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“Do serviço que prestamos hoje dependem os homens de amanhã.”
3 de Julho de 1985
“O projeto educativo é o documento que consagra a orientação educativa da unidade orgânica,
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 unidade orgânica se
propõe cumprir a sua função educativa.”
Decreto Legislativo Regional, nº 12/2005/A, de 16 de junho, com a redação dada pelo Decreto
Legislativo Regional n. 35/2006/A, de 6 de setembro

O Projeto Educativo pretende ser um documento que define o projeto de escola que
pretendemos desenvolver e abrange toda a comunidade educativa. É um documento
estratégico onde estão definidas as prioridades a alcançar ao longo do quadriénio de
2017-2021, a conceção de escola que pretendemos e as metodologias que são
aplicadas para dar resposta ao contexto onde está inserida.
A construção deste documento orientador foi o resultado de uma avaliação ao
contexto, dos meios e recursos disponíveis, do conhecimento profundo da comunidade,
do público alvo onde a escola está inserida, da definição das oportunidades e
necessidades e da capacidade de resposta da escola.
A Missão definida é fruto de um longo trabalho de diálogo e consenso sobre como,
onde, porquê e para quem dirigir a nossa ação educativa.
Iniciamos, pois, um novo ciclo de trabalho que incidirá no propósito de agir e
transformar para um mundo melhor, um mundo solidário, reflexivo e criativo.
Pretendemos que a nossa intervenção traga inovação, mudança e transformação de
comportamentos e atitudes, promovendo o compromisso, o voluntariado, as relações
inter-geracionais e a solidariedade.
O nosso olhar sobre o outro!
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PARTE I – A ESCOLA
1. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ENVOLVENTE
1.1 A HISTÓRIA DA FREGUESIA DE RIO TINTO
Rio Tinto é uma freguesia, inserida na cidade de Rio Tinto, no Concelho de
Gondomar, no distrito do Porto. É a mais populosa do concelho.
O nome de Rio Tinto está ligado ao rio que atravessa a cidade. Por volta de 824 o
Rei da Córdova Califa Abdelramam III, com um poderoso exército, fez uma violenta
investida, cercando a cidade do Porto. Durante a batalha o sangue dos Mouros era tanto
que foi atingir um pequeno riacho que passava ali perto, passando assim a chamar-se
Rio Tinto.
O rio nasce em Ermesinde e atravessa a freguesia sensivelmente a meio. Durante
séculos este rio serviu de fonte de rendimento para a povoação, pois fornecia água e
peixe e era utilizado pelas lavadeiras e também pelos moleiros.
Durante a Idade Média, Rio Tinto estava inserido nas grandes “terras” da Maia e
era conhecido pela existência de um convento de Agostinhos fundado em 1062. Em 10
de dezembro de 1867 através de um decreto, foi elevada a concelho, da qual faziam
parte sete paróquias civis: Águas Santas, Covelo, Gondomar, São Pedro da Cova,
Valbom, São Vicente de Alfena e Valongo.
Em 28 de junho de 1984, voltou a ser vila, agora com duas freguesias - Rio Tinto e
Baguim do Monte. Rio Tinto é cidade desde 1995.
1.2 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
A De Mãos Dadas localiza-se na Urbanização Mãos à Obra, no lugar do Forno,
Freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar, Distrito do Porto.
Como já foi referido a freguesia de Rio Tinto é a mais populosa de todo o concelho,
o mesmo acontece com o Lugar do Forno, que é uma zona com uma densidade
populacional elevada, onde existem vários tipos de comércio, farmácias, pequenas
industrias têxteis e alimentares, para além de serviços públicos como escolas primárias
ou jardins de infância.
A Urbanização Mãos à Obra pertence a uma cooperativa de habitação fundada em
1978. Os seus habitantes são em grande parte trabalhadores do comércio e serviços.
Está implantada em 45.000m2, sendo 23.000 de zona verde e o restante de espaço
habitado, num total de 400 fogos. A construção destes foi feita de modo a aproveitar os
desníveis de terreno, proporcionando assim uma arquitetura diferente da habitual para a
época.

1.3. RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS
A Urbanização Mãos à Obra, Cooperativa de Habitação, dispõe de espaços e
infraestruturas comuns e que utilizamos para diferentes atividades:
- Auditório com capacidade para 150 lugares;
- 1 court de ténis;
- 1 campo de futebol;
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- 1 recinto polivalente;
- Anfiteatro ao ar livre;
- Coreto;
- Parque Infantil.
Existe ainda um gabinete de atendimento da Junta de Freguesia de Rio Tinto, uma
estação dos CTT, que se encontra nas mesmas instalações dos serviços da Cooperativa,
um café e um cabeleireiro.
Na área circundante existem outros equipamentos sociais que incidem sobretudo na
área do pré-escolar, atl e idosos. Esta última valência está coberta por um número muito
reduzido de equipamentos que se cingem a centro de dia e apoio domiciliário.
A comunidade é composta, essencialmente, por uma população idosa e reformada
que necessita de ocupação e apoio ao nível domiciliário, para a satisfação das
necessidades mais básicas, tais como: alimentação, cuidados de saúde, ida às compras,
tratamento das casas e das roupas.
Da população ativa, fazem parte alguns desempregados por falta de qualificação
profissional e alguns ativos que necessitam de uma formação mais especializada.

2. QUEM SOMOS
A De Mãos Dadas é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins
lucrativos e de utilidade pública. Fundada a 3 de julho de 1985, por um grupo de
residentes na comunidade envolvente, para dar resposta às necessidades da
comunidade.
Da Direção da De Mãos Dadas fazem parte cinco elementos: Presidente, VicePresidente, Secretário, Tesoureiro e Vogal. A Direção e Corpos Sociais é composta por
voluntários que dedicaram grande parte da sua vida à mesma, enfrentando, ao longo dos
anos de existência contrariedades, mas que simultaneamente lhes permitiu aprender,
desenvolver competências na área da educação e alcançar o sucesso para a instituição
que hoje representam. No decorrer da sua existência, as várias direções que se foram
sucedendo implementaram medidas seguras para o desenvolvimento sustentado, de
modo a que os serviços prestados aos utentes fossem de qualidade superior.
A instituição abriu inicialmente com um protocolo para A.T.L. com 23 crianças,
alargando a sua atividade ao longo dos anos. A partir de 1992, foi elaborado um plano de
reconversão total das instalações, bem como da elaboração de um projeto a médio e a
longo prazo para a renovação de todo o equipamento da cozinha e refeitório e do
equipamento e material pedagógico das salas, projetos de segurança, plano de
emergência, proteção de incêndios e para a abertura de novos espaços.
Paralelamente, foram tomadas medidas para melhorar a qualificação de toda a Equipa
Pedagógica, com a introdução de ações de formação contínuas.
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Foram criadas parcerias com entidades privadas para a prestação de serviços
direcionadas para o desenvolvimento físico, intelectual e psicológico.
Para a intervenção precoce contamos com o apoio da Equipa da ELI do Centro de
Saúde de Gondomar, que trabalha com as crianças sinalizadas com NEE, quer seja pelo
educador ou pelo médico que acompanha a criança.
Atualmente, a instituição apoia cerca de 214 utentes nas valências de Creche, PréEscolar e A.T.L Clássico (2º ciclo) e ATL Extensões de Horário e Interrupções Letivas (1º
ciclo). Estas valências possuem acordo de cooperação com o Centro Distrital de
Segurança Social do Porto.
As valências são compostas por nove salas: duas salas de creche, cinco de pré-escolar e
duas de ATL. As nove salas estão distribuídas por quatro edifícios, fisicamente
separados, mas dentro do perímetro da urbanização.
O Corpo Docente, ao longo dos anos, foi-se especializando na área curricular,
desenvolvendo e aplicando metodologias curriculares que vão de encontro às
necessidades das crianças.
Em 2003 apostámos na qualidade. O padrão de exigência das famílias clarificou esta
aposta. Iniciámos este processo com a transformação de toda a área alimentar, desde a
elaboração das ementas que passaram a ser da responsabilidade da Nutricionista, à
alteração radical de procedimentos dos manipuladores e equipamentos, implementando
um Sistema de Gestão de Segurança Alimentar (ISO 22000: 2005) e que foi certificado
pela APCER em 2006.
O sucesso da transformação desta área sensível para os utentes, fez-nos refletir
para a necessidade de melhorar as áreas do serviço pedagógico na resposta ao utente.
Em 2008, iniciámos a implementação da ISO 9001: 2008 e do Sistema de Gestão da
Qualidade, integrando os dois sistemas num só: Sistema de Gestão Integrado – tendo
sido certificados na ISO 9001: 2008 pela APCER desde maio de 2009. Estas duas
normas ISO abrangeram todas as respostas sociais.
Entretanto, surgiu o Manual da Resposta Social da Creche, guião do Instituto da
Segurança Social, cuja implementação é possível de certificação, mas que abrange para
além de alguns processos das ISO 22000 e 9001, alguns procedimentos novos. O nosso
Sistema de Gestão Integrado, já integra quase todos os processos deste manual, que
foram entretanto melhorados com vista à melhoria contínua.
Neste momento, não dispomos de certificação mas mantemos implementado e
monitorizado o Sistema de Gestão da Qualidade.
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2.1. ELEMENTOS HUMANOS
Na De Mãos Dadas existe uma permanente interação entre todos os intervenientes
da comunidade educativa: alunos, docentes, não docentes e famílias.
Desta interação, destacam-se o atendimento individualizado aos pais, as
conferências de avaliação das crianças através dos portfolios individuais das mesmas, as
festas que se realizam com a ajuda das famílias, as reuniões de pais e a participação
dos pais nas atividades das salas e no dia a dia da escola.
De um modo geral, os colaboradores são bastante disponíveis quer ao nível de sala,
quer ao nível das atividades da instituição.
Todos os colaboradores são anualmente sujeitos a exames médicos e avaliação do
desempenho.

2.1.1. UTENTES
As crianças que frequentam a Instituição são em parte familiares de antigos utentes
(pais, irmãos, primos, entre outros) e /ou novos moradores da urbanização, sendo que a
grande maioria faz o percurso da Creche ao A.T.L..
A De Mãos Dadas tem capacidade para 214 utentes dos 1 aos 16 anos, nas
valências de Creche (31), Pré-escolar (125) A.T.L Clássico (18) e ATL Extensões de
Horário e Interrupções Letivas (40); Os utentes são oriundos de diferentes freguesias,
sendo na sua maioria das zonas próximas dos concelhos de Gondomar e Maia.

Dados de Setembro 2017
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Dados de Setembro 2017

Dados de Setembro 2017

Dados de Setembro 2017
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2.1.2. DOCENTES
Os docentes formam uma equipa jovem, unida, com forte sentimento de interajuda e
com formação académica e profissional que vão de encontro ao modelo pedagógicodidático adotado por esta escola.

Dados de Setembro 2017:

Dados de Setembro 2017:

2.1.3. NÃO DOCENTES
Os não docentes demonstram igualmente bastante interesse na formação contínua e
colaboram nas reuniões de equipa da sala. Permitem apoiar as atividades letivas e todo
o processo de ensino-aprendizagem, permitindo que todas as salas de creche e préescolar possuam uma educadora de infância e uma auxiliar de ação educativa, e as
salas de ATL com uma educadora social e três auxiliares de ação educativa.
Fazem ainda parte da equipa de não docentes, o motorista e um administrativo,
cozinheira, auxiliar de cozinha e trabalhadores auxiliares.
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Dados de Setembro 2017:

Dados de Setembro 2017:

2.1.4. ESTAGIÁRIOS, CEI´S E VOLUNTÁRIOS
A De Mãos Dadas, tem estabelecidos protocolos de cooperação com diferentes
entidades das áreas de ensino e técnico-profissional, integrando estagiários portugueses
e estrangeiros, CEI´s (Contrato Emprego-Inserção para desempregados e inscritos no
Centro de Emprego), estagiários com Necessidades Educativas Especiais, nas suas
salas ou serviços.
A De Mãos Dadas é, muitas vezes, um apoio e formadora de desempregados e
jovens com dificuldades de inserção no mercado de trabalho:
- Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti;
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- Escola Superior de Educação do Porto;
- Instituto de Emprego e Formação Profissional;
- AIESEC;
- CEPFI;
- Associação Nuno Silveira;
- Escola E/B 2, 3 de Pedrouços;
- Escola Secundária de Águas Santas;
- entre outras.
Os voluntários procuram-nos com diferentes objetivos. Para além de quererem
prestar serviço à comunidade, alguns procuram ganhar experiência na área para
ingressarem o mercado de trabalho e outros para enquanto estudam irem adquirindo
essa experiência.
Houve ainda um aumento da procura por parte de empresas que, enquanto
parceiros que desenvolvem a responsabilidade social, colocam os seus colaboradores ao
serviço da comunidade no apoio social.

2.2. ELEMENTOS MATERIAIS
A Instituição possui quatro valências distribuídas por cinco espaços: Creche, PréEscolar e A.T.L..
A Creche é composta pelas salas Creche A e B e o Pré-Escolar é composto por
cinco salas : salas Mista 1 a 5 (grupos de 3, 4 e 5 anos) que funcionam em três espaços
distintos.
O A.T.L. funciona num edifício autónomo, com diferentes salas.
Todos os edifícios têm copa e refeitório e a cozinha, onde são confecionadas todas
as refeições, encontra-se localizada no POLO I.
Assim, as salas distribuem-se pelos seguintes edifícios:
- POLO I – salas Creche A e B, Mista 4 e 5;
- POLO II – sala dos Mista 1 e 2;
- POLO III – Sala Mista 3;
- POLO IV – ATL clássico e ATL Extensões;
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- POLO V – Serviços Administrativos, gabinete da Diretora Técnica, Direção
Executiva e Direção, sala de colaboradores/reuniões, gabinete de trabalho da Equipa
Pedagógica e de atendimento aos Encarregados de Educação;
De espaços comuns existem a biblioteca, dois polivalentes, um palco com plateia,
uma sala de investigação e vários gabinetes de atendimento, de isolamento.
Todos os espaços da Instituição funcionam em lojas adaptadas de cinco prédios da
Urbanização. Estão situados ao nível do solo e possuem luz direta, proporcionando um
ambiente agradável e acolhedor. Possuem, nas diferentes salas e corredores, portas de
emergência para o exterior e sistema de deteção de incêndio, existindo para cada
espaço um Plano de Emergência aprovado pelo Comando Distrital da Proteção Civil e
testado através de simulacros de incêndio.
Todos os anos são feitas obras de remodelação e investimentos ao nível dos
equipamentos, mobiliário, materiais didáticos, livros e decoração em geral, com vista à
otimização e à qualidade da ação educativa.
As salas estão todas equipadas com mobiliário de alta qualidade da marca Haba,
com meios audiovisuais fixos e portáteis.
Na Instituição existem alguns recursos comuns, nomeadamente das novas
tecnologias que é possível utilizar nas salas, nas reuniões de pais e nas diferentes
atividades.
No POLO I encontramos o refeitório principal, sala ampla e com iluminação natural,
tem lugar para 100 utentes com refeições em diferentes horários. Este refeitório possui
uma porta de fole que permite a divisão do mesmo num espaço mais pequeno onde é
feito o acolhimento das crianças de manhã até às 8.30H e no final da tarde a partir das
18.30H, com o apoio de material didático e televisão.
A Cozinha e dispensa, contíguas ao refeitório, estão equipadas com material que
cumprem com os requisitos legais e certificados para a área alimentar.
Todas as salas dos polos I, II e III, são climatizadas com ar condicionado,
proporcionando um ambiente temperado e seguro, e prevenindo contra futuras e
vindouras ondas de calor e de frio. O Polo IV mantém o sistema de aquecimento portátil.
As casas de banho estão adaptadas à idade das crianças ou aos adultos e dão
apoio às diferentes salas e refeitório.
No POLO II, espaço aberto desde setembro de 2001, funcionam as duas salas
mistas 1 e 2 e é onde se localiza a Sala Polivalente que dá apoio às atividades de
motricidade das diferentes valências. É uma sala ampla equipada com colchões e
material desportivo e que quando não está a ser utilizada para as atividades desportivas,
funciona como sala de acolhimento das crianças no início da manhã e no final da tarde.
No inverno, nos dias de chuva, dá apoio às salas, daquele espaço, nos momentos de
transição em que não é possível ir ao exterior. Todo o espaço possui o soalho em
madeira, conferindo-lhe um toque de classe e higiene. É ainda neste espaço que está
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inserida a Lavandaria, ainda que pequena, faz a higienização das toalhas de mesa e dos
uniformes das colaboradoras da área alimentar.
O POLO III, existente desde setembro de 2010, é o espaço da sala Mista 3.
Estas três salas mistas têm a característica comum de permitirem a sua divisão
interior na hora do repouso da tarde, para que apenas durmam as crianças de 3 anos.
São com janelas a todo o seu comprimento, permitindo a iluminação direta e natural
durante o dia. Tem ainda um espaço no exterior para as atividades de recreio com piso
apropriado anti-queda.
Nestes dois edifícios, existem salas de reuniões de atendimento aos Pais e de
trabalho das equipas pedagógicas destas salas; têm um refeitório próprio e uma copa
para o apoio às refeições. A alimentação é produzida na cozinha principal e transportada,
segundo as normas do Sistema de Gestão de Segurança Alimentar implementado e em
recipientes apropriados.
No POLO IV situa-se o novo ATL que abriu em setembro de 2010. O Atl estava
dividido em dois edifícios com salas pequenas, pelo que a transição dos mesmos para
este polo, possibilitou a divisão das crianças neste espaço muito mais amplo e com
diversas salas de trabalho.
Possui um palco com espaço polivalente com três áreas distintas: uma área para
estudo e realização dos trabalhos de casa de 1º e 2º/3º ciclo e outra para área de jogos,
biblioteca, computador e de realização das atividades. Existe ainda um amplo refeitório e
copa, onde as crianças almoçam e lancham.
No exterior, as crianças utilizam os espaços verdes e urbanizados do condomínio
junto aos edifícios, onde existe um Parque Infantil, um campo de futebol, um campo de
ténis e um auditório.
A Instituição possui duas carrinhas de nove lugares licenciadas, equipadas com
cintos de segurança em todos os lugares e cadeiras de retenção. Os motoristas
possuem a formação e a certificação exigida por lei.
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3. COMO NOS ORGANIZAMOS
3.1. ORGANOGRAMA GERAL, ÓRGÃOS E COMPETÊNCIAS

O nosso estatuto jurídico
A De Mãos Dadas Associação de Solidariedade Social, tal como o nome indica, é
constituída segundo os estatutos jurídicos como Associação de utilidade pública,
publicado no Diário da República, III Série, nº 206, de 7.9.1985, revistos em 2015.
Entidade
A De Mãos Dadas, Associação de Solidariedade Social é uma Instituição Particular
de Solidariedade Social sem fins lucrativos, de utilidade pública.
Assembleia Geral
Compete à Assembleia Geral deliberar sobre todas as matérias não compreendidas
nas atribuições dos outros órgãos, designadamente definir as linhas fundamentais da
atuação da Associação.
Novembro 2017
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Conselho Fiscal
Compete ao Conselho Fiscal vigiar o cumprimento da lei e estatutos, bem como
exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos da Instituição sempre que o
julgue conveniente.
Direção
Compete à Direção a gestão e representação junto das entidades oficiais, sócios,
utentes e demais organismos. Assegurar a organização e funcionamento dos serviços.
Elaborar anualmente os relatórios e programas de ação e submetê-los à aprovação.
Definir e organizar uma política correta, tendo em conta os padrões de qualidade já
obtidos.
Direção Técnica / Coordenação Pedagógica
É a representante da De Mãos Dadas para todos os assuntos de natureza
pedagógica e educativa. São igualmente da sua responsabilidade assuntos relacionados
com: a inscrição de novos utentes, a coordenação das diferentes valências (Creche, PréEscolar e ATL), a concretização e avaliação do Projeto Educativo, do Projeto Curricular
de Escola e do Plano Anual de Atividades, o cumprimento do Regulamento Interno, a
atividade docente e não docente bem como a sua avaliação, a supervisão curricular.
Paralelamente, a Direção Técnica/Pedagógica deve assegurar o normal funcionamento
de todas as estruturas educativas e de apoio.
Direção Executiva
É a responsável pela gestão das áreas financeira, administrativa e funcionamento
geral da Instituição, bem como a comunicação externa, rentabilizando os recursos
humanos e materiais, o movimento e os processos dos alunos e colaboradores e o
processamento e cobrança de mensalidades.
Assessoria a Direção na gestão da escola e idealiza, organiza e executa novos
projetos.
É ainda responsável pelo Sistema de Gestão da Qualidade implementado e pelas
auditorias internas, rentabilizando os recursos humanos e materiais, controlando o
movimento e os processos dos alunos e colaboradores e o processamento e cobrança
de mensalidades.
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3.2. REDE DE COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA

3.3. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E CURRICULAR
Estrutura escolar
A Instituição tem um Acordo de Cooperação com a Segurança Social para 212
crianças e capacidade para 216, com idades compreendidas entre os 1 e os 16 anos de
idade distribuídas pelas valências de Creche, Pré-Escolar e A.T.L. clássico e ATL
Extensões de Horário e Interrupções Letivas. A capacidade de utentes está de acordo
com a legislação em vigor, e autorizada pela DREN e Segurança Social, perfazendo um
total de 216 utentes. Esta, fixa os limites de frequência por sala, de acordo com o
seguinte quadro:
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Todas as crianças estão agrupadas por valência. No pré-escolar estão divididas
pelas diferentes salas, formando grupos heterogéneos, dos 3 aos 5 anos.
No ATL, as crianças estão agrupadas de acordo com os ciclos do ensino básico: 1º
ciclo e 2º/3º ciclo. As crianças do 1º ciclo frequentam na sua maioria a Escola da
Boucinha, situada perto da De Mãos Dadas, à qual asseguramos o acompanhamento no
trajeto destas para as nossas instalações e vice-versa. O ATL apoia crianças de outras
escolas (Picua, Giesta, Pedrouços, Corim e Águas Santas), através do serviço de
transporte.
As crianças que frequentam os 2º e 3º ciclos frequentam a escola EB 2/3 de
Pedrouços e de Águas Santas.
As crianças estão divididas em diferentes turmas na escola do ensino básico, e
podem ter ou não AEC´s na escola pelo que a organização do A.T.L. depende de todos
estes fatores.

Organização curricular
A De Mãos Dadas pratica um currículo baseado nas Orientações Curriculares para o
Ensino Pré-escolar do Ministério da Educação e nos normativos legais para as diferentes
valências.
Porém, existem algumas especificidades em cada uma das valências e que foram
definidas com vista a proporcionar um currículo mais rico.
O tempo letivo é de cinco horas diárias de trabalho, planificado e estruturado. Fora
do horário letivo, as crianças estão em atividades livres orientadas pelo adulto.
O educador tem cinco horas semanais não letivas que utiliza na instituição para a
organização do trabalho da sala, portfólio e avaliação/planificação do trabalho e das
crianças, bem como atendimento aos encarregados de educação.
Cada Educador elabora um Projeto Curricular de Sala de acordo com os Projetos
Curricular e Educativo da Instituição, aplicando-o diariamente dando extrema importância
aos interesses e necessidades das crianças, dando resposta à problemática definida.
Cada equipe de sala reúne semanalmente para avaliar, refletir e planificar o trabalho
desenvolvido com o grupo de crianças.
A equipa docente e a direção técnica reúnem semanalmente, para avaliar o
processo de ensino/aprendizagem, o projeto educativo e criar estratégias para a
concretização e adaptação do mesmo. Nestas reuniões são ainda discutidas, as
metodologias utilizadas, para que todos sigam a mesma linha orientadora, com vista à
formação das crianças.
Na creche e pré-escolar é realizada uma avaliação contínua das crianças, sendo
esta formativa, qualitativa e formalizada em janeiro e em julho. São realizadas três
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reuniões de pais ao longo do ano. Em outubro é realizada a primeira reunião, na qual são
apresentados os objetivos do ano. Durante o ano, realizam-se duas reuniões de pais de
cada sala, nas quais é apresentado o trabalho realizado na sala, os projetos vividos, as
rotinas, informações gerais e são discutidos temas de problemas específicos comuns à
idade em questão e que são necessários discutir e partilhar entre todos.
O relatório narrativo final é entregue aos encarregados de educação na última
reunião do ano letivo.
Durante todo o ano, poderão ser realizadas reuniões individuais com a educadora
para acompanhamento do processo de desenvolvimento da criança.
Na avaliação são, igualmente tidas em conta as conferências com as crianças sobre
o seu portefolio individual.
No início do ano letivo, realiza-se uma reunião geral com os encarregados de
educação onde é apresentada a escola e o projeto educativo.

3.4. ESTRUTURAS DE APOIO E COMPLEMENTO EDUCATIVO
3.4.1. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Estrutura de gestão administrativa, com o apoio da Coordenadora Pedagógica, que
asseguram os procedimentos internos e a circulação da informação aos pais, gerem os
processos dos alunos e colaboradores e o processamento e cobrança das mensalidades.
3.4.2. SERVIÇOS DE APOIO
Serviços de apoio como a Cozinha e a Limpeza, indispensáveis ao bom
funcionamento da Instituição.
3.4.3. TRANSPORTE
O serviço de transporte destina-se a pedidos para levar as crianças a casa ou entre
escola e ATL, limitado às zonas de Pedrouços, Águas Santas e Rio Tinto.
3.4.4. ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRA-CURRICULARES
A Instituição disponibiliza diversas atividades curriculares e extra-curriculares e
assegura o acompanhamento destas crianças para as mesmas. As atividades
curriculares funcionam dentro do horário letivo:
- Expressão musical
- Expressão motora
- Hora do conto
- Investigo e partilho
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As atividades extra-curriculares funcionam, sempre que possível, em horário não
letivo:
-

Classe Desporto;
Hip-hop;
Inglês;
Karaté;
Ballet

3.5. ÂMBITO INSTITUCIONAL
3.5.1. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE EM GERAL
O facto da De Mãos Dadas estar integrada na Cooperativa de Habitação Mãos à
Obra, permite-nos, através de uma parceria muito próxima, utilizar os espaços comuns
como sejam o auditório, os campos de ténis e futebol e o Parque Infantil.
A comunidade em geral propicia benefícios e apoio à ação educativa, quer ao nível
da partilha, quer ao nível da colaboração. A sabedoria das pessoas residentes e dos
serviços da comunidade são para a Equipa Pedagógica um recurso muito rico que
permite a vivência de projetos, ideias e novas descobertas, através do diálogo com as
crianças.
A possibilidade de as crianças poderem usufruir deste contacto direto com a
comunidade determina uma ação rica em experiências humanas e materiais, aprendendo
com os outros.

3.5.2. RELAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES
Esta Instituição mantém uma relação de proximidade com organismos e entidades
oficiais, para que em conjunto seja possível desenvolver um trabalho de apoio a
diferentes níveis com as crianças e as suas famílias, procurando muitas vezes solucionar
problemas que lhes são característicos.
Membro da Rede Social e representada na Comissão Social de Freguesia de Rio
Tinto e na Comissão Local de Ação Social de Gondomar colabora com outras entidades
como:
1. Câmara Municipal de Gondomar
2. Junta de Freguesia de Rio Tinto
3. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar (CPCJ)
4. Ação Social da Segurança Social de Gondomar
5. CNIS
6. UDIPSS - PORTO
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7. Centro de Emprego de Gondomar
8. Unidade Familiar de Rio Tinto e Extensão de Brás-Oleiro
9. Outras IPSS do Concelho
10. Hospital de São João
11. Bombeiros Voluntários da Areosa
12. Agrupamento de Escolas de Pedrouços;
13. Agrupamento de Escolas de Águas Santas;
14. Ministério da Educação
15. Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti
16. Escola Superior de Educação do Porto
17. Universidade do Minho
18. Outras escolas de formação profissional
19. Paróquias Locais

3.6. ÂMBITO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
Sendo uma Instituição sem fins lucrativos, as receitas são direcionadas, sempre que
possível, para um investimento contínuo e uma aposta na qualidade do serviço, dos
espaços e materiais e da formação dos docentes e não docentes. A boa gestão
financeira está representada na oferta educativa, que se preocupa com as dificuldades e
carências sociais.
Neste quadriénio, tendo em conta as dificuldades sentidas pelas famílias,
incidiremos o nosso projeto no apoio às famílias e à comunidade que carece de algumas
necessidades básicas e acompanhamento. Procedemos à candidatura a cursos de
formação do Portugal 2020;.
Como habitualmente, procederemos anualmente à remodelação e permanente
manutenção dos espaços, à aquisição de materiais didácticos e de desgate para a
realização das atividades e ainda à realização de outros investimentos que se julguem
necessários à prestação de um serviço de qualidade.
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PARTE II – CONCEÇÃO DE ESCOLA
1. QUE CONCEÇÃO DE ESCOLA, DE ALUNO, DE EDUCADOR, DE CURRÍCULO?
Pretendemos uma Escola que:
Seja atenta e que dê resposta às necessidades das famílias e da comunidade;
• Desenvolva na comunidade um trabalho de sensibilização, formação e ocupação;
• Trabalhe a par com a família para que esta conheça e valorize o processo
educativo e lhe dê continuidade;
• Proporcione momentos de interação dentro da comunidade educativa;
• Seja reflexiva e aberta à mudança;
• Tenha a capacidade de inovar;
• Apresente e pratique qualidade nos serviços prestados.

Pretendemos um Aluno que:
• Construa uma identidade própria, consciente e sólida de valores e princípios;
• Seja capaz de aprender com autonomia;
• Seja responsável;
• Seja crítico e reflexivo;
• Construa o seu conhecimento através da aprendizagem pela ação;
• Seja investigador;
• Resolva os seus problemas e conflitos de uma forma autónoma.

Pretendemos um Educador que:
• Atenda às necessidades individuais e específicas de cada criança;
• Observe, oiça e construa uma relação efetiva com cada criança, por forma a
promover a segurança afetiva e a sua autonomia;
• Fomente a cooperação entre crianças;
• Estimule à descoberta e à curiosidade da criança pelo que a rodeia;
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• Realize a autorreflexão e autoavaliação;
• Aja com intencionalidade educativa;
• Seja aberto à mudança e que se considere em constante aprendizagem;
• Contribua para a elaboração e aprofundamento dos quadros conceptuais;
• Apresente propostas de intervenção;
• Contribua para uma equipa coesa e dinâmica;
• Dê a conhecer a sua intencionalidade educativa à comunidade.

Pretendemos um Currículo que:
• Seja flexível;
• Seja baseado num modelo construtivista, que permita às crianças uma
aprendizagem pela descoberta;
• Contemple a participação da comunidade educativa na aquisição das competências
das crianças;
• Vá de encontro aos direitos das crianças;
• Contribua para o desenvolvimento do espírito de solidariedade e interajuda;

2. OPÇÕES EDUCATIVAS
Pretendemos que os nossos alunos cresçam de uma forma saudável e harmoniosa,
através de uma formação abrangente, para se tornarem cidadãos integrados em
sociedade, aprendendo a respeitar o outro e a si mesmo, num crescente sentido de
justiça e igualdade de oportunidades. Conscientes de que as crianças estão expostas a
muitos perigos e fatores negativos ao seu crescimento, desenvolvemos este projeto com
base na Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
Hoje, a sociedade e as pessoas que dela fazem parte vivem muito para si e para os
seus, esquecendo o quão importante é dar e ajudar os outros. Cada vez mais o valor da
solidariedade é mais importante. Todos precisam ou precisarão um dia da ajuda do
outro. Pretendemos transformar, de alguma forma, a sociedade.
Assim, a comunidade educativa da De Mãos Dadas, privilegia:
- Uma educação para os valores e ideais propostos e não impostos que serão úteis
ao longo da vida;
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- Uma educação para a cidadania, informando sobre acontecimentos reais com
veracidade, adaptado à idade;
- Uma educação para a autonomia e responsabilidade;
- O desenvolvimento harmonioso e equilibrado da personalidade, talentos e aptidões
mentais e físicas, no respeito pelo outro e pela diferença;
- O bem estar físico e psicológico das crianças, sensibilizando-as para a sua
proteção;
- Uma consciência do dever cívico;
- Uma educação para a estética, ética e criatividade, considerando como sempre
válida a opinião das crianças;
- Uma educação intercultural na compreensão, partilha e aceitação da diferença
étnica, sexual, moral e social;
- Uma educação para a igualdade, através da colaboração e integração de crianças
deficientes ou com necessidades educativas especiais;
- Uma educação para a saúde com a compreensão e prática de bons hábitos de
higiene e alimentares.

3. MODELO PEDAGÓGICO-DIDÁTICO
Considerando as características dos diferentes contextos sociais encontrados na
comunidade em que está inserida a De Mãos Dadas, o processo de educação
preconizado procura formar indivíduos críticos, investigadores, perspicazes e
participativos, numa relação dialética, empenhados no seu desenvolvimento e
crescimento como seres parceiros.
Assim, a educação é entendida como construção, através da interação social, onde
o indivíduo questiona e analisa a realidade educativa, numa relação entre a teoria e a
prática, desenvolvendo conhecimentos, ações e valores. Esta construção passa pelo
envolvimento do docente numa autoreflexão sistemática da sua prática.
Sabemos que a construção social da educação surge num determinado contexto
histórico, onde estão implícitos valores e preconceções que influenciam o conhecimento,
bem como que a investigação não é livre de valores. Deste modo o docente investiga,
liberta e critica, como parceiro da criança.
Fundamentando-nos no modelo socio-crítico, a criança tem liberdade para agir,
sendo investigadora e crítica nas suas descobertas.

Novembro 2017
Revisão/Aprovado: 0/Direção

24

PROJETO EDUCATIVO 2017-2021

4. MODELOS DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA
“Precisamos contribuir para criar a escola que é aventura, que marcha, que não tem
medo do risco, por isso, que recusa o mobilismo. A escola em que se pensa, em que se
cria, em que se fala, em que se adivinha, a escola que apaixonadamente diz sim à vida.”
(Paulo Freire)
A De Mãos Dadas vê a criança como um ser competente e capaz. Como tal, toda a
nossa pedagogia é baseada num modelo construtivista, onde a criança tem um papel
ativo na construção do seu próprio conhecimento. Ela aprende fazendo, explorando e
experienciando.
A pedagogia da consideração pela criança constitui a essência da nossa
intervenção, tudo é valorizado: os seus interesses, as suas experiências e aprendizagens
prévias, as suas características, as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas
curiosidades e até mesmo as suas ideias e pensamentos.

É assim que se trabalha na De Mãos Dadas.
Neste âmbito e, tal como refere Rúbem Alves, “é preciso amar para educar, é
preciso ouvir o que as crianças têm a dizer. Ouvindo, é possível descobrir as suas ideias,
os seus sonhos e isso, é respeitar as crianças. Isso é educação”.
Porque acreditamos que as crianças são as protagonistas no processo de ensinoaprendizagem, a nossa pedagogia é baseada em quatro modelos curriculares que se
complementam e articulam. A Metodologia de Projeto, o modelo curricular High-Scope,
o modelo pedagógico de Reggio Emília e o modelo curricular Movimento de Escola
Moderna estabelecem a nossa linha de orientação para uma pedagogia da
consideração, abrangente e possibilitadora de um ambiente de oportunidades múltiplas e
ricas para as nossas crianças.
A Metodologia de Projeto ajuda a criança a extrair um sentido mais profundo de
questões e fenómenos relacionados com a realidade onde está inserida. No trabalho de
projeto, a criança aprende através da descoberta, investiga e pesquisa para encontrar as
respostas para as suas dúvidas e curiosidades. O adulto é companheiro da criança,
apoia-a nas suas ações, mas é ela quem orienta todo o processo através das escolhas e
decisões que toma.
Este tipo de metodologia contribui para uma aprendizagem cooperativa, pois cria-se
um espírito de interajuda entre os intervenientes da investigação e uma partilha de
conhecimentos e experiências prévias.
O Modelo Curricular High-Scope constitui a base para a organização do espaço da
sala enquanto possibilitador de uma aprendizagem ativa e, simultaneamente, facilitador
para criança agir com autonomia.
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Assenta numa rotina flexível, bem estruturada e contextualizada, transmitindo
segurança à criança e proporcionando momentos diferenciados onde haja lugar para
atividades em grande e pequeno grupo, no interior e no exterior da sala.
Esta gestão do espaço e do tempo é influenciada pelo trabalho desenvolvido com as
crianças.
O Modelo Pedagógico de Reggio Emília permite que a criança aprenda através das
relações com os pares, equipa pedagógica, comunidade e pais. Assim, durante as
atividades e projetos desenvolvidos, todos os agentes mencionados são envolvidos, seja
para uma partilha, para a resolução de um problema e até mesmo para uma pesquisa ou
investigação. Neste contexto, a criança constrói o seu conhecimento num ambiente de
múltiplas interações.
O Movimento da Escola Moderna (MEM) possibilita um espaço onde o sentido de
cooperação e solidariedade é uma constante na vida da sala. Assim, com os
instrumentos de organização social, as crianças negoceiam e organizam-se,
autonomamente, no desempenho das suas tarefas e atividades. Cria-se um espírito
democrático repleto de valores, como: responsabilidade, partilha e diálogo
imprescindíveis na formação das crianças enquanto sujeitos participativos na sociedade.

5. PRINCÍPIOS PEDAGÓGICO-DIDÁTICOS
Conhecer em profundidade a realidade de cada criança e a sua família, através da
brincadeira, das atividades e do contacto direto;
• Dar importância aos conhecimentos e experiências prévias das crianças;
• Fomentar uma aprendizagem significativa tendo em conta os interesses,
motivações e necessidades de cada criança;
• Proporcionar a interação social entre as crianças para desenvolver a sua
personalidade, no respeito pelo outro, por forma a se integrar na sociedade de
uma forma justa;
• Organizar o espaço e o tempo de acordo com as faixas etárias;
• Promover a realização de atividades que abranjam todas as metas de
aprendizagem, por forma a desenvolver a criança global e harmoniosamente;
• Desenvolver uma pedagogia em que a criança construa o seu próprio
conhecimento, baseado em experiências vividas, questionando e refletindo;
• Proporcionar um ambiente favorável à realização de projetos que surjam a
partir de um problema ou interesse individual ou de grupo;
• Trabalhar o currículo de uma forma flexível, incluindo os interesses da criança;
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• Dar espaço à expressão oral e escrita, à criatividade, motivando o gosto pela
leitura e a um progressivo domínio da língua portuguesa;
• Fomentar o diálogo e o pensamento crítico para que a criança saiba
argumentar, questionando a realidade;
• Incentivar o trabalho em grupo, para a criança aprender a ser tolerante,
responsável, autónoma, participativa, compreensiva e cooperante, sabendo
negociar e gerir situações;
• Valorizar as diferenças e as semelhanças de todas as crianças, promovendo o
seu bem-estar e a sua autoestima, para a plena integração;
• Ajudar as crianças a estabelecer ligações causa-efeito como parte do processo
de resolução de conflitos interpessoais e levá-las a resolvê-los autonomamente;
• Uma pedagogia que implique e corresponsabilize o aluno e a família
promovendo o diálogo permanente.
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PARTE III – UM PROJETO PARA O FUTURO
DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES
O Projeto Educativo em vigor foi analisado, discutido e avaliado.
Este projeto é um documento que será o quadro de referência a toda a comunidade
educativa, com o propósito de um trabalho colaborativo para alcançar as prioridades
definidas.
Com uma equipa constituída pelos diferentes intervenientes da comunidade
(Famílias, utentes, docentes e não docentes, direção técnica, direção executiva e
membros da Direção), quer através de reuniões das diferentes valências, quer através de
inquéritos de avaliação e análise do documento de ocorrências do período de vigência do
Projeto Educativo, que tiveram origem em sugestões/reclamações, não conformidades,
auditorias internas e externas. Foram realizados inquéritos, questionários e entrevistas e
reuniões individuais aos diferentes intervenientes. A avaliação com as crianças foi ainda
feita através das conferências de portfólios.
Foi ainda analisada toda a informação relativa ao absentismo/pontualidade de
utentes e colaboradores; ocupação das valências; participação dos pais em
ações/atividades de sala e instituição; formação de colaboradores; condições físicas e
psíquicas dos colaboradores; satisfação de colaboradores, utentes e pais e auscultação
sobre novos serviços; monitorização de incidência de doenças, parâmetros de controlo
alimentar e de higiene; avaliação de desempenho dos docentes e não docentes.

2. METODOLOGIA PARA A AÇÃO EDUCATIVA
Ao longo dos anos, a De Mãos Dadas tem vindo a aprofundar o processo de ensinoaprendizagem com as crianças, contando com a participação da família.
Na prática pedagógica, foram desenvolvidas metodologias adequadas às
competências curriculares e criados instrumentos de avaliação que conduziram a
elevados níveis de envolvimento das crianças e, consequentemente, a aprendizagens
significativas. A nossa metodologia foi sendo reinventada, refletida e partilhada e toda
esta construção culminou com a publicação do livro “Pedagogia da Consideração pela
Criança – inovar em educação de infância”.
O trabalho colaborativo entre salas e com as famílias tem permitido sermos
consistentes no trabalho pedagógico, uma vez que as famílias participam ativamente e
com grande regularidade na vida da escola através de várias iniciativas concretizadas a
partir do plano anual de atividades.
O investimento na qualidade quer na área alimentar, quer na área dos serviços
prestados foi, sem dúvida, uma grande aposta ao longo destes últimos anos, cujo
balanço é muito positivo. Neste momento, mantemos o Sistema de Gestão da Qualidade,
que monitoriza toda a escola na procura da melhoria contínua.
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A formação contínua dos colaboradores é um fator muito importante, participando
em várias ações e cursos de formação, nas diversas áreas.
Da mudança que a sociedade atual tem vindo a sofrer advêm alterações nas famílias
com que trabalhamos e na comunidade envolvente. Verifica-se um acréscimo de famílias
monoparentais, algumas com grandes carências económicas e outras consideradas de
risco. Algumas crianças têm necessidades educativas especiais, sendo avaliadas e
acompanhadas pelos técnicos da Equipa Eli do Centro de Saúde e com um
acompanhamento muito atento dos educadores.
Apesar da comunidade envolvente ser habitada na sua maioria por uma população
algo envelhecida e sem resposta social adequada às necessidades sentidas neste grupo
etário, durante o período de atuação do último Projeto Educativo, assistimos à inscrição
de novos utentes que são igualmente novos moradores na urbanização.
O âmbito do nosso Projeto Educativo tem vindo a mudar ao longo dos anos, face às
necessidades sentidas no nosso público-alvo.
Enquanto escola nesta comunidade, pretendemos que as crianças cresçam num
ambiente de valores, desenvolvendo progressivamente o seu espirito crítico e que com a
vivência de competências de cidadania possamos construir uma sociedade melhor para
si e para todos.
Neste sentido, durante o próximo quadriénio a educação para a cidadania será o
ponto de partida para a operacionalização do Projeto Educativo.
“O futuro não pode ser previsto, mas pode ser inventado. É a nossa habilidade de
inventar o futuro que nos dá esperança para fazer de nós o que somos.“
Dennis Gabor

3. MISSÃO
Construção de um mundo solidário, com criatividade e uma atitude reflexiva,
envolvendo todos os agentes educativos (colaboradores, famílias, crianças e
comunidade) numa ação inter-geracional conjunta de desenvolvimento de valores,
atitudes e competências nas áreas da saúde e educacional.
O nosso olhar sobre o outro!

4. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Após as reuniões internas e analisados todos os dados recolhidos dos instrumentos
de avaliação do PE anterior, foram definidas as prioridades estratégicas para o próximo
triénio, tendo como princípio base de todo o projeto: a cidadania.
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Pretendemos formar cidadãos responsáveis, que adquiram as competências
necessárias para que possam crescer de forma integral e serem participantes ativos na
sociedade.

Promoção de uma educação
para a cidadania

Prioridade
Estratégica

1.

Promoção de uma educação para a cidadania;

2.

Promoção de uma educação de oportunidades que promova a reflexão e a
crítica;

3.

Reconhecimento e valorização da família como parceiro da escola;

4.

Promoção da qualidade da organização educativa;

5.

Intervenção na comunidade educativa e envolvente;

Objetivo

Meta

Indicador

Meio de
Verificação

Ações
Promover interações entre crianças dos diferentes polos e das
diferentes salas

1.

Formar
cidadãos
responsáveis
cooperantes,
solidários,
ecológicos,
saudáveis, que
saibam viver
em
comunidade

1 / mês

Nº de
ações

Registos dos
momentos /
Registo
presenças /
Lista de salas

Organizar as salas de pré-escolar em grupos heterogéneos,
proporcionando uma maior cooperação
Promover ações para que as crianças adquiram os valores e
competências necessários para se tornarem cidadãos integrados e
participantes na comunidade
Promover ações de educação para a cidadania

Desenvolver projetos com a comunidade

2.

Promoção de uma educação de
oportunidades que promova a
reflexão e a crítica

Prioridade
Estratégica

Objetivo

Conhecer
diferentes
contextos e
materiais em
múltiplas
oportunidades
de
aprendizagem,
estimulando a
reflexão e a
crítica num
trabalho
colaborativo

Meta

Abranger
todas as
crianças
em pelo
menos um
projeto

1 / mês

Indicador

Nº de
projetos
por
criança

Nº de
ações

Meio de
Verificação

Registos da
realização do
momento
(fotografias,
posters,
comunicação)

Plano Anual
de Atividades

Ações
Desenvolver atividades em grupo que permitam a partilha e a
reflexão conjunta;
Desenvolver os projetos partindo dos interesses e dúvidas das
crianças;
Procurar, investigar novos materiais, espaços e experiências que
permitam o enriquecimento do conhecimento;
Proporcionar o contacto com diferentes formas de arte e
culturas;
Promover a aprendizagem colaborativa;
Realizar visitas de estudo/atividades no âmbito dos projetos.
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Reconhecimento e valorização da família
como parceiro da escola;

Prioridade
Estratégica

Objetivo

Meta

Indicador

Meio de
Verificação

Ações

Realizar o “Vem descobrir o meu mundo (VDMM)”

Envolver a
família no
processo de
educação /
aprendizagem
da criança na
escola

1 / mês

Nº de
ações

Registos da
realização
do
momento
(fotografias,
posters,
comunicação à
comunidade
educativa,
etc)

3.

Registo de
presenças

Envolver a família no dia a dia da escola, nas partilhas, nos projetos de
sala, no Plano Anual de Atividades;
Divulgar a ação através do facebook e newsletter (sala);

Dinamizar outros meios de comunicação com a família;
Promover uma reunião de avaliação individual (janeiro) por ano com
os encarregados de educação;
Utilizar o portefólio como principal instrumento de avaliação e
envolver a família no processo de avaliação;
Realizar uma reunião de pais entre a De Mãos Dadas e a escola de 1º
ciclo.

4.

Promoção da qualidade da organização educativa;

Prioridade
Estratégica

Objetivo

Meta

Indicador

Meio de Verificação

90%

Nº de horas
semanais

Registo de horas
semanais

Melhorar o cumprimento do horário não letivo;

85%

Grau de
concretização
das metas
definidas

Plano de
monitorização e
medição do SGI

Cumprimento dos procedimentos do Manual de Boas
Práticas do SGI;

Nº de ações

Registos da
realização do
momento

87%

Grau de
satisfação EE

Inquérito

Criar momentos de reflexão partilhada entre docentes e
não docentes;

96%

Grau de
satisfação de
utentes

Inquérito

Criação de blog para reflexão e partilha entre educadores e
pais e outros;

87%

Grau de
satisfação de
colaboradores

Inquérito

Desenvolver ações / workshops para pais e filhos que
estimulem o pensamento criativo;

1/
trimestre

Nº de ações

Registo

Formação contínua em contexto;

1/
trimestre

Nº de ações

Registo

Proporcionar momentos de reflexão / convívio para os
colaboradores.

1/
Garantir a
qualidade
da ação dos
agentes
educativos e
a melhoria
contínua

semana

Ações

Divulgação de temáticas formativas à comunidade
educativa (criação de flyers, etc);
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Objetivo

Meta

Indicador

Meio de
Verificação

Ações
Fortalecer as relações com a comunidade envolvente e rentabilizar os
saberes junto das crianças;

Intervir na
comunidade
educativa e
envolvente
sensibilizando
para os valores
de cidadania

1 / mês

Nº de
ações

Registos da
realização
do
momento
(fotografias,
posters) /
registo de
presenças

Desenvolver ações-informação para a comunidade educativa sobre
temáticas de cidadania /ou projetos;
Fortalecer as relações com a CCH e outros parceiros da comunidade;
Dinamizar atividades nos espaços exteriores da Cooperativa;
Dinamizar atividades abertas à comunidade em geral;
Promover as relações inter-geracionais com a comunidade envolvente;

5.

Intervenção na comunidade educativa e envolvente;

Prioridade
Estratégica

10
Famílias
/ ano

Nº de
famílias

Registo dos
momentos /
inquéritos

Promover ações de solidariedade para as famílias carenciadas;
Promover ações de solidariedade para apoiar entidades / instituições
no âmbito de causas para grupos desfavorecidos;

4.1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES PARA A CALENDARIZAÇÃO DO PLANO ANUAL DE
ATIVIDADES
Para uma melhor organização do plano anual de atividades de cada ano letivo,
foram definidos eixos que orientarão as ações definidas como prioritárias e que servirão
de instrumento de ligação entre si.

2017/2018

À descoberta da minha identidade

“A construção da identidade passa pelo reconhecimento das caraterísticas individuais e pela
compreensão das capacidades e dificuldades próprias de cada um, quaisquer que estas sejam.” (OCEPE,
p.34)

É necessário que cada criança tome consciência de si própria enquanto ser
individual, descobrindo que a sua participação na comunidade transforma a sociedade.
É, por isso, fundamental o processo de descoberta de si própria e a aquisição de
competências que apoiarão a sua intervenção. É também importante a criança tomar
consciência da sua família e das suas características, pois é na família que as suas
vivências em comunidade começam.
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2018/2019

Estou aqui… e agora?

No seu processo de desenvolvimento, a criança deve conhecer o meio onde está
inserida, facilitando desta forma a aquisição progressiva da sua autonomia, como um ser
livre, responsável e capaz de fazer escolhas. Este conhecimento passa pela
compreensão e apropriação de regras, direitos, valores e preocupações transversais aos
cidadãos.

2019/2020

Olhares diferenciados!

As crianças vão adquirindo a perceção de que são seres únicos, num meio com
outros igualmente únicos e que, por isso, cada uma delas tem um olhar diferente sobre o
que a rodeia, cada uma compreende e interpreta o mundo de diferentes formas.
Progressivamente, as crianças vão aprender a respeitar os diferentes olhares, a procurar
respostas através do diálogo, do respeito pelos outros e desenvolvendo o seu espirito
democrático, critico e criativo.
2020/2021

A formar uma comunidade de afetos e saberes

Fazendo parte integrante de uma sociedade, as crianças aprendem que são únicas
e diferentes e que serão indivíduos na construção de uma comunidade unificadora de
partilha de valores, saberes e de afetos. Todos são importantes nessa construção e esta
construção contribui para uma maior coesão entre todos os indivíduos da sociedade,
mais tolerância, respeito pelo outro e capacidade de ajudar o outro.

5. CONCRETIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO
“Face às dinâmicas atuais e às permanentes exigências do sistema de ensino a
autoavaliação de escola é um procedimento indispensável e incontornável. A sua
importância advém de ser um processo de regulação que requer a implementação de
estratégias que conduzam à melhoria da qualidade do serviço prestado pela escola, quer
ao nível da organização e do funcionamento do estabelecimento, quer ao nível dos
processos pedagógicos. Daí que analisar e refletir sobre a ação e o desempenho de uma
escola deve ser um ato recorrente, sistemático e plenamente participado.”
Azevedo, Rui (2011), Projetos Educativos: elaboração, monitorização e avaliação:
guião de apoio, Lisboa, Agência Nacional para a Qualificação, IP
No decorrer do projeto educativo, este será alvo de uma avaliação contínua
sumativa e formativa.
A De Mãos Dadas, enquanto instituição que tem o Sistema de Gestão da Qualidade
implementado, realiza a monitorização de todos os processos, com vista à melhoria
contínua. Pretende-se que a avaliação do projeto educativo realize essa mesma
monitorização, que no fundo, irá cruzar-se com a dos sistema de gestão, uma vez que
incidirá em toda a escola e estes dois instrumentos não podem dissociar-se, têm
inclusivamente algumas metas comuns.
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Será constituída, em reunião com a Direção, uma Equipa de Acompanhamento do
Projeto Educativo (EAPE) que irá avaliar o projeto educativo, e definir o plano de
avaliação com os critérios, o objeto, o seu propósito, a periodicidade e a definição dos
instrumentos e métodos de avaliação.
Esse plano de avaliação será entregue aos agentes educativos que participarão na
avaliação. Em cada momento de avaliação, esse plano será utilizado para o
acompanhamento e reflexão do projeto. Os documentos de reflexão que serão
elaborados, serão analisados pela EAPE e Direção que, no final da avaliação, constituirá
um relatório final. Será ainda recolhida informação através de inquéritos, relatórios da
equipa docente e direção técnica, atas de reunião, estatísticas, entre outros.
A cada momento, se se refletir na avaliação, o projeto educativo poderá ser
reestruturado, para melhor se adequar às necessidades da comunidade e da escola.
A concretização do Projeto Educativo é realizada através do Projeto Curricular de
Escola e pelo Plano Anual de Atividades.
A par da avaliação é também fator estratégico a divulgação do projeto educativo. A
divulgação visa dar a conhecer a oferta educativa e formativa da escola, os resultados
obtidos e promover todas as suas atividades no interior e exterior da escola.
Este Projeto Educativo será publicado no site da Instituição e será apresentado, em
linhas gerais, aos novos encarregados de educação
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