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ANO LETIVO 2017/2018 

 

Coordenadora Pedagógica: 

Isabel Mendes 

Educadoras de Infância: 

Anabela Galrinho – Responsável pela Sala Laranja (dos 4 aos 

12meses) 

Anabela Galrinho – Sala Rosa (12 aos 24 meses) 

Isabel Mendes - Sala Vermelha (2 anos) 

Ana andrade – Sala Verde (2/3 anos)  

Cecília Silva – Sala Amarela (3/4 anos) 

Aldina Gonçalves – Sala Azul (4/5 anos) 

 

*A Educadora Isabel Mendes acumula simultaneamente as 

funções de Educadora e Coordenadora Pedagógica. 

A Educadora Anabela Galrinho além de exercer a função de 

Educadora na Sala Rosa também coordena o Berçário (Sala 

Laranja)
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1.INTRODUÇÃO 

Um projeto educativo, é segundo a definição de Jorge Adelino da 

Costa, um” documento, de carater pedagógico que, elaborado com a 

participação da comunidade educativa estabelece, a identidade da 

própria escola através da adequação do quadro legal em vigor à sua 

situação concreta, apresenta o modelo geral de organização e os 

objetivos pretendidos pela instituição e, enquanto instrumento de 

gestão, é ponto de referência orientador na coerência da ação 

educativa”. 

O Projeto Educativo deve entender-se como um documento que 

explicita os princípios, os valores, as metas e as estratégias, segundo as 

quais a instituição se propõe a cumprir a sua função educativa; para 

que isto se concretize é necessário a participação de toda a 

comunidade educativa (crianças, educadores, pais, pessoal auxiliar e a 

direção), assim como, de todos os parceiros envolvidos com a própria 

instituição, pois a escola deve ter em conta o meio social em que vivem 

as crianças e famílias, havendo vantagens em que se inclua a 

participação, de outros parceiros da comunidade, como autarcas e 

outros serviços e instituições locais que possam contribuir, para melhorar 

a resposta educativa proporcionada às crianças. 

O presente Projeto Educativo “Diferentes Culturas, Novos Saberes” foi 

elaborado, tendo em conta que a sociedade se transformou numa 

sociedade multicultural. Esta realidade está presente nas nossas 

escolas/Instituições e deu origem a transformações no sistema 

educativo. A escola/Instituição multicultural aceita e defende o 

pluralismo das famílias e das comunidades pertencentes às nossas 

crianças, estruturando-se para as acolher, independendo das suas 
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culturas, usos e costumes, pois pressupõe-se a igualdade de 

oportunidades para todos, bem como a aprendizagem e partilha de 

novos saberes envolvendo toda a comunidade educativa. 

Podemos então dizer que, o Projeto Educativo é um documento 

referencial de toda a nossa atividade de prestação de serviços aos 

nossos clientes (crianças), às suas famílias e à comunidade em geral. E 

como um Projeto Educativo se fundamenta numa política, numa oferta 

de serviços com qualidade enquanto oferta educativa e atendendo a 

uma metodologia e estratégias de aprendizagem, o recurso a 

complementos curriculares, aos apoios socioeducativos, bem como ao 

apoio na área da educação especial, tornam-se fulcrais para a sua 

concretização. As diretrizes deste projeto serão concretizadas de forma 

normativa, com base em documentos, tais como, Regulamento Interno, 

Plano Anual de Atividades, Projeto Pedagógico, de acordo com as 

diferentes respostas sociais (Creche/Pré-Escolar). 

Devemos ressalvar, que o Projeto Educativo é um documento 

meramente orientador das nossas metas e objetivos educativos, que 

terá a duração de três anos, devendo no entanto ser revisto de acordo 

com as necessidades de cada grupo (resposta social), ou sempre que, 

se ache pertinente ajustá-lo. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO/COMUNIDADE 

 

O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, tal como o nome indica, está 

inserido na vila de Pinhal Novo. 

A freguesia de Pinhal Novo pertence ao concelho de Palmela e ao 

distrito de Setúbal.  

Esta freguesia conta aproximadamente com 30 500 habitantes, 

distribuídos por catorze núcleos populacionais, nomeadamente: 

Arraiados, Carregueira, Fonte da Vaca, Lagoa da Palha, Monte Novo, 

Montinhoso, Olhos de Água, Palhota, Penteado, Rio Frio, Terrim, Valdera, 

Vale da Vila e Venda do Alcaide (todas estas zonas têm um cariz rural). 

Pinhal Novo constitui o aglomerado urbano mais importante da 

freguesia e do concelho de Palmela. Tem vindo a notar-se cada vez 

mais um enorme desenvolvimento desta freguesia, que se apresenta 

cada vez mais, como elo de ligação ferroviário, entre as vias de 

comunicação do sul e o Norte do país. 

 As atividades económicas que predominam nesta povoação são 

sobretudo atividades ligadas à indústria da construção civil, às 

serralharias, às carpintarias, ao fabrico de módulos de cimento, à 

panificação, à vitivinicultura, ao comércio e aos serviços. 

 A Vila do Pinhal Novo foi elevada a vila em março de 1988 e tem como 

festas e romarias, as festas populares do Pinhal Novo (1ª quinzena de 

Junho), o Mercadito Caramelo (mês de maio) e a feira mensal que se 

realiza ao 2º domingo de cada mês, e cuja gastronomia é a sopa 

caramela, prato principal, das festas e romarias, desta região. 
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Pinhal novo, tem bastantes coletividades e eventos; tais como a 

Sociedade Filarmónica União Agrícola, Clube Desportivo Pinhalnovense, 

Bombeiros Voluntários de Pinhal Novo, Rancho Folclórico, Associação 

Académica de Pinhal Novo, Ação Teatral Artimanha, Biblioteca de 

Pinhal Novo, Loja do Cidadão, Associação de Reformados, Pensionistas 

e Idosos, Rádio som do Pinhal, Amigos do Baco, Corpo Nacional de 

Escutas, os Bardoada e os Motards, entre outras associações 

circundantes nas imediações, da localidade de Pinhal Novo, que fazem 

parte da freguesia. 

Esta freguesia apresenta um importante e vasto património cultural. 

Deste património há que referir a igreja matriz, o coreto, a ponte de 

pedra, a estação de caminho-de-ferro, a estátua de José Maria dos 

Santos, o monumento ferroviário e o Palácio de Rio Frio.  

 

 

 

 

 

 

 

(informações retiradas da Wikipedia – Pinhal Novo e História - Junta da 

Freguesia de Pinhal Novo) 
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3. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, Jardim Das Cores, é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social, criada por iniciativa da 

Fábrica da Igreja e ereta canonicamente por decreto do Bispo da 

Diocese de Setúbal, que aprovou os estatutos em 09 de Janeiro de 

1987. 

O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo, IPSS encontra-se registado no 

livro 3 das Fundações de Solidariedade Social sob o nº 63/87 a Fls. 140 

Verso, em 19/11/1987, situada no Largo José Maria dos Santos, Nº 25-A, 

Freguesia de Pinhal Novo, Concelho de Palmela. 

A sua missão, assenta no desenvolvimento de uma ação centrada na 

promoção do bem-estar bio-psico-social das crianças, jovens idosos e 

respetivas famílias, numa perspetiva de educação ao longo da vida, 

respeitando a dignidade humana e os valores cristãos, tendo sempre 

presente: valores éticos, equidade e solidariedade social, crescimento e 

desenvolvimento cultural, espiritual e moral, respeito pela liberdade, 

promoção da participação familiar e social, espírito de colaboração 

com parceiros sociais e sensibilização para o voluntariado. 

O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo tem a sua sede social no 

Largo José Maria dos Santos, nº 25-A, em Pinhal Novo, Concelho de 

Palmela, por dádiva de três lojas. 

A partir de 1989, desenvolveram-se atividades de artesanato e abriu-se 

a valência de A.T.L. (com apenas três crianças). A partir daí a área da 

infância foi crescendo até se formar uma sala de Jardim-de-infância e 

uma sala de A.T.L. 
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Adquiriu-se então a “Casa Tavares” que é atualmente o Infantário 

“Jardim Das Cores”. Serviu inicialmente de capela e de cozinha para 

servir as refeições às crianças do Centro. Esta casa sofreu obras de 

remodelação, o que levou à criação de mais salas e de mais uma 

Resposta Social. 

Atualmente, este edifício tem quatro salas de Creche (Sala laranja- 

Berçário, Sala Rosa, Vermelha e Verde), e duas salas de Pré-Escolar 

(Sala Amarela e Azul). De acordo com a Lei de Bases do sistema 

Educativo, a nossa Instituição assinou o acordo do Pré-Escolar em 31 de 

Agosto de 1998 com o Ministério da Educação.   

A nossa Instituição é atualmente constituída pelas seguintes respostas 

sociais: 

Jardim das Cores (Creche e Pré-Escolar); Centro de Dia; Apoio 

Domiciliário; Sempre a Sorrir – A.T.L; Sempre a Somar - Centro de Estudo; 

Loja Amiga. 

Somos assim uma instituição que desenvolve a prática da solidariedade 

social, bem como os interesses e direitos da criança, estimulando a sua 

vocação educacional e cultural, para a cidadania. 
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3.1. CONDIÇÕES FÍSICAS 

 

O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo (Jardim das Cores) na área 

da infância é composto por um edifício de rés-do-chão e 1º andar. 

 

No rés-do-chão dispomos de: 

1 Sala de Pré-Escolar 

1 Refeitório 

3 WC (um dos quais adaptado para deficientes) 

1 Cozinha  

1 Dispensa 

1 Lavandaria 

1 Espaço exterior (que as crianças utilizam para fazerem jogos). 

 

No 1º andar dispomos de: 

4 Salas de Creche 

1 Sala de Pré-Escolar 

3 WC (um dos quais com poliban) 

1 Escritório 
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3.2 RESPOSTAS SOCIAIS 

O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo (jardim das Cores) na área da 

Infância é constituído por quatro respostas sociais: Creche, Pré-Escolar, 

A.T.L e Centro de Estudos, (estes dois últimos funcionam noutro edifício). 

 

3.3. NÚMERO DE CRIANÇAS POR SALA 

 

CRECHE 

Sala 1º Berçário (Sala Laranja) – 10 crianças   

Sala 2º Berçário (Sala Rosa)     – 14 crianças 

Sala Parque (Sala Vermelha)    – 15 crianças 

Sala Parque (Sala Verde)          – 15 crianças 

 

PRÉ-ESCOLAR  

Sala Amarela – 20 crianças 

Sala Azul       – 20 crianças 
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3.4. EQUIPA DE TRABALHO 

Equipa de trabalho do Centro Social Paroquial de Pinhal Novo: 

 

DIREÇÃO: (anexo 1) 

Presidente; Vice-presidente; Tesoureiro; 1º Secretário; 2º Secretário. 

SECRETARIA:  

2 Escriturárias 

DIRETORA SERVIÇOS:  

1 Investigadora Social 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA:  

1 Educadora de Infância – a educadora da Sala Vermelha  

 

CRECHE 

Sala 1º Berçário (Sala Laranja): 

1 Educadora de Infância (responsável de sala) – a mesma Educadora 

da Sala Rosa  

3 Ajudantes de Ação Educativa  
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Sala de Transição (Sala Rosa):  

1 Educadora de Infância 

1 Ajudante de Ação Educativa 

                   

Sala de Creche (Sala Vermelha):  

1 Educadora de Infância 

1 Ajudante de Ação Educativa 

 

Sala de Creche (Sala Verde):  

1 Educadora de Infância 

1 Ajudante de Ação Educativa 

 

PRÉ-ESCOLAR 

Sala Amarela:  

1 Educadora de Infância 

1 Ajudante de Ação Educativa 

 

Sala Azul:  

1 Educadora de Infância 

1 Ajudante de Ação Educativa 

 

Nota: 1 Funcionária polivalente para apoio nas salas de creche. 

          1 Funcionária polivalente para apoio nas salas de pré-escolar. 
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TRANSPORTE: 

1 Motorista 

 

COZINHA:  

2 Cozinheira de 1ª 

1 Ajudante de Cozinha 

1 Trabalhadora Auxiliar 

 

LIMPEZA:  

2 Funcionárias (empresa externa) 

 

LAVANDARIA:  

1 Funcionária 

 

4. ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

GINÁSTICA/ PSICOMOTRICIDADE - 2 vez por semana para o Pré-escolar 

e 1 vez para a Creche 

MÚSICA – 1 vez por semana 

KOMBAT KIDS – 1 vez por semana  
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5. ORGANOGRAMA GERAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisão: 8ª 

10/10/2017 
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6. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO PROJETO EDUCATIVO 

 

O Centro Social Paroquial de Pinhal Novo (Jardim das Cores),com o 

passar do tempo, tem vindo a crescer, num maior número de crianças, 

de famílias de diferente heterogeneidade cultural. 

Olhando à nossa volta, vemos pessoas diferentes na cor da pele, dos 

olhos, do cabelo …”Cada ser humano, é diferente de outro”.  

A cultura é um conjunto, complexo de conhecimentos e práticas, 

crenças, usos, costumes e tradições transmitidos de geração em 

geração através de processos de socialização. 

Diferentes são também os costumes, as tradições de cada povo: 

diferenças na forma de vestir, nas casas onde vivemos, na gastronomia, 

na língua que falamos, nas festividades que celebramos, na religião, ou 

seja na cultura. Contudo, pretende-se fomentar nas crianças o princípio 

da igualdade e do respeito, entre todas as crianças, 

independentemente, das suas origens. 

Todas estas diferenças devem, ser encaradas como forma de 

enriquecimento e desenvolvimento/crescimento. É o respeito pela 

diversidade e multiculturalidade, que nos torna individualidades, que 

apesar das diferenças, aceitamo-nos uns, aos outros, como seres iguais, 

na vida.  

Assim, em resultado desta crescente heterogeneidade surge este tema, 

com necessidade de promover o gosto, o interesse e a curiosidade em 

conhecer e aceitar práticas, crenças, usos, costumes e tradições de 

todos os povos do mundo, de um pais ou de uma região. 
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Assim, cabe a nós Educadoras, reconhecer a multiculturalidade nas 

respetivas salas e promover o intercâmbio, entre as diferentes culturas 

existentes, contribuindo para a formação e educação das nossas 

crianças. 

Educar para “As Diferentes Culturas, Novos Saberes” é abrir as portas 

para uma maior liberdade de escolha, iremos ajudar as nossas crianças 

a desenvolverem um maior conhecimento/enriquecimento, e 

exploração de outras culturas, proporcionando, um maior conjunto de 

novas experiencias, das quais possam retirar valores significativos, mais 

informação de outros povos, tanto no passado como no presente, com 

a participação das famílias. 

Assim, este ano a nossa Instituição, terá um papel fundamental onde 

deverá ser capaz, de conhecer e elaborar atividades, com objetivos e 

conteúdos que trabalhe as igualdades de aprendizagem, para todas as 

crianças valorizando, as suas identidades, assim como a diversidades 

das suas culturas e saberes.  

Tentaremos, ajudar a promover atitudes de cooperação, partilha e 

respeito, fomentando atitudes de convivência e consideração pelas 

diferenças.  

Neste sentido, implementar-se-á o Projeto Educativo da instituição para 

os próximos 3 anos letivos 2017/2020 com o tema “Diferentes Culturas, 

Novos Saberes” 

Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo, nomeando alguns dos 

princípios gerais, podemos então mencionar que é imperativo que o 

sistema educativo responda às necessidades resultantes da realidade 

social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso, da 

personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos  
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livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão 

humana do trabalho. Bem como a educação deverá promover o 

desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, respeitador dos 

outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, 

formando cidadãos capazes de julgarem com espírito crítico e criativo 

o meio social em que se integram e de se empenharem na sua 

transformação progressiva. 

Por fim, pretendemos, com este novo projeto, educar as crianças no 

sentido de respeitar a diferença, promovendo atitudes de partilha e 

respeito por culturas e costumes, diferentes dos nossos. 

 

 

 7. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

Universalidade 

 

Qualquer criança do “Jardim das Cores” será atendida dentro das 

possibilidades no que respeita a recursos físicos e humanos disponíveis; 

 

Humanismo  

 

Qualquer criança do “Jardim das Cores” será sempre tratada como 

Pessoa, nos seus direitos e deveres individuais e sociais; 
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Eficácia  

 

O “Jardim das Cores” procurará aperfeiçoar a utilização de todos os 

recursos físicos, materiais e humanos existentes, com o principal objetivo 

de alcançar as metas apresentadas, neste projeto educativo. 

 

Transparência e Verdade  

 

O “Jardim das Cores” procurará assumir, de forma rigorosa, clara e 

transparente, a viabilidade de atuação dos diferentes intervenientes na 

vida e organização da creche e do pré-escolar. 

 

O Educador de Infância deverá ser responsável, assíduo e pontual. 

Mostrar-se disponível para um trabalho em equipa e colaborar 

ativamente em todas as atividades da Instituição “Jardim das Cores” e 

da comunidade envolvente.  

 

Estar aberto às novas metodologias, tendo em mente o seu 

aperfeiçoamento profissional, para que possa ter com as crianças uma 

relação de compreensão e de respeito. 

 

A metodologia utilizada pelas educadoras no Centro terá por base os 

modelos High Scope, Movimento de Escola Moderna e Metodologia de 

Projeto por se considerarem os mais significativos e adequados ao 

desenvolvimento das nossas práticas Pedagógicas. 
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Consideramos que os vários modelos pedagógicos existentes se 

complementam, e procuramos não basear a nossa prática 

pedagógica num só, tentando diversifica-los e indo ao encontro dos 

aspetos com os quais melhor nos identificamos em cada um destes 

modelos. 

Movimento da Escola Moderna, tem como objetivo assegurar a 

heterogeneidade que melhor garante o respeito pelas diferenças 

individuais no exercício de entreajuda e colaboração entre as crianças. 

Defende a organização da sala de atividades por áreas pedagógicas, 

que determinam o tipo de atividades e materiais que proporcionam. 

Existe uma constante interação entre a comunidade educativa e as 

famílias, sendo fonte de conhecimento e formação para as crianças. 

 

Metodologia de Projeto, o desenvolvimento do projecto baseia-se numa 

conversa entre as sugestões do educador e das crianças. Esta 

metodologia, assenta no construtivismo social, baseia-se num percurso 

em que as fases, embora interligadas, podem realizar-se de acordo 

com uma certa ordem, gerida pelo educador. 

High Scope, o modelo considera a criança como aprendiz ativo, que 

aprende melhor a partir das atividades que ela mesmo planeia, 

desenvolve, e sobre as quais reflete. A aprendizagem ativa, é definida 

como a aprendizagem em que a criança, através da sua ação sobre os 

objetos, e da sua interação com as pessoas, chega à compreensão do 

mundo. O conceito de aprendizagem ativa é o coração concetual do  
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modelo High-Scope que se apoia em quatro pilares críticos, ação direta 

sobre os objetos, a reflexão sobre as ações, a motivação intrínseca e o 

espirito de experimentação (“planificação da teia” partindo de um 

problema, em que as soluções são encontradas pelas crianças, em 

estreita colaboração com o educador, daí as formas de execução em 

conjunto). 

 

 

8. OBJETIVOS 

 

- Promover o gosto, o interesse e a curiosidade em conhecer e aceitar 

diferentes práticas, usos, costumes e tradições de outros 

continentes/países; 

- Desenvolver o conhecimento e apreço pelos valores característicos da 

identidade, língua, história e cultura;  

- Alargar os conhecimentos sobre os costumes e tradições de outros 

países; 

- Descobrir novas músicas e danças inerentes outras culturas; 

- Fomentar o interesse pela descoberta e lendas; 

- Promover a partilha de festividades e gastronomia, entre as várias 

culturas; 

-Envolver as famílias, instituição e comunidade educativa no Projeto 

Educativo; 

- Promover o desenvolvimento de atividades entre as várias culturas; 
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-Alargar os conhecimentos religiosos de acordo com as diferentes 

culturas; 

-Motivar as crianças a gerar hábitos de cidadania, esperando que as 

instituições/famílias ajudem a desenvolver hábitos de solidariedade, 

partilha, respeito por si e pelos outros, ou seja, o respeito pela diferença;  

 

-Conhecer a diferença e valorizá-la encarando-a como um meio de 

enriquecimento para todos;  

- Ter em conta as vivências, os saberes e as histórias de cada criança/ 

família, abrindo caminho para uma troca de culturas e hábitos 

diferentes dos nossos. 
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8.1. ESTRATÉGIAS/ATIVIDADES 

- Vinda das famílias, ao centro para contarem histórias e lendas, 

- Dramatização de histórias e lendas, 

- Exposição de artesanato, 

- Celebrar a semana gastronómica,  

- Celebrar a semana da dança/música, utilizando (instrumentos musicais 

e trajes), 

- Intercambio entre vários países, com ajuda das famílias, 

- Preparar exposições com trabalhos desenvolvidos, quer dentro, quer 

fora, da instituição, 

- Partilha de vídeos/fotos e imagens de momentos históricos, usos e 

costumes de outros países, 

- Visualização de filmes, 

- Realização de visitas de estudo/passeios; 

- Passeio final de ano. 

- Mostrar a riqueza cultural, histórica e gastronómica da nossa região; 

- Desenvolver atividades com a participação dos pais, familiares e 

comunidade envolvente; 

- Participar nos eventos religiosos da comunidade; 
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8.2. RECURSOS E PARCERIAS 

 

C.M.de Palmela - (Participação na Fantasiarte; Convites para ida a 

Teatros, formações…) 

Junta de Freguesia de Pinhal Novo – (Utilização da Ludoteca; Trabalho 

com a Comunidade no Dia 25 de Abril, Dia da Criança, Mercadito 

Caramelo, Dia de Portugal, Stand das Festas de Pinhal Novo) 

Mercado Municipal de Pinhal Novo – (Atividades e Exposições dentro 

das mesmas) 

Centro de Dia do C.S.P.de Pinhal Novo – (Atividades em comum ao 

longo do ano) 

A.T.L.Sempre a Sorrir - (Atividades em comum ao longo do ano) 

Bombeiros de Pinhal Novo – (Formações; Visitas; Empréstimo de sala 

para Festa de Natal e Festa Final de Ano) 

Biblioteca Municipal de Pinhal Novo – (Ida à Biblioteca e ao Auditório) 

Grupo “Coramelos” – (Participação em atividades e participação nas 

nossas festas) 

Equipe de Intervenção Precoce – (Trabalho com as nossas crianças) 
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RECURSOS HUMANOS 

 

Crianças; Pais/Familiares; Educadores; Ajudantes de Ação Educativa; 

Comunidade; Direção Pedagógica; Direção C.S.P.P.N; Pessoal da 

Cozinha e Lavandaria; 

Motorista; Pessoal Administrativo; Professores das Atividades 

Extracurriculares; 

Psicóloga (Intervenção precoce) 

 

RECURSOS MATERIAIS 

Material de desgaste; Material de desperdício; Material didático; 

Máquina fotográfica; Computadores; Impressora; Dvds e Cds; Rádio 

gravador; Leitor de cds e de dvds; Máquina de filmar; Televisão; 

Pinceis/rolos/tabuleiro; Tintas de água (várias cores); Transporte (carrinha 

do centro e/ou autocarro);  

Fotocopiadora; Telefone; Internet; Tecidos; Manga de plástico; Vários 

adereços (chapéus, vestidos, sapatos, bijutaria, etc.) 
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9.AVALIAÇÃO 

 

Ao longo da primeira etapa do desenvolvimento da criança, a 

avaliação deverá se fazer-se como um processo contínuo da sua 

evolução. Ir valorizando e observando, dia-a-dia, os diferentes ritmos de 

maturação individual e a progressiva aquisição de 

hábitos/aprendizagens de cada criança. Permitirá ao Educador corrigir 

e adequar o processo educativo às necessidades da criança. 

O Projeto Educativo, contempla um espaço de construção e 

aprendizagens inacabadas, isso implicará uma dinâmica para a qual é 

imprescindível o contributo dado pela avaliação. Assim sendo tem 

como referência a operacionalidade do Projeto Educativo, o que 

permite manter a atualidade e o “valor” do mesmo. 

O Projeto Educativo, tem sempre dois aspetos inerentes muito 

importantes: o seu desenvolvimento e os resultados alcançados. 

Toda a equipa pedagógica, crianças, encarregados de 

educação/família, Direção deverão pronunciar-se acerca do Projeto 

Educativo, e das atividades que nele se integram e desenvolvem. Assim 

sendo, este, poderá ser reajustado sempre que se tornar pertinente, por 

parte dos intervenientes acima mencionados. 

A avaliação realizar-se-á anualmente, e deverá fornecer informações 

sobre a concretização do Projeto, focando, entre outros, os seguintes 

aspetos: a realização das atividades propostas previstas, e não previstas 

no nosso Plano Anual de Atividades; a concretização das atividades  
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face aos objetivos delimitados para o Plano de sala, e a apresentação 

de novas sugestões e objetivos, para a próxima etapa do mesmo. 

Pretendemos assim, utilizar a avaliação como um meio de 

conhecimento acerca da evolução das crianças, sobre as diversas 

áreas de conteúdo que são abordadas. A avaliação não deve ser 

entendida, como só avaliar as crianças mas também como o avaliar da 

prática pedagógica, ou seja, das atividades elaboradas, para assim, 

dar resposta às necessidades que vão surgindo. Ou seja, «a finalidade 

básica da avaliação é que sirva para intervir para tomar decisões 

educativas, para observar a evolução e o progresso da criança e para 

planejar se é preciso intervir ou modificar determinadas situações, 

relações ou atividades na aula». (Bassedas, E., Huguet, T e Solé, I. 1999: 

173). 

Sendo assim, «quando avaliamos, não o fazemos somente em relação à 

evolução da criança, mas também, ao nosso projeto e à nossa 

intervenção educativa». A avaliação é igualmente importante para 

que possamos ter consciência da importância que a nossa prática 

pedagógica tem sobre o desenvolvimento da criança, sem 

descurarmos a participação do pais/famílias  
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10. DIVULGAÇÃO 

O P.E. irá ser divulgado a todos os membros da comunidade educativa, 

através dos seguintes meios: 

Site do CSPPN (www.centroparoquialpinhalnovo.pt) e Facebook, 

Folheto informativo aos pais com divulgação do projeto educativo 

Exposições abertas à comunidade, realizadas na instituição e/ou 

noutros espaços (stand, durante as Festas Populares de Pinhal Novo), 

Reunião de Pais – não só é divulgado o projeto aos pais, como na 1ª 

reunião é pedido para participarem, dando sugestões ou até ideias 

para desenvolver o projeto   

Festa final de ano (do nosso centro), 

Encontros e atividades com os pais e/ou familiares, 

Intercâmbio com várias escolas e associações. 

 

10.1. DURABILIDADE 

 

O Projeto Educativo, “Diferentes Culturas, Novos Saberes”, tem a 

durabilidade de três anos, o qual se subdivide, em projetos 

pedagógicos/ curriculares de sala, sendo que anualmente, ou sempre 

que seja pertinente serão reajustados, bem como o plano anual de 

atividades.    
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12. Plano Anual de Atividades / Ano Letivo 2017/2018 

 

Calendarização Festividades 

Setembro • Adaptações/ Readaptação das crianças 

• “Eu e os meus amigos” 

• Vindimas 

• Introdução de novos instrumentos de 

trabalho( mapas do tempo, presenças, 

aniversários) 

Outubro • Dia Internacional  da Música 

• Dia do Idoso 

• Dia Mundial do Animal  

• Dia Mundial da Alimentação (dia 16) - Pedir 

uma peça de fruta aos pais, ou fazer uma 

salada de fruta 

• O Outono e as cores 

• Hallowen 

• Eu e o meu corpo/ higiene 

• Reunião de pais  

Novembro 

 

• São Martinho 

• Dia Nacional do Pijama(sala verde, amarela e 

azul)  

• O Teatro Vem à Escola (Creche) 

• Meninos de todas as cores 

• Teatro pré-escolar “ A bela e o monstro no 

Gelo” 

Dezembro • O Natal 

• A Familias/Os Amigos/Afetos 

• Festa de Natal  

• Intercambio com outra instituição 

Janeiro 

 

• Dia de Reis (Ida à igreja) 

• O Inverno 

• O Vestuário 

Fevereiro • Carnaval ( Trajes Tradicionais) 

• Dia dos Namorados/ Amizade 
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Março • Dia do Pai (Aula de psicomotricidade e ou 

musica) 

• Primavera/Animais 

• Dia da Árvore 

• Caça ao tesouro 

• Festa da Páscoa 

• Ida ao cinema- Rio Sul 

Abril • Dia Internacional do Livro Infantil(Convidar os 

pais para contar uma história ou lenga lenga 

de outras culturas) 

• Semana gastronómica com participação dos 

pais 

• Festa da Páscoa 

• Participação no dia da liberdade 25 /4/2018 

• Iniciação ao bacio (creche) 

Maio • Dia da Mãe 

• Dia da familia (caminhada) 15/5/2018 

• Mercadito Caramelo 

• Fantasiarte 

• Peregrinação das Crianças À Nossa Srª da 

Atalaia 

• Dia Mundial da Dança ( semana da dança/ 

trajes) de 30/4 a 4/5/2018 

• Passeio final de ano “Cantar de Galo”- 

Coruche- 25/5/2018  

• Visita do Pré-Escolar (Sala Azul) à Escola 

Primária 

Junho • Dia da Criança 

• Santos Populares 

• Festa Pinhal Novo 

• Festa Final de Ano 

 

Julho • Vamos à Praia 

• O Verão 

• Dia dos Avós  

 

 



 

 
Projeto Educativo “Diferentes Culturas, Novos Saberes” 
 
SEDE: 
Largo José Maria dos Santos, 25-A, 2955-119 Pinhal Novo 
Tel.: 212362570 / 1789 | Fax:212389659 
E-mail: geral@csppinhalnovo.pt 
Web Site: https://www.centroparoquialpinhalnovo.pt/ 

32 
 

 

13.CONCLUSÃO 

 É imprescindível ter em conta que a Creche e o Pré-Escolar são a base 

do processo educativo e que constituem enquanto primeiros anos de 

escolaridade, conteúdos e experiências que a criança levará consigo, 

para o resto da vida. O CSPPN, através de todos os intervenientes no 

processo educativo, terá a honrosa missão de transmitir conhecimentos, 

desenvolver competências e consciencializar as nossas crianças para 

um mundo melhor, em constante mudança, tendo em vista “nós e os 

outros”. E de acordo com o nosso projeto educativo “Diferentes 

Culturas, Novos Saberes”, quanto mais cedo uma criança obtiver 

contato com diferentes culturas, em que vai conhecendo as culturas e  

as suas características, os seus valores, as suas crenças, mais facilmente 

vai adquirir o respeito pelas diferenças, maior será a probabilidade de 

vir a ser um cidadão que respeita os outros e a sociedade em que vive.  

É então nosso dever enquanto entidade educativa, que 

desempenhemos um papel de inter/multicultural e que trabalhemos em 

prol de uma educação diversificada e cultural, de modo a dar a 

conhecer às crianças um pouco de como é a vida no mundo que as 

rodeia, sem esquecermos o envolvimento das famílias neste processo 

educativo. 

Conforme referimos anteriormente, pretendemos desenvolver o sentido 

de responsabilidade, estimular a autonomia, criar hábitos de 

intervenção direta na vida da comunidade, promover a liberdade de 

opção e pensamento livre, respeitar a opinião dos outros, incentivar o 

espírito crítico e criar laços afetivos entre todos os intervenientes no 

processo educativo, pois somente de mãos dadas, conseguiremos  
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formar cidadãos mais ativos e responsáveis que proporcionarão uma 

sociedade melhor! 

 “Agir cedo para ter melhores resultados no futuro é garantir uma 

sociedade em que todos têm as mesmas oportunidades, potenciando 

que, através da educação, tenhamos uma sociedade mais justa e mais 

coesa.” 

                                                                                             João Costa  
                                                                             Secretário de Estado da Educação 


