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1. INTRODUÇÃO 

 
O Projeto Educativo é, de acordo com a legislação em vigor, “o documento que 

consagra a orientação educativa do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada, 
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 
os quais, o agrupamento de escolas ou escola não agrupada se propõe cumprir a sua função 
educativa.” 

Este é um documento nuclear e referencial de toda a atividade escolar, que 
estabelece a identidade da escola a partir da análise contextual em que a mesma se insere 
e exprime as metas e objetivos gerais que pretende alcançar com os recursos de vária ordem 
de que dispõe.  

As suas diretrizes concretizam-se através dos Regulamentos Internos para as 
respostas sociais de Creche, Pré-escolar e Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) e o 
serviço de 1.º Ciclo, do Plano Anual de Atividades, dos Projetos Pedagógicos de Grupo, 
Planos de Grupo e Projeto Curricular de Turma, documentos que se revestem de um papel 
fundamental das ações levadas a cabo pela comunidade educativa.  

Na base da sua elaboração está, por isso, toda uma experiência pedagógica e ação 
educativa que os/as docentes e diferentes Ajudantes de Ação Educativa, foram tendo com 
as crianças ao longo dos anos de funcionamento da INFANCOOP, na relação do dia a dia, 
escutando os seus sonhos e aspirações e sentidos as suas dificuldades, com o objetivo de 
potenciar os pontos fortes de cada criança.  

Esta reflexão irá proporcionar o desenvolvimento de um conjunto de opções 
pedagógicas e educativas que constituem as principais prioridades da instituição, as quais 
deverão passar por proporcionar a todas as crianças uma escolaridade de sucesso, mais e 
melhores aprendizagens, um conjunto de princípios e valores fundamentais, assim como 
dar resposta aos desafios da comunidade local e à sociedade atual. 

 

2. A INFANCOOP 

 
A INFANCOOP surgiu de um grupo de pais que, em finais de 1974, tentou colmatar a 

total ausência de estruturas de apoio à criança dos 0 aos 3 anos, na cidade de Caldas da 
Rainha. Resolveram, então, pôr mãos à obra. Depois de estudadas várias hipóteses, 
chegaram à conclusão que o edifício da antiga cantina escolar junto aos silos poderia, com 
algumas transformações, reunir condições para uma Creche. Conseguiram a cedência das 
instalações por parte da Câmara Municipal. Entretanto, este grupo de pais constituiu-se em 
Cooperativa, por escritura pública em 22 de outubro de 1975, ficando a denominar-se 
INFANCOOP - Cooperativa de Pais Trabalhadores para Apoio à Infância. Depressa se chegou 
à conclusão, que no campo de apoio à criança, muito havia para fazer. Pretendiam criar 
estruturas e linhas de ação e dinamização que servissem à proteção e desenvolvimento 
integral da criança e apoiar os pais na educação dos seus filhos. O modelo jurídico escolhido 
foi o de Cooperativa pois era fundamental a cooperação e participação dos pais, 
acompanhando e intervindo.  

O Jardim de Infância, que gerido pelas próprias trabalhadoras, funcionava em 
instalações da Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro foi integrado na INFANCOOP, 
passando assim a ter suporte legal. Posteriormente, passa a funcionar num terreno cedido 
pela Câmara Municipal, em instalações pré-fabricadas. É aqui que começa também a 
funcionar a resposta social ATL, atualmente CATL. Paralelamente, nasce também, na 
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INFANCOOP, o Centro de Educação e Recuperação de Crianças Deficientes, que apoia 
crianças dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos e Bombarral. Mais tarde, esta Resposta 
Social torna-se autónoma e independente, sendo hoje o atual Centro de Educação Especial 
Rainha D. Leonor. Em setembro de 1996, deixaram as instalações pré-fabricadas e passaram 
para um novo edifício, no mesmo local, com melhores condições para prosseguir com o 
trabalho até então desenvolvido.  

Em 2001, procedeu-se a obras de ampliação do novo edifício com a criação de mais 
três salas destinadas a utilização polivalente, bem como a obras de requalificação e arranjos 
exteriores. Em 2008, concretizou-se uma nova ampliação do edifício, com a construção de 
mais três salas de Creche, de forma a transferir as crianças utentes da Creche Colmeia para 
o novo edifício, centralizando assim todas as Respostas Sociais no mesmo espaço. Também 
em 2008, a Instituição lançou-se em mais um desafio educacional, com a abertura do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico na INFANCOOP, adotando o Modelo Pedagógico do Movimento da 
Escola Moderna - MEM.  

No ano letivo de 2009/2010, o MEM foi assumido, pela INFANCOOP, como o Modelo 
Pedagógico a seguir em todas as Respostas Sociais. Esta decisão vem na sequência da 
vontade da INFANCOOP ser uma oferta educativa alternativa a sistemas de ensino mais 
tradicionais, através da implementação de uma pedagogia diferenciada e centrada nos 
interesses e no potencial de cada criança permitindo um desenvolvimento integral e 
harmonioso, preparando-as para os desafios sociais e profissionais futuros. 

Atualmente, é uma Instituição com 257 crianças divididas pelas diversas Respostas 
Sociais/ Valências. A Infancoop dá resposta educativa a 90 crianças de Creche, 92 crianças 
de Pré-escolar e 75 alunos de 1.º Ciclo com CATL não integrado. A Infancoop dispõe de sete 
salas de Creche e quatro salas de Pré-escolar e por último com quatro turmas do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, uma por cada ano: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos.  

Após um longo processo de preparação para a certificação no âmbito do Sistema de 
Gestão da Qualidade, em julho de 2012 a Infancoop foi auditada pela APCER, e na sequência 
da apresentação dos relatórios finais de auditoria, a Infancoop foi certificada nos dois 
âmbitos solicitados. Foi dada continuidade à implementação do Sistema de Gestão de 
Qualidade, de acordo com a norma ISO 9001:2015 e em simultâneo da Creche nos serviços 
de alimentação, cuidados pessoais, transporte, atividades lúdicas e pedagógicas e atividades 
destinadas ao desenvolvimento individual da Criança de acordo com o referencial MAQRS 
(Modelo de Avaliação da Qualidade das Repostas Sociais do Instituto de Segurança Social) 
para Creche, nível B. 

Na INFANCOOP, as salas de Creche e de Pré-escolar são constituídas por uma 
Educadora de Infância e uma Ajudante de Ação Educativa. As salas de 1.º Ciclo do Ensino 
Básico são constituídas por um/a Professor /a do 1.º Ciclo do Ensino Básico e o CATL é 
composto por dois Ajudantes de Ação Educativa, uma Animadora Sociocultural e um 
Professor do Ensino Básico 1.º Ciclo e por um A.A.E./ Animador, com formação e experiência 
adquiridas.  

Relativamente à alimentação, esta é equilibrada e de qualidade superior, sendo as 
refeições confecionadas no local e no próprio dia. Nas refeições, as Crianças de Creche e 
Pré-escolar são sempre acompanhadas por Educadoras de Infância e Ajudantes de Ação 
Educativa e os alunos do 1.º Ciclo são acompanhados pela equipa de CATL, garantindo que 
a sua alimentação seja adequada ao seu desenvolvimento.  

Os espaços de recreio existentes na Instituição são amplos e seguros, com 
equipamentos certificados, de modo a que a Criança possa desfrutar dos mesmos 
enriquecendo as suas vivências. Enquanto brincam, está sempre alguém responsável por 
observar se a sua segurança não é comprometida. 
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De acordo com as motivações que serviram de base ao nascimento da Infancoop, a 
colaboração e participação dos pais tem sido um fator de desenvolvimento e diferenciação 
da Instituição. Os pais são convidados a participar nas salas, de acordo com a sua 
disponibilidade, para falarem sobre as suas profissões ou para contarem histórias e 
elaborarem atividades com as Crianças. Para além da sua importante colaboração nas datas 
festivas. 

A participação voluntária dos cooperantes que, de 4 em 4 anos, são eleitos para os 
órgãos sociais da Instituição permite o seu envolvimento ativo na gestão da Instituição.  

É com tranquilidade e confiança que todos os dias os pais partem para as suas 
atividades profissionais com a garantia que os seus filhos ficam felizes e em segurança na 
Infancoop, que procurou sempre desenvolver a sua atividade de acordo com padrões de 
integridade no local de trabalho, de ética nas relações e de cumprimento da legislação e 
regulamentação aplicável, de forma a garantir a confiança das Famílias e a criação de valor 
para a Comunidade. 

Como em 1975 Alberto Lemos escreveu: “ A INFANCOOP encerra um sonho grande e 
lindo. Mais ainda, é tua, fruto do teu querer, do teu ideal, da tua esperança. Ela prova 
quanto valem e do que são capazes os Homens de mãos dadas. Assenta naquilo que de mais 
bonito tens dentro de ti, a capacidade de te ultrapassares, de caminhares em relação aos 
outros, de cresceres...” 
 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DOS/DAS ALUNOS/AS 

 
Os alunos que frequentam a INFANCOOP são originários de todos os estratos sociais, 

de diversas origens étnico-culturais e de diversos credos religiosos.  
A tabela seguinte mostra a organização dos alunos por idade/género em Creche, Pré-

escolar e 1.º Ciclo. 
 

 <1 
ano 

1 
ano 

2 
anos 

3 
anos 

4 
anos 

5 
anos 

6 
anos 

7 
anos 

8 
anos 

9 
anos 

10 
anos 

 

M 8 12 20 21 21 21 11 9 9 7 0 139 

F 10 12 22 14 7 9 11 7 15 7 0 114 

            253 

 

2.2 COMPOSIÇÃO DA EQUIPA PEDAGÓGICA 

 

• Coordenação Pedagógica de Creche e Pré-escolar 

• Coordenação Pedagógica de 1º Ciclo 

• Coordenação Pedagógica de CATL 

• Educador/a representante dos/as Educadores/as de Infância 

• Professor/a representante dos/as Professores/as 

• Representante dos/as Ajudantes de Ação Educativa e Ajudantes de Atividades 
Ocupacionais  
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2.3 EQUIPAS DE SALA 

 

 

2.4 SEGURANÇA INTERNA E EXTERNA 

 
Uma das preocupações da INFANCOOP é proporcionar às crianças a máxima 

segurança. Neste sentido, as portas de entrada para o edifício encontram-se sempre 
fechadas, sendo apenas abertas por colaboradores/as, após o toque da campainha.  

As entradas e saídas das crianças fazem-se de acordo com as informações veiculadas 
ao/à Encarregado/a de Educação, registadas no respetivo documento/plataforma de 
comunicação para o efeito, sendo as crianças apenas entregues aos adultos previamente 
autorizados pelo/a Encarregado/a de Educação.  

Para que os alunos possam guardar os seus haveres em segurança, a INFANCOOP 
disponibiliza cacifos/gavetas individuais.  

A INFANCOOP dispõe ainda de um plano de segurança e respetivos procedimentos 
internos, para fomentar na comunidade escolar, as culturas de prevenção de risco e 
segurança, criar rotinas de comportamento e atuação, promovendo uma articulação 
eficiente entre os Planos de Prevenção e de Emergência e minimizar danos, materiais e 
humanos, no caso de ocorrência de uma catástrofe. 
 

2.5 A INFANCOOP E O MEIO AMBIENTE 

 
A INFANCOOP está localizada na cidade das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, 

inserida numa freguesia urbana, União de Freguesias de Santo Onofre e Serra do Bouro. 
Caldas da Rainha é uma cidade com cerca de 51 729 habitantes no seu perímetro 

urbano, sendo a segunda maior cidade do Distrito de Leiria, pertencente à sub-região do 

CRECHE 

AMORES-PERFEITOS E.I. Catarina Lourenço A.A.E. Fernanda Duarte 

ORQUÍDEAS E.I. Madalena Carvalho A.A.E. Isabel Marques 

NENÚFARES E.I. Vânia Correia A.A.E. Paula Chaves 

CAMÉLIAS E.I. Luísa Dinis A.A.E. Eleonora Dimas 

BRINCOS DE PRINCESA E.I. Graça Grangeiro A.A.E. Beatriz Pereira 

TREVOS E.I. Rita Vicente A.A.E. Gina Simões 

LÍRIOS E.I. Carolina Ferraz A.A.E. Catarina Costa 

   
PRÉ-ESCOLAR 

PAPOILAS E.I. Mónica Mendes A.A.E. Susana Novo 

ESTRELÍCIAS E.I. Teresa Carneiro A.A.E. Tânia Amaral 

MIOSÓTIS E.I. Vanda Ribas A.A.E. Helena Sousa 

TULIPAS E.I. Carla Radamanto A.A.E. Cláudia Cardoso 

   
1º CICLO CATL 

ALECRINS (1º ano) Prof. Débora Branco A.A.E. Teresa Silva 

MALMEQUERES (2º ano) Prof. Natacha Nascimento A.A.E. Patrícia Domingues 

GARDÉNIAS (3º ano) Prof. Sónia Silva A.A.E. Ana Rijo 

JASMINS (4º ano) Prof. Cátia Graça  A.A.O. Carla Zina 
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Oeste, região Centro.  Caldas da Rainha é constituída por 12 freguesias: A-dos-Francos; 
Alvorninha; Carvalhal Bem Feito; Foz do Arelho; Landal; Nadadouro; União de freguesias de 
Nossa Senhora do Pópulo; Coto e São Gregório; Salir de Matos; Santa Catarina; Santo Onofre 
e Serra do Bouro; União de freguesias de Tornada e Salir do Porto; Vidais. Tem fronteira a 
Norte com o concelho de Alcobaça, a Leste com o de Rio Maior e a Sul com os concelhos do 
Bombarral, Cadaval e Óbidos, apresentando assim um valioso e heterogéneo património 
histórico cultural e variadas potencialidades turísticas. 

Ao nível da cultura, a cidade é caracterizada por uma forte tradição cultural, 
mantendo-se como um polo de diversificada oferta cultural, museus, centro de artes, ESAD, 
Centro Cultura e de Congressos, Teatro da Rainha, coletividades de desporto e cultura, entre 
outras.  

A cerâmica artística é uma das principais atividades responsáveis pelo prestígio 
internacional da cidade, destacando-se nomes como a Maria dos Cacos, Manuel Afra, Rafael 
Bordalo Pinheiro, Mestre Francisco Ílias e Avelino Soares Belo. Atualmente, Eduardo 
Constantino e Ferreira da Silva, são, entre outros, nomes de incontornável referência.  

De forma a responder aos anseios da comunidade educativa, a INFANCOOP tem 
vindo a estabelecer várias parcerias e protocolos com diversas entidades das mais variadas 
áreas. Pretende-se, desta forma, proporcionar à comunidade educativa, novas experiências 
e contactos com novas realidades, estabelecendo pontos com o meio e a sociedade em que 
se insere, bem como orientar as crianças para uma vida ativa. 
 

3. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

3.1 INSTALAÇÕES E CONTACTOS 

 
Morada: 
Rua Manuel de Matos de Sousa nº 71 
2500-857 Caldas da Rainha  
 
Contactos: 
Telefone: 262840860   
Email: geral@infancoop.pt 
Página de Facebook: INFANCOOP, CRL 
Site: www.infancoop.pt 

 

3.2 RESPOSTAS SOCIAIS E SERVIÇOS 

 
A INFANCOOP contempla as Respostas Sociais de Creche, Pré-escolar, e CATL e o 

serviço de 1.º Ciclo. 
 

3.3 HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 
A Creche, o Pré-escolar e o CATL funcionam das 07h45 às 19h00.  
 
O 1.º Ciclo funciona em dois horários desfasados, sendo a distribuição da carga 

horária é realizada de acordo com a legislação em vigor. 

• 1º e 2º ano, das 9h00 às 13h00 e das 14h15 às 15h15/15h45 
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• 3º e 4º ano, das 8h30 às 12h00 e das 13h15 às 14h45/15h15.  
No período da manhã, ocorre um único intervalo, com a duração de 30 minutos, que 

é parte integrante do tempo letivo. 
 

3.4 ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 
A INFANCOOP rege-se pelos seus Estatutos e Regulamento Interno. 

 

4. OBJETIVO PRINCIPAL – QUALIDADE EDUCACIONAL 

 

• Ser uma Instituição de Excelência em humanização e ensino que contribua na 
formação de Crianças capazes de se prepararem para os desafios profissionais, sociais 
e afetivos do futuro. 

• Procurar de forma constante a melhoria e Excelência no processo de 
ensino/aprendizagem e na formação integral do ser humano, promovendo os valores 
indispensáveis ao exercício da cidadania e ao exercício de competências.  

• Proporcionar mecanismos de cooperação e envolvimento da Criança, 
nomeadamente na planificação, realização e avaliação das atividades. 

• Proporcionar mecanismos de cooperação e envolvimento das Famílias. Detetar 
continuadamente as necessidades e expetativas das Famílias e a evolução das 
políticas para a Educação. Melhorar de forma contínua a motivação, a formação e o 
envolvimento dos/as colaboradores/as, criando condições para dinamizar e 
enriquecer a Instituição. 

• Estimular o trabalho em equipa, cooperante, responsável e profissional. 
 
Para a concretização dos objetivos da qualidade educacional a que nos propomos a 

INFANCOOP tem instituído uma Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade e Ambiente. 
 

NISSÃO 
A INFANCOOP tem como compromisso promover e acompanhar o desenvolvimento 

global da Criança, baseando-se nas mais atuais práticas educativas e em fatores 
diferenciadores tais como o Respeito pela Individualidade e Autonomia. Promovemos e 
valorizamos a cooperação com a comunidade educativa como forma de alcance dos 
objetivos a que nos propomos. 

 
VISÃO 
Ser reconhecida como Instituição de Excelência na área da Educação e do Apoio à 

Infância. 
 
VALORES 
Melhoria Contínua - Promovemos uma disciplina operacional de melhoria contínua, 

a qual é parte integrante da nossa cultura e sustentabilidade. Dedicamos sempre o nosso 
melhor esforço no cumprimento da missão, procurando, de forma constante, mantermo-
nos atualizados, tendo em vista a excelência dos nossos serviços.  

Profissionalismo - Atuamos, diariamente, na defesa dos interesses/objetivos da 
Instituição e de todas as partes interessadas com a máxima seriedade, integridade e 
imparcialidade. Destacamos, de entre outros fatores, o absoluto sigilo sobre todos os factos 
respeitantes à vida da Instituição.  
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Respeito pelos Direitos Fundamentais - Respeitamos e fazemos respeitar os direitos 
humanos, bem como a igualdade de oportunidades, tal como são reconhecidos pela 
legislação nacional e pelas convenções internacionais.   

Individualidade - Primamos pela atenção à individualidade de cada Criança e pelo 
apoio ao desenvolvimento de um comportamento assertivo, cooperante e autónomo. 
Iniciamos a aquisição de competências e das aprendizagens a partir dos interesses e das 
vivências da Criança, de modo a motivá-la e integrá-la progressivamente nas mesmas.  

Responsabilidade e Autonomia - Promovemos a responsabilidade e autonomia de 
cada colaborador/a como força para a melhoria contínua através da sua participação ativa, 
nomeadamente, resolvendo situações, apresentando sugestões e criando novas formas de 
ação, ferramentas e soluções. 

Cooperação - Encorajamos a interação e uma comunicação aberta e eficaz, de forma 
a promover um ambiente de trabalho que estimule a melhoria, a criatividade e os 
resultados, através do trabalho em equipa. A cooperação de toda a comunidade educativa 
é também um aspeto valorizado e incentivado na prática diária e no planeamento de 
atividades da Instituição, procurando o benefício mútuo. Para isto, pautamos a nossa 
atividade pelos mais elevados padrões de transparência e honestidade pessoal com todas 
as partes interessadas. 

 
POLÍTICA DA QUALIDADE E AMBIENTE 
Ao estabelecer a missão e a visão da INFANCOOP, pretendemos, por um lado, 

explicitar a razão da existência da Instituição e, por outro, definir um conjunto de intenções 
e de aspirações para o futuro, de forma a servir de inspiração para todos os intervenientes 
na Instituição, através da aplicação de padrões de conduta e de Qualidade Pedagógica, que 
orientem a atuação de todos os envolvidos.  

A INFANCOOP cumpre os requisitos da Norma ISO 9001 e do Modelo de Avaliação da 
Qualidade da Resposta Social Creche (ISS, IP). A Direção assume o compromisso de 
implementar, rever e comunicar a Política e os Objetivos a todos os intervenientes, para que 
todos possam compreender e cumprir com os compromissos que ela estabelece.  

Os nossos princípios orientadores estão presentes na cultura da Instituição e 
traduzem-se na procura constante da satisfação das partes interessadas, na permanente 
melhoria da Qualidade dos serviços que prestamos, tendo sempre por base o objetivo da 
Excelência. 

Queremos conquistar a fidelização das Famílias, através de um relacionamento 
harmonioso, baseado nos princípios da Gestão da Qualidade, mantendo uma imagem de 
credibilidade e competência de forma a obter notoriedade e manter a Instituição como uma 
referência na área da Educação. 

Reconhecendo a importância do desenvolvimento sustentável, a INFANCOOP está 
também empenhada em desenvolver uma educação ambiental e, assim, melhorar 
continuamente o seu desempenho e impacto ambiental. 

 
PRINCÍPIOS ORIENTADORES 
1. Ser uma Instituição de Excelência em humanização e ensino que contribua na 

formação de Crianças capazes de se prepararem para os desafios profissionais, sociais e 
afetivos do futuro. 

2. Procurar de forma constante a melhoria e Excelência no processo de 
ensino/aprendizagem e na formação integral do ser humano, promovendo os valores 
indispensáveis ao exercício da cidadania e ao exercício de competências.  
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3. Proporcionar mecanismos de cooperação e envolvimento da Criança, 
nomeadamente na planificação, realização e avaliação das atividades. 

4. Proporcionar mecanismos de cooperação e envolvimento das Famílias. 
5. Detetar continuadamente as necessidades e expectativas das Famílias e a evolução 

das políticas para a Educação. 
6. Melhorar de forma contínua a motivação, a formação e o envolvimento dos/as 

colaboradores/as, criando condições para dinamizar e enriquecer a Instituição. 
7. Estimular o trabalho em equipa, cooperante, responsável e profissional. 
8. Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. 
9. Cumprir os requisitos que garantam a qualidade da prestação dos serviços, a 

promoção da melhoria do desempenho ambiental e respeito pela legislação e normas 
aplicáveis. 

10. Promover a educação ambiental, perspetivando sempre a prevenção da poluição 
e a promoção da utilização sustentável dos recursos ambientais no desenvolvimento das 
atividades. 

11. Minimizar a produção de resíduos através de medidas de redução, reutilização e 
reciclagem de materiais. 

12. Aumentar a eficiência na utilização dos recursos, contribuindo para a diminuição 
das emissões de carbono. 

13. Estabelecer parcerias no âmbito de programas e ações de promoção e educação 
ambiental e de desenvolvimento sustentável envolvendo, quando possível, toda a 
comunidade escolar. 

Divulgar de forma transparente e rigorosa, melhorando a comunicação, com todas as 
partes interessadas. 
 

No período da manhã, ocorre um único intervalo, com a duração de 30 minutos, que 
é parte integrante do tempo letivo. 

 

5. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
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6. CARACTERIZAÇÃO DAS RESPOSTAS SOCIAIS E SERVIÇOS 

 

6.1 PRÁTICAS DE DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
O modelo pedagógico orientador das práticas pedagógicas nas Respostas Sociais/ 

Serviços da INFANCOOP é o Modelo Pedagógico do Movimento da Escola Moderna. Este 
Modelo é fundamentalmente um modelo respeitador das diferenças individuais, uma vez 
que propõe a diversificação de estratégias pedagógicas. 

A INFANCOOP, atenta aos desafios inerentes a uma sociedade em transformação 
diária não se limita à mera transmissão de aprendizagens, procurando que os alunos 
adquiram um conjunto de competências essenciais, formando cidadãos conscientes, 
autónomos, críticos e interventivos na sociedade. 

Desta forma, propõe-se a construção de uma relação pedagógica entre adultos e 
crianças onde imperem a entreajuda e o estímulo à autonomia em construção, a partir de 
uma plataforma de confiança e respeito. Dando oportunidade às crianças de tomarem 
decisões a respeito do seu percurso, institui-se uma organização democrática e cooperada 
que permite ao educador/professor uma visão mais ampla e equilibrada da realidade e o 
respeito pelos diferentes ritmos de aprendizagem.  

A educação na INFANCOOP assenta nos seguintes princípios educativos: 

• Aprender a conhecer: as crianças devem beneficiar de diversas oportunidades de 
educação ao longo da vida, o que se torna um importante desafio para os docentes, 
pois necessitam de uma constante atualização de conhecimentos e competências; 

• Aprender a fazer: os alunos desenvolvem atividades que visem a aquisição e boas 
práticas; 

• Aprender a viver: os alunos aprendem a conhecer-se e a conhecerem os outros, a 
cooperar, a gerir conflitos, desenvolvendo o espírito de competição para atingir o 
sucesso coletivo e como consequência, o sucesso individual; 

• Aprender a ser: os alunos devem ser orientados com o objetivo de desenvolverem 
pensamentos críticos e autónomos, e a reformularem juízos de valor, podendo 
delinear, por si mesmos, o caminho da realização pessoal, enfrentando as mais 
diversas circunstâncias da vida, com sucesso. 
Tendo em vista as intenções educativas dos documentos orientadores da 

INFANCOOP, consideram-se prioritárias as interações sociais de trabalho, possibilitando a 
troca e a negociação de saberes (trabalho a pares, trabalho de grupo, trabalho de pesquisa, 
palestras, debates…). 

 

7. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 
Concebendo os alunos como agentes ativos da sua própria aprendizagem, são criadas 

condições para que a construção das aprendizagens promova o desenvolvimento cognitivo 
e emocional do indivíduo na construção de produtos culturais autênticos, que têm, como 
tal, um forte significado pessoal e social. Assim, o princípio da inclusão estará sempre 
presente, procurando criar, com os alunos, um sistema de trabalho baseado na 
diferenciação pedagógica, de modo a promover o acesso de todos ao currículo. A aceitação 
das diferenças e a operacionalização dos valores da inclusão inscrevem-se, naturalmente, 
num clima de cooperação e de solidariedade. Nesta perspetiva, serão criadas condições 
para o desenvolvimento de uma organização cooperada do trabalho de aprendizagem.  
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Na INFANCOOP, a aprendizagem é concebida como um processo de apropriação 
pessoal mediado e estimulado pelas múltiplas interações sociais do ambiente educativo, na 
resolução de problemas reais, na organização social do trabalho e na construção do 
conhecimento cultural. Por isso, procura-se que a turma/grupo constitua uma comunidade 
de aprendizagem que reconheça no sucesso global e o sucesso individual. O docente 
procurará ser o mediador ativo das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, 
mantendo-se atento aos processos, de forma a compreender as suas conceções e a 
organizar o trabalho a partir delas. Assim, e de acordo com os princípios pedagógicos da 
Instituição, é valorizado em sala de aula: 

• A criança como centro do processo educativo; 

• A criação de espaços capazes de promover o ser, o saber e a criatividade; 

• A diversidade, disponibilidade e curiosidade (onde se cruze o pensamento 
divergente com o convergente); 

• A comunicação, a diversidade e a liberdade como valores de cidadania;  

• A cooperação, a participação, a escolha, a autonomia, o respeito e a 
responsabilidade; 

• Uma Educação partilhada por todos (professores, alunos, comunidade); 

• Uma escola com rigor, preocupada com a aquisição de conhecimentos e valores; 

• Uma avaliação cooperada e partilhada entre todos os intervenientes. 
Cabe ao docente como gestor dos objetivos/ competências, articular a documentação 

de referência, com as necessidades do seu grupo e de cada uma das crianças, em 
colaboração alargada com os diversos parceiros educativos (pais, famílias, comunidade e 
outros níveis de ensino), num processo reflexivo de observação, planeamento, ação e 
avaliação. 

Decorrente da necessidade de implementação de estratégias de ensino misto e à 
distância durante os confinamentos, a INFANCOOP tem previsto para todas as suas 
respostas sociais/serviços um acompanhamento à distância e ensino misto e à distância. 
 

7.1 DESENHO CURRICULAR 

 
O desenho curricular respeitará a legislação em vigor emanada do Ministério da 

Educação e Ciência e pela Segurança Social relativamente à Creche.   
No âmbito da autonomia curricular definiu-se que no 1.º Ciclo, o tempo relativo à 

Oferta Complementar, constituído por uma carga horária de três horas semanais para 1.º e 
2.º anos, será estruturado em duas componentes. Um tempo semanal será destinado à 
iniciação a uma língua estrangeira (Inglês) e os restantes tempos serão dedicados ao 
Trabalho de Projeto. Para as turmas de 3.º e de 4.º anos, a carga horária semanal de Oferta 
Complementar/Apoio ao Estudo será para a realização de Trabalho de Projeto. 
 

7.2 CALENDÁRIO ESCOLAR 

 
O calendário escolar respeitará a legislação em vigor e mantém-se a organização das 

disciplinas por períodos letivos. 
 

Duração dos Períodos Letivos 

1.º Período 2.º Período 3.º Período 

Início Término Início Término Início Término 

16/09/2021 17/12/2021 03/01/2022 05/04/2022 19/04/2022 30/06/2022 
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7.3 ORGANIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES LETIVAS E NÃO LETIVAS 

 

• Creche – Todas as ausências devem ser comunicadas com 15 dias de antecedência. 
Cabe depois, à Responsável Pedagógica de Creche, em articulação com a Gestora de 
Recursos Humanos, destacar, sempre que possível, um recurso interno para suprir a 
falta do colaborador. 

• Pré-escolar – Todas as ausências devem ser comunicadas com 15 dias de 
antecedência. Cabe depois, à Coordenadora Pedagógica de PE, em articulação com a 
Gestora de Recursos Humanos, destacar, sempre que possível, um recurso interno 
para suprir a falta do colaborador. Sempre que a falta é previsível o Educador orienta/ 
deixa diretrizes do trabalho a realizar com as crianças do grupo à Auxiliar da Ação 
Educativa. Quando a falta é imprevisível, o colaborador informa a Coordenadora 
Pedagógica e/ ou Diretora Técnica logo que possível para se (re)organizar o horário e 
suprir a falta do colaborador. 

• 1.º Ciclo – Todos os docentes que sabem com antecedência que vão faltar, deixam 
indicação do trabalho a desenvolver com os alunos, comunicando-o à Direção 
Pedagógica e ao colaborador responsável pela sua sala de aula. Quando a falta é dada 
por motivos imprevistos, o docente, quando possível, comunica essa falta por email 
ou por telefone para a Coordenação Pedagógica, indicando as atividades que a sua 
turma deve realizar. Quando o motivo da falta impede a organização do trabalho dos 
alunos, este fica à responsabilidade da Direção Pedagógica com o suporte dos 
docentes do grupo de 1.º Ciclo. Posteriormente, deverá dar conhecimento à Diretora 
Técnica da gestão da falta. 

• CATL – Todas as ausências devem ser comunicadas com 15 dias de antecedência. 
Cabe depois, à Coordenador Pedagógica de CATL, destacar, sempre que possível, um 
recurso interno para suprir a falta do colaborador. Posteriormente, deverá dar 
conhecimento à Diretora Técnica da gestão da falta. 

 

7.4 CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE 

 
Creche e Pré-escolar 
O horário de trabalho semanal dos Educadores de Infância é de 35 horas, 

desenvolvidas por cinco dias. 
As componentes do horário de trabalho distribuem-se da seguinte forma: 
Componente letiva - 30 horas; 
Componente não letiva - 5 horas. 
A componente não letiva destina-se a planificar e avaliar, à realização de reuniões 

pedagógicas e atendimento aos Pais/Encarregados de Educação. 
 
1.º Ciclo 
A distribuição das turmas pelos docentes é feita prevalecendo o critério da 

continuidade do docente com o mesmo grupo de alunos, até à conclusão do ciclo. 
O horário é atribuído ao professor Titular de Turma, tendo coadjuvância com os 

professores das áreas específicas de Música, Educação Física e Inglês. Para além do currículo 
nacional, os alunos dispõem de um conjunto de atividades extracurriculares, que serão 
descritas mais à frente. 

O horário semanal dos professores é de 35 horas semanais, desenvolvidas por cinco 
dias, integrando uma componente letiva e uma componente não letiva. 
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As componentes do horário de trabalho distribuem-se da seguinte forma: 
Componente letiva – mínimo de 25 horas; 

Componente não letiva – 10 horas. 
A componente letiva destina-se à lecionação das componentes do currículo 

relativamente a cada nível de ensino. A componente não letiva destina-se a reuniões de 
natureza pedagógica, atendimento aos Pais/Encarregados de Educação e à organização do 
trabalho docente. 

 
Principais ações a desenvolver na prática docente: 
O Docente deve: 
• Organizar o ensino com base em materiais e recursos diversificados; 
• Organizar a aprendizagem de forma ativa e significativa; 
• Desenvolver atividades integradoras de diferentes saberes, nomeadamente a 

realização de projetos; 
• Rentabilizar as potencialidades das TIC; 
• Promover a identificação e a articulação dos contributos de cada área do saber 

com vista ao uso corretamente estruturado da língua portuguesa; 
• Incentivar à leitura nas suas diversas vertentes; 
• Organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e formas 

de trabalho diversificadas; 
• Diversificar e diferenciar metodologias, técnicas e meios, utilizando os serviços 

disponíveis no Centro de Recursos, no âmbito das atividades letivas; 
• Organizar atividades cooperativas de aprendizagem; 
• Organizar o ensino prevendo a pesquisa, seleção e tratamento de informação; 
• Promover atividades que permitam à Criança/Aluno fazer escolhas, confrontar 

pontos de vista e resolver problemas; 
• Organizar o ensino com base em materiais e recursos diversificados que favoreçam 

a autonomia e a criatividade da Criança/ Aluno; 
• Valorizar na avaliação da aprendizagem da Criança/ Aluno, a produção de 

trabalhos livres e concebidos pelo próprio; 
• Organizar o ensino prevendo e orientando a execução de atividades individuais, a 

pares, em grupos e coletivas; 
• Promover atividades dirigidas à apropriação de hábitos de vida saudáveis e 

responsabilização face à sua segurança e à dos outros; 
• Estimular a inclusão educativa e social de todas as Crianças/Alunos numa 

perspetiva de escola para todos. 
 

7.5 CRITÉRIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO NÃO DOCENTE 

 
A distribuição do serviço pelo pessoal não docente privilegia a adequação do perfil do 

colaborador à diversidade de tarefas inerentes a um dado setor. O perfil é definido em 
função das habilitações académicas, competências evidenciadas pelo colaborador, 
experiências no campo profissional e capacidade de relacionamento interpessoal. 

As premissas definidas anteriormente não invalidam que se flexibilizem as funções, 
tanto mais que a falta ao serviço de um colaborador poderá implicar que um outro o 
substitua, de forma a garantir a qualidade do serviço prestado. 

  É fundamental a construção de uma relação pedagógica entre Educador de 
Infância/ Professor de 1.º Ciclo/Ajudante de Ação Educativa e as crianças onde impere a 
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entreajuda e o estímulo à autonomia em construção, a partir de uma plataforma de 
confiança e respeito. 

 

7.6 AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 
A avaliação deve ser encarada como um mecanismo formativo de evolução e 

aperfeiçoamento. Ao longo do percurso escolar, os alunos são convidados a fazer uma 
reflexão do seu percurso de ensino aprendizagem. 

O Encarregado de Educação também é um agente ativo no processo de avaliação de 
cada criança, acompanhando todo o processo de aprendizagem da mesma, nomeadamente 
tomando conhecimento das informações, dos critérios e documentos de avaliação, dos 
registos efetuados na plataforma de comunicação e certificando-se de que o aluno é 
portador de todo o material necessário às atividades letivas, bem como fomentando a 
responsabilidade do aluno e orientando o seu estudo, em prol do sucesso escolar. 

  A avaliação formativa é realizada diariamente em todas as respostas sociais/ 
serviços. Para além disso existem momentos formais de avaliação no 1.º Ciclo cujas datas 
são decididas pelo Conselho de Docentes de 1.º Ciclo e contemplam também as Provas de 
Aferição do 2.º ano. 

 

7.7 CACTERIZAÇÃO DA RESPOSTA SOCIAL CRECHE 

 
A Creche constitui uma das primeiras experiências da criança num sistema 

organizado, exterior ao seu meio familiar, onde irá ser integrada e no qual se pretende que 
venha a desenvolver determinadas competências e capacidades.  

Para as crianças o afastamento do seio familiar poderá desencadear sintomas de 
angústia e mal-estar porque, a entrada na Creche, onde a criança passará a maior parte do 
dia, faz com que exista uma quebra no processo de afetividade que vem a ser construído 
entre a criança e a família. A integração da criança na Creche, que exige a socialização com 
outras crianças, com Educadores e com Auxiliares, é uma nova etapa no processo formação 
da sua personalidade e a construção de outro processo de afetividade paralelo ao 
construído no seu seio familiar. A Creche deve assim oferecer um ambiente acolhedor e 
seguro e promover o desenvolvimento da criança através da relação entre os sentimentos 
e os afetos. A afetividade forma um elo de ligação entre a criança e os adultos e a criança e 
as outras crianças, tornando cada vez mais estreita a relação entre todos. Esta relação passa 
pela promoção do desenvolvimento de competências emocionais, confiança, curiosidade, 
intencionalidade, autocontrolo, capacidade de relacionamento, capacidade de 
comunicação e de cooperação.   

A Creche é um espaço onde a Criança se deve sentir bem, a estar, a brincar, a comer, 
a dormir e a Crescer. Desta forma, a ação pedagógica na Creche tem como objetivo o 
respeito pelo desenvolvimento de cada Criança como um Ser único, com desejos e 
necessidades muito próprias, inserida num grupo e numa comunidade. O desenvolvimento 
proceder-se-á através da relação que a Criança estabelece com os estímulos fornecidos, o 
que a leva a modelar a sua personalidade num contínuo crescimento. 

O trabalho do Educador na Creche é bastante desafiante e complexo, não podendo 
de modo algum assentar em improvisos.  

Trabalhar com crianças tão pequenas leva-nos a desenvolver competências de 
comunicação não-verbal, aprendendo assim a descodificar sentimentos que não se 
exprimem verbalmente.   
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Investigações recentes demonstram que, embora existam alguns pontos comuns no 
processo de aprendizagem, nem todas as crianças aprendem da mesma maneira. Identificar 
e respeitar essas diferenças, pode ser essencial para o pleno desenvolvimento das 
faculdades de cada criança. A missão do Educador é ajudar a criança a desenvolver a 
capacidade de se conhecer a si própria, adaptando-se continuamente a um mundo que 
muda cada vez mais depressa, apoiando-a no desenvolvimento da autonomia e na 
exploração/conhecimento do mundo envolvente.  

O Educador deve saber o que pretende e os objetivos pedagógicos devem ser bem 
definidos e assentes num plano de trabalho que responda às reais necessidades do Grupo 
em geral e da Criança em particular. A relação estabelecida com as Famílias deve ser 
baseada na confiança, diálogo e partilha, uma vez que estes dois contextos sociais são 
essenciais para a Educação e para o Desenvolvimento da Criança.  

 
A Creche é constituída por 7 salas sendo elas: 
Berçários: Amores-perfeitos e Orquídeas, estas salas recebem um número de 8 a 11 

crianças por sala, desde os 4 aos12 meses. Cada sala tem um dormitório com 8/10 berços. 
Existe uma copa de leites e um fraldário, partilhado por ambas as salas. 

Salas de 1/2 anos: Nenúfares e Camélias, estas salas têm 12 crianças. As salas são 
amplas, o que permite que as crianças tenham um espaço adequado para aperfeiçoarem as 
suas capacidades motoras, com bastante luminosidade natural e acesso direto ao espaço 
exterior.  

Salas 2/3 anos: Brincos de Princesa, Lírios, e Trevos, as salas são frequentadas 16 
crianças cada. 

Todas as salas são iluminadas e acolhedoras, contém uma casa de banho com 
materiais e utensílios adequados à faixa etária das crianças, onde se realiza a higiene das 
crianças. As salas estão equipadas com o mobiliário e material didático adequado à faixa 
etária das crianças. 

À exceção das crianças dos berçários, todas efetuam as refeições no refeitório, 
comum ao Pré-escolar e 1.º Ciclo com CATL integrado. As salas da Resposta Social usufruem 
de um espaço exterior, adequado às faixas etárias, com equipamentos apropriados às suas 
necessidades, tendo em vista o desenvolvimento global da Criança.  

 
 
Objetivos gerais da Creche: 

• Proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento integral da Criança num clima de 
segurança afetiva e física, durante o afastamento do seu meio familiar através de 
um atendimento individualizado; 

• Colaborar estreitamente com a Família numa partilha de cuidados e 
responsabilidades em todo o processo evolutivo da Criança; 

• Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou 
deficiência assegurando o seu encaminhamento adequado; 

• Proporcionar momentos de descoberta e de exploração do meio envolvente; 

• Desenvolver as capacidades de expressão, comunicação e criação.  

• Proporcionar aos Pais um espaço privilegiado para o desenvolvimento da Criança 
com idades compreendidas entre os 4 meses e os três anos; 

• Favorecer e incentivar a colaboração e atitude crítica de todos os intervenientes no 
processo educativo; 

• Fomentar a interação com as Instituições implicadas no processo educativo; 
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• Desenvolver progressivamente o espírito de cooperação, autonomia, e sentido de 
responsabilidades; 

• Incentivar a colaboração de todos os intervenientes no processo educativo, para a 
importância da participação dos mesmos em atividades que promovam o 
desenvolvimento das crianças e o crescimento da Instituição; 

• Educar para a cidadania. 

• Permitir que a Criança se adapte ao ambiente da Creche, para posteriormente 
encontrar nele a resposta ao seu anseio de crescer; 

• Promover o desenvolvimento pessoal e social da Criança com base nas suas 
experiências de vida; 

• Estimular o desenvolvimento global da Criança no respeito pelas suas características 
individuais; 

• Proporcionar à Criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no 
âmbito de saúde individual e coletiva; 

• Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como 
meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do 
mundo; 

• Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover 
e a melhor orientação e encaminhamento da Criança; 

• Incentivar a participação da Família no processo educativo e estabelecer relações de 
efetiva colaboração com outras Resposta Sociais; 

• Estimular a autonomia da Criança. 
 
Interação com a Família 
O trabalho da Creche é tanto mais abrangente e profundo, quanto maior for a 

articulação entre a família e os educadores. Para que exista um maior equilíbrio no 
desenvolvimento da criança, é imprescindível que exista, na Creche, uma continuidade do 
ambiente familiar. Não se trata de compensar o meio familiar, mas sim de, a partir deste, e 
tendo em conta a cultura e as condições sociais de cada criança, complementar a ação 
educativa da família com a da Creche e vice-versa. O diálogo constante e franco entre Pais 
e Educadores permite conhecer e compreender melhor a criança. Havendo um clima de 
relação aberta, os Pais e Educadores constroem, junto da criança, um espaço de confiança, 
condição essencial para uma ação educativa participada.  

 A família é a principal interveniente no processo educativo da criança. Em 
consequência disso é de extrema importância a sua intervenção na vida da Creche, através 
do diálogo aberto, compreensão, presença e apoio mútuo. Esta articulação com as famílias 
é primordial para a integração e a aprendizagem ser efetuada naturalmente e com sucesso. 

Cabe ao Educador de Infância/Ajudante de Ação Educativa promover a comunicação 
com a Família, de forma a estabelecer-se uma relação de confiança e respeito, e assim 
favorecer a adaptação da Criança, em relação à Instituição. 

Na Creche está estabelecido um dia por mês para atendimento aos Pais/ Encarregados 
de Educação por parte da Educadora de Infância, responsável por sala, para esclarecer 
qualquer dúvida e para dar conhecimento das aprendizagens e desenvolvimento da Criança. 

 
Organização dos horários  
O horário da Creche é definido pelo horário de funcionamento da Instituição, ou seja, 

de segunda a sexta-feira, das 7h45m às 19h e todos os pais são informados do horário, em 
reunião de pais e através do Regulamento Interno. Os pais são sensibilizados, em reunião 
geral ou individual, para passarem o maior tempo útil com os seus filhos. A Creche é um 
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espaço onde a socialização, afetividade, brincadeiras, linguagem, devem ser bastante 
estimuladas de forma a proporcionar à Criança um ambiente de qualidade.  

É de salientar que a componente de apoio à Família é desenvolvida pelos Auxiliares 
de Ação Educativa com a orientação e avaliação do Educador de Infância. 

O Educador de Infância deve criar condições de satisfação das necessidades básicas, 
afetivas e intelectuais da Criança. Planear, realizar e avaliar atividades que proporcionem o 
desenvolvimento integral e harmonioso da Criança, deve ser uma constante no dia-a-dia 
dos profissionais de educação, de forma a proporcionar condições adequadas ao seu 
desenvolvimento. 

 
Critérios para a Constituição de grupos 
Na constituição dos grupos de crianças da Resposta Social Creche é tido em conta a 

faixa etária onde a Criança se insere. Esta Resposta Social é constituída por duas salas de 
berçário, duas salas de 1/2 anos e três de 2/3 anos. É sempre tida como referência a idade 
da Criança em setembro do ano letivo a iniciar. 

 
Avaliação 
A avaliação em Creche assume uma dimensão marcadamente formativa, pois trata-

se de um processo contínuo e interpretativo, apoiando-se num conjunto de procedimentos 
e de instrumentos diversificados que permitam regular as ações e os processos de 
ensino/aprendizagem e que, simultaneamente, possam revelar o estado de 
desenvolvimento da criança face aos objetivos definidos. As estratégias e dispositivos de 
avaliação devem atender à diversidade e heterogeneidade das situações e das crianças. 

Cabe ao Educador de Infância avaliar, numa perspetiva formativa, os processos 
educativos, o desenvolvimento e as aprendizagens de cada Criança e do grupo tendo em 
conta os seguintes aspetos: 

• Autonomia/Socialização; 
• Participação/Iniciativa; 
• Capacidade de Observação/Interesse; 
• Capacidade de Compreensão/Assimilação; 
• Criatividade; 
• Assiduidade/Pontualidade. 
Para cada criança é realizado um Plano Individual, baseado no preenchimento de uma 

grelha de observação orientada para o desenvolvimento de competências específicas e 
adequadas à idade de cada criança. A avaliação deste instrumento ocorre duas vezes no ano 
letivo e é um processo realizado em colaboração pela Educadora de Infância e Família da 
criança. 

Para além disto, para as crianças com Necessidades Educativas Especiais, os critérios 
de avaliação constam do Programa Educativo Individual e a avaliação é feita por uma equipa 
multidisciplinar, que as acompanha, em articulação com as Educadoras responsável pelas 
crianças. 

 
Atividades Complementares – Música na Primeira Infância 
A atividade de Música na Primeira Infância é dinamizada por uma professora com 

formação em Musicologia com especialização na área da Primeira Infância. O principal 
objetivo desta atividade é estimular o desenvolvimento das aptidões inatas, 
proporcionando vivencias musicais felizes. 
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7.8 CACTERIZAÇÃO DA RESPOSTA SOCIAL PRÉ-ESCOLAR 

 
O Pré-escolar deve promover o desenvolvimento integral da Criança, isto é, o 

desenvolvimento cognitivo, emocional, pessoal, social, moral e motor, criando condições 
ambientais favoráveis para que a Criança cresça de um modo pleno e harmonioso. Só um 
ambiente democrático rico em interações sociais, humanizado e participativo, facilita o 
crescimento moral da Criança e o seu acesso a uma moralidade autónoma que esteja para 
além do respeito pelas convenções sociais. 

O objetivo do Pré-escolar é ajudar a Criança a raciocinar de uma forma complexa 
integrada, que a estimule a compreender e a respeitar os princípios éticos e universais que 
lhe permite fazer escolhas morais adequadas e a julgar a justiça das leis, das regras e das 
convenções. Para que a Educação Pré-escolar possa contribuir para uma maior igualdade de 
oportunidades, as Orientações Curriculares acentuam a importância de uma pedagogia 
estruturada, o que implica uma organização intencional e sistemática do processo 
pedagógico, exigindo que o Educador planeie o seu trabalho em grupo e avalie o processo 
e os seus efeitos no desenvolvimento e aprendizagem da Criança. A Família e a Instituição 
de Educação Pré-escolar são dois contextos sociais que contribuem para a educação da 
mesma Criança; importa por isso que haja uma boa relação entre estes dois sistemas.  

 
Orientações Curriculares 
O trabalho a desenvolver no Pré-escolar tem por base as Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-escolar (OCEPE) definidas pelo Ministério da Educação e Ciência e que 
assentam nos seguintes fundamentos articulados: 

• O desenvolvimento e aprendizagem como vertentes indissociáveis no processo de 
evolução da criança; 

• O reconhecimento da Criança como sujeito do processo educativo – o que significa 
partir do que a Criança já sabe e valorizar os seus saberes como fundamento de novas 
aprendizagens; 

• A construção articulada do saber – o que implica que as diferentes áreas a 
contemplar não deverão ser vistas como compartimentos estanques, mas abordadas 
de uma forma globalizante e integrada; 

• A existência de resposta a todas as crianças – o que pressupõe uma pedagogia 
diferenciada, centrada na cooperação, em que cada criança beneficia do processo 
educativo desenvolvido com o grupo.  
 
Com suporte nestes fundamentos, o Educador, terá em conta: 

• Os objetivos gerais – enunciados na Lei-quadro da Educação Pré-Escolar como 
intenções que devem orientar a prática profissional dos educadores; 

• A organização do ambiente educativo – como suporte do trabalho curricular e da 
sua intencionalidade. O ambiente educativo comporta diferentes níveis de interação; 
a organização do grupo, do espaço e do tempo; a organização do estabelecimento 
educativo; a relação com os pais e com outros parceiros educativos; 

• As áreas de conteúdo – que constituem as referências gerais a considerar no 
planeamento e avaliação das situações de aprendizagem. Consideram-se como 
âmbitos de saber, como uma estrutura própria e com pertinência sociocultural, que 
incluem diferentes tipos de aprendizagem, não apenas conhecimentos, mas também 
atitudes, disposições e saberes-fazer. Deste modo, a criança realiza aprendizagens 
com sentido, sendo capaz de as utilizar noutras situações quotidianas, desenvolvendo 



 

M.23.01.v3 

21 

atitudes positivas face às aprendizagens e criando disposições favoráveis para 
continuar a aprender. 
 
A distinção entre áreas de conteúdo corresponde a uma chamada de atenção para as 

aprendizagens a contemplar, que devem ser vistas de forma articulada, dado que a 
construção do saber se processa de forma integrada, e há inter-relações entre os diferentes 
conteúdos, bem como aspetos formativos que lhes são comuns. As áreas de conteúdo são 
assim referências a ter em conta na observação, planeamento e avaliação do processo 
educativo e não compartimentos estanques a serem abordados separadamente. 

 
Distinguem-se as áreas de conteúdo: 

• Área de Formação Pessoal e Social, esta é considerada uma área transversa, 
porque embora tenha uma intencionalidade e conteúdos próprios, está presente em 
todo o trabalho educativo realizado no Pré-Escolar. 

• Área de Expressão e Comunicação, nesta área distinguem-se diferentes domínios, 
que se incluem na mesma área por terem uma íntima relação entre si, por 
constituírem formas de linguagem indispensáveis para a criança interagir com os 
outros, exprimir os seus pensamentos e emoções de forma própria e criativa, dar 
sentido e representar o mundo que a rodeia. 

• Domínio da Educação Física 

• Domínio da Educação Artística 
  Subdomínio das Artes Visuais 
  Subdomínio do Jogo Dramático/Teatro 
  Subdomínio da Música 
  Subdomínio da Dança 

• Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita; 

• Domínio da Matemática. 
 

• Área do Conhecimento do Mundo, esta área enraíza-se na curiosidade natural da 
criança e no seu desejo de compreender porquê. Encara-se como uma sensibilização 
às diversas ciências naturais e sociais abordadas de modo articulado, mobilizando 
aprendizagens de todas as outras áreas.  
 
Organização do Pré-escolar 
O trabalho no Pré-escolar assenta em duas vertentes distintas: 

• Atividade Educativa – destinada à Criança; 

• Atividade Socioeducativa – com o objetivo de proporcionar apoio à Família. 
 
A atividade educativa é desenvolvida dentro do horário letivo (das 9h00 às 12h00 e 

das 14h00 às 16h00) pelos Educadores de Infância com o apoio dos Auxiliares de Ação 
Educativa. 

A estabilização de uma estrutura organizada, uma rotina educativa, proporciona a 
segurança indispensável para o investimento cognitivo da Criança. Há porém, dias em que 
tudo se subverte, certos eventos são tão significativos para a vida do grupo que se impõe, 
de vez em quando, quebrar a agenda de trabalho para assegurar o valor formativo do 
acontecimento, seja ele a preparação de festas, a organização de uma visita ou as 
solicitações do grupo. 
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A atividade Socioeducativa corresponde às atividades desenvolvidas para além das 5 
horas de trabalho letivo, ocupando de uma maneira alegre e saudável as horas de lazer da 
Criança, com os seguintes objetivos: 

• Proporcionar momentos de alegria; 

• Adquirir leveza de movimentos; 

• Estimular o espírito de iniciativa; 

• Adquirir autodomínio (para controle da expansão emocional nos momentos de 
maior excitação do jogo a fim de poder brincar em grupo); 

• Desenvolver o espírito de grupo (cooperação, honestidade, senso de 
responsabilidade, tolerância); 

• Ser imparcial; 

• É de salientar que a atividade Socioeducativa é desenvolvida pelas Auxiliares de 
Ação Educativa. 
 
Os objetivos gerais do Pré-escolar: 

• Valorizar e respeitar a Criança individualmente e em grupo, favorecendo a 
segurança, a autoconfiança e autoestima, com base numa relação afetiva estável; 

• Estimular a Criança na descoberta das suas capacidades em novas aquisições, 
transmitindo-lhe confiança em si própria; 

• Estimular a Criança, no conhecimento de si própria, dos outros e do espaço que a 
rodeia; 

• Valorizar situações em que o conhecimento da Criança seja adquirido através da 
experiência direta e do contacto sensorial; 

• Criar situações em que a Criança construa a sua independência e autonomia, em 
relação ao adulto, às outras crianças e ao espaço; 

• Proporcionar momentos em que a criatividade, imaginação e exploração seja uma 
constante; 

• Valorizar as situações de brincadeira livre, como fator principal de aprendizagem 
da Criança; 

• Proporcionar contactos com o meio envolvente (saídas ao exterior) e intercâmbios 
com outras Instituições; 

• Ensinar a Criança a cuidar dos brinquedos e a guardá-los no seu devido lugar; 

• Aprofundar o desenvolvimento da relação Criança/Criança; 

• Desenvolver a integração da Criança no grupo; 

• Desenvolver a criatividade (imaginação e iniciativa). 

• Saber respeitar o outro;  

• Desenvolver a autonomia; 

• Desenvolver a curiosidade; 

• Levar à compreensão de regras sociais; 

• Promover o desenvolvimento da motricidade fina e global; 

• Desenvolver a coordenação motora, o domínio do corpo, força e resistência física; 

• Levar os Pais a participarem nas vivências das crianças;  

• Promover a relação entre família e a escola, através de Diálogos, Cartas/ e-mails, 
Telefonemas, Plataforma Teams, Sugestões e participações; 

• Fazer articulação de temas com as rotinas para enriquecer a Criança no seu 
desenvolvimento, no vocabulário, nas suas aquisições, no seu dia - a – dia. 
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NoPré-escolar sempre que os Pais/Encarregados de Educação assim o entendam 
solicitam o agendamento de uma reunião à Educadora de Infância, para tratar de assuntos 
relativos ao seu Educando. 

 
Organização dos horários  
O horário do Pré-escolar é definido pelo horário de funcionamento da Instituição, ou 

seja, de segunda a sexta-feira, das 7h45m às 19h e todos os pais são informados do horário, 
em reunião de pais e através do Regulamento Interno. A carga horária divide-se em 5 horas 
de atividade letiva e as restantes de Componente de Apoio à Família. 

O Educador de Infância deve criar condições de satisfação das necessidades básicas 
afetivas e intelectuais da Criança. Planear, realizar e avaliar atividades que proporcionem o 
desenvolvimento integral e harmonioso da Criança, deve ser uma constante no dia-a-dia 
dos profissionais de educação, de forma a proporcionar condições adequadas ao seu 
desenvolvimento. 

 
Critérios para a constituição do grupo 
Em Pré-escolar as crianças são admitidas com idade compreendida entre os 3 e os 5 

anos, sempre tendo como referência a idade da criança até ao final do ano civil. No Pré-
escolar os grupos de crianças são grupos heterogéneos, compostos com crianças com 3, 4 e 
5 anos. Tendo em consideração que a maioria das crianças que ingressam no Pré-escolar da 
Instituição transitam da Resposta Social Creche, os grupos são formados tendo por base 
uma divisão elaborada pela Educadora de Infância da respetiva sala de Creche, bem como a 
avaliação das competências adquiridas pela Criança. Esta divisão deve ser realizada tendo 
em consideração o número de vagas para cada sala de Pré-escolar.  

 
Avaliação  
A avaliação e a formação são componentes de um mesmo sistema e não sistemas 

separados. A avaliação implica interpretação, reflexão, informação sobre os processos de 
ensino/aprendizagem, tendo como principal função ajudar a promover a formação das 
crianças. 

A avaliação, enquanto elemento integrante e regulador da prática educativa, permite 
uma recolha sistemática de informação que, uma vez analisada e interpretada, sustenta a 
tomada de decisões adequadas e promove a qualidade das aprendizagens. A reflexão, a 
partir dos efeitos que se vão observando, possibilita estabelecer a progressão das 
aprendizagens a desenvolver com cada criança, individualmente e em grupo, tendo em 
conta a sua evolução. Assim, a avaliação tem como finalidade:  

• Contribuir para a adequação das práticas, tendo por base uma recolha sistemática 
de informação que permita ao educador regular a atividade educativa, tomar 
decisões, planear a ação;  

• Refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir da observação de cada criança 
e do grupo de modo a estabelecer a progressão das aprendizagens; 

• Promover e acompanhar processos de aprendizagem, tendo em conta a realidade 
do grupo e de cada criança, favorecendo o desenvolvimento das suas competências e 
desempenhos, de modo a contribuir para o desenvolvimento de todas e da cada uma;  

• Envolver a criança num processo de análise e de construção conjunta, que lhe 
permita, enquanto protagonista da sua aprendizagem, tomar consciência dos 
progressos e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando;  

• Conhecer a criança e o seu contexto, numa perspetiva holística, o que implica 
desenvolver processos de reflexão, partilha de informação e aferição entre os vários 
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intervenientes – pais, equipa e outros profissionais – tendo em vista a adequação do 
processo educativo. 
 
Intervenientes do Processo de Avaliação  
O processo de avaliação é conduzido pelos professores do Conselho de Docentes, 

envolvendo também: a educadora de infância, a criança, o Encarregados de Educação, o 
docente de Educação Especial, outros profissionais que acompanhem o desenvolvimento 
do processo educativo da criança, o diretor e o conselho pedagógico da Escola.  

 
Modalidades de Avaliação  
Avaliação diagnóstica no início do ano letivo, realizada pela Educadora, tem em vista 

a caraterização do grupo e de cada criança. Com esta avaliação pretende-se conhecer o que 
cada criança e o grupo já sabem e são capazes de fazer, as suas necessidades e interesses e 
os seus contextos familiares que servirão de base para a tomada de decisões da ação 
educativa, no âmbito Plano de Grupo. 

a) A avaliação diagnóstica pode ocorrer em qualquer momento do ano letivo quando 
articulada com a avaliação formativa, de forma a permitir a adoção de estratégias de 
diferenciação pedagógica, contribuindo também para a elaboração, adequação e 
reformulação do Plano de Grupo e ainda para facilitar a integração da criança no contexto 
educativo. 

b) Avaliação formativa é um processo integrado que implica o desenvolvimento de 
estratégias de intervenção adequadas às características de cada criança e do grupo, incide 
preferencialmente sobre os processos, entendidos numa perspetiva de construção 
progressiva das aprendizagens e de regulação da ação. Avaliar assenta na observação 
contínua dos progressos da criança, indispensável para a recolha de informação relevante, 
como forma de apoiar e sustentar a planificação e o reajustamento da ação educativa, tendo 
em vista a construção de novas aprendizagens. Constitui-se, assim, como instrumento de 
apoio e de suporte da intervenção educativa, ao nível do planeamento e da tomada de 
decisões do educador.  

 
Dimensões a Avaliar 
A avaliação, enquanto processo contínuo de registo dos progressos realizados pela 

criança, ao longo do tempo, utiliza procedimentos de natureza descritiva e narrativa, 
centrados sobre o modo como a criança aprende, como processa a informação, como 
constrói conhecimento ou resolve problemas.  

Os procedimentos de avaliação devem ter em consideração a idade e as 
características de desenvolvimento da criança, assim como a articulação entre as diferentes 
áreas de conteúdo, no pressuposto de que a criança é sujeito da sua própria aprendizagem. 
Deste modo, podem considerar-se como dimensões fundamentais para avaliar o progresso 
das aprendizagens das crianças as seguintes:  

• As áreas de conteúdo e domínios previstos nas Orientações curriculares; 

• Outras específicas estabelecidas no Projeto Educativo de Instituição. 
 
Instrumentos de Avaliação 
Avaliar é um ato pedagógico que requer uma atitude e um saber específico que 

permitam desenvolver estratégias adequadas, tendo em conta os contextos de cada criança 
e do grupo no respeito pelos valores de uma pedagogia diferenciada. Assim, compete à 
educadora de infância, de acordo com as suas opções metodológicas, utilizar técnicas e 
instrumentos de observação e registo diversificados, nomeadamente através de 
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observação, entrevistas, abordagens narrativas, fotografias, gravações de áudio e vídeo, 
registos de autoavaliação, portefólios construídos com as crianças, questionários a crianças, 
pais ou outros parceiros educativos e outros considerados relevantes.  

As avaliações individuais são registadas no Plano Individual de cada Criança, 
instrumento formal que visa organizar, operacionalizar e integrar todas as respostas às 
necessidades e expetativas da criança e da sua família. 

O Plano Individual é avaliado e revisto, sempre que necessário e no mínimo, uma vez 
por cada período a que se reporta, através do envolvimento de todos os interlocutores 
(educadores de infância, família, outros colaboradores (internos ou externos, quando a 
criança é acompanhada por algum técnico) tendo em consideração a faixa etária e o ritmo 
individual do desenvolvimento da criança. 

 
Condições de Transição e Aprovação 
A avaliação no Pré-Escolar tem um caráter marcadamente formativo e não está 

prevista a progressão nem a retenção. No entanto, de acordo com a legislação em vigor, é 
possível a antecipação ou o adiantamento (de carácter excecional) por um ano, na 
integração da Escolaridade obrigatória. 

 
Considerações Finais  
No Pré-escolar a avaliação é de natureza qualitativa. Salienta-se que, a informação 

resultante da avaliação sumativa interna, nos três períodos letivos, expressa-se de forma 
descritiva.  Os critérios de avaliação de Pré-escolar encontram-se em anexo a este 
documento. 

 
Atividades Complementares/ Atividades extracurriculares 
 

• Sensibilização à Língua Inglesa 
A atividade de Sensibilização à Língua Inglesa é desenvolvida por uma Professora com 

formação em Ensino da Língua Inglesa para o Pré-escolar. O objetivo desta atividade é 
sensibilizar as crianças para a aprendizagem do Inglês, utilizando métodos e estratégias que 
vão ao encontro dos seus interesses e motivações e integrados no Plano de Grupo.  

A frequência nesta atividade é de caracter facultativo e mediante um custo extra 
mensalidade. 

  

• Sensibilização e Estímulo Musical 
A atividade de Sensibilização e Estímulo Musical é desenvolvida por uma Professora 

com formação no ensino da Música. Esta atividade pretende sensibilizar a Criança para a 
aprendizagem da música, é uma atividade fundamental na sua formação integral e é parte 
integrante da educação artística.  

A frequência nesta atividade é de caracter facultativo e mediante um custo extra 
mensalidade. 

 

• Expressão Corporal Hip Hop 
 A atividade Hip Hop é desenvolvida por uma Professora com formação no ensino 

da Dança. Esta atividade pretende-se que a criança expresse através de movimentos e 
ritmos produzidos pelo corpo. A Dança favorece o desenvolvimento motor, pessoal e 
emocional. Permite a criança expressar sentimentos e emoções em diferentes contextos.  

A frequência nesta atividade é de caracter facultativo e mediante um custo extra 
mensalidade. 
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7.9 CACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE 1º CICLO 

 
A existência do 1.º Ciclo permite a continuidade do acompanhamento feito às crianças 

na Infancoop, desde os seus 4 meses de idade até aos 10 anos. A Escola Secundária Rafael 
Bordalo Pinheiro é a escola tutelar do 1.º Ciclo da Infancoop, de forma a integrá-la na rede 
escolar nacional. O 1.º Ciclo da Infancoop pretende disponibilizar uma oferta educativa 
alicerçada nos seguintes objetivos: 

• Implementar uma abordagem pedagógica sociocêntrica, onde todos os membros 
da turma se corresponsabilizam pela aprendizagem e pelo bem-estar geral de cada 
um, atendendo à individualidade de cada criança, às suas necessidades e aos seus 
interesses; 

• Valorizar a diversidade de metodologias e estratégias de ensino e atividades de 
aprendizagem, em particular com recurso a tecnologias de informação e 
comunicação, visando favorecer o desenvolvimento de competências numa 
perspetiva de formação ao longo da vida; 

• Contribuir para o desenvolvimento da criança, considerando que o seu 
crescimento global engloba as várias áreas do saber e também todo o 
desenvolvimento cultural, intelectual, físico, moral e social; 

• Criar condições para o desenvolvimento de um comportamento assertivo, 
cooperante e autónomo; 

• Cumprir as normas exigidas pelo Ministério da Educação, no que diz respeito aos 
Programas Curriculares, às Metas Curriculares, às Aprendizagens Essenciais e ao Perfil 
dos Alunos À Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 
Cada turma de 1.º Ciclo tem um Plano Curricular de Turma concebido e avaliado pelo 

Professor Titular de Turma, e aprovado pelo Diretor Pedagógico. 
O 1.º Ciclo da INFANCOOP após recomendação N.º 3/2014 de 10/10/2014 do 

Conselho Nacional de Educação sobre o Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, é 
independente do Ministério da Educação relativamente à: 

• Aprovação do projeto educativo e regulamento interno; 

• Organização interna, sem prejuízo das normas imperativas previstas no Estatuto 
do Ensino Particular e Cooperativo; 

• Organização e funcionamento pedagógico; 

• Orientação metodológica e adoção de instrumentos escolares; 

• Avaliação de conhecimentos, no respeito pelas regras definidas a nível nacional 
quanto à avaliação externa; 

• Matrícula, emissão de diplomas e certificados de matrícula, de aproveitamento e 
de habilitação; 

• Calendário e horário escolar. 
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Matriz Curricular 
 

 
A carga horária semanal indicada constitui uma referência para cada componente do 

currículo.  
(b) É dada a possibilidade à escola de prever a coadjuvação na Educação Artística e na 

Educação Física, sempre que adequado, privilegiando para o efeito, os recursos humanos 
disponíveis.  

(c) O Apoio ao Estudo constitui um apoio de suporte às aprendizagens, assente numa 
metodologia de integração de várias componentes do currículo, privilegiando a pesquisa, o 
tratamento e a seleção de informação. 

(d) A(s) nova(s) componente(s) criada(s) pela escola no tempo destinado `Oferta 
Complementar apresenta(m) identidades e documentos curriculares próprios.  

(e) Cada escola gere, no âmbito da sua autonomia, os tempos constantes da matriz, 
para que o total da componente letiva incorpore o tempo inerente ao intervalo entre as 
atividades letivas, com exceção do período de almoço. 

(f) Áreas de integração curricular transversal, potenciadas pela dimensão globalizante 
do ensino neste ciclo. 

 
Opções Curriculares: Oferta Complementar e Apoio ao Estudo  
 
Trabalhos de Projeto  
A metodologia de trabalho de projeto apresenta características que respondem às 

necessidades de procura de informação e compreensão da informação.  
É uma metodologia que se organiza por grupos de trabalho e que a partir de um tema, 

de uma ideia ou de uma questão inicial, os alunos, de forma estruturada, vão procurando e 
encontrando informação. Inicia-se assim, em ambiente escolar, a construção da 
aprendizagem a partir dos interesses e das questões que os alunos têm sobre o mundo e 
sobre o meio – mais ou menos alargado – em que vivem. 
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A informação recolhida é tratada cooperativamente pelos elementos que constituem 
cada grupo. Neste processo, os alunos desenvolvem competências sociais, competências de 
seleção e de compreensão da informação. A criança vai desenvolvendo a capacidade de ir 
questionando o que a rodeia numa perspetiva de também procurar responder com 
curiosidade, com criatividade e de forma fundamentada a essas questões.  

A metodologia de trabalhos de projeto também faculta à criança uma visão da escola 
e do processo de aprendizagem como um espaço que cuja missão é proporcionar o 
conhecimento e a compreensão do mundo. 

 
Iniciação à Língua Inglesa 
O contacto com a Língua Inglesa na infância contribui para o desenvolvimento 

cognitivo da criança, proporcionando uma preparação para aprendizagens futuras. Assim, a 
criança também contacta com aspetos culturais de outros países e desenvolve 
competências comunicativas.  

A Língua Inglesa torna-se num indispensável instrumento de comunicação, de 
trabalho e de conhecimento, cujo fraco domínio coloca os indivíduos em situação de 
desvantagem nesta sociedade global. O nível de proficiência requerido no domínio desta 
língua estrangeira é cada vez maior, acarretando a necessidade de o seu estudo se iniciar 
mais cedo e se prolongar por toda a escolaridade.  

A Planificação Anual, documento que se encontra em anexo, elenca os principais 
conteúdos de Inglês para o ano de escolaridade em causa.  

 
Aprendizagens Essenciais | Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória 
Todas as disciplinas apresentam programas com uma organização curricular definida 

de acordo com as diretrizes emanadas pelo Ministério da Educação, que podem ser 
consultadas no seu sítio oficial. 

As Aprendizagens Essenciais estabelecem aquilo que pode ser definido como a 
aprendizagem essencial a realizar pelos alunos, em cada um dos anos de escolaridade ou 
ciclo do Ensino Básico.  Constituindo um ponto de referência para professores e 
Encarregados de Educação, as Aprendizagens Essenciais ajudam a encontrar os meios 
necessários para que os alunos desenvolvam as capacidades e adquiram os conhecimentos 
indispensáveis ao prosseguimento dos seus estudos, às necessidades da sociedade atual, 
mobilizando os alunos para uma aprendizagem mais autónoma, consciente, interventiva. 

 
Critérios para a Constituição de Turmas 
No 1.º Ciclo da Infancoop, visto apenas existir uma turma por ano letivo, a constituição 

de turmas é efetuada de acordo com o ano letivo em que o aluno se insere. A Infancoop 
defende que o número de alunos por turma é fator fundamental para o sucesso da 
aprendizagem dos alunos. Por conseguinte, as turmas são, preferencialmente, elaboradas 
por um número máximo de 20 alunos, apesar da Instituição ter obtido uma Autorização 
Definitiva de Funcionamento pelo Ministério da Educação e Ciência para 25 alunos por 
turma. De ressalvar, que sempre que se considerar pertinente para o aluno em caso de 
retenção, as turmas poderão passar a ser constituídas por dois anos curriculares.  

 
Critérios de Avaliação 
Os critérios de avaliação do 1.º Ciclo constituem referência comum, sendo 

operacionalizados pelo Professor Titular de Turma. A avaliação é um elemento integrante e 
regulador de todo o processo de ensino/aprendizagem e pretende apoiar o processo 



 

M.23.01.v3 

29 

educativo promovendo o sucesso escolar de cada aluno, certificar as diversas competências 
adquiridas pelo aluno e contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo. 

Os critérios de avaliação expressam um conjunto comum de conhecimentos a 
adquirir, identificados como conteúdos de conhecimento curricular estruturado, bem como 
capacidades e competências a desenvolver por todos os alunos, nas diferentes áreas 
disciplinares, por ano de escolaridade. De acordo com as orientações legais em vigor, a 
avaliação dos alunos do 1.º Ciclo tem caráter formativo, realiza-se de forma contínua e é 
articulada com momentos de avaliação sumativa. Estas modalidades de avaliação fornecem 
ao docente, ao aluno, ao Encarregado de Educação e aos restantes intervenientes, 
informação sobre a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades, de 
modo a permitir rever e melhorar o processo de ensino e aprendizagem. A avaliação incide 
sobre três domínios: 

 a)  Conhecimentos; 
 b)  Capacidades e Aptidões; 
 c)  Atitudes.  
 
Os Critérios de Avaliação de 1.º Ciclo encontram-se em anexo ao Projeto Educativo. 
 

7.10 CACTERIZAÇÃO DA RESPOSTA SOCIAL CATL 

 
O CATL é um espaço privilegiado para brincar, criar, interagir, estruturar ações e 

pensamentos. Surge da necessidade natural que as crianças têm de se manifestarem e de 
serem crianças. Com a atividade lúdica, a criança utiliza esse espaço para manifestar a sua 
espontaneidade, desenvolver a criatividade e o seu espírito crítico, beneficiando o seu 
desenvolvimento mental e cognitivo. 

A Resposta Social de CATL é frequentada atualmente por 78 crianças matriculados no 
1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos do 1º Ciclo da Infancoop, com idades compreendidas entre os 5 e os 
10 anos. 

Nas interrupções letivas funciona com atividades que podem ser frequentadas por 
crianças que não frequentam a instituição e que se inscrevem para as atividades dos 
períodos de interrupções/férias letivas. 

A planificação das atividades e objetivos a atingir, é feita mensalmente e afixada. 
Procura-se que as crianças apreendam pela vivência e realização dessas propostas, a 

valorização de atitudes de interajuda, compreensão, aceitação das diferenças de cada um, 
promoção da autoestima, a valorização de si próprio, e de valorização do próprio grupo e 
das suas capacidades, desenvolvimento da sua criatividade.  

As atividades no CATL prosseguem temáticas em relação às épocas e datas festivas, 
em ligação com o 1.º Ciclo. A equipa de CATL apoia ainda nos momentos de visita de estudo. 

No espaço do CATL, as crianças têm oportunidade de realizar atividades diversificadas, 
na área das expressões, comunicação, expressão e educação físico-motora, expressão e 
educação plástica. Ao longo das semanas são propostas diversas atividades pela equipa de 
CATL, que podem estar organizadas para serem realizadas autonomamente pelas crianças 
ou com o apoio do adulto.  

No CATL a Criança vai dominando e contactando com diferentes materiais que poderá 
explorar, manusear e transformar de forma a tomar consciência de si própria na relação 
com os objetos, o domínio das diferentes formas de expressão implica diversificar as 
situações e experiências de aprendizagem. 
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Assim, à equipa de CATL compete pensar e organizar o espaço em que as crianças se 
movimentam, com o objetivo primordial de criar nesta Resposta Social um ambiente 
favorável ao processo de ensino – aprendizagem. 

 
Objetivos gerais da Resposta Social CATL: 

• Promover o desenvolvimento pessoal e social da Criança, com base em 
experiências da vida democrática, numa perspetiva de educação para a cidadania, 
formação moral e o sentido de responsabilidade e autonomia; 

• Fomentar a inserção da Criança em grupos sociais diversos no respeito pela 
pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da 
sociedade; 

• Contribuir para a igualdade de oportunidades na escola e para o sucesso da 
aprendizagem; 

• Estimular o desenvolvimento global da Criança no respeito pelas suas 
características individuais, promovendo comportamentos que favoreçam 
aprendizagens significativas e diferenciadas; 

• Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como 
meios de relação, de informação, de sensibilidade estética e de compreensão do 
mundo; 

• Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

• Promover um ambiente que proporcione bem-estar e segurança; 

• Incentivar a participação da Família; 

• Estabelecer relações de colaboração com a Comunidade; 

• Estimular e promover uma alimentação equilibrada, variada e saudável. 
 
O papel da equipa de CATL 
As crianças vão sendo abordadas frequentemente sobre os seus interesses e fazendo 

propostas de atividades da sua área de motivação. 
Cabe à equipa proporcionar situações que despertem na Criança a curiosidade e 

potenciem a sua capacidade de pensar e de agir, encorajando-a a procurar soluções e a 
ultrapassar dificuldades, propondo jogos que estimulem a sua imaginação e organizando 
atividades, dentro e fora no CATL, que possam alargar e complementar os seus 
conhecimentos. 

A construção de regras com a Criança como forma de “regular” a sua vida, 
gradualmente assimiladas e interiorizadas, contribui para o desenvolvimento da autonomia 
e sentido de responsabilidade – o que proporciona à equipa mais espaço para intervir, 
apoiar e motivar os pequenos grupos.  

Tendo em vista o intercâmbio de ações que visem o desenvolvimento e a integração 
das crianças, esta Resposta Social deve articular-se também com a comunidade em que se 
insere para: 

• Criar laços de convivência/atividades com as outras Respostas Sociais, bem como 
com outras escolas e CATL; 

• Trabalhar em parceria com empresas e autarquias; 

• Valorizar os recursos do meio, estimulando a sua utilização. 
 
Avaliação em CATL 
Cada criança tem um plano individual que é preenchido, analisado e revisto, se 

necessário, com o acompanhamento dos Encarregados de Educação e Professores. O Plano 
Individual é diferenciado, existindo um para as turmas de 1.º e de 2.º anos e um para as 
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turmas de 3.º e 4.º anos. No fim de cada período letivo, os pais tomam conhecimento da 
avaliação elaborada por um elemento da equipa de CATL, professor ou animador, em 
conjunto com a respetiva equipa. 

Em cada planificação mensal, está contabilizada uma avaliação por parte da equipa 
de CATL, relativamente ao alcance dos objetivos propostos por parte das crianças. 

É entregue à Direção, no final de cada período letivo, um relatório de avaliação 
elaborado pela Coordenadora Pedagógica de CATL em parceria com a Equipa de CATL. 

 
Atividades Extracurriculares - CATL 
A Infancoop oferece um programa estruturado de atividades extracurriculares: 

Xadrez, The Inventors ,+ Desporto, Natação, Multisport e Informática. À sexta-feira a equipa 
de CATL dinamiza ainda Ateliês sobre diversas áreas. 

 

• Xadrez 
O Xadrez visa trabalhar, entre muitas outras, competências como a lógica, o raciocínio 

crítico, o poder de decisão, o planeamento e execução, a concentração, a criatividade, 
paciência e autocontrole. Também ensina a organizar metodicamente o estudo. A longo 
prazo, as capacidades treinadas num aluno que aprendeu xadrez vão refletir-se na forma 
como encara a vida e o trabalho. É uma forma de socialização através de uma linguagem 
universal. As crianças inscritas nesta atividade estão divididas em dois grupos, quinta-feira 
e sexta-feira, de acordo com a disponibilidade de cada criança. O Xadrez é dinamizado pelo 
professor José Cavadas, através de um protocolo com a APC (associação Peão Cavalgante). 
A frequência nesta atividade é de caracter facultativo e mediante um custo extra 
mensalidade.  

 

• The Inventors 
Esta atividade extracurricular tem como objetivo desenvolver experiências e kits 

educativos nas áreas das engenharias, artes e criatividade. Assim, ao longo das várias 
sessões, os alunos irão criar experiências educativas que lhe demonstram que ele tem a 
capacidade de ser um inventor e utilizar qualquer ferramenta ou tecnologia. A frequência 
nesta atividade é de caracter facultativo e mediante um custo extra mensalidade. 

 

• +Desporto 
Experienciar a prática regular de modalidades desportivas representadas no nosso 

concelho, promovendo encontro de final de período com clubes, escolas ou pais. Adquirir 
capacidades específicas nos domínios tático, técnico e regulamentar possibilitando ao aluno 
a descoberta e evolução no seu desporto de eleição. Modalidades por Período Letivo: 1.º 
Período – Basquetebol, 2.º Período – Badminton, 3.º Período – Tag-Rugby. A frequência 
nesta atividade é de caracter facultativo e mediante um custo extra mensalidade. 

 

• Natação 
Atividade a desenvolver por entidade externa à Infancoop. A entidade assegura a 

docência das sessões, poderá eventualmente assegurar o acompanhamento das crianças 
nos balneários, assim como o seu transporte para o local da atividade e regresso ao contexto 
escolar. 

De acordo com o diagnóstico inicial de cada aluno, evoluir pelos três níveis de 
aprendizagem: 
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- Adaptação ao Meio Aquático (AMA). Familiarização com o meio aquático, 
descobrindo e potenciando as possibilidades de cada aluno, promovendo o bem-estar, 
satisfação e autonomia no meio. 

- Adquirir Habilidades Aquáticas Básicas (HAB). Domínio progressivo do meio aquático 
nos seus variados aspetos (equilíbrio, respiração, imersão, propulsão, salto e manipulações). 

- Aprendizagem de Habilidades Aquáticas específicas da Natação (HAN). Conhecer e 
aplicar técnicas de nado dos variados estilos e respetivas partidas, chegadas e viragens. A 
frequência nesta atividade é de caracter facultativo e mediante um custo extra 
mensalidade. 

 

• Multisport - Masterclasses 
A Infancoop, possibilita às crianças vivências múltiplas e diversificadas, em parceria 

com diversas entidades de índole Física e\ou Desportiva de Caldas da Rainha. Ao longo do 
ano, técnicos especializados irão dinamizar sessões para que as crianças possam 
experienciar um leque rico e diversificado de atividades, levando-as a descobrir e 
aprofundar os seus interesses e motivações para a prática regular de atividade física ou 
desporto de eleição. Cada atividade\modalidade será distinta e modificada semanal ou 
quinzenalmente. A multiplicidade de atividades inclui: Kempo, Ténis, Hip-Hop, Andebol, 
Patinagem, Tiro com arco, Atletismo, Karaté, Voleibol, etc. A frequência nesta atividade é 
de caracter facultativo e mediante um custo extra mensalidade. 

 

• Informática 
Esta atividade tem como objetivo permitir um contacto mais seguro e controlado com 

as novas tecnologias. Cientes de que os alunos nasceram na era das tecnologias, a 
Informática prevê que os alunos aprendam ferramentas para que possam desenvolver o seu 
próprio conhecimento. A frequência nesta atividade é de caracter facultativo e mediante 
um custo extra mensalidade. 

 

• Ateliês 
Estes ateliês são organizados pela equipa de CATL que, em conjunto, define as 

atividades a desenvolver ao longo do mês. Cada um dinamiza as atividades planificadas, com 
a turma a que está afeto. A frequência das crianças nestes ateliês depende da opção do 
Encarregado de Educação. 

 
Atualmente é reconhecida a grande importância da criatividade. Assim, as tarefas 

propostas no âmbito da Expressão Plástica e Dramática visam a exploração e o 
desenvolvimento da criatividade, ao mesmo tempo que se desenvolvem também outras 
competências. Entre estas destacam-se a socialização, a atividade motora, o conhecimento 
de si e do seu corpo, a manipulação de objetos e materiais, entre outros. São também 
propostas atividades no âmbito do desporto, uma vez que este deve ser valorizado, pelos 
inúmeros benefícios que traz para quem o pratica, seja em termos de saúde, seja em termos 
de socialização. Os Jogos constituem-se também como uma excelente ocasião para a 
aprendizagem social: conhece-se, aceitam-se os outros e compreende-se porque se devem 
respeitar as regras. No que diz respeito às Atividades Experimentais, reconhece-se que os 
alunos devem ser encorajados a levantar questões e a procurar respostas através de 
experiências e de pesquisas simples. 
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8. ARTICULAÇÃO ENTRE RESPOSTAS SOCIAS/SERVIÇO 

 
A articulação entre as várias etapas do percurso educativo implica uma 

sequencialidade progressiva, conferindo a cada etapa complementar, aprofundar e alargar 
a anterior, com o objetivo primordial de continuidade. Proporcionar uma troca de saberes 
e conhecimentos entre as diversas Respostas Sociais da Instituição é um dos objetivos da 
articulação do currículo.  

A articulação é organizada no início do ano letivo no Plano Anual de Atividades e 
desenvolve diversas atividades conjuntas, tais como: intercâmbios, jogos, comemoração de 
datas festivas, Caça ao Ovo, visitas às diversas salas da Instituição e outras que sejam de 
interesse para as turmas/ grupos de crianças. Contudo, importa referir, que esta articulação 
pode ser cancelada devido a regras de entidades oficiais como as da Direção Geral de Saúde, 
aplicadas no ano letivo 2020-2021. 

A articulação é avaliada em reunião de Conselho Docentes, sempre que se justificar, 
de forma a estabelecer a continuidade educativa. 

A transição das crianças da Creche para o Pré-escolar e deste para o 1.º Ciclo implica 
uma organização de estratégias de articulação que valorizam as aquisições e aprendizagens 
das crianças. Esta decisão deve ser analisada em Conselho Docentes. 

Compete aos Educadores de Infância e Professores do 1.º Ciclo ter uma atitude 
proativa na procura desta continuidade e sequencialidade, não deixando de afirmar a 
especificidade de cada etapa, criando, porém, condições para uma articulação co construída 
escutando os pais, os profissionais e as crianças. 

Pretende-se encontrar mecanismos de articulação entre as Respostas Sociais/ 
Valências, para que não se verifiquem descontinuidades relativamente ao trabalho 
realizado em cada uma das Respostas Sociais. Para tal, deve-se: 

• Criar uma cultura de trabalho em equipas mais alargadas;  
• Criar uma cultura de colaboração; 
• Desenvolver projetos e atividades comuns; 
• Melhorar o conhecimento dos respetivos currículos; 
• Estabelecer a continuidade educativa. 
 

9. DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA | ESTRATÉGIAS E MODALIDADES DE APOIO 

 
De acordo com o Decreto-Lei 55/2018, deverá ser feita uma abordagem multinível, 

ou seja, a opção metodológica que permite o acesso ao currículo ajustada às 
potencialidades e dificuldades dos alunos, com recurso a diferentes níveis de intervenção, 
através de: medidas universais, que constituem respostas educativas a mobilizar para todos 
os alunos; medidas seletivas, que visam colmatar as necessidades de suporte à 
aprendizagem não supridas pela aplicação de medidas universais; e medidas adicionais, que 
visam colmatar dificuldades acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, interação, 
cognição ou aprendizagem, exigindo recursos especializados de apoio à aprendizagem e à 
inclusão. 

Para que todos os alunos consigam adquirir os conhecimentos e desenvolver as 
competências, atitudes e valores previstos no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória, deverá existir a promoção da melhoria da qualidade do ensino e da 
aprendizagem assente numa abordagem multinível, no reforço da intervenção curricular 
das escolas e no caráter formativo da avaliação. 
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A Infancoop dispõe de serviços Psicologia e de uma equipa Multidisciplinar de Apoio 
à Educação Inclusiva, designada EMAIEI que funciona como estrutura de apoio, orientação 
e promoção do desenvolvimento, adaptação e sucesso escolar das Crianças/Alunos. 

São efetuados a avaliação das Crianças/Alunos sinalizados pelos elementos do Corpo 
Docente, ou a pedido dos Pais/Encarregados de Educação, como tendo dificuldades 
emocionais, de desenvolvimento, de aprendizagem, de rendimento escolar, de adaptação, 
de integração ou dificuldades comportamentais, tendo em vista o encaminhamento dos 
Alunos para técnicos especializados sob a responsabilidade dos Pais/Encarregados de 
Educação. 

Os alunos do 1.º Ciclo abrangidos pelas Medidas Universais, Seletivas ou Adicionais, 
sempre que estas justifiquem, terão apoio por um dos elementos da equipa EMAIEI. 

 

10. TEMA PROJETO EDUCATIVO – A INFANCOOP NO CENTRO DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 
Esta temática ambiental é trabalhada em todas as respostas sociais durante o ano 

letivo, tendo em conta os projetos e as dinâmicas de sala. Este tema, não será tema 
exclusivo da prática pedagógica.  

Para o ano letivo 2020-2021, a Infancoop irá participar no projeto Eco-Escolas.  
O Eco-Escolas é um Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

promovido em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), secção portuguesa 
da Fundação de Educação Ambiental (FEE). Desenvolvido em Portugal desde 1996, o 
Programa Eco-Escolas é atualmente implementado em mais de 1500 escolas e de 230 
concelhos em todo o território nacional, abrangendo todos os graus de ensino. Visa a 
disseminação de uma metodologia de abordagem das questões ambientais inspirada na 
Agenda 21. Uma escola que adere ao Eco-Escolas compromete-se a desenvolver um 
conjunto de ações e atividades que deverão envolver os diferentes elementos da 
comunidade escolar, com especial enfoque nos alunos, nos professores, nos auxiliares de 
ação educativa, nos encarregados de educação e ainda da comunidade envolvente, 
nomeadamente o município. Tem ainda a possibilidade de participação na rede nacional e 
internacional com acesso a vários projetos, facilitadores do trabalho da escola na educação 
para a sustentabilidade. 

O Eco-Escolas pretende encorajar, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela 
escola na melhoria do seu desempenho ambiental e sensibilização/educação para a 
necessidade de adoção de comportamentos mais sustentáveis. Este Programa visa ainda 
criar hábitos de participação e cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções 
que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade. 

Na Infancoop, o programa irá desenvolver-se tendo por base um plano de ação que 
incidirá sobre as temáticas selecionadas por nós e será desenvolvido por todas as valências/ 
respostas sociais. 

 

11. CENTRO RE RECURSOS 

 
O Centro de Recursos funciona como apoio ao desenvolvimento curricular, sendo 

constituído por duas áreas complementares: a biblioteca e a sala de informática. Neste 
espaço promove-se o gosto pela leitura e pela procura de informação. A sala de Informática 
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foi recentemente equipada com mais computadores, disponibilizando atualmente às 
crianças dez computadores.  

É certo que cada vez mais o universo das T.I.C. faz parte do nosso dia-a-dia, o que se 
tem refletido inevitavelmente no ambiente escolar. Por outro lado, a relevância da 
interação entre o docente e o aluno tem conduzido ao abandono dos métodos tradicionais. 
Atualmente é indispensável entender a aprendizagem como um “processo construtivo no 
qual o aluno interage com dados de nova informação, procurando estabelecer um 
conhecimento que, pessoalmente tenha significado” (Freitas et al, 1997, pág.15). Deve ser, 
por isso, função dos sistemas educativos dar resposta às necessidades, expectativas e 
projetos de uma sociedade em constate processo de evolução e de mudança. Neste sentido, 
cabe às escolas e aos professores desenvolverem tempos e estratégias que promovam o 
contacto com as T.I.C..  

Como refere Ponte (2002, p. 7), as novas tecnologias “podem ajudar a escola a ser um 
lugar da exploração de culturas, da realização de projetos, de investigação e debate”. Ora, 
esta ideia vai ao encontro de alguns dos pilares do Movimento da Escola Moderna e tendo 
em conta que as crianças nasceram na Era da Tecnologias, é o momento ideal para fazer 
uma introdução às T.I.C. através do desenvolvimento de pesquisas sobre um determinado 
tema, bem como da utilização de ferramentas de escrita. Por outro lado, pretende-se aliar 
as T.I.C. com o desenvolvimento do projeto de escrita. Esta ferramenta, no contexto de 1.º 
Ciclo, irá também proporcionar aos alunos a oportunidade de recorrerem à Escola Virtual, 
que é um dos recursos que os docentes optaram por adquirir para o presente ano letivo, 
com  objetivo de tornar ainda mais lúdica a aprendizagem e minimizar o impacto da 
possibilidade de ter de ser novamente aplicado o Ensino @ Distância. 

 

12. FORMAÇÃO 

 
A Instituição promove condições para a participação dos colaboradores em Ações de 

Formação úteis ao desempenho e desenvolvimento de competências. As Ações permitem 
adquirir novos conhecimentos, que são fundamentais para o enriquecimento profissional. 
Nesse sentido, a Instituição também prevê a organização de algumas Ações de Formação a 
desenvolver internamente, bem como promover a inscrição dos colaboradores em ações de 
natureza formativa em áreas úteis para o desempenho das suas funções. 

 

13. COMUNICAÇÃO COM OS PAIS 

 
A comunicação é feita com os pais sempre que o docente da turma o considerar 

importante. No ano letivo 2020-2021, face às contingências da pandemia da Covid-19, a 
Infancoop adquiriu licenças da Microsoft Teams para todos os colaboradores e crianças e 
esta tornou-se a plataforma de comunicação oficial Escola-Família.  

A comunicação com os pais também se faz através do Conselho Consultivo. É um 
órgão de acompanhamento à equipa pedagógica é maioritariamente constituído por Pais, a 
Direção Pedagógica, um representante das Educadores de Infância, um representante dos 
Auxiliares de Ação Educativa, um representante dos Professores do 1.º Ciclo e um elemento 
da Direção. Reúne para debater e refletir os desejos e iniciativas das famílias, fazendo chegar 
à Direção as suas questões e sugestões, de modo a que possam ser respondidas da melhor 
forma. Deseja-se que o Conselho Consultivo seja um grupo ativo e participativo na 
Instituição. 
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14. AVALIAÇÃO 

 
O Projeto Educativo, a vigorar para um período de quatro anos, deverá ser avaliado 

internamente todos os anos. 
No final do quadriénio, a Direção Pedagógica deverá proceder a uma avaliação interna 

do Projeto Educativo, considerando tanto o processo como o produto final do trabalho 
realizado, que deve ser analisado e refletido de forma a apontar orientações para o Projeto 
Educativo seguinte. 

Ao longo do ano letivo é desenvolvida a competência de avaliação/reflexão efetuado 
pela Direção Pedagógica e por toda a Equipa de Ação Direta, para que os objetivos propostos 
no Projeto Educativo sejam atingidos. 

 

15. LINHAS ORIENTADORAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO 

 
O Projeto Pedagógico de Sala (PPG), o Plano de Grupo (PG) e o Projeto Curricular de 

Turma (PCT) concretizam o Projeto Educativo. Permite uma auto-organização de forma a 
responder às necessidades de todas as crianças, apoiando o Educador de Infância/ Professor 
de 1.º Ciclo no processo educativo e nas opções de aprendizagem. O projeto funciona como 
linha orientadora em que a Criança é sujeito de aprendizagem e onde há uma constante 
construção articulada do saber. Deve-se proporcionar um ambiente motivador de forma a 
estabelecer as múltiplas relações, entre adultos e crianças, para realizar um projeto comum 
de aprendizagem. 

Em reunião de Conselho Docentes articulam-se os diversos Projetos Pedagógicos de 
Grupo, o Plano de Grupo e o Projeto Curricular de Turma de forma a proporcionar uma visão 
interdisciplinar e integrada do saber. O PPG, PG e PCT devem de ser reformulados ao longo 
do ano letivo e devem de ter em conta os seguintes pontos: 

• Agrupar-se ao Projeto Educativo da Instituição, tendo em atenção os seus objetivos 
e orientações; 

• Adaptar-se às características do grupo; 
• Definir uma estratégia global para o grupo, tendo em consideração as 

características de cada Criança; 
• Estabelecer o modo de operacionalizar e avaliar o projeto.  
Compete aos Docentes da Creche, Pré-escolar e 1.º Ciclo: 
• Analisar a situação do grupo/turma e identificar características específicas da 

Criança/ Aluno a ter em conta no processo ensino/ aprendizagem; 
• Planificar as atividades interdisciplinares a realizar com as crianças/ alunos; 
• Identificar diferentes ritmos e casos de Necessidades Educativas Especiais; 
• Assegurar a adequação do currículo às características específicas das crianças/ 

alunos, estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e sequências adequadas; 
• Adotar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as aprendizagens 

das crianças/ alunos; 
• Conceber e aplicar um plano de atividades em complemento do currículo 

proposto; 
• Preparar informação adequada a disponibilizar aos pais/ encarregados de 

educação, relativas ao processo de aprendizagem e avaliação dos alunos; 
• Contribuir para a evolução da qualidade do sucesso dos alunos. Cada Docente 

define a evolução esperada dos resultados dos seus alunos tendo como referencial do ano 
anterior ou a avaliação de diagnóstico realizada no início do ano letivo. Com base nestas 
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linhas de ação foi elaborada a matriz para a formalização dos projetos pedagógicos e 
curriculares de grupo/ turma.  

 
a) Avaliação do Projeto Pedagógico de Creche e de CATL, Plano de Grupo do Pré-

escolar e Projeto Curricular de Turma 
No decorrer do desenvolvimento do Projeto Pedagógico de Grupo/ Plano de Grupo/ 

Projeto Curricular de Turma, o Docente deverá avaliar as várias etapas do processo 
educativo, de modo a que essa avaliação seja suporte do planeamento e adequação do 
processo educativo às necessidades de cada Criança e do grupo, tendo em conta a sua 
evolução. Esta avaliação é trimestral e dá origem a um Relatório de Avaliação do Projeto 
Pedagógico/Curricular de Grupo/ Projetor Curricular de Turma, ou sempre que o Docente 
considere pertinente. 

A avaliação do Projeto Pedagógico de CATL é feita pela Coordenadora Pedagógica de 
CATL juntamente com a equipa de CATL, no final de cada período letivo. 

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Um projeto é elaborado recorrendo à sabedoria de todos os elementos de um grupo, 

aproveitando as várias formas de pensar para desenvolver e fazer crescer o projeto. É desta 
forma que se deve realizar o Projeto Educativo da Instituição, desenvolvendo também entre 
os colaboradores da Infancoop as metodologias que são defendidas para o trabalho direto 
com as crianças.  

O presente Projeto Educativo entrará em vigor no momento da sua aprovação. 
 

 


