
 

 

 

 

PATRONATO DE NOSSA SENHORA DA TORRE 

 
PROJETO EDUCATIVO 

 
2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   EQUIPA PEDAGÓGICA 



 

PROJETO EDUCATIVO 
RESPOSTA SOCIAL 

       INFÂNCIA       _ 

 

 

 
Reprodução Proibida sem Autorização do Organismo Emissor 

Mod.015/RI/0 – PNST                                                                                                                        Página 2 de 19                             
 

Quando me virem a montar blocos 

A construir casas, prédios, cidades 

Não digam que estou só a brincar 

Porque a brincar, estou a aprender 

A aprender sobre o equilíbrio e as formas 

Um dia, posso vir a ser engenheiro ou arquitecto. 

Quando me virem a fantasiar 

A fazer comidinha, a cuidar das bonecas 

Não pensem que estou só a brincar 

Porque a brincar, estou a aprender 

A aprender a cuidar de mim e dos outros 
   Um dia, posso vir a ser mãe ou pai. 

     Quando me virem coberto de tinta 

Ou a pintar, ou a esculpir e a moldar barro 

Não digam que estou só a brincar 

Porque a brincar, estou a aprender 

A aprender a expressar-me e a criar 

Um dia, posso vir a ser artista ou inventor. 

Quando me virem sentado 

A ler para uma plateia imaginária 

Não riam e achem que estou só a brincar 

Porque a brincar, estou a aprender 

A aprender a comunicar e a interpretar 

 Um dia, posso vir a ser professor ou actor. 

Quando me virem à procura de insectos no mato 

Ou a encher os meus bolsos com bugigangas 

Não achem que estou só a brincar 

Porque a brincar, estou a aprender 

A aprender a prestar atenção e a explorar 

Um dia, posso vir a ser cientista. 

Quando me virem mergulhado num puzzle 

Ou nalgum jogo da escola 

Não pensem que perco tempo a brincar 

Porque a brincar, estou a aprender 

A aprender a resolver problemas e a concentrar-me 

Um dia posso vir a ser empresário.  

Quando me virem a cozinhar e a provar comida 

Não achem, porque estou a gostar, que estou só a brincar 

Porque a brincar, estou a aprender 

A aprender a seguir as instruções e a descobrir as diferenças 

Um dia, posso vir a ser Chefe. 

Quando me virem a pular, a saltar a correr e a movimentar-me 

Não digam que estou só a brincar 

Porque a brincar, estou a aprender 

A aprender como funciona o meu corpo 

Um dia posso vir a ser médico, enfermeiro ou atleta.  

Quando me perguntarem o que fiz hoje na escola 

E se eu disser que brinquei 

Não me entendam mal 

Porque a brincar, estou a aprender 

A aprender a trabalhar com prazer e eficiência 

Estou a preparar-me para o futuro 

     Hoje, sou criança e o meu trabalho é brincar.        

             (Poema de origem desconhecida) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Projeto Educativo, em termos normativos, é um documento que consagra a orientação 

educativa da escola, elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão para um horizonte 

de três anos, no qual explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo as quais a 

escola se propõe cumprir a sua função educativa (Decreto-Lei n.º 115-A/98, art. 3, n.º 2 a).  

É a partir dos anos 80, que o termo projeto educativo começa a entrar nos discursos políticos 

(através dos normativas legais orientadoras e organizadoras da escola e do desenvolvimento curricular) 

e da comunidade escolar, como documento que traduz a identidade das escolas e a sua autonomia 

organizacional. 

No ano letivo 2016-2017 terá início o projeto Brincadeiras Coloridas através de várias 

atividades relacionadas com a brincadeira, o brincar livre, orientado e a criatividade, onde as crianças 

descobrirão o próprio corpo, o meio em que vivem, a relacionarem-se umas com as outras, adquirindo 

autonomia e potenciando as bases para o seu desenvolvimento. 

Inicialmente proceder-se-á à caraterização do meio no qual se insere a Instituição, sendo 

apresentada uma breve fundamentação teórica relativa ao tema sobre o qual incide o Projeto Educativo 

Brincadeiras Coloridas. 

Finalmente será feita a descrição das diversas etapas que compõem a elaboração de um 

Projeto Educativo sendo elas: o Ponto de Partida, Diagnóstico, Finalidades, Objetivos, Estrutura 

Organizacional, Plano Anual de Atividades e Avaliação.   

O Projeto Educativo será o fio condutor para a elaboração do Projeto Curricular de Turma, que 

cada educadora de infância desenvolverá de acordo com as caraterísticas e necessidades do seu 

grupo. Pretende-se assim, proporcionar às crianças oportunidades de aprendizagem e promover o seu 

desenvolvimento integral (motor, cognitivo, afetivo, social, despertar religioso, etc).  
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

2.1 Caracterização do Meio Envolvente 

 

A história do Patronato de Nossa Senhora da Torre iniciou-se em 10 de fevereiro de 1933, 

quando Maria Emília Cardoso Castelo, desejando dispor dos seus bens em testamento, mandou chamar 

o seu Pároco, Cónego Celestino de Figueiredo, com o objetivo de criar uma obra assistencial para dar 

resposta às necessidades das crianças desfavorecidas da Paróquia da Sé.  

A 10 de março, com a morte da benfeitora, a Instituição recebe por testamento todos os seus 

bens, que foram entregues a D. António Bento Martins Júnior – Arcebispo de Braga – para a fundação 

do Patronato da Freguesia da Sé. A 25 do mesmo mês foi formada uma comissão para estudar os 

Estatutos. Na mesma altura, era atribuído o nome de Nossa Senhora da Torre ao novo Patronato, 

resultante da devoção especial dos seus impulsionadores.  

Os primeiros Estatutos da Instituição foram aprovados pelo Estado em 18 de maio de 1933 e 

pela Igreja a 16 de agosto de 1933. No dia 8 de dezembro, data atual para a celebração do seu 

aniversário, o Patronato foi inaugurado oficialmente “com toda a solenidade”, ficando instalado na Rua 

da Boavista nº54. Porém, foi-se verificando que a casa era pequena e o Senhor Cónego Celestino 

decidiu comprar o edifício do Monte Pio, o Patronato atual.  

Em maio de 1938, o Sr. Cónego António José Ribeiro, que sucedeu ao Sr. Cónego Celestino, 

comprou o campo contíguo pertencente ao Visconde Nespereira e a obra foi crescendo. Em 1962, sob 

a orientação do Sr. Cónego Manuel de Oliveira Veloso, o Patronato cresceu e desenvolveu-se muito. 

Foi nesta altura, que se comprou a casa de Fão, e por último, em 2009, inaugurou-se o novo edifício de 

Creche. 

O Patronato conta já com 82 anos de experiência na educação de crianças, sendo reconhecido 

pela sociedade pela excelência da qualidade dos serviços educativos que presta nas duas Respostas 

Sociais vocacionadas para a infância: Creche e Pré-escolar. 

O Patronato Nossa Senhora da Torre é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem 

fins lucrativos, que se encontra sedeada na Praça Conselheiro Torres de Almeida 19, 4700-313 Braga.  

O meio social que a envolve a é o meio urbano, logo predomina no seu meio envolvente o 

comércio, a prestação de serviços e alguns dos mais significativos elementos culturais e históricos da 

cidade.  

O Patronato de Nossa Senhora da Torre tem como Missão trabalhar na promoção integral de 

todos os utentes, cooperando com a sociedade, através de uma assistência personalizada aos menores 

e idosos, em parceria com os seus familiares, tendo sempre em conta a especificidade de cada um, 

dando prioridade a crianças e idosos em situação de maior necessidade.  
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Assim, o Patronato tem como objetivo dar resposta às necessidades sociais dos idosos e suas 

famílias e às necessidades socioeducativas das crianças, pessoais e familiares, nos grupos etários de 

Creche e Pré-Escolar. 

O Patronato na sua atuação na comunidade tem como base os seguintes Princípios de 

Qualidade: 

 Promover o desenvolvimento integral das Crianças com base na promoção educacional, social 

e cultural; 

 Garantir uma prestação de serviços qualificada, competente e certificada de forma a satisfazer 

as necessidades e expetativas dos utentes e respetivas famílias; 

 Fomentar o trabalho em equipa, valorizando as contribuições individuais, incentivando a 

participação de todos, preparando e implementando ações que visam a melhoria da Qualidade; 

 Promover um sistema de comunicação aberto, simples e constante com os utentes/famílias, 

paróquias, autarquias, comunidade e meio ambiente. 

 

2.2 Recursos Humanos e Físicos  

 

O Patronato de Nossa Senhora da Torre tem no seu quadro trinta e nove colaboradores, afetos 

às Respostas Sociais de Estrutura Residencial Para Idosos (ERPI), Creche, Pré-Escolar, Serviços 

Gerais e Serviços Administrativos. 

No presente Projeto Educativo vamos apenas referir os colaboradores afetos às Respostas 

Sociais da Infância e os espaços físicos destinados ao seu funcionamento.  

A Creche é um serviço de atendimento à primeira infância, que tem como principais objetivos dar 

assistência, proteção e cuidados necessários, proporcionando às crianças o desenvolvimento físico, 

afetivo, social e intelectual. A Creche impõe-se cada vez mais como complemento da família e torna-se 

imprescindível para responder às necessidades destas. Esta resposta social na Instituição tem como 

objetivos: 

a) Proporcionar o desenvolvimento integral das crianças, respeitando-as como seres 

individuais e com necessidades próprias; 

b) Promover um ambiente seguro, estimulante e harmonioso; 

c) Garantir o bem-estar físico, cognitivo, psicomotor e afetivo-emocional; 

d) Organizar os espaços e materiais de forma a promover a aprendizagem de acordo com as 

necessidades e interesses do grupo; 

e) Colaborar com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades. 

 

De acordo com estes objetivos, a creche passa então a ser considerada, não apenas como um 

lugar de guarda e proteção, mas também como um meio educativo onde a criança se desenvolve 

integralmente. 
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A Creche, edifício de raiz e inaugurado em 2009, tem afetos três educadores de infância 

qualificados, uma licenciada em Educação Básica, e oito auxiliares de ação educativa, que utilizam 

uma metodologia assente num currículo aberto, flexível e que se ajusta facilmente às características 

individuais e próprias de cada criança. Os adultos que trabalham na creche têm um papel fundamental 

em todo este processo e as relações de confiança estabelecidas são a chave para que as crianças se 

possam desenvolver nas diferentes áreas de conteúdo. Estas relações são proporcionadas, porque os 

adultos, profissionais de excelência, mostram interesse pelas brincadeiras das crianças, apreciando as 

suas ações e explorações, reconhecem os seus sentimentos e emoções e proporcionam contacto físico 

positivo (abraço, colo, carinho, etc.), também porque estão atentos aos sinais, abordagens e àquilo que 

as crianças falam, respondendo prontamente. Esta resposta Social tem capacidade para 78 crianças 

distribuídas por 6 salas com grupos homogéneos, isto é, dois berçários, duas salas de um ano e duas 

de dois anos. As salas de atividades são amplas, com muita luminosidade natural e com acesso direto 

ao exterior.  

Para além da sala de atividades, a Creche dispõe de refeitório, de um espaço reservado para 

guardar carrinhos e babycock, gabinete médico e um amplo espaço exterior. 

Relativamente à Educação Pré-Escolar é por todos reconhecida como o ponto de partida para 

um percurso de sucesso das crianças, na medida em que favorece a sua formação e o 

desenvolvimento equilibrados, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, 

livre e solidário. É esta certeza que move a equipa pedagógica, de excelência, no trabalho diário que 

desenvolve com as crianças e famílias. 

A resposta social de Jardim de Infância/ Estabelecimento de Pré-Escolar tem afetos 6 

educadores de infância qualificados e 6 Auxiliares de Ação Educativa, que utilizam uma metodologia 

assente num currículo aberto, flexível e que se ajusta facilmente às características individuais e 

próprias de cada criança. O Jardim de Infância/ Pré-escolar tem capacidade para 150 crianças e é 

constituída por 6 salas com grupos homogéneos, das quais duas são de três anos, duas de quatro 

anos e duas de cinco. Para além das salas de atividades, o edifício Pré-Escolar dispõe de uma sala de 

acolhimento, uma biblioteca, uma sala com dupla funcionalidade de sala de informática e sala de 

pessoal docente, cozinha, sala de apoio psicossocial, sala polivalente (dormitório, ginástica, dança), um 

espaço coberto e um amplo e vasto recreio exterior.  

As crianças do Patronato não são meros recetores da informação, antes pelo contrário, têm um 

papel ativo na sua aprendizagem e desenvolvimento através das experiências e interações que fazem 

no meio físico que as rodeia com todos os seus sentidos.  

Para tal, foi criado um ambiente de aprendizagem ativo, tendo em conta as necessidades sociais, 

emocionais, cognitivas e linguísticas das crianças. As crianças aprendem ao seu próprio ritmo, através 

dos seus próprios meios, fazendo as suas escolhas e decisões, cada vez mais complexas à medida 

que crescem, desenvolvendo assim a confiança, autonomia e curiosidade em relação ao meio físico. As 

crianças constroem o seu conhecimento a partir das interações que fazem com o meio em que se 

inserem e este resulta da aprendizagem ativa, o que facilita a interiorização de conceitos, de 
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conhecimentos porque partem de uma motivação intrínseca, de uma necessidade interna de 

descoberta e de manipulação.  

O objetivo fundamental da equipa pedagógica do Patronato é promover o desenvolvimento 

integral das crianças e da sua personalidade. Assim, pretende-se que as crianças desenvolvam 

competências ao nível cognitivo, motor, da autonomia, da iniciativa, da auto-confiança, da auto-estima, 

do auto-controlo e responsabilidade, das relações interpessoais, entre outros fatores. Com efeito, o 

espaço, o tempo e os materiais são organizados de forma a criar todo um ambiente estável, adequado 

e estimulante para as crianças.  

2.3 Horários 

 

O horário de funcionamento da Instituição decorre entre as 07H30 e as 19H00 na Resposta 

Social de Creche e na Resposta Social de Pré-escolar.  

O trabalho diário planificado e desenvolvido pela Educadora, componente letiva, decorre entre as 

09H00 e as 12H00 e entre as 15H00 e as 17H00. A componente sócio-educativa corresponde ao 

serviço de refeições e às atividades desenvolvidas para além das 5 horas diárias da componente letiva, 

desde a abertura ao fecho, salvaguardando a qualidade do atendimento prestado às crianças.  

 

2.4 Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

O Patronato de Nossa Senhora da Torre proporciona a todas as crianças interessadas da Creche 

e do Pré-escolar, as seguintes atividades de enriquecimento curricular orientadas por professores 

especializados nas seguintes áreas: 

a) Inglês; (4 e 5 anos) 

b) Informática; (5 anos) 

c) Expressão Motora (Pré-Escolar) 

d) Música (Creche e Pré-Escolar) 

 

2.5 Apoio Psicossocial 

 
A Instituição dispõe do serviço de apoio psicossocial assegurado por um psicólogo. 

Paralelamente a este serviço, a Instituição conta com o apoio de outros parceiros nesta área.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO PROJETO EDUCATIVO 

3.1 Conceito Brincar – O Brincar e a criança 

 
 

O período que a criança passa no Jardim-de-infância é de extrema importância para a 

construção dos alicerces da sua afetividade, socialização e cognição, e consequentemente do seu 

desenvolvimento integral. 

Para que esta fase possa cumprir tal papel é fundamental que o educador conheça a fundo as 

características do desenvolvimento infantil, e organize o ambiente e as atividades de modo a atender 

às necessidades globais das crianças e simultaneamente à especificidade de cada uma nesta etapa 

fundamental da sua vida. 

Assim, na implementação do projecto Brincadeiras Coloridas pretende-se ter sempre 

presentes os objetivos da educação pré-escolar definidos nas orientações curriculares. 

Desta forma, partindo do conceito pedagógico sobre o brincar, considera-se que este é 

fundamental para o desenvolvimento natural de cada criança, desenvolvendo a sua criatividade, 

imaginação, atenção, memória, imitação, entre outras capacidades. O brincar constitui-se numa 

atividade interna, onde a criança tem a liberdade de interpretar a realidade e procurar soluções 

possíveis para a resolução de problemas, fazendo com que aprendam mais sobre as relações entre as 

pessoas, sobre o eu e sobre o outro (Portal Educação, 2013), o brincar leva a criança a lançar-se no 

mundo da fantasia em que ela enfrenta desafios, realiza desejos, cria seu mundo de faz-de-contas e, 

muitas vezes, satisfaz necessidades não contempladas pelo seu cotidiano (Assmar, in: Brincando de 

Roda, 1997, p. 7). 

Segundo Gilles Brougère, o brincar é uma atividade social e cultural, e este espaço deve ser 

construído para e pela própria criança. Inserido no âmbito escolar, o brincar precisa de estar integrado 

na proposta pedagógica educativa da escola, tão importante como as demais atividades (Araújo V. C., 

s.d.). A brincadeira supõe um significado conferido por todos os que dela fazem parte, todos os que 

dela participam, daí que seja considerada um espaço social, na medida em que surge como resultado 

de uma aprendizagem social. É deste modo, que neste contexto, o autor considera que o brincar 

permite à criança apropriar-se dos princípios culturais de onde está inserida, favorecendo a 

socialização (Brougère, 1998cit. por Araújo, 2012a, p. 5). O brincar oferece às crianças uma estrutura 

básica, ampla para mudanças das necessidades e tomada de consciência: ações na esfera 

imaginativa, criação das intenções voluntárias, formação de planos da vida real, motivações intrínsecas 

e oportunidade de interação com o outro (Gomes & Castro, 2010, p. 10), que farão parte integrante do 

desenvolvimento saudável da criança. 

É importante evidenciar o papel ativo das crianças, capazes de colocar em prática a sua 

imaginação e criatividade nas formas de brincar a partir das situações que o contexto lhes possa 

proporcionar. Apesar do brincar assumir uma forma livre e imprevisível, é importante, também, assumi-

lo como uma atividade elaborada, estruturante e regulamentada por aqueles que brincam (Araújo V. C., 

s.d.). 



 

PROJETO EDUCATIVO 
RESPOSTA SOCIAL 

       INFÂNCIA       _ 

 

 

 
Reprodução Proibida sem Autorização do Organismo Emissor 

Mod.015/RI/0 – PNST                                                                                                                        Página 9 de 19                             
 

Tabela 1- O Jogo Livre VS o Jogo Educativo (adapt.) 

 
Jogo Livre Jogo Educativo 

Jogo como preparação para a vida coletiva. Jogo como um suporte de aprendizagem. 

Visa favorecer o jogo livre: permite que as 

próprias crianças se organizem, privilegiando sua 

autonomia, socialização e sociabilidade. 

 

Está em função das atividades estruturadas 

Focado nas aquisições necessárias à vida 

coletiva: aptidão para comunicar-se, respeito pelo 

outro, aceitação das restrições da vida coletiva e 

autonomia. 

Focado nas aquisições escolares: preocupação 

de antecipar as futuras aprendizagens. 

A brincadeira livre é a atividade principal e os 

jogos educativos ocupam lugar secundário. 

Jogos educativos com fins didáticos ocupam lugar 

principal e a brincadeira livre não tem valor 

pedagógico. 

Jogos são atividades pertinentes à cultura lúdica 

da criança, é um lugar de experiência específica 

quanto à linguagem. O jogo é um espaço de 

inovação, de criação para a criança. 

Jogo apresenta-se limitado a um tempo e um 

espaço através dos cantinhos de jogos, ou 

transformado em uma atividade educativa: o jogo 

educativo. Trata-se de pensar o objeto lúdico em 

função dos objetivos que se quer atingir. 

O professor age nos bastidores: estimulando o 

jogo, intervindo quando necessário ou aceitando 

o papel que a criança lhe pede para 

desempenhar 

O professor age controlando e determinando as 

ações que as crianças devem tomar com o intuito 

de se atingir o objetivo proposto por ele 

A escolha do material é de suma importância para 

o desenrolar da brincadeira e deve estimular 

atitudes de descoberta e de manipulação. 

A escolha do material é pensada de acordo com o 

intuito de apreender os conteúdos didáticos, 

dessa forma, tudo assume a forma de jogo. 

 

 

O que é bom é brincar e passear, 

chegar ao que está arrumado e desarrumar!  

(…) 

O que os meus Pensamentos estão sempre a pensar 

é brincar, brincar, brincar, brincar… 

Não os posso contrariar! Vou brincar! (Pina, 2003, pp. 27, 30) 
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3.2 O objeto brinquedo 

 

Partindo das questões analisadas, por Brougère (1995), sobre a infância, o autor considera a 

infância como uma fase de apropriação de imagens e representações diversas da cultura, associando o 

brinquedo à cultura, definindo o brinquedo como um produto de uma sociedade de traços culturais 

específicos que revelam a própria cultura.  

Assim, é atribuído ao brinquedo funções sociais, na medida em que, está inserido num sistema 

social específico, como também, é atribuído significados que medeiam as crianças entre o mundo real 

e o imaginário de cada um, onde os brinquedos podem ser referidos de duas maneiras: seja em relação 

à brincadeira, seja em relação a uma representação social (Brougère G. , 1995, p. 62). 

É desta forma que é pertinente pensar na relação da brincadeira com o brinquedo, seu 

representante material, que provém de uma cultura específica. Os brinquedos irão ser o reflexo das 

relações, sejam elas culturais ou políticas, uma vez que para a criança, o brinquedo representa uma 

das fontes que ela utiliza para apropriar-se dos códigos culturais do mundo que a cerca (Azevedo, 

Costa, & Silva, 2014, p. 3), é a ponte que liga a criança com o mundo adulto e é da responsabilidade do 

adulto orientar esta travessia de uma forma saudável. 

Deste modo, a criança irá transformar o que quiser em brinquedo, uma vez que, lhe atribui 

funções concretas reais ou imaginárias, e através dele (brinquedo criado) conseguirá expressar-se, 

falar de seus medos, daquilo que gosta e do que não gosta, daquilo que admira e daquilo que lhe 

causa repugnância, daquilo que pensa sobre o mundo e das pessoas que a cerca (Azevedo, Costa, & 

Silva, 2014, p. 4), criando um diálogo entre ela e a sociedade real onde está inserida. 

Também, os brinquedos podem associar, um imaginário pré-existente criado pelos desenhos 

animados, onde cada vez mais se incorpora os robôs e ficção, contos de fadas, cowboys, etc… Ao 

representar estas realidades imaginárias, os brinquedos expressam, em grande parte, personagens 

sob forma de bonecos (imagem humana), animais, máquinas e monstros. O brinquedo assumindo 

estas características na sua forma de existir condiciona e propõe um mundo imaginário para criança, 

sendo que o imaginário varia consoante a faixa etária da criança. É importante referir que, tais objetos 

(brinquedos) são criados por adultos, industrialização, que vão influenciando as crianças em grande 

grupo (Kishimoto, 2004). 

Com efeito, através dos brinquedos surgem novas e diferenciadas formas de crescer, por fora e 

por dentro, considerando os novos brinquedos que estão sempre a surgir da indústria infantil. Estes 

irão, a seu tempo, moldar alguns aspetos do processo socializador da criança e que marcará a sua 

infância.  

Confrontar os jogos, os brinquedos e as brincadeiras de ontem com as de hoje é desnecessário 

uma vez que o crescimento das crianças é contínuo e acompanha as mudanças de uma sociedade em 

desenvolvimento (Silva, 2008). 
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Propomos um pequeno esquema comparativo sobre a Escola a Tempo Inteiro (ETI), que a 

seguir é apresentado: 
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4. PONTO DE PARTIDA DO PROJETO EDUCATIVO 

 

Este projeto emergiu das novas Orientações Curriculares para o Pré-Escolar (abril,2016) e da 

constatação da importância do brincar no desenvolvimento integral das crianças. Face à realidade 

observada, verificou-se que o espaço e o tempo da brincadeira revelam a quietude das crianças em 

relação aos meios utilizados ao brincar (game boy, playstation, ipad, tablet…), fruto dos fenómenos e 

facilidade de acesso aos meios de comunicação social que atingem a nossa sociedade. 

 

5. DIAGNÓSTICO DO PROJETO EDUCATIVO 

 

O Projecto Educativo Brincadeiras Coloridas surgiu das inquietações vivenciadas da 

realidade familiar, social que entram e saem da sala de aula. As mudanças consecutivas na indústria 

dos brinquedos e meios de comunicação influenciam fortemente uma sociedade mais direcionada para 

a agressividade, individualismo e consumismo. 

É importante sublinhar que as características acima referidas facilitam a vida familiar pós-

escola, e os pais, apesar de terem essa consciência/ preocupação veem-se pressionados a ceder a 

meios que coloquem os filhos numa atitude mais passiva e conveniente. 

Cientes desta realidade, considera-se oportuno desenvolver este Projeto Educativo que visa 

contrariar as tendências atuais da importância do brincar na Educação para a Infância e no mundo 

adulto.  

 

 

 

 

(…) minha vida é correr atrás de meninos e meninas para aprender 

brinquedos. (…) observando, experimentando, brincando e aprendendo 

segredos, cantigas de roda, histórias e a construir brinquedos encantados 

com quase nada. (Adelsin, 1997) 
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6. OBJETIVOS DO PROJETO EDUCATIVO 

 

 
 Proporcionar às crianças vivências diferentes; 

 Promover os valores humanos, estéticos, culturais e éticos; 

 Promover o despertar religioso; 

 Apreciar a beleza em diferentes contextos e situações; 

 Proporcionar o prazer de realizar novas experiências; 

 Valorizar as descobertas das crianças; 

 Estimular o contacto com a cultura portuguesa; 

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

 Desenvolver a expressão e comunicação através de linguagens múltiplas como meio de 

relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

 Memorizar e compreender brincadeiras de tradição oral; 

 Valorizar as artes como meio de expressão. 

 Conhecer o património literário, cultural e social; 

 Promover o envolvimento parental; 

 Contribuir para o sucesso escolar a longo prazo; 

 Promover a criatividade e a imaginação; 

 Desenvolver a capacidade de criar/inventar; 

 Promover a importância do objeto brinquedo; 

 Desenvolver a brincadeira como veículo de aprendizagens no desenvolvimento integral de 

cada criança; 

 Estimular brincadeiras em grupo; 

 Sensibilizar para novas formas de brincar; 

 Aumentar a auto-estima e a auto-confiança; 

 Proporcionar autonomia e sentido crítico. 

 Ensinar a compartilhar, a colaborar e trabalhar em equipa; 

 Ensinar a competir de uma forma saudável. 
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7. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROJETO EDUCATIVO  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 

 

 

BRINCADEIRAS 

 
 

 

 
 

COLORIDAS 

 Brincadeiras em pequeno e grande grupo: 
 

 Exploração de brincadeiras 

 Atividades livres e orientadas 

 Objeto brinquedo: 
 

 Contacto com brinquedos reais, 

adaptados, reutilizados 

 Criação de brinquedos 

 Tempo/ Espaço: 

 
 Exploração de diferentes espaços de 

diversão 

 Visita ao Museu do brinquedo 

 Multiculturalidade: 
 

 Tradições Culturais 
 Tradições literárias 
 Tradição oral 
 Tradições musicais 
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8. PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO PROJETO EDUCATIVO 

 

 
DIA ATIVIDADE ESTRATÉGIAS 

RECURSOS HUMANOS 

E MATERIAIS 

SETEMBRO 

 

 
 
 
 

01 

09 

 Inicio Ano letivo  

 Reunião Geral de Pais  

 Acolhimento das crianças; 

 Apresentação dos espaços da 

instituição 

 Desenvolver relação escola/família 

 Equipa Pedagógica e 

Crianças; 

 Direcção; Equipa 
Pedagógica e Enc. 
Educação; 
 

OUTUBRO 

 

De 17 a 

31 

 Recolha de brinquedos para a “Feira do 

Brinquedo”. 

 
 
 

 Sensibilização à partilha para a 

angariação de fundos. 

 
 

 Equipa Pedagógica, 

Crianças e Pais e 

comunidade; 

 

NOVEMBRO 

 

11 

 

 

(A 

combinar) 

 Magusto (de manhã teatro 

desenvolvido pelas educadoras; de tarde 

magusto); 

 “Feira do Brinquedo”. 

 

 Teatro representado pelas educadoras 

 Fogueira 

 Lanche conjunto 

 Feira dos brinquedos recolhidos nos 

claustros da Instituição. 

 Grupo Docente 

 Equipa Pedagógica e 

Crianças 

 Pais e comunidade. 

DEZEMBRO  

 

09 
 

 

17 

 

 
23 

 Festa do Colégio  

 

 Festa de Natal (aberta aos pais no 

Pré-Escolar) 

 

 Festa de Natal com as crianças 

 

 Homenagem a Nossa Senhora da Torre 

 

 Festa de Natal com as crianças: teatro, 

troca de prendas e lanche partilhado. 

 

 Apresentações relacionadas com o 

tema 

 Equipa Pedagógica e 

Crianças 

 Materiais para a 

realização das 

representações 

 Lanche partilhado e 
Prendas 

JANEIRO 

 

06 

 

 

 Festa dos Reis 

 

 

 Workshop de Inglês 

 

 Cantar os Reis  

 Lanche Conjunto 

 

 Workshop de Inglês com as crianças 

 

 Equipa Pedagógica e 

Crianças 

 Comunidade 

 Professor de Inglês; 

 Lanche partilhado; 

 

FEVEREIRO (a 

combinar) 

 

 

 27 

 

 
 Festa de Carnaval 

 

 

 Visita à Casa da Música 

 

 

 Workshops didáticos  

 

 As crianças vêm vestidas ao seu gosto e 

festejam o Carnaval. 

 Equipa Pedagógica e 

Crianças 

 Materiais de 

desperdício.  

 Disfarces 

MARÇO 17 

 

21 
 

 Dia do Pai (Festa de S. José) 

 

 Dia da Árvore (visita ao Parque da 

Ponte) 

 Festa convívio 
 
 
 Piquenique 

 

 Sr. Cónego, equipa 

Pedagógica, Crianças e 

Pais  

 Autocarro 
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DIA ATIVIDADE ESTRATÉGIAS 

RECURSO HUMANOS E 

MATERIAIS 

ABRIL 

 

06 

 

12 

 

18 

 
 
 

 “Workshop de Expressão Motora”  

 

 Festa da Páscoa 

 

 Visita a Pascal 

 

 

 Workshop 

 

 Jogos 

 
 Lanche Partilhado  

 Festa convívio 
 

 Equipa Pedagógica, 

Crianças 

 Professoras de 

Expressão Motora 

 

MAIO 

 

 

01 

(todas as 

semanas) 

 

05 

 

(a 

combinar) 

 

 

 

 

 

 Mês de Maria (Oração Mariana) 

 

 

 

 Dia da Mãe 

 

 Desfile Braga Romana (4/5 anos) 

 

 

 

 Formação cristã e elaboração de um 

Altar mariano nos claustros 

 (a combinar) 

 

 

 

 

 Participar no desfile das festas da 

cidade, vestidos a rigor 

 

 

 Passeio/convívio 

 

 

 Lanche partilhado 

Equipa Pedagógica, 

Crianças e Mães; 

 

 Sr. Cónego, Equipa 

Pedagógica, Crianças e 

Pais 

 Equipa Pedagógica e 

Crianças 

 Família 

 Equipa 

 Pedagógica, Crianças 

 

JUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 Dia da Criança (Passeio Anual) 

 

 

 

 

 

 Festa de Final de Ano (Pré-escolar) 

 Arraial de S. João 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Musical  

 Promover momentos de convívio 

entre membros da Instituição, familiares, 

amigos e comunidade 

 

 

 

 Equipa Pedagógica e 

Crianças 

 Equipa Pedagógica  

 Crianças 

 Família 

 

 Material para fazer 

as roupas (sacos 

plásticos, papel crepe, 

etc.) 

 

 Equipa Pedagógica  

 Crianças 

 Carrinhas 

 

JULHO 

 

 

03 a 14 

 

 Colónia de Férias 

 

 Praia 

 Equipa Pedagógica  

Crianças  
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9. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será executada pelo Grupo Docente da Instituição semestralmente, com objetivo 

de partilhar conhecimentos, dificuldades, realizações entre o Grupo.  

Partindo desta análise e reflexão conjunta, pretende-se avançar novos objetivos e novos 

caminhos para o Projeto. A base para a avaliação será a observação ao nível das várias dimensões 

curriculares e o registo contínuo das atividades e dos interesses das crianças.   

Os registos das avaliações semestrais serão preenchidos em registo próprio, Mod.042 Registo 

de Avaliação dos Projetos Educativo/Curricular de Turma. 
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