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1- INTRODUÇÃO 

  
Refletir, discorrer, falar sobre a família é ter a sensação de que, após vários 

itinerários da vida marcados por experiências muito diversas, é sempre possível voltar ao 

princípio. 

Qualquer um de nós, adulto e, por isso, protagonista ou testemunha de largos 

espaços de vida e história da sociedade, atingiu já um grau de capacidade suficiente para 

concluir sem grande esforço o que é a família e o que a família não deve ser. 

E, como pretendemos ser anunciadores da esperança, queremos situar-nos 

sobretudo naquilo que é o fundamento e a essência da família – o amor – para, 

independentemente de eventuais situações de contornos muito singulares, manifestar 

todo o empenho e compromisso de envolver as crianças pelo amor. 

E o amor, sendo sempre uma comunhão de pessoas, na família exprime aquilo que 

de mais profundo significa a mesma comunhão. Os filhos são o fruto da doação conjugal; 

e o desenvolvimento do projeto comum de vida dos pais assenta essencialmente no bem 

total dos filhos. 

Marido e mulher, permanecendo livres e com o direito de que lhes sejam 

reconhecidas condições para exercitar todas as suas capacidades, são, todavia, um só 

nesta edificação em que impera o amor, que, ou é doação plena e, por isso, exclusiva, ou 

não é amor. 

Esta união indestrutível transforma-se naturalmente em suporte de estabilidade no 

cumprimento do dever de educar. Na verdade, “ gerando no amor e por amor uma nova 

pessoa, que traz em si a vocação ao crescimento e ao desenvolvimento, os pais 

assumem por isso mesmo o dever de a ajudar eficazmente a viver uma vida plenamente 

humana” (F.C.36). 

Não pode, por outro lado, subsistir isoladamente: a família não é única e exclusiva 

comunidade educativa. Célula da sociedade, que é, ela tem de ter em vista a dimensão 

comunitária do Homem nos diversos aspetos da sua afirmação; daí a exigência de uma 
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obra mais ampla e articulada que seja o ponto da colaboração ordenada das diversas 

forças educativas. 

Sendo assim, não poderão as famílias e as instituições caminhar paralelamente e, 

muito menos, alheias ao papel de cada uma no que diz respeito à educação das crianças. 

Qualquer descuido ou desvio poderá afetar perigosamente o seu caráter e 

personalidade. 

Não basta, pois, a indicação das necessidades e hábitos dos filhos, quanto à 

higiene, alimentação e cuidados de saúde: considerá-los em toda a dimensão do seu ser 

deverá constituir objetivo comum de pais e educadores. 

O Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior, pelo estatuto que tem, é assim 

que encara a missão de educar e a confiança das famílias. E acredita, que através do 

relacionamento e entendimento recíprocos, mais poderão lucrar aqueles que são objecto 

de todas as nossas preocupações: as crianças. 

 

2- Enquadramento Legal 

O Projeto Educativo (P.E.) é o documento que consagra a orientação educativa da 

escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão para um 

horizonte de três anos, no qual se explicitam os princípios, os valores, as metas e as 

estratégias segundo as quais a escola se propõe a cumprir a sua função educativa (in 

Dec-Lei 115-A/98, artº 3º). 
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          3 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ONDE SE SITUA O JARDIM DE 

INFÂNCIA (PATRONATO DA OLIVEIRA) 

O Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior situa-se na rua de Santa 

Maria, freguesia de Oliveira do Castelo, na cidade de Guimarães. 

Se há cidade no país onde o passado se pode converter em fonte de riqueza, é 

sem dúvida, Guimarães. “Cidade Berço“ da nacionalidade, dotada de monumentos de 

alto valor histórico e de edifícios de reconhecida importância arquitetónica. De facto, 

poucas cidades poderão orgulhar-se de possuir roteiro histórico, paisagístico e cultural 

como o que é possível encontrar em Guimarães. Contudo Guimarães não é apenas 

história, paisagem e cultura, é também termalismo, folclore, gastronomia, tradições 

populares, artesanato e todo um mundo de atrações que fazem hoje as delícias de 

qualquer turista. 

O Jardim de Infância está perfeitamente enquadrado na parte histórica da cidade 

de Guimarães, cujos edifícios estão a ser restaurados seguindo o traço original. As suas 

pequenas e estreitas ruas, ruelas e praças dão-lhe um aspeto medieval, o que lhe 

confere um encanto muito peculiar e talvez único. 

Guimarães é visitada por milhares de turistas ao longo do ano e a freguesia de 

Oliveira do Castelo é uma das zonas mais preferidas, com a Igreja de Nossa Senhora 

da Oliveira, o Museu Alberto Sampaio, a Biblioteca Municipal Raul Brandão; para além 

de inúmeras e bonitas varandas floridas e esplanadas onde se pode tomar um café 

repousando do passeio turístico. 
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4- CONCELHO DE GUIMARÂES 

           Guimarães é uma cidade portuguesa situada no Distrito de Braga, região Norte 

e sub-região do Ave (uma das sub-regiões mais industrializadas do país), com uma 

população de 52 181 habitantes, repartidos por uma malha urbana de 23,5 km², em 20 

freguesias e com uma densidade populacional de 2 223,9 hab / km². 

          É sede de um município com 241,05 km² de área e 158 018 habitantes 

(2011) (em queda se comparada com a população estimada de 162 592 habitantes em 

2009 e aos Censos de 2001), subdividido em 69 freguesias, sendo que a maioria da 

população reside na cidade e na sua zona periférica. O município é limitado a norte pelo 

município de Póvoa de Lanhoso, a leste por Fafe, a sul por Felgueiras, Vizela e Santo 

Tirso, a oeste por Vila Nova de Famalicão e a noroeste por Braga. 

 

             Guimarães é sede de um concelho onde predomina uma vasta área de 

grande fertilidade agrícola. 

          Na região de Guimarães destaca-se o setor da indústria, que absorve 74% da 

sua população ativa, sendo conhecido como um dos grandes centros têxteis do país. 

Para além da indústria têxtil, está ainda implantada nesta região a indústria de 

cutelarias, bem como o calçado e a indústria de plásticos. 
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Em termos de população a camada jovem está em força no gráfico demográfico,                     

um dos pólos da Universidade do Minho, desde 1987 está situado em Guimarães, 

tendo contribuído para que o concelho se tenha tornado mais jovem e dinâmico nesta 

última década. 

           A especificidade turística de Guimarães tem vindo a proporcionar um esquema 
de orientação hoteleira centrada no turismo  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“GUIMARÃES “ BERÇO DA NAÇÃO” 

             A cidade de Guimarães é tradicionalmente considerada "berço da 

nacionalidade portuguesa", ou "Cidade Berço", devido ao facto ter sido estabelecido 

o centro administrativo do Condado Portucalense por D. Henrique e por seu filho D. 

Afonso Henriques poder ter nascido nesta cidade e fundamentalmente pela 

importância histórica que a Batalha de São Mamede, travou na periferia da cidade 

em 24 de Junho de 1128, teve para a formação da nacionalidade. 

          É, sem dúvida uma cidade histórica, com um papel crucial na formação de 

Portugal, e que conta já com mais de um milénio desde a sua formação, altura em 

que era designada como Vimaranes. Podendo este topónimo ter tido origem em 

Vímara Peres, nos meados do século IX, quando fez deste local o seu principal 

centro governativo do condado Portucalense que tinha conquistado para o Reino 

de Galiza e onde veio a falecer. 

         Guimarães é uma das mais importantes cidades históricas do país, sendo o 

seu centro histórico considerado Património Cultural da Humanidade, tornando-a 

definitivamente um dos maiores centros turísticos da região. As suas ruas e 

monumentos respiram história e encantam quem a visita. 

         A Guimarães atual soube conciliar, da melhor forma, a história e consequente 

manutenção do património com o dinamismo e empreendorismo que caraterizam as 

cidades modernas, que se manifestou na nomeação para Capital Europeia da 

Cultura em 2012, fatores que levaram Guimarães a ser eleita pelo New York Times 

como um dos 41 locais a visitar em 2012 e a considerá-la um dos emergentes pontos 

culturais da Península Ibérica. 

         Os "Vimaranenses" são orgulhosamente tratados por "Conquistadores", fruto 

dessa herança histórica de conquista iniciada precisamente em Guimarães 
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CARATERISTICAS DO JARDIM DE INFÂNCIA E CENTRO ATIVIDADES 
DE TEMPOS LIVRES (CATL) 

O Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior situa-se na rua de 

Santa Maria, freguesia de Oliveira do Castelo, na cidade de Guimarães. 

O Centro Pastoral D. António Bento Martins Júnior, mais conhecido por 

Patronato da Oliveira está enquadrado na parte histórica de Guimarães. É um edifício 

feito de raiz e iniciou as suas atividades pedagógicas no dia 02 /09 / 2004 é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS)  

Instalações: 

• Quatro salas de atividades, (sala dos 3, 4, e 5 anos) 
• Uma sala de CATL  
•  Uma sala de informática 
• Uma sala de receção  
• Um auditório 
• Serviços administrativos 
• Três WC para as crianças  
• Um WC para adultos 
• Um WC para crianças com NEE 
• Um refeitório 
• Uma cozinha 
• Um parque exterior.  
• Um campo de futebol 

Equipa educativa 

• Três educadoras de infância 
• Uma educadora social 
• Serviços administrativos 
• Três ajudantes de ação educativa 
• Uma cozinheira 
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• Uma ajudante de serviços gerais. 

O trabalho em equipa responde às necessidades de aprendizagem contínua e 

de profissionalização do adulto. Possibilita o intercâmbio e a comparação entre todos e, 

simultaneamente, é base da construção de um objetivo comum: dar coerência e 

unidade ao próprio projeto educativo, em favor de todas as crianças. 

6- PROJETO EDUCATIVO 

“Nós e as famílias /construindo saberes” 
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         No processo educativo da criança tanto a escola quanto a família possuem 

obrigações importantes a cumprir. A escola como instituição educativa possui 

especificidades, que inclui a missão de ensinar, direcionar e mediar o aluno ao 

conhecimento. A família por outro lado tem o dever de promover a educação moral da 

criança e ajudá-la na formação de seu caráter 

        Reconhecer a importância da relação escola família; conhecer os benefícios 

proporcionados pela parceria escola e família; entender como se desenvolve esta 

cooperação; aprender estratégias para o desenvolvimento de parcerias com os pais;               

     A maior parte dos pais querem que os seus filhos cresçam felizes, otimistas, 

confiantes e com capacidades para enfrentar, de forma bem sucedida, os desafios da 

vida. É certo que uma proporção da nossa personalidade é genética e outra advém do 

ambiente e da forma como somos cuidados e educados. Independente da proporção 

exata, que se desconhece, estas evidências sugerem que os primeiros anos de vida 

são cruciais para a formação de uma criança. 

         A casa é o sítio seguro e a família é o lugar onde, em primeira mão, somos 

amados e apreciados pelo que somos. É neste ambiente que os pais devem assumir 

uma responsabilidade, uma atitude e uma ação positiva, no acompanhamento do 

processo de educação dos seus filhos: conversando e comunicando, ligando-se a eles, 

colocando limites, sendo claros sobre o que espera que, em cada situação, possam 

fazer, ensinando-lhes o certo e o errado e incentivando-os e guiando-os na descoberta 

do mundo. Esta é uma grande tarefa que sendo bem executada dará origem a crianças 

mais felizes. Acontece que os pais, por motivos da organização da sociedade atual, 

têm cedo de utilizar os recursos do jardim-de-infância. 

      Não nos compete a nós substituir os pais no processo de educação dos seus filhos 

ou para educar à parte. Estamos, aqui, para ajudar, para apoiar, para ouvir e comunicar 

e para fazer coisas em conjunto, num ambiente de portas abertas. A casa e a escola 

não podem ser dois mundos separados mas dois mundos que se conhecem e se 

cruzam. A isto chama-se “continuidade educativa”, não esquecendo que, sobretudo 

nestas idades, os pais são os primeiros educadores e têm uma importância decisiva na 

vida e no futuro dos seus filhos. 
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          Presentemente o interesse pela participação das famílias na escola é crescente, 

facto que se compreende uma vez que parece existir cada vez maior entendimento de 

que esta relação de reciprocidade é fundamental para o desenvolvimento da criança. 

        Se a família é a instituição onde a socialização tem inicio, a escola é onde a 

criança é inserida num processo de socialização que se desenrola ao longo da vida.  

       Daí que, a família nunca pode renunciar da sua função socializadora. A escola 

amplia esta interação social, diversificando e dando uma nova dimensão 

transformando-se assim num processo dinâmico que deve funcionar sempre numa 

convergência de esforços com a família. 

       É de todo importante para este projeto que haja um total envolvimento das 

famílias, a relação que os pais estabelecem com a escola e que esta estabelece com 

os pais é a dinâmica que pretendemos abordar: 

Envolvimento/Participação; pais/escola 

“Não restam dúvidas que os pais são os primeiros educadores da criança e que, ao 
longo da sua escolaridade, continuam a ser os principais responsáveis pela sua 
educação e bem-estar. Os professores são parceiros, devem unir esforços, partilhar 
objetivos e reconhecer a existência de um bem comum para os alunos”.  

Marques (2001) 

Para tal pretendemos usar três categorias, (Teixeira; 2003)  

• Pais informados; 
• Pais colaboradores; 
• Pais parceiros  

A primeira categoria: 
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• Pais informados, pais que têm conhecimento do que acontece na escola, mas 

não tem qualquer tipo de participação nas atividades da escola. 

A segunda categoria: 

• Pais colaboradores; pais que concedem apoio à escola, participam em 

atividades e podem mesmo dar sugestões para a resolução de problemas, 

todavia as decisões são tomadas pelos membros da direção. 

A terceira categoria; 

• Os pais parceiros; participam na resolução de problemas da escola, na tomada 

de decisão nas matérias que dizem respeito aos seus filhos e em questões de 

organização da escola.  

Podemos então colocar esta questão: 

 

Os pais devem ser os primeiros parceiros da escola …Porquê? 

• Ficam a conhecer o espaço 
• Ficam a conhecer os professores e ajudantes de ação educativa 
• Ficam a conhecer o funcionamento da escola 
• Ficam a conhecer o plano anual de atividades / projeto educativo 
• Ficam a conhecer o percurso escolar do filho 

Envolvimento dos pais na escola, o que os filhos têm a ganhar… 

• Maior auto-estima 
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• Maior facilidade no cumprimento de regras 
• Menos problemas comportamentais e de indisciplina 
• Melhores hábitos de “ trabalho” e de brincadeira 
• Maior capacidade de partilha 

Envolvimento dos pais na escola, o que os pais têm a ganhar… 

• Atitudes mais positivas face ao ambiente escolar 
• Conhecem melhor as dificuldades/ progressos do filho 
• Respostas mais adequadas aos problemas dos filhos 
• Maior troca de experiências com outras famílias 
• Desenvolvimento de competências parentais e maior auto-confiança 

O que a escola tem a ganhar com o benefício deste envolvimento 

parental… 

• Conhecer melhor o aluno 
• Compreender melhor as preocupações, necessidades relativamente ao aluno 
• Narrar menos problemas com os alunos 

Envolvimento Parental na Escola: Como? 

Existem formas distintas da família se envolver na escola… 

• Participando nas atividades desenvolvidas na escola 
• Promovendo atividades de aprendizagem em casa 
• Promovendo as condições básicas para a aprendizagem 
• Comunicando com a escola: ouvir e fazer-se ouvir 

Comunicar com a escola… 
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• Os pais devem estar informados acerca do regulamento interno, do projeto 

educativo da escola, do projeto curricular da turma, do plano anual de atividades 
• Os pais devem participar nas atividades da escola  
• Os pais devem partilhar as preocupações que considerem importantes junto do 

professor/educador 

Participar nas atividades desenvolvidas na escola… 

• É uma oportunidade para conhecer melhor como funciona o seu filho noutros 

contextos; os amigos/ do filho, os pais dos amigos, o espaço escolar. 
• Estar presente nos distintos acontecimentos da escola (dias comemorativos, 

festas, outros acontecimentos) 
• Estar disponível para contribuir com as suas aptidões e competências (ler 

histórias, falar sobre a profissão, …) 

Participar ativamente na tomada de decisões 

• Os pais devem ser envolvidos em ações concretas para a melhoria da escola 
• Os pais podem contribuir para o melhoramento da educação na escola 
• É importante que os pais participem no conselho pedagógico e noutros grupos 

que tenham por objetivo a representação dos pais na tomada de decisões 

acerca da escola 
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A Educação não pode ser delegada somente 
à Escola… 

ALUNO é transitório 

FILHO é para sempre 



7- FUNÇÕES RELATIVAS Á FAMÍLIA  

A família como grupo social concreto, é o ambiente inicial, onde a criança começa a 

socializar-se. É, também, o lugar onde o ser humano se encontra pela primeira vez 

com outros que o pretendem educar. Assim vamos dedicar-lhe a nossa atenção.  

A família desempenha algumas funções importantes na sociedade. A mais fundamental 

consiste na necessidade de assegurar às nossas crianças um ambiente adequado ao 

desenvolvimento das suas potencialidades. 

Funções económicas – para simplesmente sobreviver, a sociedade precisa 

organizar as atividades produtivas dos seus membros, bem como as de consumo, e 

regulamentar os direitos de cada um, quanto ao acesso a bens e serviços. O Lar é o 

principal tipo de organização de consumo e desempenha funções produtivas. Hoje 

deixou de ser a principal unidade de produção económica. 

Controlo social – a sociedade necessita de certa unidade e harmonia no 

comportamento dos seus membros. Para tal serve-se da família. 

a) Transmissão de costumes e da moral social dá-se em grande parte por 

meio de educação e da perpetuação dos padrões de comportamento no 

seio familiar; 

b) As sanções que a sociedade aplica, não só se dirigem ao infrator, mas 

simultaneamente à sua família; 

c) As normas prevalecentes no seio das famílias não são tão variáveis 

quanto se poderá supor; os valores sociais refletem-se em grande parte 

no dia a dia da família. 

 Educação  
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Transmissão de cultura – a família é um dos mais importantes meios 

pelos quais a sociedade transmite a sua cultura aos novos membros, que 

vêm ingressando nela. Cultura como sistema integrado de modos de 

pensar, sentir, saber e agir duma sociedade, e sua continuidade é um 

aspeto indispensável da perpetuação da própria sociedade. 

NÃO HÁ NADA TÃO FASCINANTE COMO OBSERVAR E PROMOVER O 
DESENVOLVIMENTO DE UMA CRIANÇA. ISSO DEVERIA SER SEMPRE 

UMA EXPERIÊNCCIA ENRIQUECEDORA, ESTIMULANTE E APRAZÍVEL.” 
ARNOLD GESELL 
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8-FUNDAMENTAÇÃO 

           Neste percurso, por três anos letivos, pretendemos que cada criança encontre 

desafios novos que lhe permitam ser cada vez mais capaz de conhecer o mundo, 

tornando-se assim, mais autónoma e confiante. Os pais, como personagens ativos 

deste processo são convidados a estar presentes e a partilharem todos os saberes e 

aprendizagens de uma forma positiva e contagiante. 

           Depois da família, o jardim de infância assume-se como principal agente de 

socialização e o educador, não pretendendo substituir os pais, mas num complemento 

da educação familiar, no desempenho do importante papel de cuidados, educação, 

desenvolvimento cognitivo, físico, e afetivo, que todas as crianças necessitam. 

 No inicio da educação pré escolar, o jardim de infância é um mundo 

desconhecido para a criança, onde ela se irá desenvolver como ser individual e 

estabelecer relações com os seus pares e demais agentes educativos: Educadora, 

ajudantes de ação educativa, um mundo onde ela irá “aprender a ser, a estar e a saber 

fazer”. É, portanto, uns dos principais objetivos do projeto educativo, a inserção da 

criança no meio em que se encontra, alargando-lhe os seus horizontes e 

possibilitando-lhe familiarizar-se com o meio social e natural em que vive. A criança tem 

de se adaptar à sua estrutura e ao grupo onde se vai inserir, embora nem sempre seja 

fácil, dado que ela foi “arrancada” ao seu pequeno mundo onde ela se habituou a ser o 

principal sujeito das atenções de toda a família. Agora ela sente-se só, uma 

desconhecida entre desconhecidos, daí que devam haver nesta primeira fase uma 

grande compreensão e estímulo por parte do educador, para que ela não rejeite esta 

nova etapa da sua vida. 

 É no jardim de infância que a criança vai aprender a estar na companhia dos 

seus iguais e a exteriorizar a sua individualidade através de elementos didáticos à sua 

disposição (materiais, ferramentas e objetos adaptados ás crianças). Desenvolve assim 

habilidades e interesses, de acordo com o seu nível etário, satisfaz a necessidade de 

se exprimir por si própria, de encontrar soluções construtivas, manipulando brinquedos 

variados e diferentes, contando ou ouvindo histórias, em suma, vivendo num pequeno 

mundo diferente e estimulante, mas a que ela terá que, lentamente se ajustar. 

!  17



 No jardim de infância a criança vive sempre em grupo. Cada grupo é livre de 

brincar como quer, ainda que sob discreta supervisão da educadora e estimulado por 

ela. Nestas brincadeiras a criança manifesta as caraterísticas da sua personalidade, 

exterioriza nelas os problemas do mundo adulto e desenvolve os seus pensamentos, 

sentimentos, fantasias e medos em relação a esse mesmo mundo. Contrariamente aos 

que muitos pensam, o jardim de infância não é um lugar onde se guardam crianças, 

mas uma instituição de caráter educativo, é o primeiro patamar do sistema educativo.  

Nele devem ser aproveitadas ao máximo as possibilidades de desenvolvimento da 

criança, rentabilizando-as através da ação educativa e dotá-las de competências, 

destrezas, hábitos e atitudes que facilitem a posterior adaptação à escola primária. 

 Podemos concluir que o jardim de infância assume uma grande importância para 

a descoberta da identidade da criança e facilita a sua aprendizagem de vivências 

segundo regras de grupo, incluindo aspetos de cooperação e competição, e promoção 

de atitudes não estereotipadas, dependentes contudo do sexo, raça, estatuto social. É 

pois tarefa dos agentes educativos facilitar o acesso ao conhecimento das 

potencialidades e limites, ajudando a criança a construir uma imagem positiva de si 

mesma, criando nela “auto estima” tão importante no desenvolvimento integral 

posterior.    

Para o desenvolvimento da Equipa Educativa: 

• Educar para o pluralismo, tentando demonstrar a diversidade humana e social; 

• Desenvolver uma postura exemplar de conduta e de atitudes; 

• Respeitar as diferentes formas de conhecer e apreender; 

• Valorizar a capacidade de partilha e de busca de conhecimento no exemplo de 
outros; 

Para o desenvolvimento das Famílias: 
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• Fomentar experiências de parentalidade positiva; 

• Desenvolver atitudes de participação ativa nas aprendizagens e 
desenvolvimento de projetos dos filhos e da escola; 

• Respeitar direitos e deveres da criança, da escola e da família. 

9- METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS 

          A equipa educativa contextualiza a sua prática pedagógica numa perspetiva 

construtivista, em que a criança se desenvolve através das interações que realiza com 

o meio/contexto (Piaget). A criança é potenciadora do seu conhecimento agindo no 

meio em que vive, desta forma, o contexto onde a criança se desenvolve é um factor 

muito importante para o seu desenvolvimento. 

METODOLOGIA 

         A metodologia utilizada no nosso contexto educativo é a metodologia de Projeto, 

tendo sempre como visão principal a criança potenciadora do seu conhecimento 

motivando-a para aprender e investigar sempre mais. 

         Recorrendo à Metodologia de Projeto procuramos ser companheiros 

experimentados das crianças. Vamos acompanhando todo o Projeto e colocando 

sempre mais desafios, partilhando papéis de liderança e de poder. “A Metodologia de 

Projeto pressupõe uma visão da criança como um ser competente e capaz, como 

investigador nato, motivado para a pesquisa e resolução de problemas” (Vasconcelos, 

1998:133). 

ESTRATÉGIAS 
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          Assim, decorrendo da metodologia com que trabalhamos, utilizamos as 

seguintes estratégias de intervenção: 

ATIVIDADES PLANIFICADAS 

          Semanalmente, planificamos atividades que vão estimular a criança a progredir 

no seu desenvolvimento global. Estas atividades decorrem da elaboração de objetivos, 

que progressivamente vão respondendo às necessidades de cada criança e do grupo. 

ATIVIDADES ESPONTÂNEAS 

            Todos os dias e de acordo com a rotina diária, as crianças têm oportunidade de 

trabalhar nas áreas da sala (ex. Biblioteca, Casinha…) e/ou no recreio. Nesses 

momentos, cada criança escolhe e elabora uma estrutura mental sobre o que vai fazer 

e como vai fazer. A equipa educativa, acompanha estas atividades participando 

ativamente nas suas brincadeiras, tentando sempre apoiar a criança a ultrapassar mais 

desafios 

EXPERIÈNCIAS EDUCATIVAS 

            Ao longo do ano, de acordo com o Plano Anual de Atividades ou com 

oportunidades que vão acontecendo na comunidade, pais, filhos e equipa educativa 

partilham experiências educativas de escola. São momentos de aprendizagem que 

permitem às crianças entender que a escola e os pais estão de mãos dadas para a 

ajudar no seu crescimento. 

PROJETOS DE SALA 
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             A criança e a equipa de sala, ao longo do ano, descobre um tema, uma área, 

uma dúvida, que se vai transformar no grande projeto da sala. Através do projeto a 

criança vai experimentando oportunidades de investigação, questionamento, partilha 

de ideias e de saberes, etc . 

PORTFÓLIO DA CRIANÇA 

           Algumas vezes, ao longo do ano, a criança em idade pré-escolar é motivada a 

selecionar alguns dos seus trabalhos/fotografias para colocar numa capa especial 

designada por portfólio. Esta atividade permite à criança exprimir as suas escolhas e 

avaliar o seu percurso na escola. 

ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

               Para elaborarmos o nosso Projeto Educativo partimos das necessidades que, 

diariamente, em equipa, diagnosticamos ao grupo de crianças e famílias.  

               Os pais transmitem-nos uma preocupação constante em tornar os seus filhos 

mais capazes ao nível da autonomia (alimentação e higiene) e da socialização (fazer 

amigos/gerir conflitos). A equipa, atenta a estas preocupações, que também partilha, 

reuniu neste projeto estratégias para atingir as referidas competências. Aliamos a estas 

capacidades, outras relativas ao conhecimento de si e do mundo que rodeia a criança. 

               A família, os parceiros e outros intervenientes da comunidade educativa têm 

conhecimento do nosso projeto através da realização de atividades. 

                   Periodicamente, através de exposições ou outras formas de comunicação, 

demonstrámos os valores/competências que trabalhamos com o projeto.  

  A família, os parceiros educativos e outros intervenientes da comunidade têm 

conhecimento do nosso projeto através da realização de atividades. 
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    Tal comunicação enriquece a ação do educador através da partilha de 

conhecimentos e estratégias com outros adultos que também tem responsabilidades 

na educação da criança. 

   A troca de opiniões com os pais permite um melhor conhecimento da criança 

e de outros contextos que influenciam a sua educação, nomeadamente a família e a 

comunidade onde ela se insere.  

      O contato mantido com os pais tem como objetivo divulgar o trabalho que 

está a ser desenvolvido no Jardim de Infância. 

REVISÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

            O Projeto Educativo é um documento ativo que está sujeito a revisões e 

avaliações para se adequar de forma eficaz à realidade a que se reporta. 

Assim, nas reuniões de equipa educativa revemos a eficácia do Projeto e a sua relação 

com os Projetos Curriculares de Sala. Cada agente educativo, deve dar sugestões e 

mais-valias para a concretização do nosso Projeto. 

Anualmente, avaliamos a eficácia do Projeto Educativo no desenvolvimento dos 

Projetos Curriculares de Sala e consecutivamente, na realização dos Planos de 

Desenvolvimento Individual da Criança. 

10- CONCLUSÃO 
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Diante de uma nova conjuntura social e uma nova visão do futuro, o conceito de 

família também se foi alterando ao longo de gerações, o que obrigatoriamente remete 

para uma nova realidade social, em que surge a necessidade de reafirmar o papel da 

família enquanto instituição transmissora de valores e formadora da personalidade da 

criança. 

Cada vez mais se toma consciência da existência de problemas sociais: 

(pobreza, desemprego, divorcio, racismo, violência domestica, maus tratos, droga, 

alcoolismo) em que a culpa destes não está apenas nos governantes, mas também na 

família, nas instituições sociais, e nas escolas etc. A tomada de consciência destes 

problemas, mostra-nos a criança como vítima das fragilidades sociais, em que não há 

proteção dos seus direitos como membros da sociedade. 

Hoje mais do que nunca, é necessário apostar em parcerias, escola/família/

estado/instituições sociais, de forma a criar comissões alargadas de partilha de 

diagnósticos, ver quais as reais carências e qual a melhor forma de atuar. 

A escola passa a trabalhar com as famílias e não para as famílias, havendo um 

diálogo entre ambas, em que há uma troca de informações e uma vontade de trabalho 

em conjunto. A escola passa a estar aberta aos pais, as suas opiniões, as suas 

sugestões são importantes para que façam parte do processo educativo. 

As escolas têm um papel fundamental ao detetar problemas, identificá-los e criar 

formas de atuação capazes de promover a resolução dos mesmos. Aqui a escola para 

além do factor educativo deve garantir que todos tenham acesso a uma educação de 

qualidade, justa e equilibrada. 

Deve dotar todos os intervenientes, (educadores, ajudantes de ação educativa, 

família) no sistema educativo de meios capazes de abranger toda a área pedagógica 

que se destina a proporcionar através do conteúdo curricular temas transversais, 

experiências e pesquisas. Uma educação como instrumento de formação de um ser 

em pleno desenvolvimento com pessoas sensibilizadas para os afetos, com vontade de 

ouvir e avaliar todas as situações que se apresentem. 
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Tem de se clarificar quais as obrigações de cada interveniente, é importante 

haver distinção com clareza nas fronteiras de cada uma. 

Quando se pretende estabelecer uma sociedade que seja ética, a formação da 

cidadania é um processo de educação das consciências, em que a culpa da existência 

dos problemas sociais não está exclusivamente nos governantes, ela cabe a cada um 

de nós, responsáveis pela educação das novas gerações e pelo estilo de vida que 

carateriza a sociedade moderna. 

 Quem não se educa a si próprio, não poderá realizar a contento a educação dos 

outros, tendendo a passar maus vícios de caráter e reforça-los com maus exemplos, 

valores invertidos que orientam a forma de viver, em que se dá valor às coisas 

materiais em detrimento da existência humana, aos aspetos morais e espirituais. 

 Esta inversão de valores está a formar gerações egoístas e imediatistas, com 

jovens insensíveis e pouco preocupados com a sociedade como um todo da qual 

fazem parte. 

A sociedade está baseada numa falsa educação, como consequência da 

corrupção, da má distribuição da riqueza e desajustes sociais, porque tudo está 

baseado numa vida do ponto de vista material, em que não há uma preocupação com 

a existência humana, com a formação do caráter da criança, com a sensibilização dos 

sentimentos, com o construir de uma consciência individual democrática participativa e 

solidária, consciência essa fundamental para termos uma nova sociedade. 

Sendo assim a família é a base da sociedade, porque a educação propiciada 

pela mesma possui total influência sobre a personalidade dos indivíduos que formam a 

estrutura social. 

 Neste sentido é necessário dotar as famílias de competências necessárias para 

uma educação de sucesso. A educação parental é ser responsável e consciente, os 

cuidados que temos com as crianças são muitas vezes relaxados e mal feitos porque 

não temos amor, porque não nos queremos dedicar ao processo de educar, que 

pressupõe, cuidar, orientar, estimular, criar bons hábitos, exemplificar, acompanhar, dar 

de si mesmo, renunciar e, acima de tudo, amar sem condições preestabelecidas e 

retorno definido. 
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Os pais que pautam a sua vida nos seus exemplos de amor, de solicitude, de 

renúncia, de amparo, de convivência amiga, harmonizam o lar e conseguem formar 

consciências éticas porque estão a trabalhar a educação moral dos filhos.  

            Queremos que as crianças sejam seres humanos felizes, bem realizados e 

formados, porque sabemos que serão eles os homens de amanhã, depositamos em si 

todas as nossas esperanças e acreditamos que o que fazemos hoje é muito 

importante. 
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