PROJETO
EDUCATIVO
Das Emoções e Afetos aos Valores

Triénio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Projeto Educativo 2017/2020

“É com o coração que vemos claramente;
o que é essencial é invisível aos nossos olhos.”

Antoine de Saint-Exupéry, O Principezinho
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Introdução

Um Projeto Educativo assume-se como um documento orientador que define e
sistematiza as metas e os objetivos que se pretendem atingir num determinado
contexto educativo, de modo a otimizar o papel da Instituição na educação das
crianças. Resulta de uma análise da realidade em que se insere e constitui um
referencial de ação que se consubstancia, de forma mais normativa, no Regulamento
Interno da instituição, no Plano Anual de Atividades e nos Projetos Curriculares de
Sala, desenvolvidos pelas Educadoras de Infância e dirigidos concretamente ao seu
grupo de crianças. Verifica-se, assim, uma coerência entre todos os documentos
orientadores da instituição.

Projeto Edutativo

Regulamento Interno

Projetos Curriculares de
Sala
Plano Anual de
Atividades
A implementação do Projeto Educativo processa-se através de um trabalho em
parceria, onde todos os elementos da Comunidade educativa (Direção Técnica e
Pedagógica, Educadoras de Infância, Técnicas de Educação e Encarregados de
Educação) assumem um compromisso de colaboração em prol do bem-estar e do
desenvolvimento harmonioso da criança.
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Por se tratar de um instrumento dinâmico, o Projeto Educativo do Centro de
Aprendizagem, funciona como uma estratégia que permite delinear todo o processo
de desenvolvimento e crescimento da criança, conduzindo à prestação de um serviço
de qualidade a todos os níveis.
Todo o trabalho desenvolvido na Instituição tem como objetivo primordial responder,
o mais individualmente possível, às necessidades das crianças, contribuindo para o
seu desenvolvimento global (cognitivo, emocional, motor e social), quer seja na
creche e berçário, como um espaço de prolongamento da família, na continuidade de
cuidados e estímulos e principalmente na manutenção de laços afetivos e sensoriais;
como no pré-escolar, tendo sempre presente que “a educação pré-escolar é a primeira
etapa da educação básica no processo de evolução ao longo da vida” (Lei Quadro da
Educação Pré-Escolar). Para que este processo ocorra de forma harmoniosa é
essencial o estabelecimento de um vínculo afetivo coeso e seguro com a criança e a
família, cujo papel se considera insubstituível.
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II-

Caracterização do contexto educativo
a. Enquadramento / meio

O concelho da Maia, do distrito do Porto, localiza-se na Região do Norte no Grande
Porto e faz parte da Área Metropolitana do Porto. É um concelho densamente
urbanizado, com forte implantação industrial.
Confina com os concelhos de Vila do Conde e Trofa a norte, Santo Tirso, Valongo e
Gondomar a este, Porto a sul e Matosinhos a oeste.
Com uma área de 83,2 km2, compreende 10 freguesias: Águas Santas, Castêlo da
Maia, Cidade da Maia, Folgosa, Milheirós, Moreira, Nogueira e Silva Escura,
Pedrouços, São Pedro Fins e Vila Nova da Telha.
Em termos demográficos, em 2011, o concelho registava 135 306 habitantes.
O concelho da Maia tem apresentado uma dinâmica de crescimento assinalável, para
a qual tem contribuído, além do empenho dos seus habitantes, as boas
acessibilidades, das quais se salienta a proximidade do aeroporto Francisco Sá
Carneiro. Estes fatores estão certamente na origem da forte industrialização do
concelho, que é um dos mais industrializados do distrito.
A agricultura desde há muito que vem usufruindo dos solos férteis, produzindo-se
batata, frutas, feijão, milho, produtos hortícolas, trigo e vinhos, muitas vezes de
forma tradicional, mas em muitos casos com técnicas e equipamentos modernos.
O concelho possui já um conjunto alargado de equipamentos de lazer que
potencializam o desenvolvimento do turismo. A tendência de crescimento do
comércio e serviços, nomeadamente com o aparecimento de grandes superfícies
comerciais, confirmam uma certa terciarização das freguesias do concelho da Maia.
Maia é considerada como um importante centro cultural na região sendo de realçar
variadas atividades ligadas ao teatro, à música, às artes plásticas e às tradições locais
como as manifestações etnográficas visíveis nas festas religiosas que se realizam ao
6

Projeto Educativo 2017/2020
longo do ano. Também o Jardim Zoológico é ponto de encontro para muitos
visitantes.
Anualmente, a cidade recebe no Fórum da Maia o Festival Internacional de Teatro
Cómico da Maia e a exposição mundial da World Press Photo.
Em 1998 foi fundado o Conservatório de Música da Maia, situado na freguesia de
Santa Maria de Avioso.
A freguesia de Vila Nova da Telha conta com 6,06km² de área e, de acordo com o
INE-Instituto Nacional de Estatística (2011), é habitada por 5.886 pessoas (4.35% dos
habitantes no concelho), das quais, 14.48% têm mais de 65 anos e 16.28% são
crianças ou adolescentes.
Ainda em termos demográficos, constata-se que das 2.094 famílias residentes na
freguesia de Vila Nova da Telha, 14.33% são compostas por uma única pessoa, e que
o peso dos agregados domésticos com quatro ou mais indivíduos é de 6.78%.
Local com algum povoamento na época romana, tendo, após a Reconquista Cristã,
sido reorganizada e aparecendo em 1258 com a designação de Vila Nova. Conta a
história que nesta freguesia eram produzidas telhas de barro em grandes quantidades.
O quartel de Santo Ovídio em Vila Nova de Gaia, e o Mosteiro de Leça de Balio
foram alguns dos monumentos em que foram usadas telhas fabricadas nesta freguesia. Em 1678 o Bispo do Porto, Dom João de Sousa, designou nas Constituições que
Villa Nova passasse a chamar-se Villa Nova da Telha.
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b. Caracterização da unidade educativa

O Centro de Aprendizagem, Desenvolvimento e Educação, Anikó, Lda, também
designado por Tintin, é uma empresa dedicada à educação pré-escolar e apoio escolar.
Possui uma capacidade para 56 crianças, desde a creche/berçário (4 meses - 3 anos),
ao Jardim-de-infância (3 – 6 anos) e sala de estudo (6-12 anos).
Iniciou a sua atividade em 1998 e situa-se na freguesia de Vila Nova da Telha do
concelho da Maia.
Para além das funções principais de guarda, tratamento e alimentação, o Centro de
Aprendizagem possui uma série de atividades extra-escolares como o Inglês, Dança,
Natação e Capoeira, assim como uma Sala de Estudo de complemento ao Ensino do
1º ciclo. Estas atividades desenrolam-se dentro das instalações do Centro de
Aprendizagem à exceção da Natação, que é lecionada em local externo, para onde as
crianças são deslocadas em transporte próprio.
O colégio está implantado numa moradia adaptada de 3 frentes, com uma área coberta de +/- 230m2 e descoberta (recreios) de 250m2. Foi planificada a sua adaptação
pelo Arquitecto José Tavares que valoriza e enfatiza a luminosidade natural, a cor e a
natureza tendo sido mantidas algumas árvores que nos períodos de grande calor proporcionam uma frescura benéfica aos seus alunos.
O edifício é constituído por dois pisos, compreendendo várias áreas de atividade,
abaixo designadas, com os respetivos arranjos exteriores, os quais se dividem da
seguinte forma:

Piso 0
Hall de entrada e escritório de Administração (área bruta aproximada: 15 m2);
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Segundo Hall de Distribuição dando acesso a um WC para funcionários, cozinha,
dispensa, sala de Jardim de Infância e ainda piso superior (área bruta aproximada: 58
m2);
Zona Anexa – compreendendo um Polivalente, um WC e uma Sala de Estudo (área
bruta aproximada: 88 m2);
A zona anexa tem a possibilidade de ser acedida pelo exterior ou pelo segundo Hall
de Distribuição.

Piso 1
Este piso é acessível pelas escadas interiores e contempla um Hall de Distribuição, 2
salas Creche e Berçário e um WC para alunos (área bruta aproximada: 76 m2).

Espaços exteriores
O exterior do colégio é murado em todo o seu perímetro e compreende dois espaços:
um deles com piso aborrachado e amortecedor de quedas e outro com zona
arborizada. Ambos dispõem de equipamento lúdico-didático.

O Tintin apresenta o alvará n.º10/2001 passado pelo Instituto de Solidariedade e
Segurança Social (que tutela a Creche e Berçário) e a Autorização Definitiva nº 128
emitida pelo Ministério da Educação (Jardim de Infância).

i. Berçário e Creche
Entende-se a Creche como um sistema permanente de comunicação e de relações, de
socialização e individualização, capaz de oferecer à criança condições ótimas que
propiciem o seu desenvolvimento integral. Um ambiente responsável pela proteção
da saúde física e mental das crianças, favorecendo, entre outras, a satisfação das
9
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necessidades emocionais básicas de afetividade, de atenção, de aceitação, de descoberta, de formação do eu em relação ao outro e de desenvolvimento da autoestima.
Os objetivos pedagógicos gerais que nos propomos a atingir são os seguintes:
a) Fomentar o desenvolvimento integral da criança, respeitando o ritmo individual de cada um, acionando capacidades afetivas e cognitivas;
b) Promover o desenvolvimento de competências ao nível do conhecimento, gestão e demonstração de emoções, afetos e valores;
c) Potenciar as capacidades de cooperação, autonomia e responsabilidade;
d) Promover a identidade pessoal e social das crianças;
e) Promover e incentivar a relação escola/família.

ii. Jardim de Infância

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.
(Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, Lei 5/97).

Os objetivos pedagógicos gerais que nos propomos a atingir são os seguintes:
a) Promover o desenvolvimento pessoal, emocional e social da criança com base
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em experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a
cidadania;
b) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas características
individuais,

incutindo

comportamentos

que

favoreçam

aprendizagens

significativas e diferenciadas;
c) Despertar a curiosidade, o pensamento crítico e a vontade de aprender;
d) Promover a conscientização da criança de si enquanto ser social e emocional e
proporcionar-lhe ferramentas para uma eficaz gestão emocional de si e dos
outros;
e) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde pessoal e coletiva;
f) Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança;
g) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e
promover a melhor orientação e encaminhamento da criança;
h) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer
relações de efetiva colaboração com a comunidade.
(adaptado a partir da Lei Quadro da Educação Pré-Escolar)

iii. Sala de Estudo
A sala de estudo de A a Z tem como função complementar o processo educativo e
formativo das crianças, visando o seu desenvolvimento integral e harmonioso aquando da sua entrada no primeiro ciclo do ensino básico. Pretende-se com a sala de estudo dar continuidade ao trabalho realizado ao nível do pré-escolar apoiando esta nova
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fase do percurso escolar das crianças que é o ensino básico, mantendo assim o laço
afetivo criado anteriormente.
Os objetivos pedagógicos gerais a atingir são os seguintes:
a) Promover nas crianças o desenvolvimento a nível pessoal e social, através do
relacionamento com os pares e com o Mundo;
b) Favorecer o desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho autónomo ou
em grupo;
c) Criar mecanismos de apoio ao estudo e de gestão dos diferentes ritmos de
aprendizagens dos alunos;
d) Promover um papel ativo dos alunos na resolução dos seus problemas de
aprendizagem e no esclarecimento de dúvidas;
e) Promover o gosto e hábitos de leitura.
(elaborado com base nas Orientações Curriculares e Programas do 1º ciclo)
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c. Funcionamento Geral

O Centro de Aprendizagem está aberto de segunda a sexta-feira das 07:30h às 19:30h,
exceto em agosto cujo horário de funcionamento é 08:00h-19:00h.
Estará encerrado nos feriados nacionais; no dia 24 e 31 de dezembro ou no dia útil
imediatamente anterior a estas datas, no caso das mesmas coincidirem com o fim-desemana; no dia de Carnaval; no dia 24 de junho e em período do mês de agosto a
designar anualmente (habitualmente de 21 a 31 de agosto).
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d. Atividades curriculares e extra-curriculares

O desenvolvimento de um projeto transversal e multidisciplinar contempla a
integração de atividades de complemento curricular que abrangem todas as crianças
da sala.
Colocamos em prática, um modelo curricular integrado, global e flexível, que
respeita a individualidade, o ritmo de aprendizagem, desenvolvimento, interesses e
expetativas de cada criança.
O Centro de Aprendizagem disponibiliza a todas as crianças, de acordo com a sua
faixa etária, as seguintes atividades de complemento curricular:
Expressão psicomotora / Educação Física: Atividade obrigatória, que tem lugar uma
vez por semana e é destinada a todas as crianças da Creche e do Jardim de Infância.
Expressão / Educação Musical: Atividade obrigatória, que tem lugar uma vez por
semana para as crianças da Creche e do Jardim de Infância, e uma vez por mês para
as crianças do Berçário.
Iniciação ao Inglês: Atividade obrigatória, que tem lugar duas vezes por semana e é
destinada a todas as crianças do Pré-escolar / Jardim de Infância.
Horta Pedagógica e Prevenção Rodoviária: Atividades obrigatórias lecionadas
quinzenalmente alternadamente aos alunos de Pré-Escolar.
Informática: Atividade obrigatória dirigida aos alunos de Pré-Escolar, lecionada
semanalmente.
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O Centro de Aprendizagem disponibiliza, ainda, aos seus alunos a possibilidade de
frequentarem atividades extra-curriculares entre as quais: capoeira, inglês, natação,
taekwondo, zumba kids e dança.
A oferta de atividades extra-curriculares será atualizada em cada ano letivo assim
como o preçário das mesmas. Estas serão escolhidas pelos pais/encarregados de
educação de acordo com os interesses e motivações da criança, mas adequadas ao seu
desenvolvimento pessoal.
As atividades extra-curriculares poderão ser frequentadas por crianças a partir dos 3
anos de idade, salvo exceções colocadas à consideração dos respetivos professores e
da Direção que devidamente as analisarão.
A atividade de praia na época balnear é também uma atividade facultativa a realizar,
em princípio, no mês de julho, durante duas semanas.
Serão realizados passeios/visitas de estudo para as crianças do Jardim-de-Infância,
sempre enquadrados com o projeto curricular de sala.
Destacam-se ainda outras atividades/ datas festivas que se realizam na Instituição e
que pretendem promover a participação e envolvimento das famílias nomeadamente a
Festa de Natal e o Convívio de final de ano/ entrega de diplomas, que são organizadas
pela equipa técnica.
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III-

Missão, visão e valores

É nossa missão cooperar com as famílias e comunidade envolvente na educação e
formação de crianças e jovens no âmbito sócio-educativo. Pretendemos que a
instituição seja cada vez mais eficiente na execução desta missão afirmando-se como
uma instituição de referência no seio da nossa comunidade.
O nosso objetivo primordial é educar e formar crianças íntegras e felizes, estimulando
as suas potencialidades e respeitando e valorizando a sua individualidade enquanto
seres emocionais e sociais. Neste sentido, adotamos práticas educativas diversificadas
que respeitam e promovem o desenvolvimento biopsicossocial da criança e que
assentam na visão da criança enquanto promotora da sua própria aprendizagem.
Assim, os educadores devem observar, identificar e incentivar os seus conhecimentos,
interesses e motivações através de uma intervenção consciente, refletida e promotora
de autonomia, autoconfiança e autoestima das crianças.
É importante, neste projeto, identificar os princípios identificativos da comunidade a
que se destina e privilegiar uma educação globalizadora e integrante que potencie
valores como a felicidade, a solidariedade, a interajuda, a partilha, a autonomia, a
igualdade,o respeito pela diferença e responsabilidade.
Esta perspetiva de educação visa construir um projeto onde se valoriza a qualidade,
eficiência, eficácia, segurança, inovação e respeito por todos.
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IV-

Projeto Educativo
a. tema trienal e subtemas quadrimestrais

A equipa pedagógica da Instituição selecionou para o próximo triénio o tema “Entre
emoções, afetos e valores”, para o desenvolvimento de um trabalho comum e
transversal a todas as salas.
No que concerne à escolha da temática para este triénio, foi de extrema importância
a opinião recolhida dos encarregados de educação que, de entre as opções de temas a
abordar na instituição referidos na ficha de diagnóstico, selecionaram na sua grande
maioria a educação pela emoção.
Além disso, com as mudanças que se têm vindo a verificar no sistema familiar e na
sociedade hoje em dia (aumento do número de horas dedicadas ao trabalho, o ritmo
acelerado de vida, a existência de variados tipos de família, a menor disponibilidade
de tempo para o relacionamento com os filhos, o facto de os avós ainda serem ativos
profissionalmente, o uso de novas tecnologias por vezes sem o apoio de um adulto), a
escola assume cada vez mais um papel preponderante a nível educacional. É também
na escola que se estabelecem muitas relações interpessoais e daí ser um ponto fulcral
para uma educação pessoal e interpessoal, a nível cognitivo mas também relacional e
emocional.
Muitas problemáticas têm por base uma iliteracia emocional; pessoas e crianças
emocionalmente inteligentes conhecem-se a si, às suas emoções e são capazes de
17
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estabelecer relações empáticas com o outro, tornando-se assim mais felizes e bemsucedidas em termos pessoais, emocionais, sociais e profissionais.
A emoção é algo que parte do interior e que tende a ser exteriorizado, implicando
uma relação com o meio. As emoções ocorrem por interação com o meio circundante,
ou seja, através da socialização. Neste sentido, as emoções individuais são
influenciadas pelas pessoas que rodeiam o indivíduo e a qualidade de relações que
com elas se estabelece, mas também pela sociedade e cultura em que se cresce e
desenvolve (Alzina, 2000).
O estabelecimento de vínculos emocionais com os pais e outros cuidadores é a base
do desenvolvimento das relações sociais na criança (Hohmann & Weikart, 2007). Se
as primeiras socializações de um indivíduo são feitas no seio da família, a verdade é
que as mudanças sociais foram levando a que o papel e a influência familiar também
se fossem modificando. Deste modo, a escola foi tendo uma ênfase cada vez maior na
formação das crianças. Tanto Faria (2011) como Goleman (2003) fazem alusão às
mudanças sociais e familiares e suas repercussões no desenvolvimento infantil.
Faria (2011) afirma que atualmente a educação e a socialização são partilhadas pela
escola e pela família.
As crianças de hoje estão a perder as habilidades sócio-emocionais mais importantes,
como por exemplo saber colocar-se no lugar do Outro, saber pensar, expor as ideias,
aprender a arte de agradecer, a partilhar, a valorizar a empatia, a ser generoso…
Precisamos de educar para a empatia, precisamos de ensinar as crianças a valorizar e
18
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saber identificar as emoções, o sentir.
Assim, aliar o desenvolvimento de competências cognitivas e emocionais é a melhor
forma de promover seres humanos mais íntegros, menos discriminatórios, que são
capazes de se compreender melhor a si e aos outros, estando aptos para estabelecer
relações mais positivas.
Precisamos ensinar as crianças a arte de educar o coração.
Precisamos promover a autonomia, o saber lidar com a frustração, o saber entender as
emoções e acima de tudo o saber ouvir o coração. Temos o dever de sermos honestos
com as crianças, coerentes entre o que dizemos e os atos que praticamos, para que
elas se revejam em nós, adultos.
É urgente aprendermos/ensinarmos a partilhar afeto. É na forma como eu me sei dar,
que eu identifico o meu lugar no Mundo, neste Mundo que é a casa de todos nós!

Autores como Golse (2005) debruçaram-se sobre as teorias do desenvolvimento da
criança a nível afetivo e inteletual. Embora divergentes em nomenclatura e em
definições e orientações, há uma complementaridade nas diversas teorias.
É importante conhecer as fases críticas e os comportamentos caraterísticos do
desenvolvimento para melhor adaptar o ensino das emoções aos sujeitos em
particular. Chorar, por exemplo é uma das primeiras emoções que o ser humano
sente. Muitas crianças, choram quando estão tristes, quando têm fome, quando
querem alguma coisa, quando fazem uma birra. Esta emoção é, portanto, a mais
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disponível aos olhos da criança. Por isso é extremamente importante dar a conhecer
outros tipos de emoção e trabalhar com elas, de maneira a formar crianças sociáveis,
com empatia, livres para poder sentir e sobretudo saber sentir.
A educação emocional tem que ser desenvolvida desde tenra idade de forma a que a
criança desenvolva competências sociais e emocionais.
Alzina (2000) considera que crianças muito pequenas são capazes de expressar
emoções mesmo antes de as saberem nomear, por exemplo, uma criança de oito
meses é capaz de descodificar as expressões faciais dos seus pais. Ao adquirir
linguagem verbal vão passar a dar nomes às emoções. Hohmann e Weikart (2007)
defendem que a partir do momento em que as crianças pequenas são capazes de dar
nome aos sentimentos e emoções, são também hábeis para começar a reconhecer
emoções e sentimentos próprios e alheios. Hohmann e Weikart (2007) defendem que
crianças com três anos já são capazes de compreender as necessidades, os
sentimentos e os interesses dos outros. Através da observação e de brincadeiras, do
tipo faz-de-conta, podem aprender e treinar competências sociais. Para Alzina (2000)
esse reconhecimento ocorre a partir dos quatro anos de idade quando as crianças vão
reconhecer e identificar emoções através dos contos infantis, sendo capazes de
generalizar essas emoções para situações semelhantes. Para Hohmann e Weikart
(2007), embora as crianças em idade pré-escolar tenham preponderância sobre o seu
próprio mundo e os seus sentimentos e emoções, são capazes de diferenciar entre
relações positivas e negativas escolhendo as que lhe são mais aprazíveis e tendo em
20
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conta os sentimentos dos outros. Quando os ambientes relacionais são mais coesos
tendem a ter uma representação de si e dos outros mais reforçada, o que se vai refletir
no seu comportamento noutros contextos.
Os adultos devem proporcionar relações de apoio, afetividade e autenticidade, as
quais vão ser modeladas pela criança e são uma influência para querer continuar a
estabelecer este tipo de relações positivas no decurso da sua vida.
Trabalhando com o conceito de inteligências múltiplas, Goleman tem enfatizado a
importância das emoções para o bom desempenho profissional das pessoas e como
um elemento fundamental para o sucesso interpessoal e social.
É preciso que as nossas crianças aprendam a desenvolver a sua “inteligência
emocional”. Um dos aspectos fundamentais para que iniciemos uma educação
emocional com as nossas crianças é elevarmos a sua autoestima, para que o seu “eu”
lhe possa dar uma autoimagem positiva.
Hoje em dia sabemos que, desde pequenas, as crianças são capazes de sentir todas as
emoções de um adulto, só que ainda não sabem como percebê-las, rotulá-las,
compreendê-las, nem regulá-las. Tudo isto precisa de ser aprendido.
Reações emocionais inteligentes precisam de ser aprendidas com o auxílio de outros
e pela prática e exercício continuados, não somente por preceito e instrução verbal.
As crianças precisam de modelos, exemplos e de intervenções pedagógicas para
aprenderem a lidar com suas próprias emoções. Como educadores, devemos estar
atentos às situações que favorecem esta aprendizagem.
21

Projeto Educativo 2017/2020
O conhecimento das emoções também pode auxiliar o Educador relativamente às
crianças, proporcionando-lhe uma maior perceção sobre a personalidade de cada uma
e, naturalmente, qual a melhor maneira de interagir com elas, “(...) pois é
compreendendo o que se está a sentir e o que os outros estão a sentir que se pode
gerir os relacionamentos” (Franco, 2009).

A educação emocional, afetiva e dos valores é um desafio da escola no século XXI.

Este tema trienal será dividido em subtemas a abordar em cada quadrimestre do ano.
No ano letivo 2017/2018 serão abordados os seguintes: alegria/tristeza, depois
carinho/agressividade e por fim medo/coragem. Relativamente ao ano 2018/2019
trabalharemos os seguintes subtemas: bondade vs maldade no primeiro quadrimestre,
liberdade e respeito no segundo e vergonha e ciúme no terceiro quadrimestre do ano.
Por fim no ano 2019/2020 selecionamos os seguintes subtemas: partilha e
solidariedade para o primeiro quadrimestre, honestidade e gratidão para o segundo,
cidadania e regras sociais no último quadrimestre do ano.
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 e o
envolvimento de toda a comunidade educativa.
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Será anexado ao Projeto Educativo em cada ano letivo o respetivo Plano Anual de
Atividades.

b. objetivos

Enquanto Unidade Educativa com um modelo de pedagogia estruturada, que sustenta
toda a nossa intervenção educativa, pretendemos que a construção deste Projeto
Educativo:
• potencie a descoberta e compreensão das diferentes emoções, afetos e valores
pertinentes para a criança;
• promova junto das crianças diferentes experiências e contextos educativos
relacionados com as emoções, afetos e valores, desenvolvendo atividades que
os valorizem;
• proporcione às crianças a tomada de consciência do seu significado;
• lhes permita expressar essas emoções, afetos e valores recorrendo a linguagens
múltiplas;
• promova a descoberta/ compreensão de si mesmo, dos outros e do mundo;
• promover um ambiente educativo onde a criança se sinta integrada, escutada e
valorizada, contribuindo assim para a sua autoestima e desejo de aprender;
• se concretize em função da realidade física e pedagógica da Instituição e
contemple a participação de todos os intervenientes da comundidade educativa
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num trabalho de co-responsabilização.

c. metodologia de divulgação, monitorização e avaliação

O Projeto Educativo será enviado por correio eletrónico para todos os intervenientes
e afixado em placard à entrada da Instituição para consulta. Estará ainda disponível
para download na cloud da Instituição.
Ao longo da implementação do Projeto haverá lugar a um processo de monitorização
que permitirá assegurar a sua aplicação de acordo com as metas traçadas e de forma a
proceder aos ajustamentos e adaptações necessárias.
De forma a avaliar qualitativamente a implementação do projeto, definiu-se que o
mesmo sofrerá uma avaliação aquando do seu término em 2020. Assim, sendo as
Educadoras de Infância serão responsáveis pela elaboração de um documento de
avaliação, dado a conhecer posteriormente à Direção Técnica para conhecimento e
aprovação, de forma a sistematizar entre outros os seguintes dados:
Com o fim do projeto, como classificam a sua implementação? Decorreu
dentro dos parâmetros considerados?
As metas definidas foram alcançadas?
As famílias / cuidadores das crianças foram envolvidas?
Todos os colaboradores, docentes e não docentes cooperaram de forma coesa e
em equipa?
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A Direção Técnica mostrou-se disponível para colaborar na realização das
atividades propostas?
O documento final será arquivado juntamente com o Projeto em causa.
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V-

Princípios pedagógicos

É orientação metodológica do nosso Projeto Educativo o recurso permanente a
estratégias diversificadas, criteriosamente conjugadas em cada situação de ensinoaprendizagem, de acordo com as metas e objetivos definidos e as características, quer
do grupo quer de cada aluno.
A metodologia a adotar incorporará sempre a preocupação de um ensino
individualizado na sala de aula. Compete ao educador diferenciar objetivos,
estratégias e técnicas, atividades e materiais adequados, de modo a que:
• As estratégias e métodos decorram das metas e competências gerais e específicas
que norteiam toda a nossa ação educativa.
• Todos os alunos alcancem o sucesso e realizem plenamente as suas potencialidades,
respeitando-se os seus diferentes ritmos, capacidades e estilos de aprendizagem.
• Sejam múltiplas as estratégias e métodos de ensino utilizados, uma vez que cada um
possui características, virtualidades, aplicabilidade e limites próprios.
• As aprendizagens dos alunos (quer se trate de conhecimentos, capacidades /
competências ou atitudes) diferem significativamente consoante as estratégias e
métodos utilizados.
• A adoção de estratégias e métodos variados facilita melhor qualquer aprendizagem,
visto ser mais motivadora e interessante.
Tendo o Corpo Docente formação académica específica e diferenciada contribui com
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curriculum, metodologias e formas de observação e avaliação diversas, mas com
denominadores comuns para o enriquecimento da qualidade do serviço prestado às
crianças e suas famílias.
Sendo que a qualidade está, a nosso ver, relacionada com as características dos
educadores, dos programas, das políticas educativas, das pedagogias seguidas, o
presente Projeto Educativo conjuga os seguintes Currículos de Orientação
Pedagógica:
a) - Modelo High/Scope
A aprendizagem ativa das crianças surge como a ferramenta essencial deste currículo,
pois desde a nascença que os bebés aprendem ativamente. É então, através da
aprendizagem ativa, que surge um leque de referências essenciais do High/Scope,
como nos apresentam Post e Hohmann, tais como: a observação da criança, interação
adulto-criança, horários e rotinas, ambiente físico, apresentadas, no que os autores
chamam de “Roda da Aprendizagem”.
A interação adulto-criança envolve relações de confiança, estratégias de apoio,
encorajamento e abordagem de resolução de problemas reais, para que as crianças
possam “ (...) desvendar os mistérios com que se deparam no seu mundo social e
físico.” como apresentam Post e Hohmann. Para o educador estabelecer uma relação
de confiança com a criança, o modelo pedagógico High-Scope sugere as seguintes
estratégias: “estabelecer orientações que promovam a continuidade dos cuidados;
criar um clima de confiança com as crianças; estabelecer uma relação cooperante
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com as crianças; apoiar as intenções das crianças” (Post & Hohmann, 2007).
Post e Hohmann apresentam através da observação infantil, as experiências chave
High/Scope, organizadas em “ (...) nove domínios abrangentes da aprendizagem (...)
”: sentido de si próprio, relações sociais, representação criativa, movimento e música,
comunicação e linguagem, explorar objetos, conceitos de quantidade e de número,
compreensão do espaço e compreensão do tempo

b) Pedagogia de Projeto
Parte de motivações concretas, associadas à realidade social e pressupõe um plano de
ação construído pelas crianças com a educadora, que o coordena. Assenta num plano
flexível e aberto, tendo como objetivos fundamentais o desenvolvimento da
sensibilidade, da imaginação criadora, da autonomia e socialização da criança. As
crianças adquirem saberes, competências, descobrem as suas potencialidades, o seu
valor pessoal. Aprendem a prever, a pesquisar, a refletir. Aprendem a gostar de
aprender.

c) Movimento da Escola Moderna – MEM
A pedagogia Freinet (1973), da qual deriva o Movimento da Escola Moderna, centrase na criança, na vida e no trabalho como motor da ação educativa e baseia-se
nalguns princípios básicos:
d) - A cooperação: como forma de construção social das aprendizagens, do
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conhecimento e da decisão sobre as tarefas e das circunstâncias do
grupo/classe;
e) - A responsabilidade: como forma de comprometimento individual e social
f) -A expressão livre: como forma de comunicação e de integração dos
conhecimentos
g) - A documentação: como forma de transmissão e partilha das informações e das
aprendizagens
h) - A afetividade: como forma de ligação entre as crianças; entre as crianças e
adultos e entre as crianças e as aprendizagens.
Baseado nos trabalhos de Freinet e Vygotsky, o Movimento da Escola Moderna
assenta numa estrutura de cooperação educativa e de participação democrática direta,
em que as atitudes, valores, competências sociais e éticas que a democracia integra,
se constroem quando alunos e professores experienciam em conjunto e desenvolvem
a própria democracia na escola. As crianças organizam-se em função dos interesses,
trabalhando individualmente ou em grupo. O educador promove a livre expressão
individual, dentro de um espírito de entreajuda e cooperação.
Neste sentido, a aprendizagem realiza-se através de interações socioculturais
estabelecidas entre o indivíduo em desenvolvimento e os pares, ou entre este e os
adultos, impulsionando desta forma o seu desenvolvimento integral. Assim é
atribuído um papel preponderante ao grupo que funciona como um agente provocador
do desenvolvimento intelectual, moral e cívico com uma forte ligação ao quotidiano.
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Esta ligação vai dar um maior significado às aprendizagens, uma vez que as mesmas
são feitas através de desafios baseados em problemáticas do grupo e da comunidade
(Folque,1999).

d) Modelo Reggio Emília
O Modelo Curricular Reggio Emilia, também dá o seu contributo, na medida em que
se desenvolve em torno da construção da imagem de criança como aprendiz ativo,
competente, e que está em constante construção do seu conhecimento e identidade,
uma vez que esta, constrói e testa teorias acerca de si próprio e do mundo que a
rodeia.
A participação da família no trabalho desenvolvido na escola é incentivado e
valorizado por este modelo pedagógico que considera educadores e família
fundamentais na educação da criança, pelo que deve existir uma ligação entre ambas
(Craveiro, 2007). “Algumas escolas Reggio Emilia organizam os grupos por idades
mistas o que favorece uma certa similaridade com o modelo familiar”(Katz, 1999 in
Edwards, Gandini e Forman, 1999 cit. por Craveiro, 2007).
Este é, portanto, um modelo em que se procuram promover as relações, as interações
e as comunicações entre crianças, professores/educadores, pais e comunidade em
geral, que têm a convicção de que todo o conhecimento surge através de uma
construção pessoal e social. Para isso, é necessário atender-se às cinco dimensões
pedagógicas que estão subjacentes a toda a organização deste Modelo, são elas: o
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espaço como terceiro educador; o tempo educacional; as interações educativas e a
pedagogia da escuta; o currículo contextualizado e o trabalho de projeto; a
documentação pedagógica como sustentação da planificação educacional e da
avaliação da criança. (Lino, 2007)
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VI-

Considerações finais

É importante salientar que educar é criar a responsabilidade e o respeito perante nós e
perante os outros; é criar uma consciência de deveres e direitos, sentimentos de
comunidade e partilha; é ensinar a olhar o mundo que nos rodeia, com olhos críticos,
para assumir as identidades e as diferenças, a pluralidade de pertenças e o sentido de
participação; é incentivar o diálogo e o relacionamento positivo com os outros; é em
suma uma preparação para a vida.
Assume assim pertinência o tema selecionado, pois uma vez que as emoções determinam a forma como nos vemos a nós própios, como encaramos as diferentes situações do dia-a-dia, o modo de ver a vida e como nos relacionamos com os outros, é
essencial que seja aplicado o domínio da inteligência emocional no processo de ensino/aprendizagem .
A Inteligência Emocional é uma das dimensões afetivas da inteligência e um requisito
essencial para se alcançar o sucesso e a autorrealização pessoal e profissional. Formase desde tenra idade e ao contrário da inteligência cognitiva, pode ser fortalecida e
reforçada ao longo da vida através da prática e do ensino.
Assim, é importante ajudar as nossas crianças a conhecerem-se a si próprias, a gerir
as suas emoções para se construírem interiormente e poderem crescer emocionalmente inteligentes, capazes de, conhecendo-se e conhecendo os outros, interagir de uma
forma empática e positiva, contribuindo para um mundo melhor e mais feliz.
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ANEXO: Plano anual de atividades, ano letivo 2017/2018
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