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Introdução 

 

Uma vez que a educação visa influenciar o futuro das crianças ao longo do seu 

percurso escolar, as diferentes instituições educativas deverão organizar-se de forma a 

responder às necessidades e interesses das crianças e jovens, como também à evolução da 

sociedade. Apesar de a lei não exigir, uma vez que somos uma instituição de ensino 

privada, achamos importante elaborar um projeto educativo que engobe todas as valências 

da nossa Instituição: berçário e creche, jardim-de-infância e sala de estudo. 

O Projeto Educativo é o documento que consagra a orientação educativa da 

Instituição, em que são explicitados os princípios, os valores, os objetivos e as estratégias 

que a equipa educativa adota para cumprir a sua missão. 

(Regime de Autonomia, Decreto-Lei nº 115 A/98, de 4 de maio, Ministério da Educação.) 

O Projeto Educativo, como instrumento fundamental da dinâmica escolar, requer a 

integração de toda a equipa educativa, dos alunos, pais e encarregados de educação, e 

outras instituições da comunidade envolvente, a fim de, em conjugação de esforços, se 

conseguirem os recursos necessários para se atingir a qualidade educativa pretendida. 

(Ministério da Educação, 1998). 

 

É importante salientar o facto de que “projeto” é um substantivo do verbo projetar, 

que significa, por um lado, planear um ato ou intenção, delinear um esboço ou uma 

estratégia e, por outro, idealizar algo… uma atividade, uma ação e, porque não, uma Vida!? 

É traçar metas a partir do que temos e do que somos para alcançar o desejado… o sonho! 
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O Porquê este projeto 

Um projeto, seja ele qual for, constrói-se pela interação entre o “eu” e o exterior (os 

outros, o tempo, o espaço…), até porque “Eu sou eu e a minha Circunstância”, como dizia 

Ortega & Gasset. Assim, dificilmente um projeto estará alicerçado se quem o edifica não 

partir das suas intenções e filosofias, mas também das suas capacidades e condicionantes 

práticas, como sejam, o tempo e o espaço por exemplo. 

Deste modo, a emergência de um projeto não corresponde, assim, a uma atividade 

exclusivamente afetiva ou cognitiva. Ela solicita, simultaneamente, fatores afetivos, 

cognitivos e de ordem social, ainda que a intensidade ou as práticas sejam diversificadas 

conforme as pessoas e os momentos. 

Foi a pensar nas pessoas e circunstâncias que temos, bem como no modo como estas 

se relacionam, que elaboramos este Projeto Educativo! 

O Planeta que habitamos tem sofrido transformações ao longo de séculos, porque os 

nossos antepassados nem sempre fizeram as escolhas certas, não pensaram no que seria 

mais importante para os seus descendentes e para a qualidade de vida que lhes estavam a 

proporcionar ao destruírem florestas, levando à extinção de inúmeras espécies e 

contribuindo para o progressivo aumento do buraco do ozono.  Cabe-nos a nós, 

adultos de hoje e, certamente, aos adultos de amanhã, conseguirmos promover e 

contribuir para a boa qualidade de vida neste Planeta. 

Por acreditarmos que o futuro começa hoje, pensamos num projeto abrangente, com 

incidência nas áreas culturais, ambientais, artísticas e sociais, e que proporcione também o 

bom desenvolvimento das competências individuais. Chamamos ao nosso Projeto 

Educativo: “Em Busca do Nosso Arco-Íris”.  
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Partimos do princípio que cada um de nós almeja “um arco-íris”, algo capaz de 

harmonizar o que é real e natural, com a magia que alimenta a infância e a capacidade de 

desejar um mundo cada vez melhor! 

Este arco-íris, numa perspetiva educativa, ecológica, ambiental e sociocultural, 

representa a vontade de vivermos o presente, sem deixarmos de zelar pelo amanhã. 

Escolhemos, para isso, sete cores (que não correspondem às cores reais), que não são mais 

do que sete temas a serem abordados ao longo de cada ano letivo. Envolvemos o nosso 

Projeto Educativo de bons ideais por encontrarmos, no arco-íris e nas crianças, uma ponte 

capaz de impulsionar a magia de sonhar… com a capacidade de lutar por um mundo real 

melhor para todos! 

 

 

Como o vamos pôr em prática 

 

O Projeto Educativo pressupõe trabalho coletivo, explícito e, obviamente educativo. 

Coletivo, pois é produto de um esforço conjunto da Equipa Educativa do Infantário S. 

Vicente e que visa a participação ativa de todas as famílias, não perdendo de vista as 

potencialidades e as necessidades dos nossos alunos. 

Explícito, uma vez que as linhas e princípios que o regem deverão estar claras para 

toda a comunidade educativa, ou seja, nítidas para todos os intervenientes no Projeto. 

Educativo, porque numa instituição educativa nunca poderia ser um projeto de outra 

índole. Não é apenas um projeto pedagógico, uma vez que, na nossa conceção, a educação 

é mais do que aquilo que se ensina e o modo como tal se faz… é incutir bons valores e 
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cativar a consciência de que somos responsáveis pelo desenvolvimento global e 

harmonioso da criança, estando esta inserida na comunidade (é herdeira de uma cultura) e 

que, em última instância, é uma cidadã do mundo. 

Por outro lado, sabemos que a criança aprende através da ação, a partir dos 

exemplos, da vivência de experiências diretas e da reflexão que faz sobre elas construindo, 

ao longo da vida, o seu conhecimento e dando um sentido ao mundo que a rodeia. Na 

verdade, a melhor forma de uma criança desenvolver conhecimento acerca do seu “eu”, 

dos outros e do mundo é brincando… relacionando-se e vivenciando experiências 

diferentes e o mais ricas possível. 

Deste modo, o nosso arco-íris é constituído por sete cores definidas no início de cada 

ano letivo, tendo em conta os temas que consideramos pertinentes desenvolver e tendo 

em conta a associação cor/tema. 

Assim, temos em 1º lugar o amarelo, que representa o sol. Nesta cor irá ser 

explorado tudo o que diga respeito ao cosmos, alertando a criança para a importância do 

sol. Abordaremos fenómenos como a mudança das estações do ano; dia e noite; as 

estrelas; o sistema solar; o clima e outros assuntos que possam surgir. Na “pintura 

educativa” com esta cor, para além dos trabalhos de sala nas áreas do Conhecimento do 

Mundo e da Expressão Plástica, realizar-se-ão iniciativas que permitam aprofundar e 

abraçar melhor esta temática. 

Como 2ª cor aparece o laranja, cor esta que estará relacionada com a alimentação. 

Aqui abordaremos a importância de uma alimentação cuidada e variada, apresentando a 

roda dos alimentos e estilos alimentares diferentes do convencional, aproveitando para 

explicar o porquê de alguns dos alimentos que integram as ementas diárias do Infantário S. 

Vicente (sopa, saladas, fruta variada). 
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O vermelho assume-se como 3ª cor… a cor do pilhão, que é o contentor de 

reciclagem mais pequeno, mas igualmente importante a todos os outros. Nesta cor 

trabalharemos a política dos 3 R’s (Reduzir, Reciclar e Reutilizar) e o que podemos fazer 

para garantir a sustentabilidade do nosso planeta. Contaremos com a colaboração da 

Comunidade Escolar para desenvolver iniciativas e atividades com o aproveitamento de 

materiais de desperdício, para apelarmos à necessidade de separação do lixo e 

promoveremos, claro, a reciclagem ativa de papel para a sua reutilização nas salas. 

A 4ª cor do nosso arco-íris é a rosa, a cor dos sonhos! Com esta cor, pretendemos 

“pintar” na alma dos nossos alunos a magia de sonhar… com a vontade e perseverança de 

transpor os sonhos para o quotidiano real, pois são eles que motivam a alegria de viver e de 

partilhar experiências. Discutiremos também questões relacionadas com a saúde: hábitos 

de higiene e saúde (p. e. vacinação; os médicos e hospitais; a higiene oral; os acidentes 

infantis). 

O castanho é a nossa 5ª cor, a partir da qual exploraremos o planeta Terra: os vários 

continentes e seus países, as diferenças raciais, as diferentes culturas, os valores humanos 

e o respeito pelas diferenças. Neste âmbito, para complementar o trabalho de sala, 

promoveremos iniciativas de índole cultural, sessões de cinema e o contacto com pessoas 

de culturas e ideais de vida diferentes. 

A 6ª cor do nosso arco-íris é o verde… que simbolizará para nós a Natureza, 

englobando a fauna e a flora. Iremos abordar, debater e explorar temas como a 

preservação da natureza, a natureza como fonte de alimentação, os riscos de extinção de 

algumas espécies, o respeito pelos animais, etc. Para valorização desta temática, 

realizaremos também “uma visita de estudo verde”. 
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Por fim, a 7ª cor do nosso arco-íris é a azul e simbolizará a água. A abordagem a esta 

cor contemplará várias curiosidades e a promoção de aprendizagens relacionadas com os 

rios, lagos, lagoas e oceanos; abordando o ciclo da água e valorizando a água como fonte de 

vida no nosso planeta. Será engraçado dinamizar projetos de sala nesta temática. 

 

Naturalmente, o Projeto Educativo “Em busca do nosso Arco-Íris” será desenvolvido 

de acordo com a metodologia de trabalho de sala da nossa instituição pressupondo, por 

isso, não só a interligação entre todas as cores, como com os livros e os contos que, ao 

longo de cada ano letivo, formos explorando.  

 

Pretendemos, no fundo, possibilitar experiências diversificadas, promover 

aprendizagens de qualidade e cativar bons valores e ideais nos nossos alunos. Queremos 

contribuir para a formação de bons seres humanos e, cientes de que os exemplos que 

damos aos mais novos ajudam a moldar o “seu fundo”, dispomo-nos a apoiar e colaborar 

com as famílias na formação integral dos seus educandos, sendo que também nós temos 

muito para aprender e, tal como as crianças, estamos todos a tempo de contribuir para um 

mundo melhor!  
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I – Contextualização do projeto 

1. Caraterização do contexto 

1.1 Localização 

O Jardim de Infância S. Vicente fica implementado numa de cinco freguesias de 

Valongo (Sobrado, Campo, Valongo, Ermesinde, e Alfena), mais especificamente na 

freguesia de Alfena, em franca expansão a vários níveis, tanto no que concerne à sua 

explosão demográfica em termos populacionais, como pela sua localização privilegiada (8 

Km das cidades do Porto, 12 de Santo Tirso, 7 da Maia, 5 de Valongo e 3 de Ermesinde), e 

pela qualidade dessas mesmas habitações, complementadas com espaços urbanísticos bem 

dimensionados e harmoniosos e, consequentemente, com a criação de diversas infra – 

estruturas desportivas, escolares e sociais, sendo o acesso a este jardim de infância 

também facilitado pelos meios de transportes existentes nesta área, tais como: transportes 

coletivos do Porto, empresas privadas de camionagem e os veículos particulares.  

Nestas diversas infraestruturas aparece o jardim de infância ora em apreciação, de 

resto, como mais uma alternativa credível, em que a qualidade impera em simbiose com a 

idoneidade da oferta que nos propomos atingir como meta objetivamente definida. 

Assim, Alfena há 20 anos tinha cerca de 8.000 habitantes, tendo hoje, 

aproximadamente 21.000 (conforme n.º de eleitores inscritos, que rondam os 14.000). Por 

outro lado, esta freguesia encontra-se implantada num extenso vale, atravessado pelo rio 

Leça, rodeada de extensos espaços de frondosa vegetação, tendo a delimitá-la a Norte as 

serras de "S. Miguel-O-Anjo" e “Cantoneiros“ (Maia e Santo Tirso, respectivamente), a Este 

a serra da Agrela (Paços de Ferreira), a Sul (parte) concelhos em progressivo crescimento, 

que abonam e dão garantias do sucesso e viabilidade deste jardim de infância nas suas 

várias componentes. 
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Acresce que Alfena, com uma área aproximada de 12 Km2, tem imensos espaços 

virgens, capazes de num futuro próximo se tornarem apetecíveis para fixação de 

populações que imergem da vida citadina, populações que por estas razões, buscam 

também o que se consignou de “qualidade de vida“ nas diversas vertentes, ou seja, redes 

viárias, centralização geográfica própria, serviços e, obviamente, equipamentos, num 

contexto amplo em que o otimismo é como o ar que respiramos: INDISPENSÁVEL! 

 

1.2 – Formas de transmissão e preservação de cultura: 

Nesta área existem alguns locais de encontro tais como: associações recreativas e 

culturais, um museu, centro de apoio a deficientes físicos e mentais, rancho folclórico de 

Alfena, banda de música, jornal “Voz de Alfena“, grupos de jovens, escuteiros, ... 

 

1.3 – Recursos físicos existentes no meio: 

 Centro Cultural 

 Apoios de Junta de Freguesia 

 Apoios de Câmara Municipal 

 Auditório 

 Piscina 

 Centro de saúde 

 Escolas primárias e preparatórias 

 Associações recreativas 

 Zonas verdes 

 Campo de futebol 

 Correios  

 Igrejas 



                                                                                                                                              

11 

Associação Feijoeiro Mágico- Infantário S.Vicente                          P. E. 2016/2019: “Em busca do nosso Arco-íris”
  
 

 Clínicas 

 Banda de música 

 Rancho 

 Mercearias 

 Supermercados 

 Cabeleireiros 

 Ourivesarias 

 Talhos 

 Papelarias 

 Farmácias 

 Peixarias 

 Pronto-a-vestir 

 Sapatarias, ... 

 

2. Caraterização da Instituição 
 

2.1. Modelo Pedagógico 

A palavra método significa caminho ou processo racional para atingir um dado fim. 

Agir com um dado método supõe uma prévia análise dos objetivos que se pretedem atingir, 

das situações a enfrentar, assim como dos recursos e do tempo disponíveis, e, por último, 

das várias alternativas possíveis. Trata-se, pois, de uma ação planeada, baseada num 

quadro de procedimentos sistematizados e previamente conhecidos. 

O método não diz respeito aos vários saberes que são transmitidos, mas sim ao modo 

como se realiza a sua transmissão. Podemos definir um método pedagógico como uma 
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forma específica de organização dos conhecimentos, tendo em conta os objetivos do 

programa de formação, as caraterísticas dos formandos e os recursos disponíveis. 

A nossa Instituição rege-se por fundamentos e linhas orientadoras de 

diferentes Pedagogias combinadas, tais como Waldorf,Reggio Emilia, João de 

Deus e Movimento Escola Moderna. Laçando as mais valias que reconhecemos nestes 

diferentes métodos pedagógicos e valorizando sempre as características individuais de cada 

criança ao longo do desenvolvimento das suas capacidades físico-motoras, afetivas, 

criativas e cognitivas, construímos os dias de forma gira e seguimos um rumo muito 

próprio… o da nossa Pedagogia! – Feijãogogia 

2.2. Recursos físicos, materiais e humanos da instituição 

2.2.1 - Recursos físicos: 

O jardim de infância é constituído por: 

-     1 sala de atividades 

- 1 sala polivalente 

- 1 refeitório 

- 1 cozinha 

- 1 lavandaria 

- 2 casas de banho (1 de crianças e 1 de adultos) 

- 2 vestiários 

- 1 gabinete de pessoal docente / sala de informática  

- 1 secretaria  

- 1 sala de material 

- 1 hall de entrada 

- 1 recreio exterior descoberto, com 290 m2, em tijoleira, com uma zona reservada 

com piso sintético, baloiço, escorrega. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia_Waldorf
http://portal.aprendiz.uol.com.br/arquivo/2014/01/08/reggio-emilia-uma-cidade-educadora-da-primeira-infancia/
https://sites.google.com/site/needesenvolvimentocurricular/home/b---trabalhos-dos-alunos/modelos-curriculares-para-a-educacao-pre-escolar/metodo-joao-de-deus
https://sites.google.com/site/needesenvolvimentocurricular/home/b---trabalhos-dos-alunos/modelos-curriculares-para-a-educacao-pre-escolar/metodo-joao-de-deus
http://www.educare.pt/opiniao/artigo/ver/?id=11939
http://www.infantariosaovicente.com/area-reservada/feijaogogia/
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A creche é constituída por: 

- Berçário (sala de atividades e sala de berços) 

- Sala de 1 ano 

- Sala de 2 anos 

- Cozinha/refeitório 

- Casa de banho crianças 

- Casa de banho adultos 

- 1 hall de entrada 

- Sala de isolamento 

 

2.2.2 - Recursos materiais 

 Jardim de Infância: 

- Edifício com 260 m2 

- Mobiliário da sala de atividades: 

 

- 1 casa de bonecas (quarto e cozinha) 

- 1 banca de mercado 

- 3 mesas redondas 

- 25 cadeiras 

- 1 biblioteca 

- 1 cavalete de pintura (duplo) 

- 2 bancas com água corrente 

- Material didático (jogos, livros, pintura, papel ...) 

- Matraquilhos 

- 2 tapetes acolchoados 
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- Televisão 

- Leitor de DVD 

 

 

- Mobiliário da sala de informática: 

- 5 computadores 

- 5 mesas 

- 5 cadeiras 

 

- Refeitório 

- 13 mesas retangulares 

- 46 cadeiras 

- 1 armário de louça 

- 1 armário de despensa 

 

 Creche 

- Berçário: 

 - 8 camas 

 - 1 muda fraldas com banheira 

 - 5 cadeiras de descanso 

 - 1 parque 

 - 1 tapete acolchoado 

 - 2 cadeiras de refeição 

 - diversos brinquedos (manipulação, exploração sensorial, exploração auditiva, 

etc.) 
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- Mobiliário da sala de 1 e 2 anos: 

 

- Diversos materiais de motricidade 

- 2 muda fraldas 

- Diversos materiais pedagógicos (picos, tesouras, etc) 

- casa das bonecas com quarto e cozinha 

-  1 mesa redonda com 10 cadeiras 

-  Biblioteca 

- Televisão 

- Leitor de DVD 

- aparelhagem de som 

- diferentes jogos didáticos (puzzles, jogos de encache, dominós, construções, 

jogos de raciocínio lógico-matemático, material de desgaste, etc) 

                 - Pista de carros 

       - 2 tapetes acolchoados 

 

- Refeitório 

- 4 mesas retangulares 

- 16 cadeiras 

- 1 armário de louça 

- 1 armário de despensa 

- 2 estantes de arrumação 
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2.2.3 - Recursos humanos: 

 Jardim de Infância: 

- Diretor Geral 

- Uma educadora de infância 

- Uma Educadora Social 

- Duas auxiliares 

- Uma cozinheira (que também é auxiliar de educação) 

- Uma empregada de limpeza 

 

 

 Creche: 

- Diretor Geral 

- 1 Educadora de infância – Diretora Técnica 

- 1 Educadora de infância 

- 1 Educadora Social 

- 4 Auxiliares Educativas 

- 1 Cozinheira 

- 1 Auxiliar de Serviços Gerais 
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2.3. Horário de funcionamento  

 O horário de funcionamento da nossa instituição é das 7h30 às 19h30, com tolerância 

até às 20h, de segunda a sexta-feira, excluindo feriados, 3ª feira de Carnaval, 2ª feira de 

Páscoa, dia de S. João e dias 24 e 31 de Dezembro.  

2.4. Valências 

A nossa instituição tem as valências de creche e jardim-de-infância. É também prestado um 

serviço de Apoio ao Estudo e às Famílias. 

 

2.5. Utentes 

 Crianças originárias de vários países (diferentes culturas); 

 Crianças de extratos sociais, culturais e económicos diversos; 

 Crianças residentes na freguesia e crianças que, embora residindo em diferentes 

locais, são recebidas devido à proximidade do trabalho dos pais. 

2.6. Famílias 

Os pais/famíliares das crianças formam um grupo heterógeneo com formação 

académica e profissional diversificada, de extratos sociais, económicos e culturais diversos, 

apesar de a maioria pertencer a níveis médios, médios-alto. 
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3. Análise e formulação do problema 

3.1. Análise do funcionamento da escola 

3.1.1. Funcionamento organizacional 

 Realizam-se ao longo de cada ano escolar diversas atividades. 

 Com a equipa 

Reunião geral  

Realiza-se habitualmente no início de cada ano letivo, nela participando a direção da 

Associação e todos os funcionários dos diferentes setores (educadoras, auxiliares de 

ação educativa e auxiliares de serviços gerais) da Instituição. 

 No final do ano letivo também se realiza uma reunião geral com a Direção da 

Associação e Funcionários, onde é realizado um balanço sobre o ano corrente. 

Reuniões pedagógicas – realizam-se ao longo de cada ano letivo e nelas participam, o 

Diretor Geral, a Diretora Técnica e o restante Corpo Docente. Debatem-se os problemas 

gerais e educativos da Instituição, definem-se linhas orientadoras para a realização de 

atividades e projetos, fazem-se avaliações e “acertam-se agulhas” para que todas as 

iniciativas e atividades desenvolvidas corram bem. 

  Com os pais 

Cada criança traz consigo o seu mundo familiar – nas suas brincadeiras, nos seus hábitos 

e nas expressões que usa, lembra e vive aquilo que já aprendeu e que está a aprender. 

O envolvimento dos pais na educação escolar dos filhos é um direito, uma 

responsabilidade e um valor. É hoje claro que a participação ativa dos pais nos processos de 

aprendizagem pode melhorar o desenvolvimento das crianças. Os pais são, com toda a 
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propriedade, o maior e mais válido recurso que os educadores possuem para ajudar as 

crianças a terem sucesso e felicidade. 

Torna-se assim importante manter a relação de reciprocidade entre a escola e a familia. 

Esta Instituição propõe-se a realizar algumas iniciativas que possibilitam este tipo de 

relação: 

 Reunião Geral no início do ano letivo – apresenta-se aos pais/Encarregados de 

Educação o Plano Anual de Atividades do Infantário. Esclarecem-se regras de 

funcionamento e dúvidas existentes.  

 Entrevistas individuais – são efetuadas no momento da admissão da criança na 

Institução, destinadas ao conhecimento dos hábitos da criança, do contexto 

familiar e do meio em que vive, à sensibilização dos pais para a importância da 

sua participação no processo educativo da criança e para dar conhecimento de 

algumas normas do regulamento interno. 

 

 Contatos formais e informais ao longo do ano – realizam-se ao longo do ano a 

pedido dos pais ou da educadora e têm por objetivo trocar impressões sobre a 

evolução da criança e encontrar estratégias para melhorar o seu 

desenvolvimento.  

 

 Encontros festivos – como meio de intensificar o relacionamento entre toda a 

equipa da Instituição e os pais/família das crianças. 

 

 

 Informação afixada – que diz respeito a aspetos organizacionais (horários, 

ementas, avisos, recados ou informações várias). 
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 Caixa virtual – para receção de sugestões que os encarregados de educação 

queiram transmitir à Instituição, através de uma plataforma informática que 

disponibiliza uma àrea reservada aos pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                              

21 

Associação Feijoeiro Mágico- Infantário S.Vicente                          P. E. 2016/2019: “Em busca do nosso Arco-íris”
  
 

4- Como avaliar 

 

A avaliação de um projeto é um processo organizado de acompanhamento, de 

observação e de interpretação das consequências de uma ação. É um processo de reflexão 

e, por isso, está aberta ao imprevisto, ou seja, tem de ser flexível de modo a não impedir a 

valorização de situações positivas para a educação escolar. Portanto, quando o que se 

pretende é o desenvolvimento de competências e não apenas cumprir objetivos vistos 

como etapas terminais, estas formas de concretizar a avaliação ficam reforçadas. 

Uma das finalidades da avaliação é apoiar o processo educativo de modo a sustentar 

o sucesso de todas as crianças, permitindo o reajustamento dos projetos curriculares de 

escola e de sala, nomeadamente, quanto à seleção de metodologias e recursos, em função 

das necessidades educativas das crianças. 

Assim sendo, a avaliação deste projeto não deverá ser realizada apenas como uma 

etapa final mas sim como um processo avaliativo que deverá acompanhar os processos de 

criação e de desenvolvimento e que deverá mobilizar toda a equipa em torno de reflexões 

sobre os efeitos que se irão tomando. 

A avaliação deverá ser feita de forma contínua (ao longo das etapas do trabalho) e no 

final, incidindo sobre os níveis de relação e cooperação, a eficácia dos processos e a 

qualidade do produto final. 

Será importante realizar um balanço global: aspetos positivos e negativos, 

modificações a introduzir se o projeto fosse iniciado de novo. 

Para este fim serão realizadas reuniões frequentes com a equipa pedagógicas bem 

como uma reunião no final de cada ano letivo com todos os funcionários da instituição. 

Também serão utilizados alguns instrumentos necessários para a realização desta 

avaliação tais como, questionários à equipa e às famílias. 
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