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UMA ESCOLA À MEDIDA 
 

 
UMA ESCOLA À MEDIDA 

É A ESCOLA GRANDE, DE BRAÇOS COMPRIDOS, 
PARA NOS ABRAÇAR À CHEGADA, 

ABRAÇOS AMIGOS QUE NOS DIZEM “BOM DIA!” 

 
UMA ESCOLA À MEDIDA 
É A ESCOLA PEQUENINA 

A ESCOLA QUE CABE EM CADA MIMO, 
EM CADA SORRISO ABERTO QUE NOS DIZ “BEM VINDO!” 

 
UMA ESCOLA À MEDIDA 

É A ESCOLA ALTA, MUITO ALTA 
É A ESCOLA QUE QUASE TOCA O CÉU, 

QUE NOS INCENTIVA O SONHAR, 
E NOS DIZ A CADA MOMENTO “ÉS CAPAZ!” 

 

UMA ESCOLA À MEDIDA 
É A ESCOLA BAIXINHA COMO NÓS, 
ASSIM MESMO À NOSSA ALTURA 

COMO PARA NOS DIZER “SOMOS AMIGOS!” 

 
UMA ESCOLA À MEDIDA 

É A ESCOLA QUE SABE SER ELÁSTICA: 
GRANDE QUANDO É PRECISO RECEBER, 

PEQUENA QUANDO É PRECISO ACONCHEGAR, 
ALTA QUANDO NOS FAZ CRESCER E ACREDITA NOS SONHOS, 

BAIXA PARA NOS DIZER “CONTA COMIGO!” 
 

É A ESCOLA SEMPRE ABERTA 
QUE EM CADA FIM DE DIA NOS ACENA E DIZ: 
“ATÉ MANHÃ! VOU FICAR À TUA ESPERA!” 



UMA ESCOLA MESMO MESMO À MEDIDA 
É A ESCOLA QUE QUEREMOS SER! 

 
 

VERA SEBASTIÃO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 – INTRODUÇÃO 

 

 “Falar de Projeto em educação significa falar de intenções e de 

adequação, podendo definir-se como a exposição, adaptação e 

desenvolvimento dos objetivos e das experiências educativas que se 

pretendem a um nível, etapa, ciclo ou área de ensino ou educação concreta” 

(cf Vidal, Cárave e Florencio; 1991:120).  

Um projeto é um ponto de apoio para a prática pedagógica e 

educativa. É o conjunto de princípios, objetivos e estratégias, orientador 

das decisões práticas do educador.  

Por Projeto Educativo entende-se o documento que consagra a 

orientação educativa da escola. Desta forma pode-se falar em projeto 

educativo quando nos referimos às intenções, objetivos, formas e experiências 

que uma comunidade educativa entende que deve prosseguir e proporcionar.  

O Projeto Curricular é o conjunto de decisões articuladas e partilhadas 

pela equipa docente de uma escola e refere-se ao “conjunto de experiências 

que se propõem…apropriadas ou adequadas a um nível, etapa … ou área” 

(cfr)   

O Projeto Educativo e Curricular de Escola deve ser um esboço 

fundamentado e dinâmico, articulado e ajustado às necessidades dos seus 

intervenientes. Este projeto está definido para um período de três anos 

consecutivos sendo, no entanto, alvo de constantes reflexões de forma a 

adequado e apropriado à sua comunidade educativa. 



Os princípios do nosso projeto educativo e curricular baseiam-se na 

promoção da educação em quatro dimensões: Aprender a Ser, Aprender a 

Fazer, Aprender a Conhecer e Aprender a Viver com os Outros. 

 

 

2 – CARATERIZAÇÃO DO COLÉGIO 

 

O Colégio “Os Pequenos Marqueses” está sediado na Urbanização 

Terraços do Marquês, pertencente à freguesia de São Julião da Barra, 

concelho de Oeiras. Esta urbanização situa-se numa zona residencial nova 

que se encontra rodeada de urbanizações recentes, habitadas por um grande 

núcleo de população jovem. 

O Colégio é uma instituição particular constituída por duas valências: 

 Berçário e Creche; 

 Jardim de infância. 

O Berçário destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 

e os 12 meses. 

A Creche destina-se a crianças com idades compreendidas entre um ano 

e os três anos. 

O Jardim de infância destina-se a crianças com idades compreendidas 

entre os três e os seis anos.  

O colégio possui ainda uma sala polivalente, onde se irão desenvolver as 

atividades curriculares e extra curriculares. Para além destes espaços, 

existem duas casas de banho destinadas às crianças de creche e de jardim 



de infância, respetivamente; duas casas de banho para adultos, sendo uma 

equipada para deficientes; uma cozinha; um refeitório; uma lavandaria; um 

gabinete administrativo; um gabinete de pessoal; um gabinete técnico, um 

vestiário; uma sala de isolamento e dois espaços exteriores. 

A equipa do colégio é constituída por uma Diretora Administrativa; uma 

Diretora Pedagógica; uma Educadora de Infância e uma Auxiliar de Ação 

Educativa por sala quer de creche quer de jardim de infância.       

Para além destes elementos, contamos ainda com o apoio dos Professores 

das atividades curriculares e extra curriculares com habilitação específica na 

área que lecionam. 

Colaboram ainda com o colégio técnicos da área da Psicologia, Terapia da 

Fala e Nutrição. 

 

 

3 - FILOSOFIA/PEDAGOGIA/MODELO DO COLÉGIO 

 

“…o poder de aprender reside na criança, o que justifica o foco nas 

práticas de aprendizagem pela acção. Quando aceitamos que a 

aprendizagem vem de dentro, atingimos um balanço crítico na educação 

das crianças. O papel do educador é apoiar e guiar as crianças através das 

aventuras e das experiências que integram a aprendizagem pela acção”. 

David P. Weikart,1995 

 



As práticas educativas defendidas pelo colégio “Os Pequenos 

Marqueses” para promover o processo de ensino/aprendizagem baseiam-se 

numa filosofia/pedagogia que deriva da teoria de Piaget sobre o 

desenvolvimento e a aprendizagem na criança.  

Segundo Piaget “o conhecimento não provêm nem dos objetos nem 

da criança mas sim das interações entre a criança e os objectos”. Desta 

forma Piaget defende uma pedagogia ativa em que a criança aprende 

fazendo, experimentando, só ela desenvolve o seu próprio conhecimento 

porque a nível cognitivo o seu cérebro está predisposto para a ação.  

A aprendizagem ativa é fundamental ao completo desenvolvimento do 

potencial humano, e ocorre de forma mais eficaz em contextos que 

providenciam oportunidades de aprendizagem adequadas do ponto de vista 

do desenvolvimento da criança. 

Acreditamos num modelo de “enquadramento aberto” flexível e 

operacional que apoie uma educação apropriada do ponto de vista 

desenvolvimentista em diversos contextos e ambientes. 

Sabe-se que, desde o nascimento, as crianças aprendem ativamente e 

essa Aprendizagem Ativa é feita das relações que se estabelecem com as 

pessoas e das explorações dos materiais do mundo imediato.  

O modelo por nós perfilhado e inspirado na ideologia cognitivista e 

construtivista da Aprendizagem Ativa “procura estabelecer um equilíbrio 

entre as iniciativas do educador e das crianças, cabendo ao primeiro aceitar 

as propostas das crianças mas também tomar a iniciativa de atividades que 

favoreçam o seu desenvolvimento” (cf Campos; 1990:58). Esta pedagogia 



defende que a criança não é um recetor passivo de informação, mas sim um 

construtor ativo e participativo em todo o seu desenvolvimento e 

aprendizagem. É através da interação com o meio, experimentando, 

refletindo sobre as suas experiências e discutindo-as com os seus pares e 

com os seus agentes educativos, que a criança “descobre” e atribui 

significado ao mundo que a rodeia e que desenvolve as suas capacidades 

cognitivas. Nos projetos fundamentados nas perspetivas construtivistas a 

prática é centrada na criança e no seu desenvolvimento integral, valorizando 

todos os aspetos do desenvolvimento (cognitivo, linguístico, emocional, 

afetivo, relacional e social, psicomotor, artístico e criativo). 

A equipa educativa baseia a sua orientação numa pedagogia de projeto, 

havendo, contudo, margem para uma pedagogia de situação.  

Ao estabelecer um projeto comum ao grupo vai-se seguir uma linha 

condutora e orientadora dos interesses e necessidades gerais para 

determinado grupo em determinada faixa etária. Este projeto estipula 

inicialmente as linhas condutoras com temas de interesse a explorar ao longo 

do ano letivo. Procuram-se privilegiar as interações com os pares e materiais 

que serão a base de todas as aprendizagens. Com uma pedagogia de situação 

vamos valorizar as conversas e as trocas de informação entre as crianças e 

os seus pares durante a partilha de experiências. Assim, valorizando o que 

a criança faz ou conta procuraremos estar atentos aos seus interesses e 

motivações, valorizando constantemente o que podem trazer de novo e 

aprendendo com elas. Cabe-nos agarrar situações espontâneas da criança 

tornando-as em aprendizagens ativas. 



Nesta perspetiva, a equipa educativa procura, continuamente: 

▪ Criar um ambiente educativo estimulante, organizado, acolhedor, 

alegre e seguro para a criança;  

▪ Criar situações de aprendizagem adequadas à estimulação de 

competências e à aquisição de conteúdos; 

▪ Criar oportunidades à criança de observar, experimentar e agir 

sobre os objetos e sobre o meio de forma a construir a sua perceção do 

mundo; 

▪ Criar oportunidades de incentivo à criança no sentido de desenvolver 

a sua autonomia, a capacidade de tomar decisões e de resolver problemas e 

conflitos. 

 

4 - MISSÃO 

 

“Os Pequenos Marqueses” têm como missão a educação para princípios 

e valores tais como: 

 Amizade; 
 Afetividade; 
 Amor; 
 Solidariedade; 
 Responsabilidade; 
 Entreajuda; 



 Cooperação; 
 Trabalho; 
 Tolerância; 
 Respeito; 
 Confiança; 
 Justiça; 
 Partilha; 
 Autoconfiança; 
 Maturidade; 
 Igualdade. 

 

Estes princípios e valores, vivenciados e praticados no dia a dia da 

comunidade educativa ao longo do percurso escolar de forma séria e 

responsável por todos os seus intervenientes, conduzirão à formação de 

futuros cidadãos justos, coerentes e respeitadores. 

 

5 – METAS 

 

A equipa educativa considera fundamental a educação da criança de hoje 

para a formação do adulto de amanhã. É importante percorrer um caminho 

de equilíbrio, num espírito de inovação e experimentação de forma a conduzir 

a uma maior motivação das crianças, no domínio dos saberes fundamentais 



ao desenvolvimento de mais e melhores competências. Neste sentido é 

importante que a criança seja capaz de: 

 Aprender a Ser 

 Despertando para o mundo, para a liberdade de pensamento, 

discernimento e imaginação, para a importância do próprio 

EU; que potenciam o desenvolvimento dos seus talentos, 

tornando-os em agentes da sua própria formação; 

 Promovendo o desenvolvimento global e harmonioso do seu 

ser nas diferentes vertentes física, intelectual, artística, 

moral e social; 

 Vivendo com o compromisso de promoção dos princípios e 

valores fundamentais para uma cultura de Justiça e Paz.  

 

 Aprender a Conhecer 

 Despertando para a curiosidade intelectual através de uma 

atitude crítica, de reflexão, de análise e questionamento 

sobre o mundo; 

 Desenvolvendo a capacidade de aprender; 

 Exercitando a atenção, a concentração, a memória e o 

pensamento; 

 Promovendo a capacidade de descobrir, compreender e 

conhecer para atingir a aprendizagem e a educação. 

 Aprender a Fazer 

 Desenvolvendo a capacidade de comunicar e agir; 



 Desenvolvendo a capacidade de gerir e resolver conflitos para 

atingir o bem comum; 

 Aplicando os seus conhecimentos e as suas competências 

para a sua inserção na sociedade. 

 

 Aprender a Viver com os Outros 

 Promovendo a descoberta de si mesmo passando à 

descoberta do outro, numa perspetiva de respeito pela 

diferença; 

 Educando para o pluralismo. 

 

 

6 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

A Equipa Educativa, tendo como base proporcionar às crianças um 

desenvolvimento global, harmonioso e securizante, respeitando-as como seres 

individuais, rege a sua atuação pelos seguintes princípios: 

 Respeito pela individualidade e singularidade de cada criança; 

 Promoção do desenvolvimento global da criança; 

 Promoção da auto estima e autoconfiança; 

 Incentivo à curiosidade e ao espírito crítico; 



 Promoção do desenvolvimento da capacidade de expressão, de diálogo 

e de aceitação; 

 Garantia da qualidade da resposta educativa; 

 Incentivo à participação das famílias no processo educativo. 

 

7 – OBJETIVOS GERAIS 

 

Os objetivos gerais estabelecidos para a creche e para o jardim de 

infância, são os seguintes: 

 

 Proporcionar às crianças um clima de segurança, afetividade e bem 

estar físico e psicológico, procurando responder às suas necessidades e 

estimulando o seu desenvolvimento global e harmonioso, tendo como base a 

brincadeira; 

 

 Proporcionar às crianças experiências e atividades divertidas, 

aliciantes e prazerosas de modo a captar o interesse, a atenção e 

participação de cada uma, tendo como suporte o jogo lúdico; 

 

 Responder às necessidades das crianças, respeitando o ritmo e a 

personalidade de cada uma, sempre num clima de segurança, afetividade e 

alegria. 



8 – LEMA DO PROJETO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O lema definido para o projeto educativo e curricular do colégio é: 

 

“VOU BRINCAR, VOU APRENDER, 

VOU CRESCER! 

 

 

A equipa educativa defende este lema pois acredita que a criança ao 

brincar aprende; a brincadeira é uma forma privilegiada de aprendizagem. E 

a brincar vamos crescer e aprender. Desta forma vamos promover e 

incentivar a criança a explorar o mundo da brincadeira, do sonho e da 

fantasia, pois nele a criança pode viajar, sonhar, explorar e divertir-se ao 

mesmo tempo que aprende e cresce feliz. 

 A atividade lúdica está presente desde os primeiros dias no vínculo 

filho(a) – mãe/pai e vai-se tornando mais complexa, construindo estruturas 

físicas, psíquicas, emocionais, cognitivas e sociais que permitem um avanço 

harmónico e sólido no desenvolvimento e no crescimento infantil. 

 A brincadeira é a atividade mais completa, global e criativa em que 

uma criança se pode envolver. Engloba ao mesmo tempo, a exploração, a 

aventura, o conhecimento, a consciência de si próprio e da realidade 

envolvente, a experiência, a comunicação e a libertação. Através da 

brincadeira, as crianças desenvolvem as suas habilidades motoras, percetivas, 



o raciocínio, a criatividade, a expressão, a comunicação, a autonomia e a 

sociabilidade.  

 As crianças trazem para as suas brincadeiras tudo o que veem, ouvem 

e experimentam. 

 No brincar a criança constrói e recria um mundo onde o seu espaço 

esteja garantido.  

É através da brincadeira que a criança descobre o mundo, descobre-

se a si próprio e descobre os outros. A brincadeira leva a criança para novos 

espaços de compreensão que a encorajam a prosseguir, a crescer e a aprender. 

A atividade lúdica está relacionada com a criatividade, com a resolução 

de problemas, com a aprendizagem da linguagem, com o desenvolvimento 

dos papéis sociais e com numerosos fenómenos cognitivos e sociais. 

Aberestury (1972) realça a brincadeira infantil como um meio de pôr 

para fora os medos, as angústias e os problemas que a criança enfrenta. 

“Brincar de forma livre e prazerosa permite que a criança seja 

conduzida a uma esfera imaginária, um mundo de faz de conta consciente, 

porém capaz de reproduzir as relações que observa no seu quotidiano, 

vivenciando simbolicamente diferentes papéis, exercitando a sua capacidade 

de generalizar e abstrair” (cf Mello e Vale:2005). 

A brincadeira proporciona à criança um contato com sentimentos de 

alegria, sucesso, realização dos seus desejos bem como o sentimento de 

frustração. Esse jogo de emoções ajuda a estruturar a sua personalidade e 

a lidar com a angústia. 



Segundo Misse e Bonadio (2004) o brincar deve ser um dos eixos 

de organização escolar: a sala fica mais enriquecida de desenvolvimento 

motor, intelectual, emocional, social e criativo da criança. 

Desta forma, todos os benefícios do brincar devem ser reforçados no 

meio escolar, pois como já foi mencionado a brincadeira facilita a 

aprendizagem e contribui para construção do conhecimento.  

Assim, cabe ao Educador planear uma rotina que contemple a 

brincadeira e manter as portas sempre abertas ao sonho, à imaginação e à 

liberdade onde cada criança se projeta. 

Os Educadores devem estar atentos para esta prática lúdica e 

aprimorar uma contextualização para as brincadeiras pois por meio da 

observação do brincar é possível compreender as necessidades de cada criança, 

os seus níveis de desenvolvimento, a sua organização e a partir daí planear 

as suas ações pedagógicas. 

É extremamente importante que o Educador respeite e incentive as 

iniciativas da criança, aproveitando os momentos de brincadeira para que a 

criança explore, enriqueça o seu vocabulário e alargue os seus conhecimentos. 

 “A criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras que 

deverão estar orientados para os objectivos da educação” (cf Declaração 

Universal dos Direitos da Criança). 

A equipa vai servir-se da brincadeira e das histórias infantis para 

atingir os objetivos e os conteúdos programáticos propostos pelas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré escolar.  



Acreditamos que este lema da brincadeira é uma base importante 

para o desenvolvimento do projeto educativo e curricular de escola assim 

como para os projetos curriculares de sala e consequentemente para as 

atividades propostas.   

Vamos todos BRINCAR, APRENDER E CRESCER juntos e em familía. 

 

 

9 – PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DEFINIDOS PARA A CRECHE 

E O JARDIM DE INFÂNCIA 

9.1 – CRECHE 

9.1.1 – Principio Geral 

O Ministério da Solidariedade e da Segurança Social define a creche 

como sendo: 

  “Uma resposta social onde a criança deve ser acolhida, amada e 

respeitada na sua originalidade e ajudada a crescer harmoniosamente”. 

 

9.1.2 – Objetivos Definidos 

O Ministério da Solidariedade e da Segurança Social define os seguintes 

objetivos: 

 Proporcionar o atendimento individualizado da criança num clima de 

segurança afetiva e física que contribua para o seu desenvolvimento 

global; 



 Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e 

responsabilidades em todo o processo educativo da criança; 

 Colaborar no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência, 

encaminhando adequadamente as situações detetadas; 

 Criar um clima afetivo adequado; 

 Proporcionar à criança situações idóneas que possam permitir-lhe o 

desenvolvimento da sua inteligência; 

 Deixar a criança descobrir por si própria e as suas possibilidades; 

 Ligação família/ escola; 

 Realizar um atendimento psicopedagógico no dia-a-dia, proporcionando 

um desenvolvimento emocionalmente seguro, sem substituir a família; 

 

9.2 - JARDIM DE INFÂNCIA 

9.2.1 – Principio Geral  

A Lei Quadro para a Educação Pré-escolar estabelece como princípio 

geral, o seguinte: 

“A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação básica no 

processo de educação ao longo da vida, sendo complementar da ação 

educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita relação, 

favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo 

em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre e 

solidário”. 

 



9.2.2 - Objetivos Pedagógicos 

A Lei Quadro para a Educação Pré escolar define os seguintes objetivos 

pedagógicos: 

1- Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a 

cidadania; 

 

2- Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito 

pela pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência 

como membro da sociedade; 

 

3- Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para 

o sucesso da aprendizagem; 

 

4- Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas 

caraterísticas individuais, incutindo comportamentos que favorecem 

aprendizagens significativas e diferenciadas; 

 

5- Desenvolver a expressão e comunicação através de linguagens múltiplas 

como meio de relação, de informação, de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo; 

 

6- Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

 



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

nomeadamente no âmbito da saúde individual e colectiva; 

 

8- Proceder a despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades 

e promover a melhor orientação e encaminhamento da criança; 

 

9- Incentivar a participação das famílias no processo educativo e 

estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade. 

 

 

10 – ÁREAS DE CONTEÚDOS DEFINIDOS PARA A CRECHE E 

PARA O JARDIM DE INFÂNCIA 

 

As áreas de conteúdo têm como base as áreas de desenvolvimento 

enunciadas pela Psicologia: Área Cognitiva, Área Sócio Afetiva e Área 

Motora.  

As áreas de conteúdo são formas de organização e intervenção do 

Educador para as experiências a proporcionar às crianças. São âmbitos de 

saber, com uma estrutura própria que incluem diferentes tipos de 

aprendizagem, não apenas conhecimentos mas também atitudes e saber - 

fazer. As diferentes áreas de conteúdo partem do nível de desenvolvimento 

da criança, da sua atividade espontânea e lúdica, estimulando o seu desejo 



de criar, explorar e transformar, para incentivar formas de ação refletida e 

progressivamente mais complexa. 

As áreas de conteúdo, não deverão ser consideradas como 

compartimentos estanques a serem abordadas separadamente, mas sim de 

forma globalizante e integradora pois são vertentes de desenvolvimento e 

aprendizagem indissociáveis no processo educativo. 

As áreas de conteúdo são as seguintes: 

 

 ÁREA DE FORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL 

Proporciona à criança oportunidades de se situar na relação consigo 

própria, com os outros, com o mundo social e de refletir na forma como 

se relaciona com o mundo físico. 

 

 ÁREA DO CONHECIMENTO DO MUNDO 

Promove a curiosidade natural da criança e o seu desejo de saber e 

compreender o porquê. 

 

       ÁREA DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO  

Proporciona à criança a exploração das possibilidades e limitações do 

seu corpo, em si mesmo e nas relações com o espaço e com os objetos. 

Existem os diferentes tipos de domínios nesta área: 

   - Domínio das expressões: plástica, musical, motora e dramática; 

   - Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita; 

   - Domínio da matemática. 



11 – AVALIAÇÃO 

 

A Avaliação permite-nos ajustar e reajustar a nossa ação educativa, 

no sentido de irmos ao encontro das necessidades e interesses das crianças 

e deve ser entendida como um “processo regulador das aprendizagens, 

orientador do percurso escolar e certificador das diversas aquisições 

realizadas…”(dec–lei 6/2001). 

A avaliação permite saber se e como o projeto curricular contribui 

para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

É imprescindível que se planeie e avalie o processo educativo e os seus 

efeitos no desenvolvimento e aprendizagem das crianças sem menosprezar o 

caráter lúdico da aprendizagem tão importante nestas idades. É fundamental 

que cada criança tenha prazer ao aprender e domine determinadas 

competências que a vão ajudar a ser cada vez mais autónoma e prepará-la 

para a vida em sociedade. 

 

 

12 - ENVOLVIMENTO PARENTAL 

 

Os Pais são os principais responsáveis pela educação da criança. São 

os seus primeiros e principais educadores. 



A família e o colégio são dois contextos sociais que contribuem para 

a educação da mesma criança, por isso é extremamente importante que 

haja uma relação estreita entre estes dois contextos. 

O processo de colaboração com os pais tem efeitos positivos na 

educação das crianças e, consequentemente, no seu desenvolvimento e 

aprendizagem. 

É imprescindível que entre o colégio e a família exista a melhor ligação 

possível, no sentido de estabelecer pontes entre estes dois espaços 

importantes na vida das crianças. É extremamente importante promover 

entre a família e o colégio um clima relacional de abertura, diálogo e 

colaboração com base no respeito, frontalidade, rigor e responsabilidade. 

O papel dos pais é crucial, não só no contexto familiar como educativo, 

“a comunicação com os pais através de trocas informais e de reuniões de 

pais são ocasiões de conhecer as suas expetativas educativas, de os esclarecer 

sobre o processo educativo a desenvolver com o grupo e de ouvir as suas 

sugestões” (cf Orientações Curriculares para a Educação Pré Escolar; 

1997:22/23).  

O envolvimento dos Pais é fundamental e constitui um processo que 

se deve ir construindo e é esse processo que pretendemos ver crescer. 

 

 

 



13 – PARCERIAS 

 

Tendo em vista uma melhor qualidade de resposta às necessidades das 

crianças e das famílias, estabelecemos parceria com a área da Psicologia, da 

Terapia da Fala e da Nutrição. 

 

13.1- PSICOLOGIA 

A área da Psicologia contempla os seguintes objetivos: 

 Intervenção sistémica familiar (intervenção com os encarregados de 

educação) e educativa (intervenção em contexto de sala com os 

Educadores e Professores); 

 Avaliação / Acompanhamento psicológico a crianças integradas na creche 

e jardim de infância em desenvolvimento emocional, comportamental, 

de aprendizagem, de comunicação, de psicomotricidade, de alimentação, 

do sono, do controlo dos esfíncteres; 

 Apoio e assistência como forma de despiste; 

 Encaminhamento de situações em que sejam detetadas anomalias sendo 

elaborado um relatório para os técnicos mais adequados (custos 

suportados pelos Pais); 

 Realização de palestras, workshops, educação parental para os 

encarregados de educação das crianças do colégio e/ou entrega de 

informação periódica sobre as diversas etapas do desenvolvimento, de 

acordo com a teoria de Jean Piaget no âmbito da aprendizagem. 



13.2- TERAPIA DA FALA 

A área da Terapia da Fala contempla os seguintes objetivos: 

 Divulgar os sinais de alerta a ter em conta em cada faixa etária em 

termos de desenvolvimento linguístico e cognitivo; 

 Realizar rastreios gratuitos às crianças após autorização por escrito 

dos pais. Os resultados do rastreio serão entregues por escrito aos 

pais e à educadora responsável; 

 Realizar uma avaliação formal, a fim de estabelecer um diagnóstico 

preciso e fidedigno, com entrega de relatório por escrito aos pais e à 

educadora responsável (sendo esta avaliação suportada pelos pais); 

 Acompanhar as crianças em terapia da fala com a frequência e duração 

necessária para cada caso (sendo este acompanhamento suportado 

pelos pais); 

 Reavaliar as crianças em acompanhamento no final do ano letivo. 

 

13.3- NUTRIÇÃO 

 A área da nutrição em conjunto com os profissionais do Colégio 

comtempla os seguintes objetivos: 

 Fornecer informação sobre alimentação saudável da criança, em idade 

pré escolar; 

 Elaborar e desenvolver materiais e experiências originais de educação 

alimentar adequadas ao nível de desenvolvimento cognitivo, motor e 

emocional das crianças; 



 Criar atitudes positivas face aos alimentos e à alimentação, 

encorajando a aceitação da necessidade de uma alimentação saudável 

e diversificada; 

 Promover a compreensão da relação entre a alimentação e a saúde; 

 Promover o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis; 

 Contribuir para que o Colégio ofereça uma alimentação saudável, 

equilibrada e adequada às necessidades da criança. 

 

 

15 - CONCLUSÃO 

  

 A Equipa Educativa pretende prestar um serviço de referência em 

termos de qualidade e profissionalismo, procurando proporcionar um 

ambiente harmonioso, securizante, agradável e que represente para a criança 

um prolongamento da sua família. 

Desejamos a todas as nossas crianças e suas famílias um ano letivo 

repleto de aventuras e surpresas, encanto e magia. Iremos todos juntos 

embarcar numa aventura rumo à aprendizagem e ao crescimento 

acompanhados sempre pela fantasia, pelo imaginário, pela criatividade e pela 

brincadeira. 

Juntos vamos brincar e aprender! 


