciclo facilitam a 

transição e uma atitude positiva da criança face à escolaridade obrigatória” (pág. 91) 

À semelhança de anos anteriores o contato tem sido constante entre o pré-

escolar e o 1.º CEB, sendo realizadas visitas, com o objetivo de facilitar a transição e a 

consequente adaptação de um nível de ensino para outro.  

  

3.2.2. Relação Escola-Família 

“A família e a instituição de educação pré-escolar são dois contextos sociais 

que contribuem para a educação da mesma criança; importa por isso que haja uma 

relação entre estes dois sistemas”. 

A escola tem um papel importante na educação no sentido em que, é o 

elemento mais importante do ambiente social, onde se desenvolve a vida da criança e, 

juntamente com a família o território onde levará a cabo a sua aprendizagem de viver. 
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A família deve compreender a necessidade de cooperar com a escola e com o 

educador, naquilo que afeta o crescimento e a educação do seu educando, 

procurando a coerência entre a ação educativa que se leva em casa e que se aprende 

na escola. 

A família e a escola são os dois agentes educativos mais importantes na vida 

da criança. Ambos têm objetivos educativos e de desenvolvimento da criança em 

comum, que se referem a: favorecer o desenvolvimento das necessidades básicas de 

ordem fisiológica, afetiva e social; apoiar no processo de autonomia e socialização 

através de relações afetivas estáveis e estimular o desenvolvimento das capacidades 

de aprendizagem e relação.  

Desta forma, é essencial que os pais tenham uma participação ativa e o mais 

direta possível no dia-a-dia da criança na escola. 

 

Ao longo de cada ano letivo efetuam-se reuniões de pais e sempre que 

necessário fornecem-se esclarecimentos nos horários de atendimento estabelecidos. 

Por conseguinte, o contato com os encarregados de educação é diário, 

nomeadamente, na entrada e saída das crianças na instituição. 

E, tal como sucedeu no ano transato, é pretensão da equipa pedagógica 

continuar a realizar atividades em conjunto com os encarregados de educação (por 

exemplo: festa de Natal, dia da mãe e outras). 

 

3.2.3. Intervenção Precoce 

A instituição beneficia de uma educadora de intervenção precoce atribuída pelo 

agrupamento de Escolas Joaquim Inácio da Cruz, que faz parte do programa ELI. Este 

programa conta com a intervenção de técnicas especializadas, nomeadamente, 

psicóloga, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional e uma assistente social, e sempre 

que seja necessário apoiam a educadora de IP na sua intervenção com as crianças. 

Numa primeira fase, após a educadora titular de grupo sinalizar a(s) criança(s), a 

educadora de intervenção precoce observa-a(s) e ambas em colaboração 

estabelecem metas a trabalhar em uníssono. Após avaliação de outros profissionais, e 

se necessário, a criança é integrada no decreto-lei 3. A educadora titular de grupo 

efetua as adequações curriculares, que vai de encontro ao PEI – Plano Educativo 

Individual, realizado pela educadora de Intervenção Precoce. 

A intervenção da IP pode ser efetuada em contexto de sala ou num espaço 

exterior a esta, de acordo com as necessidades e respostas da(s) criança(s). 
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A educadora de intervenção precoce realiza avaliações trimestrais com os 

encarregados de educação, estando presente a educadora titular de grupo e as 

técnicas especializadas, se necessário.       

  

3.2.4. Calendarização de Reuniões Docentes e Não Docentes 

 

Ao longo deste triénio pretende-se realizar esta calendarização: 

 

  

3.3. Análise SWOT 

	

Forças 

 

Fraquezas 

- Parque exterior 

- Refeitório e cozinha própria 

- Equipa profissionalizada e jovem 

- Apoio á Família (CAF E CATL) 

- Horário alargado 

- Acesso a novas tecnologias 

- Ações facilitadoras da integração das crianças 

aquando do ingresso nas Escolas do 1.º Ciclo 

- Medidas de inclusão adequadas 

- Possibilidade de usufruir de atividades 

extracurriculares 

- Instrumentos de registo, de observação e 

avaliação das crianças  

- Oferta educativa, diversificada e abrangente de 

atividades de enriquecimento curricular 

- Boa gestão de recursos humanos 

- A articulação entre os técnicos das 

AEC`s e os Educadores titulares de grupo 

- Formação para pessoal docente e não 

docente 

- Envolvimento dos Encarregados de 

Educação 

- Instalações sanitárias deficitárias 

- Envolvimento das crianças no processo 

de avaliação 

 - Articular e dinamizar as metodologias 

pedagógicas em equipa. 

- Falta de conhecimentos das crianças e 

dos colaboradores do plano de 

emergência, 

- Inexistência de uma simulacro.  

 

Primeira 5ª feira de cada mês 
 

Reunião de Pessoal Docente 
   

Segunda 5ª feira de cada mês par 
 

Reunião de Pessoal Não Docente 
 

Terceira 5ª feira de cada mês 
 

Reunião da Reposta Social Pré-escolar 

 

Quarta 5ª feira de cada mês 

  

 Reunião da Resposta Social Creche 
 

Mensalmente – à 6ª feira 
 

Reunião da Resposta Social C.A.T.L. 
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- Apoio de Técnicas especializadas – Terapeuta 

da Fala; Psicóloga e Educadora de Intervenção 

Precoce 

- Única creche no Concelho 

- Verba para material de desgaste e didático 

 

Oportunidades 

 

Ameaças 

- Boa localização no Centro da Vila 

- Proximidade de interesses Pedagógicos e 

Culturais 

- Proximidade das Forças de Segurança (Polícia/ 

Bombeiros) 

- Proximidade dos Serviços Públicos (Centro de 

Saúde, Biblioteca, Mercado, Jardins…) 

- Crescimento das dificuldades 

económicas das famílias 

-Existência de outros estabelecimentos de 

ensino público na região 

- Taxa de Desemprego dos pais 

- Mudanças Demográficas 

 

 

3.4. Finalidades 

 

 

 

 

 

Vertente 

Organizacional 

e Funcional 

- Reorganizar e requalificar os espaços exteriores e interiores 

- Desenvolver procedimentos de forma a aproximarmo-nos o mais possível 

do manual da qualidade da resposta social de creche 

- Dar continuidade à aplicação das Orientações Curriculares  

- Continuar a aplicar o Documento emitido Pela Direção-Geral da Ação 

Social ( Núcleo de Documentação Técnica e Divulgação) que orienta as 

Condições de implantação, instalação e funcionamento do CATL 

- Facultar a Componente de Apoio à Família  

- Continuação da existência de aulas de Atividades extracurriculares 

(Música, Inglês e Ginástica) 
 

 

Vertente 

Curricular e 

Pedagógica 

- Definir linhas orientadoras comuns a todas as salas 

- Criar, gradualmente, salas heterogéneas na resposta social de pré-

escolar 

- Garantir a qualidade 
 

 

Vertente Inter-

- Fomentar o envolvimento e participação das Famílias 

- Reforçar as parcerias com a Comunidade local 

- Reforçar parcerias entre as três respostas sociais da Instituição 
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relacional 

Escola/Família/

Comunidade 
 

- Dar continuidade ao Projeto Escola de Pais 

Vertente de 

formação do 

pessoal 

docente e não 

docente 

- Desenvolver o processo de formação durante o ano letivo, melhorando a 

qualidade de desempenho profissional 

 
 

Vertente Organizacional e Funcional 
 

Finalidades 

 

Estratégias 

Reorganizar e requalificar os espaços 

exteriores e interiores. 

 

- Fazer a manutenção e recuperação dos espaços 

exteriores; 

- Fazer a manutenção dos espaços/salas 

existentes através de pequenas reparações; 

- Adquirir novo mobiliário e matérias didático; 

Desenvolver procedimentos de forma 

a aproximarmo-nos o mais possível 

do manual da qualidade da resposta 

social de creche 

 

- Elaborar/reformular o Projeto Educativo da 

Instituição; 

- Elaborar o Projeto curricular das respostas 

sociais de creche e pré-escolar do ano letivo 

2013/2014; 

- Elaborar os Projetos curriculares dos grupos das 

respostas sociais da Instituição; 

- Criar e aplicar instrumentos de trabalho de 

acordo com o manual da qualidade; 

- Organizar o ambiente educativo de acordo com 

as orientações curriculares; 

- Elaboração do projeto lúdico de CAF em 

consonância com as educadoras do Ministério da 

Dar continuidade á aplicação das 

Orientações Curriculares  

 

Continuar a aplicar o Documento 

emitido Pela Direção-Geral da Ação 

Social ( Núcleo de Documentação 

Técnica e Divulgação) que orienta as 

Condições de implantação, instalação 

e funcionamento do CATL 
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Facultar a Componente de Apoio à 

Família 

 

Educação e Ciência (MEC); 

- Rever e reformular os regulamentos internos. 

Continuação de aulas de Atividades 
extracurriculares (Música, Inglês e 
Ginástica) 

- Colocar as aulas extra curriculares no horário 
não letivo; 

- Contratar professores qualificados para a função 
a exercer 

- Organizar espaço físico para cada uma das 
atividades 

 

Vertente Curricular e Pedagógica 

 

Finalidades 

 

Estratégias 

Definir linhas orientadoras comuns a 
todas as salas 

- Pesquisar informação; 

- Frequentar ações de formação; 

- Reunir e dialogar sobre temáticas pedagógicas; 

- Elaborar instrumentos de trabalho comuns a 
todas as salas e adequados às idades; 

Criar, gradualmente, salas 
heterogéneas na resposta social de 
pré-escolar 

- Paulatinamente organizar as salas com 
diferentes faixas etárias. 

Garantir a qualidade - Continuar a adaptar e a implementar os vários 
documentos orientadores das várias respostas 
sociais da Instituição. 

 

Vertente Inter-relacional Escola/Família/Comunidade 

 

Finalidades 

 

Estratégias 

Fomentar o envolvimento e 
participação das Famílias 

 

-Convidar as Famílias a participar mais nas 
atividades propostas; 

Reforçar as parcerias com a 
Comunidade local 

- Manter e reforçar as parcerias existentes. 
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Reforçar parcerias entre as três 
respostas sociais da Instituição 

 

- Realizar atividades conjuntas. 

Desenvolver o Projeto Escola de Pais - Promover encontros trimestrais para debate de 
temas pedagógicos pertinentes. 

 

Vertente de Formação do Pessoal docente e Não Docente 
 

Finalidades 

 

Estratégias 

Desenvolver o processo de formação 
durante o ano letivo, melhorando a 
qualidade de desempenho profissional 

- Pesquisar informação 

- Frequentar ações de formação 

 

 

3.5. Recursos Humanos e Recursos Materiais 

 

Recursos Humanos 

 

Recursos Materiais 

- 10 Educadoras de Infância 

- 3 Animadoras Sociais  

- 1 Educadora Social 

- 1 Educadora de Intervenção Precoce 

- 1 Terapeuta da Fala 

- 1 Psicóloga 

- 24 Assistentes de Ação Educativa 

- 4 Cozinheiras 

- 2 Auxiliares de Limpeza 

- 1 Jardineiro 

-2  Assistentes Administrativas 

- Material Didático 

- Material de Desgaste 

- Material reciclável 

- Mobiliário 

- Transportes da Instituição 

- Máquina Fotográfica 

- Data show  

- Livros e Filmes 

- Rádios 

- Televisão 

- DVD 
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- Entidades Públicas 

 

- Fotocopiadoras 

- Telefone 

- Computadores e Impressoras 

- Encadernador de Argolas 

- Plastificador 

- Guilhotina para papel 

- CD-ROM 

 

 

3.6.Calendarização 
 

 

 

Património Material 

(ano letivo 2013/2014) 

Reuniões de Pessoal Docente e Não docente 

Reuniões por resposta social 

Reuniões de Pais 

Recolha de dados 

Visitas de Estudo  

Observação direta das atividades 

Elaboração de novos instrumentos de trabalho /avaliação (pré-

escolar) 

 

 

 

Património Imaterial 

(ano letivo 2014/2015) 

Reuniões de pessoal Docente e Não docente 

Reuniões por resposta social 

Reuniões de pais 

Recolha de dados 

Elaboração (pela família) de um Registo escrito sobre o 

património local – pré-escolar e CATL  

Observação direta das atividades 

Preenchimento de grelhas de observação/avaliação 
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Serviços Públicos 

(ano letivo 2015/2016) 

Reuniões de Pessoal Docente e Não docente 

Reuniões por resposta social 

Reuniões de pais 

Recolha de dados 

Explorar os Serviços Públicos em prol da Instituição 

Observação direta das atividades 

Preenchimento de grelhas de observação/avaliação  
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3.7. Plano Anual de Atividades 

 

Calendarização Atividades Finalidades Publico Alvo Recursos 

setembro  

! Adaptações 

 

!Estabelecer relações entre pares e adultos 

!Promover um ambiente securizante à criança 

 

! Crianças 

! Pais 

! Equipa pedagógica 

 

! Material existente na sala 

e no espaço exterior 

outubro 

 

 

 

 

 

21 setembro a 21 
dezembro 

 

! As vindimas 

! Visita às 

vindimas 

! Pisar a uva  

 

 

! Explorar o 

Outono 

 

 

! Promover o contato direto com o ato de vindimar 

! Reconhecer o processo de transformação da uva 

 

Vivenciar a experiência de pisar as uvas 

 

 

 

 

! Identificar as características gerais da estação do ano – o 

outono 

 

! Pré-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

! Creche 

! Pré-escolar 

! CATL 

 

 

! Carrinhas 

! A vinha 

 

 

 

 

 

 

! Espaço exterior 

! Material de desgaste 

 !  !  !  !  

 

13 a 16 de 

outubro 

 

  - Ir ao mercado 

municipal comprar 

 

! Incentivar a aquisição de hábitos alimentares saudáveis 

 

 

! Pré-escolar 

 

 

! Alimentos; 

! Mercado; 
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alimentos saudáveis 

- Convidar uma 

técnica de saúde 

para uma 

apresentação 

sobre a 

alimentação; 

- Elaboração e 

confeção de uma 

refeição saudável 

com a colaboração 

das crianças. 

 

! Proporcionar experiências e contatos com a 

comunidade envolvente 

 

! Consolidar as metas de aprendizagem propostas 

 

! Manusear e transformar os alimentos  

 

! Creche 

 

 

 

! Computador; 

! Internet. 

outubro  

! Baile de 

Halloween 

 

! Promover o convívio entre pares 

! Dar a conhecer tradições multiculturais 

 

 

! CATL 

 

! Máscaras de acordo com 

a temática; 

! Musica; 

! Decoração adequada da 

sala; 

! Crianças; 

! Equipa pedagógica. 

novembro  

! Perpetuar as 

tradições da região 

 

! Identificar o pão-por-deus como uma tradição da região 

! Envolver a participação da comunidade local 

 

! Creche 

! Pré-escolar 

 

! Comunidade envolvente 

! Material de desgaste 
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– o pão-por-deus 

 

 

! Troca de sacos 

entre salas 

! Confeção e 

troca de 

broas/bolachas 

! Vivenciar as diferentes etapas da tradição do Pão por 

Deus 

 

 

 

! Sensibilizar e incutir nas crianças o valor da partilha 

 

 

 

! CATL 

! CAF 

 

! Pré-escolar 

 

! Creche 

 

! Cozinha 

novembro  

! São Martinho – 

Lanche partilhado 

com confeção de 

receitas, tendo por 

base, a castanha 

 

 

 

! Representação 

da venda de 

castanhas pelo 

pessoal docente  

 

 

 

! Vivenciar e valorizar as tradições locais 

! Sensibilizar para a necessidade de uma alimentação 

saudável 

! Utilizar as TIC´s para pesquisar informação. 

! Divulgar as atividades realizadas na instituição 

! Valorizar o trabalho de equipa 

 

 

! Permitir a vivência de diferentes situações do 

quotidiano 

! Estimular a imaginação, a criatividade e a fantasia 

 

 

 

 

! Creche 

! Pré-escolar 

! CATL 

! CAF 

 

 

 

 

! Pré-escolar 

! CATL 

! Creche 

 

 

 

 

! Crianças 

! Equipa pedagógica 

! Cozinha 

! Computadores 

! Internet 

! Alimentos 

 

 

! Computador; 

! Internet; 

! Biblioteca; 

! Adereços; 

! Crianças; 

! Equipa pedagógica. 
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! Teatro temático 

realizado pelo 

CATL. 

 

! Conhecer a lenda de São Martinho; 

! Pesquisar o porquê da realização da feira de São 

Martinho em São Quintino; 

! Desenvolver a expressão dramática e o interesse pelas 

atividades locais. 

 

! CATL 

 

 

 

novembro 

 

! Projeto escola 

de pais 

 

! Envolver a família no debate de temas pedagógicos 

pertinentes . 

 

 

! Famílias 

 

! Famílias 

  

 

20 de novembro  

! Dia do pijama 

- Teatro alusivo 

ao tema 

- Desfile de 

pijamas 

 

 

! Sensibilizar as crianças para ações solidárias 

! Desenvolver a socialização 

! Promover a desinibição 

 

! Creche 

! Pré-escolar 

 

 

! Crianças 

! Equipa pedagógica 

! Pijamas 

! Filmes 

! Televisões 

! Leitor de Dvd 

! Histórias. 

 

dezembro  

! Peça de teatro 

elaborada pela 

equipa docente e 

pelas crianças 

 

! Contatar com diferentes tipos de expressão  

! Promover atividades integradoras 

! Interagir com a família 

! Fomentar atividades de partilha e convívio 

 

!Creche 

!Pré-escolar 

!CATL 

!CAF 

 

! Adereços; 

! Espaço interior – fora da 

instituição –; 

! Equipa docente; 
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! Recolha de 

alimentos ou bens 

para doar a uma 

instituição de 

solidariedade 

 

! Incentivar à reciclagem 

! Fomentar a partilha e a solidariedade entre a comunidade 

educativa 

!Famílias 

 

! Cenário. 

 

! Roupas; 

! Famílias; 

! Crianças; 

! Comunidade educativa. 

dezembro  

Decoração da 

Instituição por 

todas as respostas 

sociais:  

 

! Convidar 

um sénior para 

falar do Natal de 

antigamente.  

 

! Visitas ao 

exterior: 

    - Conhecer o 

Natal no contexto 

da Vila do Sobral 

 

! Carta ao Pai 

 

! Valorizar tradições 

 

! Fomentar a criatividade 

 

! Educar para a cidadania 

 

! Promover as relações com a comunidade envolvente 

 

! Descobrir os diferentes recursos da comunidade  

 

! Estimular o sentido estético e animar o espaço escolar 

 

 

 

 

 

! Creche 

! Pré-escolar 

! CATL 

! CAF 

 

! Famílias; 

! Crianças; 

! Material de desgaste; 

! Equipa pedagógica; 

! Comunidade envolvente. 
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Natal 

 

! Elaborar um 

postal de Natal e 

enviar por correio 

às famílias. 

 

 

! Reconhecer e identificar os Correios como um serviço 

público e como um meio de comunicação. 

 

janeiro  

! Festejar o Dia 

de Reis de acordo 

com a cultura do 

nosso país: 

- Cantar as 

janeiras) 

- Confecionar 

bolo rei  

 

! Conhecer as nossas tradições nacionais 

! Conhecer a tradição noutras nacionalidades 

! Contatar com realidades culturais diferentes 

! Desenvolver a criatividade 

! Reciclar, renovar, reutilizar 

! Dar continuidade às tradições 

 

!Creche 

!Pré-escolar 

!CATL 

!CAF 

 

! Crianças; 

! Material de desgaste e 

desperdício; 

! Equipa pedagógica; 

! Computador; 

! Internet. 

 

janeiro a março  

! Explorar o 

Inverno 

 

! Educar para a sensibilidade através do contato com 

formas de expressão artística 

! Desenvolver a criatividade 

! Identificar as caraterísticas da estação do ano: o inverno 

 

!Creche 

!Pré-escolar 

 

! Crianças; 

! Material de desgaste e 

desperdício; 

! Equipa pedagógica. 

 

janeiro 

(semana de 26 a 

30) 

 

! Semana da 

Ciência: 

     - Realizar uma 

 

! Incentivar a relação entre grupos (cada sala realizará uma 

experiência e terá oportunidade de a demonstrar às 

restantes salas) 

 

!Pré-escolar 

 

 

 

! Crianças; 

! Material de diversos 

tipos; 
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experiência em 

grupo e depois 

apresentar a 

mesma às outras 

salas.  

- Exposição de 

trabalhos 

realizados pelas 

crianças tendo por 

base o 

conhecimento do 

mundo. 

! Promover o interesse pela ciência 

! Motivar a abertura a apresentações de experiências e 

vivências 

! Divulgar as atividades realizadas 

 

 

 

! Creche 

! Equipa pedagógica; 

! Comunidade educativa. 

fevereiro  

! Mês dos Afetos 

- Visita ao Lar 

da Santa Casa da 

Misericórdia 

 

! Dia de S. 

Valentim 

 

! Visitar o Lar da Santa Casa da Misericórdia 

! Promover atitudes de cidadania 

! Partilhar Experiências 

! Envolver a Família nas atividades educativas 

! Exteriorizar os seus sentimentos 

! Respeitar o outro nas suas diferenças 

! Reforçar os laços de amizade 

 

 

! Creche 

! Pré-escolar 

! CATL 

 

! Famílias; 

! Crianças; 

! Material de desgaste; 

! Material de desperdício; 

! Equipa pedagógica; 

! Comunidade envolvente; 

! Carrinhas. 

 

13 de fevereiro 

 

! Participar no 

Desfile de 

 

! Desenvolver a criatividade da criança 

! Promover ações de cooperação com a comunidade local 

 

!Creche 

!Pré-escolar 

 

! Famílias; 

! Crianças; 



Associação Popular de Sobral de Monte Agraço 

SOBRAL… PATRIMÓNIO CULTURAL 
Descobrir, Vivenciar; Aprender 

43	
	

Carnaval 

 

! Baile de 

Máscaras 

 

 

 

!CATL 

! Material de desgaste; 

! Material de desperdício; 

! Equipa pedagógica; 

! Comunidade envolvente; 

! Adereços. 

 

 

fevereiro 

 

! Projeto escola 

de pais 

 

! Envolver a família no debate de temas pedagógicos 

pertinentes  

 

! Famílias 

 

! Famílias; 

! Equipa pedagógica. 

Mês de março  

! Explorar jogos 

tradicionais da 

região (jogo da 

malha, berlinde, 

cartas, dominó, 

saltar à corda…) 

 

 

! Conhecer os jogos tradicionais da Vila do Sobral 

! Incentivar o gosto pela cultura 

 

 

! Pré-escolar 

 

! Creche 

 

 

! Crianças; 

! Equipa pedagógica; 

! Comunidade envolvente. 

 

17 a 19 de março  

! Dia do Pai – 

Atividade conjunta 

com os pais 

 

! Incentivar a participação do pai nas atividades da criança 

! Estreitar laços familiares. 

 

!Creche 

!Pré- escolar 

!CATL 

 

! Famílias; 

! Crianças; 

! Material de desgaste; 

! Equipa pedagógica. 

 

20 de março  

! Plantar uma 

 

! Respeitar a Natureza como indispensável 

 

!Creche  

 

! Crianças; 
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árvore (realizar um 

teatro para 

introduzir a 

atividade) 

! Embelezar o espaço exterior !Pré-escolar 

!CATL 

! Utensílios agrícolas; 

! Plantas; 

! Equipa pedagógica. 

 

24 a 28 de março  

! Projeto: Sobral 

“sobralão” tem, um 

provérbio sempre à 

mão 

 

 

 

! Visita à 

Biblioteca 

 

! Valorizar a componente sonora dos textos 

!  

! Promover o desenvolvimento fonológico 

! Incentivar comportamentos emergentes de leitura e 

escrita. 

! Evidenciar as potencialidades e o espaço e da biblioteca. 

 

! Pré-escolar 

 

! Creche 

 

 

 

! Pré-escolar 

 

! Famílias; 

! Crianças; 

! Computador; 

! Internet; 

! Material de desgaste; 

! Material de desperdício; 

! Equipa pedagógica; 

! Biblioteca; 

! Comunidade envolvente. 

2 de abril  

! Dia do livro: 

leitura de uma 

história pelas 

educadoras de 

outras salas. 

 

! Promover hábitos de leitura 

! Conhecer formas diferentes de abordar as histórias 

 

!Creche  

 

!Pré-escolar 

 

! Crianças; 

! Histórias; 

! Equipa pedagógica. 

abril  

! Explorar o livro 

através de 

atividades diversas 

 

! Integrar as crianças nos hábitos de leitura 

! Valorizar o objeto de livros, 

! Motivar para o trabalho em equipa 

 

!Creche 

!Pré-escolar 

 

 

! Editora. 
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(elaboração de um 

livros entre todas 

as salas) 

 

abril 

 

! Exposição de 

fotografias, 

vestuário e objetos 

com o apoio das 

famílias. 

 

! Integrar as famílias na comunidade escolar 

! Dar a conhecer ás crianças o “Agora” e o “ Antigamente”. 

 

!Creche 

!Pré-escolar 

!CATL 

 

! Famílias; 

! Crianças; 

! Material de desgaste; 

! Material de desperdício; 

! Equipa pedagógica. 

Entre 7 a 17 de 

abril 

 

! Ida ao teatro 

 

! Desenvolver o gosto pela arte 

! Saber estar em espaços diferentes 

! Promover o contato com outras realidades culturais 

 

! Pré- escolar 

 

! Crianças; 

! Equipa pedagógica; 

 

Dia 15 de abril  

! Caça aos ovos 

de chocolate – 

Visita ao exterior 

 

! Explorar o meio envolvente 

! Desenvolver a expressão motora, visual e plástica 

! Dinamizar uma tradição de outra cultura 

! Incentivar o convívio entre as diferentes faixas etárias 

 

! CATL 

 

!Ovos de chocolate 

!Cestos de cartão 

!Espaço exterior à 

instituição 

!Fato de coelho 

!Crianças 

!Equipa pedagógica 

 

abril 

 

!Páscoa:  

   - Explorar as 

 

! Explorar as tradições da páscoa do geral para o particular 

! Promover hábitos de pesquisa 

 

! Creche; 

! Pré-escolar. 

 

! Crianças; 

! Material de desgaste; 
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suas tradições ! Material de desperdício; 

! Equipa pedagógica; 

! Computador; 

! Internet. 

Data a designar  

! Convidar um 

escritor/contador 

de histórias 

 

! Incentivar a leitura e escrita 

! Promover a leitura e a literacia 

!  Explorar a profissão- escritor 

 

 

! Creche 

! Pré-escolar 

! CATL 

 

! Escritor. 

25 de abril  

! Participar, a 

convite, nas 

festividades 

municipais do 25 

de abril 

 

! Convidar um 

elemento sénior 

para falar sobre o 

antes e depois do 

25 de abril 

 

 

! Elaboração de 

 

! Estabelecer relações com a comunidade 

! Vivenciar as tradições do concelho 

! Estabelecer relações entre diferentes gerações 

! Sensibilizar para uma realidade passada, diferente da sua 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Toda a comunidade 

! Pré-escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! CATL 

 

! Famílias; 

! Crianças; 

! Material de desperdício; 

! Computador; 

! Internet; 

! Material de desgaste; 

! Equipa pedagógica; 

! Comunidade envolvente. 

 

 

! Material de desgaste; 

! Famílias, amigos e 

vizinhos; 

! Crianças; 
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um livro ilustrativo 

do 25 de Abril 

realizado pelas 

crianças da 

resposta social 

CATL 

! Tomar conhecimento da importância desta data através 

das experiências vividas pelos familiares, amigos e vizinhos; 

! Valorizar a época e a sociedade de então, em 

contrapartida com vivências presentes; 

! Valorizar a escrita como parte importante da cultura 

falada e recontada em português de Portugal. 

! Equipa pedagógica. 

2 de maio  

! Dia da Mãe: 

     - Atividade 

conjunta com as 

mães 

 

! Incentivar a participação da mãe nas atividades da 

criança 

! Estreitar laços familiares 

 

! Creche 

! Pré-escolar 

 

 

! Famílias; 

! Crianças; 

! Material de desgaste; 

! Material de desperdício; 

! Equipa pedagógica. 

4 a 9 de 

maio 

 

! Prevenção 

Rodoviária 

- Solicitar a visita 

de agentes de 

autoridade pra a 

sensibilização da 

temática. 

 

 

 

 

! Identificar as regras de circulação, como peões. 

! Sensibilizar para as regras de utilização da via pública, 

 

 

 

 

!Creche 

!Pré-Escolar 

!CATL 

 

 

! Crianças; 

! Material de desgaste; 

! Material de desperdício; 

! Equipa pedagógica. 

11 a 15 de 

maio 

 

! A Família 

     - atividade 

 

! Reconhecer a família como estrutura essencial à vida 

humana. 

 

!Creche 

!Pré-Escolar 

 

! Famílias; 

! Crianças; 
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com a família !CATL ! Material de desgaste; 

! Material de desperdício; 

! Equipa pedagógica. 

maio  

! Projeto escola 

de pais 

 

! Envolver a família no debate de temas pedagógicos 

pertinentes  

 

! Famílias; 

! Equipa pedagógica. 

 

13 de maio  

! Apanhar a 

espiga – realização 

de um piquenique 

 

 

 

 

! Levantamento 

de pesquisa deste 

dia 

 

! Conhecer os cuidados a ter com matas florestais após os 

piqueniques, 

! Valorizar e perpetuar a tradição da apanha da espiga. 

! Recorrer às novas tecnologias para obter informação 

 

 

 

! Valorizar e perpetuar a tradição do porquê do apanhar da 

espiga e o seu significado; 

! Recorrer às novas tecnologias para obter informação; 

! Permitir que as crianças escolham as suas próprias flores 

para a formação do seu ramo. 

 

! Pré-escolar 

 

! Creche 

 

 

 

 

 

! CATL 

 

! Famílias; 

! Crianças; 

! Material de desgaste; 

! Equipa pedagógica; 

! Computador; 

! Internet; 

! Comunidade envolvente. 

! Computador; 

! Biblioteca; 

! Histórias dos avós; 

! Internet; 

! Flores campestres; 

! Espaço exterior à 

instituição.  

1 de junho  

! Festejar o dia 

da Criança: 

 

! Valorizar o facto de serem crianças, 

! Proporcionar novas experiências, 

 

!Creche 

!Pré-escolar 

 

! Crianças; 

! Material de desgaste; 
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    - Teatro 

elaborado pela 

Equipa Docente, 

    - Largada de 

balões, 

        - Outras 

atividades 

! Contactar com diferentes expressões artísticas, !CATL ! Material de desperdício; 

! Adereços; 

! Cenário; 

! Equipa pedagógica. 

 

 

 
 

junho 

 

! Preparação da 

festa final de ano - 

Ranchos: 

  - ensaios das 

coreografias; 

   - decoração do 

espaço exterior. 

 

! Interação com a família, 

! Desenvolver a criatividade, 

! Explorar a expressão corporal, 

! Fomentar e valorizar atitudes participativas e 

responsáveis 

 

! Creche 

! Pré-escolar 

! CATL 

! Famílias 

 

! Famílias; 

! Crianças; 

! Material de desgaste; 

! Material de desperdício; 

! Adereços; 

! Equipa pedagógica. 
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3.8. Formas de Avaliação Prevista 

“Avaliar o processo e os efeitos, implica tomar consciência da ação para 

adequar o processo educativo às necessidades das crianças e do grupo e à sua 

evolução. A avaliação realizada com as crianças é uma atividade educativa, 

constituindo também uma base da avaliação para o educador. A reflexão, a partir dos 

efeitos que vai observando, possibilita-lhe restabelecer a progressão das 

aprendizagens a desenvolver com cada criança. Neste sentido, a avaliação é o 

suporte do planeamento” (pág. 27). 

A avaliação é um processo contínuo de registo dos progressos realizados pela 

criança, que utiliza procedimentos de caráter descritivo e narrativo, focados no modo 

como a criança aprende, como processa a informação, como constrói conhecimento 

ou resolve problemas. Os procedimentos de avaliação devem ter em consideração as 

características, necessidades e interesses, bem como as idades das crianças. Neste 

sentido, deve existir a articulação entre as diferentes áreas de conteúdo, tendo em 

conta que a criança é sujeito da sua própria aprendizagem. 

Assim, podem ser considerados pontos fundamentais para avaliar o progresso 

das aprendizagens das crianças, os seguintes:  

a) as áreas de conteúdo (OCEPE); 

b) as áreas de desenvolvimento contempladas no Manual da Qualidade 

para a Creche; 

c) Outras específicas estabelecidas no projeto educativo e/ou projeto 

curricular de grupo e no PEI. 

 

Tendo em conta que o ambiente educativo é promotor das aprendizagens da 

criança, o educador deve ainda avaliar:  

• A organização do espaço, dos materiais e dos recursos educativos;  

• A diversidade e qualidade dos materiais e recursos educativos;  

• A organização do tempo letivo e não letivo; 

 • As interações do adulto com a criança e entre os seus pares;  

• O envolvimento das famílias; 

 • As condições de segurança, de acompanhamento e bem-estar das 

crianças. 
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Para além do educador, intervêm também no processo de avaliação, as 

crianças, a equipa pedagógica e não docente, os encarregados de educação e o 

docente de educação precoce. 

Desta forma, de acordo com as conceções e opções pedagógicas de cada 

educador são utilizados diversos instrumentos/técnicas de observação e registo, 

nomeadamente: 

- Ficha de avaliação diagnóstica inicial 

- Observação 

- Entrevistas 

- Abordagens narrativas, referentes às atividades realizadas em sala 

- Fotografias 

- Registos de autoavaliação 

- Outros  

 

 Esta panóplia de instrumentos de avaliação permitem ao educador conhecer e 

acompanhar o desenvolvimento das suas crianças. Desta forma, os mesmos devem 

ser adaptados para responder às necessidades individuais das crianças. 

Tentaremos coincidir os momentos de avaliação, de acordo com o Despacho 

nº 11120-A/2010 de 6 de Julho os tempos dedicados (3 dias), com os períodos 

estipulados para os outros níveis de ensino ou com os períodos não letivos. 

Periodicamente devem ser asseguradas: 

- A Avaliação do Plano Anual de Atividades 

- A Avaliação do Projeto Curricular de grupo 

- A Avaliação do PEI 

- A Avaliação das aprendizagens das crianças 

- A Avaliação das atividades desenvolvidas na Componente de Apoio à 

Família 

- A informação descritiva aos Encarregados de Educação acerca das 

aprendizagens e progressos das crianças. 

 

No fim de cada ano letivo, para além dos anteriores, dever-se-á também: 

- A articulação com o 1º Ciclo do Ensino Básico dos Processos 

Individuais das Crianças que transitam para este nível de ensino; 

- A Elaboração do Relatório Circunstanciado definido no artigo n.º13 do 

DL n.º 3/2008; 

- A preparação do ano letivo seguinte 
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3.8. Divulgação 

O Projeto Educativo da Instituição será divulgado em reuniões de Pais, em 

suporte de papel, na Instituição, sempre que solicitado e em suporte digital, via 

internet. 
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CONCLUSÃO 
 

 

 nossa intenção, ao longo da implementação do Projeto, incentivar as 

crianças e suas famílias a descobrir a vila e o seu património, e ao mesmo 

tempo estimular a curiosidade pelo meio onde vivem.   

Para tal, contamos com a colaboração das equipas pedagógicas e pessoal não 

docente, para dinamizar as propostas presentes no projeto educativo, bem como, as 

entidades existentes no meio envolvente/comunidade. 

Todo o projeto foi pensado e planeado como uma linha orientadora para toda a 

ação educativa, posteriormente mais desenvolvida e adaptada a cada projeto 

pedagógico de sala, onde estarão mais evidentes as necessidades individuais de cada 

grupo/criança. 

Mais uma vez salientamos que o projeto educativo não é um documento 

definitivo, estará em constante remodelação de acordo com as mudanças realizadas 

na instituição e tendo sempre como principal foco as crianças, as suas aprendizagens 

e as suas necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É 
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