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“O homem natural é tudo, para si mesmo; é a unidade numérica, o total 
absoluto que só tem deveres para consigo próprio ou para o seu semelhante. 

O homem civil é apenas uma unidade fracionária que depende do denominador 
 e cujo valor está na sua relação com o número inteiro, que é o corpo social.  

As boas instituições sociais são as que mais bem sabem 
deteriorar o homem, retirar-lhe a sua existência absoluta para lhe dar uma 

relativa, e transportar o eu para a unidade comum de modo que cada 
particular deixe de se crer um indivíduo, mas sim como uma parte da unidade 

e só seja sensível no todo.” 

 (Rousseau, 1990) 
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Introdução 

 

O projeto educativo é, segundo o artigo 3º do Decreto-Lei n.º 115-A/98 um 

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

pelos órgãos de administração e gestão, no qual se explicitam os princípios, os valores, 

as metas e as estratégias segundo os quais a escola se propõe cumprir a sua função 

educativa”. 

Matos Vilar (1993, 27) sugere a definição de projeto como sendo “um plano de 

(ou para a) ação, construído segundo determinados propósitos e/ou hipóteses em 

torno a algo ou alguma coisa ou o resultado de um conjunto de decisões articuladas e 

fundamentadas que permitirão concretizar um determinado curso de ação iluminado 

por certas hipóteses e/ou propósitos”. 

Daí que aquando da elaboração do projeto educativo a equipa pedagógica tem 

o dever de refletir, de identificar problemas da Instituição e do meio em que está 

inserida, avaliando resultados, para poder tomar as decisões unânimes que levem a 

equipa a trabalhar para alcançar objetivos comuns, pois ainda segundo Matos Vilar 

(Idem) “o projeto educativo é o resultado das reflexões e decisões que permitirão 

fundamentar e corporizar os projetos concretos de intervenção perfeitamente 

adequados aos textos/contextos imediatos”, desta forma os resultados obtidos serão 

mais profícuos. 

Perante este cenário ambiciona-se levar a função educativa a um nível superior 

de compromisso para com os objetivos traçados, que por sua vez se traduzirá numa 

maior qualidade nos serviços prestados pela Instituição à comunidade. Neste sentido, 

pretende-se que este projeto seja reflexo do trabalho que é realizado na Instituição 

com vista à intervenção na comunidade, pois é através dele que se deseja chegar às 

crianças mas também às suas famílias e às pessoas com quem contactam, operando 

pequenas mudanças, que se possam refletir no futuro.  
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Caracterização do Meio Envolvente 

 

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA  

 
O Centro Social da Sé Catedral 

do Porto (CSSCP) está situado nas 

escarpas da Freguesia da Sé, território 

designado por Zona Histórica do Porto 

(ZHP) e classificada em 1996 pela 

UNESCO como Património Mundial. A  

área situa-se dentro das muralhas 

românicas do século XIV, que se 

estende por quatro Freguesias, a saber: 

Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 

tendo o Comité da Unesco justificado a        Figura 1 – Mapas da localização física do CSSCP. 

inclusão do Centro Histórico do Porto no Património Mundial com estas acertadas 

palavras:  

“Tanto como cidade como realização humana, o Centro Histórico do Porto 
constitui uma obra-prima do génio criativo do homem. Interesses militares, comerciais, 
agrícolas e demográficos convergiram neste local para abrigar uma população capaz 
de edificar a cidade. O resultado é uma obra de arte altamente estética e única no seu 
género. Trata-se de um trabalho coletivo, que não resulta de uma obra de um só 
período, mas de contribuições sucessivas.” 

 
E segundo a Câmara Municipal do Porto a classificação do Centro Histórico do 

Porto como Património Mundial significou o reconhecimento do carácter monumental 

de uma vasta área da Cidade da qual o Bairro da Sé é o núcleo central. Trata-se de um 

Património cuja monumentalidade é assinalada pela relação da natureza e 

artificialidade e pela capacidade do Homem em conseguir condições de habitabilidade 
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num território fortemente condicionado pela morfologia do terreno. Ainda segundo a 

mesma fonte o que constituiu um dos aspetos mais significativos da cidade do Porto e, 

em particular do seu Centro Histórico, foi  

“ o seu valor panorâmico, fruto da complexidade do terreno, da articulação 
harmoniosa das suas ruas e do diálogo com o rio. Apesar da variedade de formas e 
materiais, o Centro Histórico do Porto conserva uma unidade estética visual”. 

As Instalações do CSSCP, repartem-se por vários locais dentro da freguesia da 

Sé, que são caracterizados por acessibilidades por vezes difíceis, com escadas, rampas 

e vielas estreitas que condicionam o apoio prestado, mas sem nunca o impedirem, 

com mérito dos funcionários que aqui trabalham. 

Estão em curso obras em instalações cedidas à Paróquia da Sé Catedral do 

Porto, com a finalidade de alojar as atuais valências do edifício sede, pelo que se 

espera ocorra na vigência do presente documento a mudança da atual sede.  

 

CARATERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA 

 

Sendo a freguesia da Sé uma das freguesias pertencentes ao Centro Histórico 

do Porto, os dados socioeconómicos que se apresentam relativos à população 

residente são integrados em conjunto com as outras três freguesias (Miragaia, S. 

Nicolau e Vitória). 

Em seguida, apresenta-se uma tabela onde se pode comparar a relação entre a 

população do Centro Histórico do Porto com a restante população da cidade, assim 

como a relação entre os moradores que têm emprego e vivem nesta zona e a restante 

população. 
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Quadro 1  - Dados socioeconómicos 

 Superfície  
(km2)* 

População 
residente (nº), 

2011 

População 
residente 

empregada 
(nº), 2011 

População residente 
empregada que 

trabalha no Porto 
(%), 2011 

Alojamentos 
familiares 

clássicos (nº), 
2011 

Freguesias do 
Centro Histórico 

1,49 9.334 2.928 77,91 7.762 

Miragaia 0,43 2.067 726 77,67 1.522 

São Nicolau 0,25 1.906 601 77,41 1.585 

Sé 0,49 3.460 1.034 77,65 2.738 

Vitória 0,33 1.901 567 79,24 1.917 

Porto 41,42 237.591 88.452 71,64 137.236 

Fonte: INE, Censos 2011 (CMP). * Dados CAOP 2011 

Perante os dados apresentados, conclui-se que a população empregada 

corresponde a menos de metade (cerca de 30%) da população que aqui reside. 

Relativamente aos utentes do CSSCP, verifica-se que a maioria destes provém 

de um meio socioeconómico que evidencia algumas fragilidades, refletindo os dados 

anteriormente apresentados, onde se encontram com relativa frequência fatores de 

risco tais como:  

 Falta de emprego 

 Baixas expectativas profissionais  

 Fracas condições de habitabilidade 

 Abandono escolar 

 Famílias desestruturadas 

 Hábitos alimentares pouco saudáveis 

 Deficientes condições de salubridade nas habitações 

 Alguma incidência de agregados com problemas com a justiça 

 Considerável número de mães e pais adolescentes 

 Fraco sentido de cidadania 

 Elevado número de beneficiários do RSI 

Na seguinte tabela pode-se observar a situação profissional dos pais das 

crianças inscritas no CSSCP.  
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Quadro 2 - Situação Profissional dos Pais 

 Creche Jardim 

Trabalham ambos 22% 25% 

Trabalha apenas um 52% 42.5% 

Nenhum trabalha 26% 32.5% 

 

Analisando os dados, conclui-se que o número de pais que não trabalham é 

predominante e se juntarmos os casos em que ambos não trabalham, com os casos em 

que um dos pais está desempregado, a percentagem fica muito próxima dos 80%. 

Estes dados ilustram bem a situação socioeconómica das famílias das crianças. Os 

rendimentos destas famílias, passam pelo RSI e economia paralela.  

Devem no entanto destacar-se alguns aspetos positivos que encontramos no 

seio desta comunidade, a saber: 

 Forte noção de comunidade/grupo 

 Taxa de natalidade acima da média nacional 

 Elevado interesse por atividades culturais que impliquem 

tradição/bairrismo 

 População jovem, nomeadamente os pais das crianças 

Desta forma alguns destes aspetos são aproveitados para trabalhar com as 

crianças no sentido de lhes incutir objetivos, valores e criar oportunidades.  

 Para além destes dados será conveniente referir que há também uma 

percentagem considerável de crianças que tem a sua origem noutros locais da cidade, 

um grande número de crianças residentes em Vila Nova de Gaia e noutros concelhos 

do Distrito do Porto. A Instituição conta de igual modo, com crianças cuja família 

provém de outros países, como Guiné, Cabo Verde, Brasil, China, Bangladesh e 

Paquistão, cujo número tem vindo a aumentar muito por causa dos negócios que as 

famílias têm vindo a estabelecer nesta zona da cidade. 

 Na tabela seguinte podem observar-se alguns destes dados. 
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Quadro 3 - Origem das crianças 

Origem Creche Jardim 

Centro Histórico 48% 35% 

Outros locais 52% 60% 

Outros Países 0% 5% 

 

 

Pela sua localização muito central e turística, o CSSCP é provido de uma grande 

variedade de serviços e transportes, nomeadamente: 

 Posto dos CTT 

 Posto de polícia (PSP) 

 Câmara Municipal 

 Junta de Freguesia 

 Zona comercial 

 Grande oferta hoteleira e de restauração 

 Escolas 

 Centro de saúde 

 Consultórios médicos  

 Várias carreiras de autocarros dos STCP 

 Centrais de camionagem 

 Estação de comboios, metro e funicular 

 Praças de táxis 
 

A oferta cultural da zona é variada, sendo de referir a existência de teatros 

(Nacional de S. João, Sá da Bandeira e Rivoli), do Coliseu do Porto e dos locais onde se 

comemoram as festas da cidade, como as Fontainhas, a Praça da Liberdade e a Ribeira. 

 

 

 

 



Centro Social da Sé Catedral do Porto 
Pessoa Coletiva n.º 501.057.609 

Telefone +351222005338/Fax +351222081778 
Endereço Eletrónico: centroseporto@gmail.com 

Página Internet: www.centrosocial.se-porto.pt 
Rua Senhora das Verdades, s/ n.º 

4050-580 PORTO 

 
 

10 

 

Caracterização da Instituição 

 
O Centro Social da Sé Catedral do Porto (CSSCP) é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social, com o estatuto jurídico de Fundação. 

A história do Centro Social da Sé Catedral do Porto remonta aos finais dos anos 30 

princípios dos anos 40 e transporta consigo a história de tempos célebres do Século 

XVIII. As instalações atuais do Centro Social da Sé Catedral do Porto correspondem às 

do Recolhimento do Ferro que tem a sua história relatada em pormenor na 

Conferência pronunciada no Centro Social da Sé pelo Ex.mo Sr. Dr. Artur de Magalhães 

Basto, em 14 de Novembro de 1943, em que pormenorizadamente descreve que  

“ na antiga Rua da Senhora do Ferro, atual Rua Escura, à direita de quem 
desce e antes da travessa de S. Sebastião, antiga Viela dos Gatos, via-se até não há 
muitos anos uma fachada de aparência banal, sem quaisquer atavios, e que de 
notável tinha apenas uma data: 1681. Hoje essa fachada e o prédio 
correspondente estão substituídos pela casa n.º 63-A e 63-B, em cuja loja se 
encontra instalada, uma Casa de Pasto! 

Ora o que ali existia, ainda não há muitos anos, eram os restos tristes, 
abandonados e em ruínas da velha e outrora famosíssima Capela de N. Sra. do 
Ferro, junto da qual, da parte debaixo, fica o prédio n.º 63, onde esteve instalado 
até à 2.ª metade do séc. XVIII o Recolhimento que, da vizinhança da capela 
sobredita, lhe tomou o nome. Tinha há duzentos anos êsse prédio um andar para a 
parte da rua, com seu portal, e neste uma porta por onde se podia passar para a 
Capela contígua; no referido sobrado havia, para o lado da frente, uma sala «com 
tribuna e janela rasgada» de talha dourada e grades também douradas, tribuna 
que dava sôbre a mesma Capela e do alto da qual as Recolhidas assistiam às 
cerimónias religiosas. 

Em meados do séc. XVIII a Capela, que devia ser bem formosa, tinha no seu 
único altar um retábulo de talha dourada, e junto dêste várias imagens: ao centro, 
uma, pequena de N. S.ª do Pilar, e dos lados quatro: uma grande de pedra, com o 
título do Ferro e Senhora da Esperança, e três, de S. Caetano, S. José e Santa Joana 
Princesa; o teto era apainelado, as paredes azulejadas. 

Externamente, segundo suponho, «por cima da porta principal», via-se 
«em um nicho uma imagem da mesma Senhora do Ferro», feita de pedra, com 
«seu lampião para a alumiarem os devotos». No remate da frontaria pompeava 
um sino e «entre as ombreiras da porta» havia «um ferro grande atravessado] — 
ferro êsse a que andava ligada uma interessante tradição”. 
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Este edifício tinha também o desígnio de acolher e “converter” a mulheres que 

atraiçoavam os seus maridos ou de recolher as mulheres de homens de negócios, 

quando estes partiam para viagens em que se ausentavam por longos períodos. Eram 

chamadas as “Recolhidas do Ferro” (fonte: Porto Património Mundial, Edição d’O 

Comércio do Porto: 1999). 

À medida que foi aumentando o número das “recolhidas”, as instalações na Rua 

do Ferro tornaram-se pequenas daí que, e ainda segundo o Ex.mo Sr. Dr. Artur de 

Magalhães Basto,  

“desde inícios do Século XVIII que surgira a vontade de melhorar as 
instalações do então designado Recolhimento do Ferro que estava localizado na 
Rua Escura que não tinha condições dignas para aí funcionar e deste modo foi 
por doação de Josefa Maria que as atuais instalações do CSSCP foram 
adquiridas e sofreram intervenção já em 1752, e a transferência deu-se no ano 
de 1757 ou seja há 250 anos.”  

  

Mas, como foi referido atrás, só em finais dos anos 30, inícios dos anos 40 é que 

neste edifício começaram a funcionar as instalações do Centro Social da Sé Catedral do 

Porto. Instituição que sempre pautou as suas ações pelo bem à comunidade, criando 

diferentes respostas aos problemas sentidos no meio em que se insere. 

Deste modo, o Centro vem desenvolvendo atividades nas áreas de Apoio à 

Infância, Terceira Idade, Comunidade e Família, tem diversos acordos de cooperação 

celebrados com a Segurança Social que atualmente se repartem pelas denominadas 

respostas sociais de Creche e Jardim de Infância, onde conta com 100 crianças, Apoio 

Domiciliário, com 52 utentes, Centro de Dia com 45, Lar com 12 e Centro Comunitário 

com um número elevado (mais de 100) e variado de participantes (quer em termos 

etários quer também do ponto de vista das necessidades que os fazem procurar o 

CSSCP) nas variadas atividades distribuídas entre semana e fim-de-semana. 

O CSSCP dispõe ainda de uma Lavandaria Social também aberta ao público, onde se 

lavam mensalmente cerca de 3000Kg de roupa e de um serviço de refeições, onde se 

inclui a entrega de almoços ao domicílio também ao fim de semana. 
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Num universo total que ultrapassa os 300 utentes e excede os 50 funcionários, 

desenvolve as suas atividades em condições logísticas particularmente complexas e 

num contexto social difícil onde se inclui a convivência de perto com a problemática da 

droga. 

Os equipamentos do CSSCP encontram-se dispersos por vários locais em pleno 

Centro Histórico do Porto, locais onde se multiplicam as escadas, com fracas condições 

de mobilidade e difíceis acessos, onde na maioria dos casos não é possível fazer chegar 

uma viatura. 

Estende a prestação dos seus serviços a domicílios sitos em edificações que se 

caracterizam pelo seu elevado grau de degradação e pela falta de condições de higiene 

e salubridade mínimas. 

No contexto socioeconómico dos agregados familiares que procuram os serviços 

da instituição, predominam os beneficiários do Rendimento Social de Inserção, 

desempregados, reformados com baixas pensões e/ou rendimentos, entre aqueles 

que trabalham, que não atingem na maioria das situações o salário mínimo nacional. 

MISSÃO 

 
O CSSCP apresenta-se como uma instituição com bastante história e com uma 

missão claramente definida. Uma missão que se reflete diariamente na vida do Centro 

e da sua comunidade, no seu longo e promissor, percurso.  

Tem como missão principal intervir junto da população da freguesia da Sé, 

onde se situa, e contribuir para o desenvolvimento, sobretudo dos utentes de cada 

Resposta Social que oferece, mas também da população em geral, bem como 

proporcionar aos profissionais dedicados direta ou indiretamente a cada Resposta, 

formação especializada, permuta de conhecimentos e participação em eventos e 

projetos desenvolvidos no âmbito de parcerias com Instituições e Projetos das quais 

resultem sinergias capazes de promover a coesão social da comunidade. 
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VALORES 

 
 Acolhimento da diferença na identidade 

 

 Acolher em absoluto enfatizando o respeito pelas 

diferenças 

 

 Promoção da igualdade de oportunidades 

 

 Trabalhar as crianças com a família para construir uma 

nova comunidade sem as barreiras sociais criadas e 

assumidas na origem 

 

 Respeito pelos princípios éticos 

 

 Integridade, participação e confidencialidade 

MISSÃO 

Intervir junto da população da 

freguesia da Sé e contribuir para o  

seu desenvolvimento. 

 

VISÃO 

Ser uma IPSS de referência, 

reconhecida no concelho e no 

distrito pelo carácter inovador da 

sua intervenção qualificada, com 

impacto positivo na Comunidade. 

 

VALORES 

Acolhimento da diferença na 
identidade 

Promoção da igualdade de 
oportunidades 

Respeito pelos princípios éticos 
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POLÍTICA DE QUALIDADE 

 

A Política de Qualidade abrange os utentes, os colaboradores, a organização da 

própria Instituição e a comunidade envolvente, nomeadamente:  

 Utentes - a Instituição pretende promover o bem-estar e proporcionar o acesso 

a serviços de qualidade aos seus utentes. 

 Colaboradores - a Instituição pretende promover uma cultura organizacional 

capaz de estimular a motivação, o comprometimento e a formação dos 

colaboradores. 

 Organização da Instituição - esta pretende cumprir os requisitos legais em vigor 

nos serviços prestados.  

 Comunidade - a Instituição pretende estabelecer parcerias e promover o 

contacto com a comunidade envolvente. 

Sendo o CSSCP uma Instituição de carácter social que recebe apoios do Centro 

Regional de Segurança Social, tem a obrigatoriedade de cumprir o nível C, no que 

respeita à política de qualidade. Neste momento todas as valências do centro estão a 

trabalhar para que todos os documentos e procedimentos estejam em conformidade 

com o que é exigido pelos manuais da qualidade. 

 

INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS 

 

O Centro Social da Sé Catedral do Porto tem a sede na Rua Srª das Verdades, s/n. 

Neste edifício funcionam as valências de Creche e Jardim de Infância, que ao todo dá 

resposta pedagógica e social a 100 crianças, a secretaria, a direção de serviços e a 

direção técnica do serviço de apoio domiciliário. Com a conclusão das obras em curso 

terá lugar a mudança de instalações do edifício sede para o polo da Igreja de Santa 

Clara, que concentrará a maioria das respostas. 



Centro Social da Sé Catedral do Porto 
Pessoa Coletiva n.º 501.057.609 

Telefone +351222005338/Fax +351222081778 
Endereço Eletrónico: centroseporto@gmail.com 

Página Internet: www.centrosocial.se-porto.pt 
Rua Senhora das Verdades, s/ n.º 

4050-580 PORTO 

 
 

15 

 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas está situado num edifício na Rua S. 

Sebastião, nº 45 e tem capacidade para 12 utentes. 

O Centro de Dia funciona nas instalações da Igreja de Santa Clara e apoia cerca de 

45 utentes. 

O Serviço de Apoio Domiciliário apoia cerca de 52 idosos. 

O Centro Comunitário dá apoio a mais de 100 pessoas, entre crianças e idosos, e 

reparte o seu funcionamento pelos vários equipamentos da Instituição, sendo que a 

maioria das atividades decorrem nas instalações da Igreja de Santa Clara. 

A Lavandaria Social funciona na Rua do Sol e presta serviços ao centro e à restante 

comunidade. 

Encontra-se em estudo o alargamento de serviços a prestar na zona de Miragaia, a 

saber Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento 

Parental. 

 

RECURSOS FÍSICOS (INFÂNCIA) 

 

Creche 

 4 salas (Berçário, Sala de Aquisição da Marcha, Sala dos 18-24 meses, Sala dos 

24-36 meses) 

 3 casas de banho 

 2 refeitórios 

 Mobiliário adequado às faixas etárias 

 Material didático (adequado a cada faixa etária) 

 

Jardim de Infância 

 2 salas 

 1 casa de banho 

 1 refeitório 

 1 sala de acolhimento 

 Mobiliário adequado às faixas etárias 

 Material didático (adequado a cada faixa etária) 
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Comuns 

 1 sala polivalente 

 1 biblioteca 

 1 sala de isolamento 

 Recreio com equipamentos de psicomotricidade 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

RECURSOS HUMANOS E CLIENTES POR ÁREA 

 

O CSSCP tem 57 funcionários, que se resumem no mapa a seguir, distribuídos 

por 7 valências, sendo que 20 destes funcionários fazem parte de serviços que são 

comuns a todas elas. 
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Quadro 4  - Número de Funcionários e Utentes por Setor/Valência 

Setor/Valência Número de 
Funcionários 

Número de 
Utentes 

Centro Comunitário 4 115 

Centro de Dia 3 45 

Creche 10 50 

Jardim 4 42 

ERPI 4 12 

Lavandaria 3   

Serviços Comuns 17   

Serviço de Apoio Domiciliário 10 50 

Pólo de Miragaia 2 4 

TOTAL 57 318 

  

Outubro 2017 

 

 

PARCERIAS 

 

Para o desenvolvimento deste projeto contamos com as seguintes parcerias: 

 

 Centro de Saúde – departamento de saúde escolar 

 Escola Básica do 1º Ciclo da Sé 

 PSP – Escola Segura 

 Câmara Municipal do Porto 

o Divisão do Ambiente e Divisão do Património 

o Fundação Porto Social 

 Museus e bibliotecas da cidade 

 CP – Comboios de Portugal 

 Plano Nacional de Leitura 
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Tema e fundamentos teóricos 

 
Toda a criança possui potencialidades inatas que é necessário estimular e desenvolver. 

“A educação do sentimento é a necessidade mais urgente do nosso tempo, não somente por 

ser um meio de tornar ativamente favorável à vida o conhecimento, mas por despertar ela 

mesmo o aperfeiçoamento do saber” (Shiller, 1991). Para a eficácia deste conceito é 

necessário investir numa escola inovadora, sensível, aberta para o mundo, consciente e 

interativa, segundo as palavras de Carlinda Leite (2003), “curricularmente inteligente” onde se 

desenvolvam competências que permitam às nossas crianças ter a capacidade necessária para 

a resolução de problemas, para “perceber” a mudança, resumindo, para capacitá-las de toda 

uma resiliência sem a qual será difícil enfrentar o mundo da contemporaneidade. O 

desenvolvimento de cada um é resultado das vivências e relações com os outros e com o meio 

envolvente, algo que está bem patente no nosso lema e na nossa forma de ver o Mundo. 

O tema “Desafio de Crescer”, surge sobretudo do conhecimento que temos 

tido ao longo destes anos das dificuldades que a população da Sé vive, e que uma 

criança que aqui nasça se prepara para enfrentar. Entendemos que este tema nos 

permitirá trabalhar em diversas áreas de forma a operar pequenas mudanças, tanto de 

hábitos como de perspetivas de vida. Perante os desafios que uma população frágil 

como esta apresenta, devido ao contexto em que vive, consideramos pertinente 

procurar formas de ajudar as crianças e as suas famílias a perceber que se todos 

trabalharmos com um objetivo comum será mais fácil alcançar os resultados 

desejados. 

Consideramos importante o exercício da cidadania e é reconhecendo essa 

lacuna neste meio que pretendemos abordar vários temas e utilizar estratégias que 

levem a uma progressiva consciencialização de todos para os deveres de um cidadão. É 

deste modo que também nós a entendemos e por isso nos propomos trabalhá-la.  

Sendo assim, pela análise que fazemos da caracterização socioeconómica do 

meio, notamos que as crianças que acolhemos enfrentam um grande desafio para 
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crescerem num meio onde as expectativas e ambições são escassas e os valores 

evidenciam falta de sentido de cidadania. 

As características que entendemos serem as mais prementes a ser trabalhadas 

são: 

 As baixas expectativas profissionais 

 Os hábitos alimentares pouco saudáveis 

 O fraco sentido de cidadania 

 As deficientes condições de salubridade nas habitações 

 Fraca responsabilização da família 

Deste modo, a área de conteúdo à qual daremos mais relevo será a Área de 

Formação Pessoal e Social, integrando as outras áreas de forma a conseguirmos 

abranger os objetivos a que nos propomos com uma configuração interdisciplinar, que 

envolva os diversos aspetos que compõem uma educação para a cidadania e os 

valores.  

Para que possamos perseguir os objetivos deste projeto, entendemos ser 

necessário uma progressiva responsabilização dos familiares das crianças na 

organização do processo educativo, pois sendo o princípio básico da Lei - Quadro para 

a Educação Pré- Escolar que esta 

 “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 cooperação, favorecendo a formação e o 
desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção 
na sociedade como ser autónomo, livre e solidário”,  

assume-se de extrema importância o trabalho diretamente com a família, assim como 

a orientação das crianças no sentido de estimularem os pais, através da sua 

curiosidade, da sua energia e da sua alegria, a participarem com mais entusiasmo no 

seu processo educativo. 

A escola presta, então, cada vez mais um serviço de educação para um 

desenvolvimento saudável que deverá ser aberto à comunidade, promovendo 

experiências e trocas de ideias, através de encontros com pais, atividades que 
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incentivem a participação de todos e que estimule a partilha de responsabilidade entre 

família/escola. 

Queremos também educar as crianças para a tolerância, para o conhecimento 

do meio, dos seus recursos e limitações, e partindo daí para o conhecimento do outro, 

de outras culturas e de outros saberes. Pois entendemos que só através do 

conhecimento e da experimentação é que se podem construir personalidades que 

entendam e respeitem os valores de uma sociedade que se pretende mais ativa, mais 

interventiva e mais justa.  

Este tema é tratado de forma transversal a todas as áreas de desenvolvimento 

e a todos os grupos, possibilitando a cada sala adaptar e desenvolver os conteúdos de 

acordo com a idade, interesses e necessidades do grupo. O seu planeamento inclui 

ainda a calendarização de ações comuns a todas as salas (dias ou semanas temáticas) e 

o envolvimento de toda a comunidade educativa (através de formações, atividades). 

Sabemos e temos consciência que não será uma tarefa fácil incutir hábitos 

novos, mas também sabemos que o desafio de crescer envolve realmente uma nova 

visão e abertura a mudanças. 

 

Objetivos gerais 

 Promover a progressiva responsabilização de todos no processo educativo; 

 Educar para a cidadania e valores; 

 Fomentar o respeito mútuo entre família/escola; 

 Promover a participação de todos na tomada de decisões; 

 Estimular o gosto pelo trabalho; 

 Valorizar as experiências de cada um; 

 Incentivar a curiosidade pelo meio envolvente; 

 Favorecer a organização de encontros entre escola/família; 
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 Assegurar uma participação das famílias no processo educativo, mediante as 

convenientes interações de esclarecimento e sensibilização; 

 Sensibilizar para a educação para a saúde; 

 Estimular hábitos de alimentação saudável; 

 Prevenir os principais fatores de risco com implicações na saúde: consumo de 

tabaco, de drogas e de álcool, comportamentos sexuais de risco, alimentação 

desequilibrada e sedentarismo; 

 Influenciar comportamentos condicionadores da saúde tendo em conta: 

conhecimentos, crenças, capacidades, atitudes, valores. 

 Incentivar à tolerância e solidariedade; 

 Incentivar o gosto pela escola/estudo; 

 Promover atitudes de aumento da autoestima, solidariedade, democraticidade 

e respeito pelos outros; 

 Promover a educação ambiental;  

 Promover hábitos de respeito pelo ambiente e pelo património; 

 Estimular o desenvolvimento global da criança favorecendo aprendizagens 

significativas e diferenciadas: as suas capacidades, as suas formas de expressão 

e comunicação, a sua curiosidade, a sua sensibilidade estética, respeitando as 

suas características individuais; 

  Estimular o desenvolvimento global de cada criança, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu 

papel como membro da sociedade; 

 Valorizar a singularidade cultural de cada criança e suas famílias; 

 Desenvolver o sentido estético e a criatividade da criança através do acesso as 

diferentes formas de Cultura; 

 Contribuir para um ambiente feliz e harmonioso entre todos os elementos da 

Comunidade Educativa; 
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 Funcionar como espaço agradável e tranquilo, no qual a criança possa brincar, 

organizar o seu imaginário e, desse modo, crescer saudavelmente, 

contribuindo para a estabilidade e segurança afetiva da criança; 

 Desenvolver progressivamente a autonomia, o sentido de responsabilidade e as 

capacidades de expressão, comunicação e criação;  

  Promover a curiosidade pelos outros, pelo mundo que a rodeia e desenvolver 

uma atitude pró-ativa como membro da sociedade global;  

 Promover a tomada de consciência da importância do desenvolvimento pessoal 

e profissional de toda a comunidade educativa. 

 

No nosso ponto de vista, para a concretização desses desígnios, é fundamental 

a participação ativa de todos os atores intervenientes no processo (Comunidade 

Educativa Alargada), segundo uma perspetiva integral, interventiva e participativa, 

dando aqui relevância às famílias. Acreditamos que as “crianças”, para lá de 

determinados invariantes psicológicos, serão sempre diversidade de contextos 

familiares e sociais para quem o ”processo educativo” não é uma variável 

independente, mas um dispositivo de regulação inserido em contextos móveis e, por 

vezes, muito diversos e contraditórios. 

 

Objetivos específicos 

 
 Promover o encontro de pais, através de reuniões de pais, ações de formação 

ou atividades nas salas; 

 Incentivar os pais a participar nas atividades do Centro; 

 Criar hábitos de partilha de informação através das novas plataformas digitais; 

 Favorecer o diálogo entre os diferentes agentes educativos; 

 Capacidade de cuidar de si e dos outros; 
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 Promover debates nas salas; 

 Incentivar as crianças a utilizarem métodos de escolha ou tomada de posição; 

 Incentivar as rotinas, nomeadamente dos momentos de higiene; 

 Fomentar bons hábitos alimentares; 

 Promover ação de informação sobre hábitos saudáveis; 

 Promover atividades de intercâmbio que estimulem a observação e a 

criatividade; 

 Acionar mecanismos existentes na comunidade que auxiliem o trabalho 

educativo; 

 Fomentar visitas aos diversos monumentos e locais de interesse na cidade do 

Porto; 

 Promover o conhecimento da história local; 

 Dinamizar parcerias com Instituições, como centro de saúde, escola pública, 

polícia, bombeiros, Camara Municipal e empresas de transporte; 

 Promover o conhecimento de diferentes culturas; 

 Estimular o gosto das crianças pela procura do conhecimento; 

 Divulgar os comportamentos de risco na alimentação; 

 Promover a prática de atividade física favorecendo o desenvolvimento integral 

da criança; 

 Dinamizar momentos de trabalho em grupo com as crianças por forma a que 

possam desenvolver atitudes de respeito e solidariedade. 

 Favorecer um ambiente de abertura da Instituição em relação à diversidade de 

possibilidades culturais que a cidade oferece, promovendo hábitos regulares de 

fruição e vivências; 

 Promover experiências artísticas como forma de conhecimento individual, 

fomentando a construção de diversos pontos de vista sobre a realidade; 
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Estratégias 

 
 Realização de encontros de pais, para reuniões, formação ou festas; 

 Criação de panfletos ao longo dos anos com informações de relevância em 

termos de higiene, saúde e hábitos alimentares; 

 Realização de formação complementar para funcionários; 

 Realização de teatros e/ou momentos de intercâmbio onde serão abordados 

temas relacionados com o crescimento saudável, a solidariedade; 

 Valorização dos conhecimentos das crianças; 

 Valorização dos recursos do meio; 

 Dinamização e criação de novas parcerias; 

 Integração do tema nas diversas atividades promovidas na sala; 

 Utilização das rotinas diárias para o incentivo de novas posturas perante os 

outros; 

 Realização de visitas ao exterior para conhecer os locais e monumentos mais 

emblemáticos da cidade; 

 Incentivo à expressão de ideias e sentimentos sobre as atividades propostas, 

assim como estimulo a que as crianças possam dar as suas sugestões; 

 Organização dos espaços da sala de forma a potenciar a democratização da sua 

utilização por parte das crianças; 

 Organização de atividades com os nossos parceiros que visem a promoção de 

valores, os bons hábitos alimentares, o cuidado com o ambiente e o cuidado 

com a saúde e higiene; 

 Participação em iniciativas locais; 

 Promoção do intercâmbio com as diferentes valências da Instituição; 
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O Projeto Educativo desenvolver-se-á ao longo de três anos, concretizando-se 

em planos estruturados segundo os domínios seguintes: a) Curricular: plano anual de 

atividades; b) Formação do pessoal docente e não docente; c) Complemento e/ou 

enriquecimento curricular: desenvolvimento de um projeto transversal e 

multidisciplinar, contemplando a integração de atividades de enriquecimento 

curricular que abrangem todas as crianças da sala. Estas atividades estão assim 

presentes todos os anos letivos no desenvolvimento do trabalho educativo e 

pedagógico, promovendo uma efetiva aquisição de competências nas áreas do 

conhecimento do mundo, e no desenvolvimento pessoal e social. Assim, propomos as 

seguintes atividades de enriquecimento do currículo para o ano letivo de 2017-2018: 

Educação Musical (dos 3 aos 4 anos) e Dança (dos 4 aos 5 anos). 

 

Orientações globais para a equipa pedagógica 

 
 A equipa pedagógica do CSSCP é composta por uma coordenadora pedagógica, 

5 educadoras de infância e 8 ajudantes de ação educativa (AAE). As educadoras e as 

AAE estão divididas da seguinte forma: 2 AAE no berçário, apoiadas pela coordenadora 

pedagógica ou, na sua ausência, pela educadora afeta à sala de aquisição da marcha. A 

sala de aquisição da marcha tem 1 educadora e 1 AAE, sala dos 18-24 meses tem 1 

educadora e 2 AAE, a sala dos 24-36 meses anos tem 1 educadora e 1 AAE, a sala dos 

3/4 anos é composta por uma educadora e 1 AAE, assim como a sala dos 4/5 anos. 

 

 Para a Coordenação Pedagógica estão previstos os seguintes objetivos: 

 Planificar as atividades e projetos a desenvolver, anualmente, de acordo com 

as orientações do Ministério da Educação (ME);  
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 Apresentar propostas para a elaboração e posterior enriquecimento do Projeto 

Curricular de Centro/Escola, Projeto Curricular de Sala e Plano Anual de 

Atividades.   

 Dinamizar e coordenar a realização de projetos interdisciplinares dos grupos;  

 Articular com as diferentes faixas etárias o desenvolvimento de conteúdos e 

objetivos de aprendizagem;  

 Cooperar com outras estruturas de orientação educativa na gestão adequada 

de recursos e na adoção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as 

aprendizagens;  

 Elaborar estudos e promover a troca de experiências e a cooperação no que se 

refere a projetos, métodos, organização curricular, processos e critérios de 

avaliação das crianças, sem prejuízo dos normativos gerais;  

 Definir os objetivos mínimos para as diversas áreas curriculares;  

 Inventariar as necessidades em equipamentos e material didático;  

 Apresentar à Direção um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido;  

 Prestar apoio aos membros do seu grupo;  

 Manter todos os educadores informados sobre deliberações e assuntos (que a 

eles digam diretamente respeito) tratados em reuniões de Direção; 

 Acolher e atender todos os encarregados de educação, dando resposta, no 

âmbito pedagógico, às suas questões, inquietações e/ou aspirações; 

 Conhecer a realidade familiar das crianças no que possa dizer respeito a uma 

otimização da intervenção educativa de cada criança em particular. 

 

Aos educadores, tendo em consideração o Perfil do Educador de Infância, 

aprovado no Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de Agosto, cabe conceber e desenvolver 

o respetivo currículo, através da planificação, organização e avaliação do ambiente 
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educativo, bem como das atividades e projetos curriculares, com vista à construção de 

aprendizagens integradas. 

Ainda baseados no mesmo documento, no âmbito da organização do ambiente 

educativo, são funções do educador de infância: 

 Organizar o espaço e os materiais, concebendo-os como recursos para o 

desenvolvimento curricular, de modo a proporcionar às crianças experiências 

educativas integradas; 

 Disponibilizar e utilizar materiais estimulantes e diversificados, incluindo os 

selecionados a partir do contexto e das experiências de cada criança; 

 Proceder a uma organização do tempo de forma flexível e diversificada, 

proporcionando a apreensão de referências temporais pelas crianças; 

 Mobilizar e gerir os recursos educativos, nomeadamente os ligados às 

tecnologias da informação e da comunicação; 

 Criar e manter as necessárias condições de segurança, de acompanhamento e 

de bem-estar das crianças. 

Relativamente à observação, à planificação e à avaliação, o educador de 

infância deve: 

 Observar cada criança, bem como os pequenos grupos e o grande grupo, com 

vista a uma planificação de atividades e projetos adequados às necessidades da 

criança e do grupo e aos objetivos de desenvolvimento e da aprendizagem; 

 Ter em conta, na planificação do desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem, os conhecimentos e as competências de que as crianças são 

portadoras; 

 Planificar a intervenção educativa de forma integrada e flexível, tendo em 

conta os dados recolhidos na observação e na avaliação, bem como as 

propostas explícitas ou implícitas das crianças, as temáticas e as situações 

imprevistas emergentes no processo educativo; 
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 Planificar atividades que sirvam objetivos abrangentes e transversais, 

proporcionando aprendizagens nos vários domínios curriculares; 

 Avaliar, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente e os 

processos educativos adotados, bem como o desenvolvimento e as 

aprendizagens de cada criança e do grupo. 

Acerca da relação e da ação educativa, o educador de infância terá de: 

 Relacionar-se com as crianças por forma a favorecer a necessária segurança 

afetiva e a promover a sua autonomia; 

 Promover o envolvimento da criança em atividades e em projetos da iniciativa 

desta, do grupo, do educador ou de iniciativa conjunta, desenvolvendo-os 

individualmente, em pequenos grupos e no grande grupo, no âmbito da escola 

e da comunidade; 

 Fomentar a cooperação entre as crianças, garantindo que todas se sintam 

valorizadas e integradas no grupo; 

 Envolver as famílias e a comunidade nos projetos a desenvolver; 

 Apoiar e fomentar o desenvolvimento afetivo, emocional e social de cada 

criança e do grupo; 

 Estimular a curiosidade da criança pelo que a rodeia, promovendo a sua 

capacidade de identificação e resolução de problemas; 

 Fomentar nas crianças capacidades de realização de tarefas e disposições para 

aprender; 

 Promover o desenvolvimento pessoal, social e cívico numa perspetiva de 

educação para a cidadania 

Na educação pré-escolar, o educador de infância mobiliza o conhecimento e as 

competências necessárias ao desenvolvimento de um currículo integrado, no âmbito 

da expressão e da comunicação e do conhecimento do mundo. 

No âmbito da expressão e da comunicação, o educador de infância deverá: 
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 Organizar um ambiente de estimulação comunicativa, proporcionando a cada 

criança oportunidades específicas de interação com os adultos e com as outras 

crianças; 

 Promover o desenvolvimento da linguagem oral de todas as crianças, 

atendendo, de modo particular, às que pertencem a grupos social e 

linguisticamente minoritários ou desfavorecidos; 

 Favorecer o aparecimento de comportamentos emergentes de leitura e escrita, 

através de atividades de exploração de materiais escritos; 

 Promover, de forma integrada, diferentes tipos de expressão (plástica, musical, 

dramática e motora) inserindo-os nas várias experiências de aprendizagem 

curricular; 

 Desenvolver a expressão plástica utilizando linguagens múltiplas, 

bidimensionais e tridimensionais, enquanto meios de relação, de informação, 

de fruição estética e de compreensão do mundo; 

 Desenvolver atividades que permitam à criança produzir sons e ritmos com o 

corpo, a voz e instrumentos musicais ou outros e possibilita o desenvolvimento 

das capacidades de escuta, de análise e de apreciação musical; 

 Organizar atividades e projetos que, nos domínios do jogo simbólico e do jogo 

dramático, permitam a expressão e o desenvolvimento motor, de forma a 

desenvolver a capacidade narrativa e a comunicação verbal e não-verbal; 

 Promover o recurso a diversas formas de expressão dramática, explorando as 

possibilidades técnicas de cada uma destas; 

 Organizar jogos, com regras progressivamente mais complexas, 

proporcionando o controlo motor na atividade lúdica, bem como a socialização 

pelo cumprimento das regras; 

 Promover o desenvolvimento da motricidade global das crianças, tendo em 

conta diferentes formas de locomoção e possibilidades do corpo, da orientação 
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no espaço, bem como da motricidade fina e ampla, permitindo à criança 

aprender a manipular objetos. 

Ao nível do conhecimento do mundo, o educador de infância deve: 

 Promover atividades exploratórias de observação e descrição de atributos dos 

materiais, das pessoas e dos acontecimentos; 

 Incentivar a observação, a exploração e a descrição de relações entre objetos, 

pessoas e acontecimentos, com recurso à representação corporal, oral e 

gráfica; 

 Criar oportunidades para a exploração das quantidades, com recurso à 

comparação e estimativa e à utilização de sistemas convencionais e de 

processos não convencionais de numeração e medida; 

 Estimular, nas crianças, a curiosidade e a capacidade de identificar 

características das vertentes natural e social da realidade envolvente; 

 Promover a capacidade de organização temporal, espacial e lógica de 

observações, factos e acontecimentos; 

 Despertar o interesse pelas tradições da comunidade, organizando atividades 

adequadas para o efeito; 

 Proporcionar ocasiões de observação de fenómenos da natureza e de 

acontecimentos sociais que favoreçam o confronto de interpretações, a 

inserção da criança no seu contexto, o desenvolvimento de atitudes de rigor e 

de comportamentos de respeito pelo ambiente e pelas identidades culturais 

 Será com base neste perfil que a equipa pedagógica irá trabalhar para perseguir 

os objetivos a que se propõe, atendendo sempre à análise e à avaliação que faz do 

meio, do grupo e dos recursos de que dispõe. 

 

No que concerne às ajudantes de ação educativa as suas funções passam 

sobretudo pelo apoio prestado ao educador na orientação das atividades pedagógicas, 



Centro Social da Sé Catedral do Porto 
Pessoa Coletiva n.º 501.057.609 

Telefone +351222005338/Fax +351222081778 
Endereço Eletrónico: centroseporto@gmail.com 

Página Internet: www.centrosocial.se-porto.pt 
Rua Senhora das Verdades, s/ n.º 

4050-580 PORTO 

 
 

31 

 

assim como à prestação de cuidados de higiene às crianças. Assim sendo são os 

principais objetivos para as auxiliares: 

 Participar nas atividades socioeducativas;  

 Preparar materiais e espaços para o desenvolvimento de atividades educativas;  

 Proceder à preparação e execução das tarefas de rotina diária das crianças, 

apoiando-as nos cuidados de higiene, nas refeições, na vigilância do repouso 

sempre em cooperação com a educadora;  

 Auxiliar as crianças durante o repouso e na sala de atividades;  

 Assistir as crianças nos transportes, nos recreios, nos passeios e visitas de 

estudo;  

 Tomar iniciativas de jogos e propostas de entretenimento, na ausência do 

Educador. 

 Manter a disciplina e o bom ambiente;  

 Acolher as crianças em momentos complementares do horário do educador;  

 Manter as salas limpas e arrumadas;  

 Dispor e arrumar os catres; 

 Substituir o educador nas suas faltas e impedimentos; 

 Realizar outras tarefas no âmbito das suas competências sempre que as 

necessidades urgentes e o serviço o justifique;  

 Ser o elo de contacto entre a instituição e a família na ausência da educadora 

 

TRABALHO EM EQUIPA 

 

Num processo educativo que se quer produtivo e eficaz o trabalho em equipa 

apresenta-se como fator fundamental para o alcance de resultados satisfatórios. Deste 

modo, pretende-se que tanto educadores, como pessoal auxiliar, direção e restantes 

funcionários tenham a capacidade de trabalhar em conjunto com vista ao melhor 
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funcionamento da Instituição, ajustando as suas próprias necessidades e convicções 

para o bem geral.  

Temos a noção que ajustar as personalidades, os objetivos pessoais e 

profissionais de cada um, não é uma tarefa fácil, principalmente no local onde os 

colaboradores estão há muitos anos, com atitudes muito programadas, hábitos já 

muito enraizados, onde a resistência à mudança por vezes se constitui como o 

principal, ou até mesmo, o único obstáculo. No entanto, não deverão ser estes fatores 

impedimento para tentarmos melhorar a organização da nossa instituição, valorizando 

o trabalho em conjunto, incentivando a partilha de opiniões, aceitando novas ideias, 

compreendendo o medo que as mudanças por vezes pressupõem e motivando as 

pessoas para inovação.  

  

Objetivos para o trabalho em Creche 

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

higiene, saúde e segurança afetiva e física, através de um atendimento 

predominantemente personalizado; 

 Estimular o desenvolvimento global da criança, no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diversificadas; 

 Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens 

múltiplas, de estímulos diversos e da valorização de cada nova etapa do seu 

desenvolvimento; 

 Promover a curiosidade e a estimulação de todos os sentidos;  

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, numa perspetiva de 

educação integral, com base em pequenas experiências sociais e tendo a 

preocupação de fomentar uma educação para os valores; 
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 Colaborar de uma forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação 

ou deficiência, assegurando o seu encaminhamento adequado. 

 Colaborar com as famílias/encarregados de educação, numa partilha de 

cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo do crescimento da 

criança. 

 

Objetivos para o trabalho em  Jardim-de-infância 

 
 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática, numa perspetiva de educação para a 

cidadania; 

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

pluralidade de culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel 

como ser social; 

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o 

sucesso da aprendizagem; 

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

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diversificadas;  

 Desenvolver o respeito pela dignidade da Pessoa, contribuindo para o seu 

desenvolvimento moral, espiritual e cultural; 

 Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens 

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

de conhecimento e compreensão do mundo; 

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico, tendo como base a educação 

para os valores;  
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 Criar o sentido comunitário, de modo a que as crianças, famílias e os demais 

grupos da comunidade se tornem promotores da sua própria valorização. 
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Sub-tema para o ano letivo de 2017/2018  

 

“Crescer Saudável” 

 

O subtema escolhido para trabalhar no ano letivo 2017/2018 é “Crescer 

Saudável”. Escolhemos este tema, pois um dos problemas que observamos nesta 

população, principalmente nas crianças, é a prevalência de hábitos alimentares pouco 

saudáveis. 

A equipa entende ser necessário que desde muito cedo seja desenvolvido um 

estilo de vida individual para que os diversos aspetos se combinem e influenciem a 

saúde em todas as áreas, seja física, mental, espiritual ou social. 

Um estilo de vida saudável ajuda-nos a proteger de doenças e impede que 

doenças crónicas piorem. Um estilo de vida saudável inclui a saúde preventiva, boa 

nutrição e controle de peso. 

Em pleno século XXI, e apesar dos conhecimentos científicos entretanto 

adquiridos, a alimentação equilibrada e adequada às necessidades de cada indivíduo 

ainda é uma utopia a atingir por muitos milhões de seres humanos.  

Os erros alimentares são cada vez mais frequentes, como: 

 Elevado consumo de sal, responsável pela elevada prevalência de 

doenças cardio-circulatórias, cérebro-vasculares, hipertensão arterial, 

cancro do estômago. 

 Elevado consumo de gorduras, responsável por obesidade, dislipidemias 

e doenças cardio-vasculares. 

 Elevado consumo de açúcar e alimentos açucarados, responsável pelo 

desenvolvimento da diabetes, cárie dentária e obesidade. 
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 Elevado consumo de bebidas alcoólicas, responsável por problemas 

psicossociais e afetivos, cirrose hepática. 

 Reduzido consumo de alimentos ricos em fibra, responsáveis pela 

prevalência de doenças como a obstipação e alguns tipos de neoplasias. 

 Saltar refeições e não tomar o pequeno-almoço, responsável por 

hipoglicemias matinais, falta de atenção, diminuição do rendimento 

intelectual, perda de massa muscular. 

Num estilo de vida saudável é, sem dúvida, importante uma alimentação 

equilibrada, mas também, uma atividade física regular, uma vez que: 

 Elimina o excesso de gordura; 

 Otimiza a ação da insulina; 

 Melhora a pressão arterial; 

 Previne e ajuda o tratamento da diabetes tipo II; 

 Diminui o risco de enfarte; 

 Previne doenças nas artérias coronárias e melhora o funcionamento do 

coração; 

 Elimina emoções negativas como o aborrecimento e a frustração, já que 

gera endorfinas, as hormonas da “felicidade”; 

 Diminui o stress; 

 Aumenta a auto-estima e a auto-confiança; 

 Promove a digestão intestinal; 

 Favorece o sono; 

 Atraso o envelhecimento; 

 Melhora o rendimento escolar, entre outros. 

A situação em Portugal é preocupante e sabemos que as crianças aprendem e 

imitam os padrões dos pais. 
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Entendemos, portanto, que o papel da família na alimentação e na educação 

alimentar das crianças é fundamental. Mas para além da família, a creche e o jardim de 

infância assumem uma particular importância na medida em que podem oferecer um 

contexto de aprendizagem formal sobre esta e outras matérias, complementando o 

papel familiar. 

Desta forma, é nosso desafio consciencializar os pais e incutir nas crianças a 

importância e os cuidados a ter com os hábitos alimentares para uma vida saudável. 

A partir daqui podemos abordar outros assuntos como o desporto, a 

importância do sono, os medos na infância, o desenvolvimento infantil, a reciclagem e 

o meio ambiente, entre outros. 

Pretendemos, igualmente, promover o contacto mais direto com a população, 

com os serviços e instituições que nos possam ajudar nesta tarefa de incutir valores e 

conhecimentos às crianças, através de sessões de esclarecimento, demonstrações, 

visitas a museus e às próprias instituições. 

Assim, e sendo o projeto educativo um instrumento sempre em construção, 

podemos ir, em conjunto com as crianças, desbravando este caminho, para que todos 

possamos aprender e ganhar com esta aventura do conhecimento.  

 

Objetivos 

 
 Promover o conhecimento sobre o desafio de uma vida saudável; 

 Reconhecer a alimentação como um dos principais determinantes da saúde; 

 Relacionar a alimentação com a prevenção e desenvolvimento das principais 

doenças crónicas; 

 Favorecer o contacto com a população; 

 Incentivar a curiosidade e desejo de aprender; 

 Estimular a capacidade de responsabilização pelo que é de todos; 
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 Promover o gosto por uma alimentação saudável; 

 Promover o gosto pela prática de exercício físico; 

 Fomentar a capacidade de observação; 

 Promover o desenvolvimento da capacidade de expressão oral; 

 Incentivar a participação das crianças na escolha das atividades; 

 Incentivar a igualdade de oportunidades; 

 Contribuir para a mudança de mentalidades; 

 Estimular o respeito pela natureza; 

 Favorecer a celebração de tradições; 

 Incentivar a partilha de informações entre as diferentes instituições; 

 Desenvolver hábitos de intercâmbio entre salas; 

 Incentivar o gosto pela cultura. 

 

Avaliação 

 

A avaliação em educação é um elemento integrante e regulador da prática 

educativa, em cada nível de educação e ensino e implica princípios e procedimentos 

adequados às suas especificidades. 

O currículo em educação de infância é concebido e desenvolvido pelo 

educador, através da planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, 

bem como das atividades e projetos curriculares, com vista à construção de 

aprendizagens integradas. 

A avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, e é um processo 

contínuo que assenta nos seguintes princípios: 

 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios de gestão do 

currículo definidos nas orientações curriculares para a educação pré-escolar 
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 Utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo 

diversificados que lhe permitam evidenciar o desenvolvimento e as 

aprendizagens de cada criança, ao longo da frequência na educação pré-

escolar, tendo em conta as áreas de conteúdo preconizadas nas orientações 

curriculares para a educação pré-escolar; 

 Valorização dos progressos da criança. 

Planear e avaliar com as crianças constituem atividades educativas integradas no 

currículo da educação pré-escolar, que permitem ao educador de infância, por um 

lado, observar o progresso das aprendizagens das crianças e, por outro lado, adequar o 

processo educativo às necessidades da cada criança e do grupo. 

O educador de infância utiliza técnicas e instrumentos de observação e de registo 

diversificados que lhe permitam evidenciar o desenvolvimento e as aprendizagens de 

cada criança, ao longo da frequência na educação pré-escolar, tendo em conta as áreas 

de conteúdo preconizadas nas orientações curriculares para a educação pré-escolar. 

Os educadores de infância realizam as avaliações das crianças e procedem à 

passagem de informação aos encarregados de educação e aos professores do 1º ciclo 

do ensino básico, de modo a garantir o acompanhamento pedagógico das crianças no 

seu percurso escolar da educação pré-escolar para o ciclo seguinte. 

O processo individual que acompanha a criança ao longo de todo o percurso 

escolar, contem a informação global das aprendizagens significativas, realçando a sua 

evolução e os progressos realizados. 

  

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Constituem instrumentos de avaliação das crianças, utilizados pela equipa 

pedagógica, os seguintes documentos: 

 Ficha de avaliação diagnóstica; 

 Reflexão semanal; 
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 Plano Individual; 

Relativamente ao Projeto Educativo será realizado um relatório de avaliação 

anual, que terá de focar alguns elementos: 

 Adequação do projeto à realidade; 

 Empenhamento dos intervenientes; 

 Motivação das crianças; 

 Motivação das famílias/comunidade; 

 Participação dos parceiros; 

 Resultados obtidos. 
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