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PARTE I: INTRODUÇÃO 

 

“devemos pensar a escola como um lugar diferente, um lugar do silêncio, da reflexão, do 
diálogo, da razão, um lugar que combata o ruído que domina a sociedade do mercado e do 

consumo1”. 

 

 

Com 45 anos de história, a INFANCOOP é uma instituição ímpar, merecedora de credibilidade e 

atenção, tanto pela comunidade que a criou como pela que a fez medrar. Fundada em pleno 

período de transição para o Portugal democrático, beneficiou da capacidade de iniciativa dos 

seus precursores, da criatividade para testar soluções novas e do enorme voluntarismo que 

caraterizou essa época de transformações sociais aceleradas. 

Ao longo de quatro décadas e meia, a INFANCOOP soube consolidar um modelo distintivo 

destinado a crianças nas primeiras fases do seu desenvolvimento intelectual, emocional e social, 

ao mesmo tempo que criava e modernizava as suas instalações e se ajustava aos requisitos de 

governança que o quadro legal e institucional foi proporcionando. Esta capacidade de 

perseverança, com ganhos de qualidade crescentes, é uma singularidade umbilicalmente 

relacionada com o profissionalismo, capacidade de compromisso, competência e dedicação dos 

seus colaboradores que importa, acima de tudo, defender e reforçar.  

O que podemos designar, com propriedade, de comunidade INFANCOOP, organiza-se 

inteiramente em torno do desenvolvimento harmonioso de cada criança. A criança e as suas 

competências, individualidade, talentos. A criança e os seus educadores, colegas, escola. A 

criança e a sua família, comunidade, cidade. Na INFANCOOP todos contribuem para ativar as 

ligações entre todos estes nós, através dos quais se fortalece uma rede que serve de suporte ao 

desenvolvimento das suas crianças. 

 

 

 

                                                           
1 António Nóvoa (2009), “Penser la ville, repenser l’éducation”, in Quand l’enfance se tisse, Lausanne-Genève, Ville de Lausanne-
Ville de Genève, p. 25-31. 
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PARTE II: ONDE ESTAMOS? 

 

 “todo o ensino contém uma certa ideia do futuro e uma certa concepção dos seres que 
viverão este amanhã”2.  

 

Uma afirmação de identidade  

 

  

Tendo em conta a informação apresentada no Programa de Ação e no Orçamento para o ano de 

2019, no ano letivo de 2018/2019, a INFANCOOP divide a sua atividade entre o apoio à infância 

e educação, dedicando-se a 262 crianças entre os 4 meses e os 10 anos de idade. Importa realçar 

que este propósito é cumprido diariamente através do esforço concertado de 47 colaboradores 

(direção técnica, docentes, psicóloga, ajudantes de ação educativa, técnicos administrativos, 

equipa de cozinha e técnicos de serviços gerais).  

Refletir sobre o que marca a identidade de uma instituição como a INFANCOOP é uma forma de 

contribuir para lhe conferir futuro. Esse futuro, enraizado nos elementos de identidade, tem de 

potenciar a sua matriz cooperativa, a sua capacidade de inovação e diferenciação e, com isto, 

consolidar o trabalho de todos, no sentido de atingir a excelência em todas as áreas de atividade 

da instituição.  

A capacidade de inovação é uma marca identitária da INFANCOOP, comprovada principalmente 

por ter surgido a partir de uma fórmula de funcionamento cooperativo, por ter sabido crescer, 

adaptar-se e melhorar sempre e, mais recentemente, por ter adotado um modelo pedagógico 

distintivo assente no Movimento da Escola Moderna. Se atentarmos apenas a estes três fatores 

identitários, percebemos que a INFANCOOP tem no seu “código genético” elementos que boa 

parte do sistema de ensino e de apoio à primeira infância almejam.  

Princípios de participação dos pais nas decisões de gestão das instituições, aproximação entre 

os círculos em que a vida quotidiana das crianças se desenvolve (família nuclear, escola, família 

alargada, comunidade escolar, comunidade local), autonomia para tomar decisões ajustadas a 

necessidades específicas ou prática de democracia institucional nos processos de tomada de 

decisões e na demonstração de todos os tipos de resultados, são fórmulas embutidas no dia-a-

                                                           
2 Paul Valéry (1957), “Discours prononcé à la Maison d’Éducation de La Légion d’Honneur de Saint-Denis, le 11 juillet 1932”, in 
OEuvres, Paris, Éditions Gallimard/Bibliothèque de la Pléiade, p. 1431. 
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-dia da INFANCOOP que importa fortalecer e que todas as instituições congéneres pretendem 

atingir.   

O capital identitário distintivo consolida-se com a adoção, no ano letivo 2009/2010, do modelo 

pedagógico Movimento da Escola Moderna. Criado a partir da pedagogia de Célestin Freinet 

(professor Francês que desenvolveu um método diferenciado de aprendizagem enquanto 

ensinava no 1º ciclo) em 1920, ganhando ressonância, em Portugal, no ambiente aberto a 

experiências pedagógicas inovadoras que teve lugar no período pós-revolução de abril.   

A atualidade da pedagogia de Freinet é manifesta e assenta em princípios de cooperação 

educativa, de práticas de codecisão entre educadores e crianças e na capacidade criativa e de 

iniciativa dos alunos. Essas competências são canalizadas para projetos através dos quais se 

potencia a aprendizagem dos conteúdos programáticos alinhando-os com os seus interesses, 

bem assim, com as vivências partilhadas na comunidade onde se inserem. É comummente aceite 

que esta abordagem cooperativa promove desenvolvimentos morais e cívicos, mas também o 

potencial criativo e de iniciativa, a vinculação da criança ao seu processo de aprendizagem e a 

experimentação diária de práticas de democracia e de solidariedade entre pares. 

A enorme e desafiante discussão em torno das pedagogias mais adequadas às exigências da 

transformação (alguns consideram que se trata de uma revolução) que está em curso nas formas 

de ensinar e de aprender, mas também sobre as competências mais adequadas para preparar 

os profissionais e, acima de tudo, os cidadãos do futuro (de conteúdos integralmente digitais), 

apesar de não serem consensuais, não refutam a necessidade de fomentar a autonomia, a 

capacidade de trabalhar em cooperação com grupos restritos e alargados, o fortalecimento do 

sentido ético e crítico  ou o potencial de saber aprender.  

Assente em princípios de organização cooperativa (cooperação educativa, circuitos de 

comunicação e participação democrática direta) o MEM  tem na sua génese ferramentas 

pedagógicas que, quando exploradas convenientemente e com sentido crítico, podem ajudar a 

resolver as equações que se colocam quando se fazem perguntas sobre que educação hoje 

prepara melhor para o futuro que antevemos radicalmente novo.  

Essas equações foram discutidas, por exemplo, na íniciativa do Conselho Nacional de Educação 

“Que Curriculum para o Século XXI” desenvolvida em 2010, colocando em evidência a 

necessidade de preparar as instituições para saber lidar com dilemas tais como: instrução ou 

educação? Aprendizagem ou ensino? Interesse ou esforço? Integração ou seleção? Igualdade 

ou mérito? Liberdade ou autoridade? Métodos ou conteúdos? Valorização do sujeito ou do 

conhecimento?    
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Mais recentemente (em 2017), o estudo publicado pelo Ministério da Educação “Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória3” coordenado por Guilherme d’Oliveira Martins, 

coloca ênfase em valores de liberdade, responsabilidade e integridade, cidadania e participação, 

excelência e exigência, curiosidade, reflexão e inovação. Estes valores sustentam (e sustentam-

-se) em áreas de formação de competências que capacitem para a valorização das linguagens e 

dos textos, da informação e da comunicação, do pensamento crítico e criativo, do raciocínio 

orientado para a resolução de problemas, da integração entre saber científico, técnico e 

tecnológico, das competências de relacionamento interpessoal, do desenvolvimento pessoal e 

da autonomia, do bem-estar, da compreensão da centralidade da saúde e do ambiente, da 

sensibilidade estética e artística e da consciência e domínio do corpo.  

Ou seja, busca-se, agora, como sempre, construir uma escola onde se aprenda melhor a 

aprender. Todos os que participaram e que participam na construção das comunidades 

INFANCOOP (restrita e alargada) estão conscientes que a instituição tem no seu código 

identitário os fatores que lhe permitem ser um lugar onde se cuidam e se educam crianças até 

aos 10 anos de idade, preparando-as para assumirem uma plena intervenção nos desafios do 

futuro.  Densificar esta cultura institucional, conduzindo-a a assumir esta identidade e a partir 

dela potenciar novas conquistas é, porventura, o objetivo mais desafiante que o Roteiro de Ação 

Estratégica 2019-2022 assume.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Martins, G. (coord.), (2017), “Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”, Ministério da Educação/Direção-Geral da 

Educação (DGE). 
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PARTE III - CONTEXTOS E DESAFIOS 

 

“São respeitados, segundo as legislações nacionais que regem o respetivo exercício, a 
liberdade de criação de estabelecimentos de ensino, no respeito pelos princípios democráticos, 

e o direito dos pais de assegurarem a educação e o ensino dos filhos de acordo com as suas 
convicções religiosas, filosóficas”4 

 

Linhas de tendência 

A região e a cidade em que a INFANCOOP está inserida proporcionam o contexto para o trabalho 

desenvolvido na instituição. 

Esse contexto territorial 

abre-se num leque alargado 

de dimensões onde se 

misturam as condições 

sociais, económicas, 

ambientais e institucionais 

(entre outras que se 

poderiam aqui equacionar). 

Não cabe neste tipo de 

documento o diagnóstico 

detalhado destas 

dimensões do contexto que beneficiam e que condicionam a ação da INFANCOOP. Todavia, é 

possível alinhar alguns aspetos caraterizadores de tendências com as quais é necessário saber 

lidar no futuro próximo.   

É sabido que o país atravessa uma fase de envelhecimento demográfico, sobretudo pelo 

aumento da representação da população idosa, mas também pela contração do número de 

crianças e jovens que decorre da diminuição da fecundidade. No concelho das Caldas da Rainha 

o Índice Sintético de Fecundidade passou de 1,24 em 2001 para 1,14 em 2013.  

Apesar de se tratar de uma tendência geral, os ritmos de contração variam consoante o contexto 

territorial, sendo que o quadro do concelho e, em específico, o da cidade das Caldas da Rainha, 

não integra as áreas do país onde este problema atinge maiores proporções. De qualquer forma, 

                                                           
4 Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2012), Artigo 14º, ponto 3, Jornal Oficial da União Europeia 26.10.2012, p. 
398.  
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e como se pode verificar na figura 1, a tendência aponta para uma diminuição do número de 

crianças até aos 10 anos.  

Esta situação de contração do 

número de crianças tem sido 

compensada pelo aumento da 

proporção das que frequentam o 

ensino pré-escolar e, embora a 

informação estatística não permita 

comprovar, é de esperar que a 

procura por serviços de creche 

também seja alimentada por uma 

tendência do mesmo sinal. 

No concelho das Caldas da Rainha 

(contexto territorial de 

proximidade da INFANCOOP) esta 

situação é visível no aumento gradual do número de crianças matriculadas na educação pré-

escolar. Esta situação acontece mesmo quando se assiste a uma diminuição das matrículas nos 

concelhos vizinhos, o que se explica certamente pela capacidade atrativa que as instituições da 

cidade exercem sobre os territórios envolventes. 

Esse elemento não é negligenciável. Ou seja, a centralidade, a proximidade face, por exemplo, 

ao local de trabalho e, até certo 

ponto, a dimensão (massa crítica) é 

um fator que qualifica as 

instituições e que é tido em conta 

aquando da escolha da creche, 

jardim de infância ou da escola 

primária dos filhos.  

A mesma situação é verificável no 

número de matrículas no 1º ciclo, 

onde o concelho das Caldas da 

Rainha ainda não apresenta quedas 

muito acentuadas no número de 

matrículas, face ao que se verifica na tendência geral do país. Esta contração é visível se 
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agregarmos os concelhos vizinhos, notamos logo que entre 2009 e 2013 o número de matrículas 

desceu 8,5%.   

Esta tendência é acompanhada por incerteza quanto às orientações políticas centrais e 

regionais. Nos últimos anos essas políticas 

apontaram para a redução do número de 

estabelecimentos e para a correlativa 

concentração dos alunos em parques 

escolares de maior dimensão. Também 

ficou marcada pela contração de apoios 

ao ensino particular, sendo incerto o 

futuro (especialmente no que respeita ao 

ensino), destinado às Instituições 

Particulares de Solidariedade Social.  

Se considerarmos mais uma vez o 

contexto territorial do concelho das Caldas da Rainha em conjunto com os municípios limítrofes, 

resulta clara essa tendência para a redução da rede de estabelecimentos. Só entre 2009 e 2013 

a rede destes 4 concelhos perdeu 45 estabelecimentos. Nas Caldas da Rainha a rede do Ensino 

Básico perdeu 14 estabelecimentos.  

Essa tendência de encerramento, de concentração em centros escolares de maior dimensão e 

de aposta na rede pública coloca desafios que a INFANCOOP tem de saber antecipar. Para isso 

é importante ter uma estratégia que, não escamoteando alguns graus de incerteza, possa 

consolidar a sua oferta, tornando-a relevante quer por via da capacidade de inovação, de 

diferenciação e de excelência, acrescentando uma oferta distinta e qualificada à rede existente, 

independentemente da sua (re)configuração.  

Como se referiu no ponto anterior, também existe uma tendência para a valorização dos 

cuidados prestados nos serviços de creche, jardins de infância e da qualidade do ensino do 1º 

ciclo. Também estão em curso tentativas de implementar medidas de maior descentralização e 

de conferir importância à capacidade das instituições assumirem autonomia e iniciativa, 

associadas ao aprofundamento de princípios de gestão de todas as dimensões da vida das 

instituições de apoio à primeira infância. Nestes campos, a INFANCOOP tem condições para 

poder beneficiar destas tendências, estando muito adiantada face às suas congéneres.  
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PARTE IV -PARA ONDE QUEREMOS IR? 

 

“O Perfil dos Alunos aponta para uma educação escolar em que os alunos desta geração 
global constroem e sedimentam uma cultura científica e artística de base humanista. Para tal, 

mobilizam valores e competências que lhes permitem intervir na vida e na história dos 
indivíduos e das sociedades, tomar decisões livres e fundamentadas sobre questões naturais, 

sociais e éticas, e dispor de uma capacidade de participação cívica, ativa, consciente e 
responsável”5. 

 

Na INFANCOOP as intervenções preconizadas pela equipa Diretiva têm de assentar na sua matriz 

identitária, no respeito pelo capital humano acumulado decantado nas suas Missão e Visão. O 

caminho que se pretende fazer no próximo quadriénio assenta no trabalho de consolidação da 

componente financeira e de normalização da instituição, levadas a efeito pela Direção e demais 

Órgãos Sociais cessantes. 

A sustentabilidade financeira é visível nos resultados apresentados nos documentos de 

prestação de contas dos últimos anos. A qualidade dos serviços prestados foi reconhecida por 

instituições acreditadas para o efeito. Desde julho de 2012 a INFANCOOP é certificada pela 

APCER – Associação Portuguesa de Certificação, para Creche, Pré-Escolar, 1.º Ciclo e CATL de 

acordo com a norma ISO 9001 e em simultâneo da Creche, de acordo com o referencial MAQRS 

(Modelo de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais do Instituto de Segurança Social), nível 

B.  

Pensar no futuro implica reconhecer o trabalho feito e antecipar os principais desafios, contudo 

este tipo de reflexão não pode ser visto como um exercício que tolhe a ação. Pelo contrário, é 

um mecanismo prepositivo e preparativo para concertar esforços consistentes, orientados para 

se poder atingir os propósitos que pretendemos alcançar. Tais propósitos devem enraizar-se 

tanto na Missão como na Visão perfilhada por todos os que contribuem para o progresso da 

INFANCOOP. 

 

 

 

                                                           
5 Ministério da Educação/Direção Geral da Educação (2017), “O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória”, homologado 
pelo Despacho, n.º 6478/2017, 26 de julho, p. 10.  
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MISSÃO 

A INFANCOOP assume, na sua Missão o  

“compromisso de promover e acompanhar o desenvolvimento global da Criança, 
baseando-se nas práticas educativas mais atuais e em fatores diferenciadores tais 
como o Respeito pela Individualidade e Autonomia. Promovemos e valorizamos a 
cooperação com a comunidade educativa como forma de alcançar os objetivos a que 
nos propomos”. 

 

 

VISÃO 

“Ser reconhecida como Instituição de Excelência na área da Educação e do Apoio à 
Infância”. 

 

 

Tanto o enunciado da Missão como a formulação da Visão são ambiciosos, vinculando qualquer 

Direção a trabalhar para as crianças, procurando alinhar a INFANCOOP com os valores da 

cooperação, da partilha e da democratização dos processos de decisão. Qualquer decisão deve 

contribuir para o desígnio maior: ser um espaço onde se cuidam e se educam crianças até aos 

10 anos, respeitando critérios de excelência.   
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PARTE V - COMO CHEGAR LÁ? AS ESCOLHAS ESTRATÉGICAS 

 

“Todo o conhecimento verdadeiramente significativo é autoconhecimento, pelo que se impõe 
que seja construído pela própria pessoa a partir da experiência. A aprendizagem é um 
processo social em que os alunos, heuristicamente, constroem significados a partir da 

experiência”6. 

 

 

Os Órgãos Sociais, através da ação de gestão da Direção, pretendem assumir a sua intervenção 

baseando-a em posicionamentos estratégicos. A primeira forma de concretizar este propósito 

será abrir um processo de consulta abrangente, começando por integrar a participação dos 

colaboradores, estendendo-a aos pais e comunidade mais alargada, no sentido de preparar um 

plano estratégico consistente onde se aprofunde este guião preparatório, que lhe servirá de 

termo de referência. 

Não obstante reconhecer-se esta necessidade, pretende-se, neste documento, apontar eixos de 

ação estratégica que sinalizem áreas de intervenção assumidas desde já. Com efeito indicam-se 

de seguida 5 áreas de trabalho às quais reconhecemos necessidade de atuação, onde se 

conjuguem necessidades de melhoramentos na gestão “mais corrente” com posicionamentos 

estratégicos. 

  

1. Consolidar o Programa Educativo INFANCOOP: Excelência, Diferenciação, 

Inovação 

 Rever o Projeto Educativo (programa de melhorias com aprofundamento do MEM; 

princípios de avaliação); 

 Articular um Modelo institucional e educativo do futuro (Modelo Cooperativo & Modelo 

Pedagógico da Escola Moderna); 

 Serviço de Apoio à Infância e de Educação criterioso, consistente e integrado (programas 

curriculares + atividades físicas + expressões artísticas + língua inglesa);   

 Educação em rede (promover uma rede com escolas de matriz inovadora e integração 

plena na rede do sistema educativo local); 

                                                           
6 Projeto Educativo da Escola da Ponte, p.3.  
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 Organização de jornadas pedagógicas (fora da instituição e com visibilidade nacional)  

 Analisar a possibilidade de duplicar o número de turmas do 1º ciclo.  

 

2. Robustecer a cultura cooperativa: instituição ancorada nos Colaboradores  

 Programa de valorização dos colaboradores como principais responsáveis pelo correto 

desenvolvimento e educação das crianças (medidas de estabilização do corpo docente; 

medidas para aumentar a qualificação e o reconhecimento do trabalho dos 

colaboradores; programa para redução do absentismo laboral); 

 Promover uma maior participação dos pais e educadores no processo de gestão da 

instituição; 

 Promover igualdade de género. 

 

3. Congregar a comunidade INFANCOOP: colaboratório para uma cidade educativa  

Pais/cooperantes  

 Implementação de comunicação eficiente e de proximidade;  

 Melhoria da comunicação interna e externa fazendo uso de meios eletrónicos; 

 Otimizar a comunicação eletrónica.  

 

Cidade/região 

 Consolidar uma rede de parcerias traduzidas num conjunto de benefícios para os 

colaboradores e para os sócios; 

 Programa congregar a Comunidade INFANCOOP: desenvolver esforços para aproximar 

os fundadores, as pessoas que ocuparam cargos nos Órgãos Sociais, os ex-alunos e suas 

famílias, os ex-colaboradores. Este programa visa enaltecer a cultura cooperativa da 

instituição, os seus sucessos, valorizar a sua imagem e aumentar a integração na 

comunidade, bem como fomentar a procura de novos parceiros e dinamizar um 

conjunto diverso de iniciativas;  

 Promover uma maior interação com a comunidade local (avaliar a exequibilidade de 

iniciativas do tipo “Dia Aberto”). 
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Nacional/internacional  

 Programa INFANCOOP com alianças estratégicas (procurar novos parceiros); 

 Participação no Programa Eco-Escolas;  

 Candidaturas a programas de inovação em áreas diversas coincidentes com a missão e 

a Visão da INFANCOOP (por exemplo: programas e apoios da Fundação Gulbenkian) 

para aprofundamento de temáticas especificas (educação financeira, economia circular 

e criatividade);  

 Parcerias com Universidades e Politécnicos que tenham atividade de formação e de 

investigação nas áreas da pedagogia e em outras que sejam coincidentes com as áreas 

de ação da INFANCOOP (por exemplo: artes, educação física, línguas). 

 

4. Otimizar o campus INFANCOOP: nova fase de ampliação 

 Programa “INFANCOOP +” (ampliação e reorganização estruturada a partir do novo 

edifício); 

 Concretizar um programa de investimento (melhorar as condições de transporte; 

valorização da área da Biblioteca);  

 Estudar soluções de produção de energia para consumo próprio e de eficiência 

energética (através de painéis solares).  

 

5. Sedimentar o modelo de gestão INFANCOOP: instituição resiliente 

 Reforçar a capacidade institucional;    

 Manutenção dos certificados de qualidade;  

 Rever os estatutos e os regulamentos;  

 Controlo de entrada e saída de crianças (registos). 
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PARTE VI: CONCLUSÃO 

 

“Precisamos de vistas largas, de um pensamento que não se feche nem nas fronteiras do 
imediato, nem na ilusão de um futuro mais-que-perfeito”7 

 

Ideal para um “espaço educativo” exemplar  

 

A INFANCOOP tem sabido acompanhar as transformações sociais e as mudanças nos paradigmas 

de educação e da parentalidade. Para alimentar a capacidade de evolução que permite à 

instituição continuar a responder aos desafios atuais é fundamental reforçar os mecanismos que 

conferem amplitude às ideias de escola aberta à comunidade e atenta ao mundo ‘extramuros’. 

Pretende-se privilegiar atuações coerentes e com sentido estratégico, atendendo à matriz 

identitária da instituição, compreendendo os desafios mais prementes e definindo, recorrendo 

à participação de todos, os caminhos a seguir. 

Não obstante de se reconhecer a necessidade de aprofundar as propostas enunciadas neste 

“Roteiro do Ação Estratégica”, densificando o seu conteúdo, listando o quadro de medidas e 

ações e priorizando-as pelos 4 anos de execução, assim como os mecanismos (metodologias e 

indicadores) necessários à sua avaliação, as escolhas de ação estratégica que nortearão a 

atuação desta Direção (se vier a ser eleita) serão os seguintes: 

 1. Consolidar o Programa Educativo INFANCOOP: Excelência, Diferenciação, Inovação 

2. Robustecer a cultura cooperativa: instituição ancorada nos Colaboradores 

3. Congregar a comunidade INFANCOOP: colaboratório para uma cidade educativa 

4. Otimizar o campus INFANCOOP: nova fase de ampliação 

5. Sedimentar o modelo de gestão INFANCOOP: instituição resiliente 

 

                                                           
7 António Nóvoa (2009), “Educação 2021: Para uma história do futuro”, Universidade de Lisboa, 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/670/1/21232_1681-5653_181-199.pdf, p.1.  

 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/670/1/21232_1681-5653_181-199.pdf
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O sentido do trabalho a desenvolver, procura capitalizar todo o trabalho desenvolvido no 

passado, acrescentando passadas no sentido de consolidar um modelo de espaço educativo: 

 que operacionaliza os princípios de inclusão e de excelência centrados no potencial 

inalienável de cada criança; 

 que fomenta o envolvimento das famílias e as chama a participar nos processos 

decisivos, criando uma relação escola/família ímpar na região; 

 onde todos (colaboradores, direção técnica, famílias, corpos sociais) trabalhem em 

harmonia em prol do desenvolvimento harmonioso das crianças; 

 onde os ensinamentos são vividos/experimentados e vão muito além das aprendizagens 

curriculares. 

Com estas orientações para a ação, temos a convicção de que a INFANCOOP fará justiça ao seu 

legado, proporcionando às suas crianças uma plena participação num espaço público de 

crescimento, de aprendizagem e de educação que esteja à altura dos desafios da 

contemporaneidade.    
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LISTA CANDIDATA AOS ÓRGÃOS SOCIAIS (QUADRIÉNIO 2019-2022) 

 

MESA                 
ASSEMBLEIA GERAL 

NOME 
NÚMERO 
COOPERANTE 

CARTÃO CIDADÃO Nº 

PRESIDENTE Maria João Caldeira Ferreira 2636 11103268 7ZX9  

VICE-PRESIDENTE 
Cristina Isabel Quaresma da Silva Serralheiro 
de Sousa 

2921 12285080 7ZY7 

SECRETÁRIO Carina Constantino Ribeiro 2303 12378516 2ZY5 

    

CONSELHO FISCAL NOME 
NÚMERO 
COOPERANTE 

CARTÃO CIDADÃO Nº 

PRESIDENTE Hugo Miguel Sousa Bingre do Amaral 2450 11334735 9ZY9 

SECRETÁRIO Ana Lúcia Almeida Ferreira 3249 11676793 6ZB8 

RELATOR Sónia Raquel Venâncio da Costa e Silva 2775 11865632 5ZY4  

    

DIREÇÃO NOME 
NÚMERO 
COOPERANTE 

CARTÃO CIDADÃO Nº 

PRESIDENTE Pedro Maurício Custódio 2745 11242547 0ZY1 

VICE-PRESIDENTE Carlos Jorge de Almeida Gonçalves 2603 10860623 6ZY5 

TESOUREIRO Cláudia Maria Correia Mendes de Almeida 2011 10965530 3ZY1 

SECRETÁRIO Joana Isabel da Cruz Fialho Ferreira 3380 12455680 9ZY6 

VOGAL Mónica Alexandra Pereira Gomes Martins 2706 12585244 4ZW4 
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