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Introdução

O Projecto Educativo que apresentamos, “Um Mundo de Cores”, pretende ser um
documento orientador capaz de sustentar a médio prazo a planificação das nossas
actividades.
Pretendemos que este seja objecto de consensos para que toda a energia seja
exercida no mesmo sentido, ou seja, no da concretização plena dos seus conteúdos.
“Um Mundo de Cores” irá levar-nos por uma viagem para além das fronteiras da
nossa Instituição. Desta forma poderemos vislumbrar as várias culturas do Mundo, bem
como os mais variados aspectos subjacentes às mesmas, enaltecendo sempre o respeito
pela diferença.
“Um Mundo de Cores” ambiciona extravasar os limites de uma mera abordagem
conceptual ao “não racismo”. Assim, será fundamental fruir de toda a imensidão temática
que nos possibilita o projecto. Jornadear pelas danças e cantares, gastronomia, histórias
e tradições dos mais variados povos possibilitará promover a transversalidade de saberes
por nós aspirada.

A Equipa do Projecto
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PARTE I

Pág de separação
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1. O Meio envolvente
1.1. Caracterização do Concelho de Anadia

a) Localização geográfica
O Município de Anadia localiza-se na Beira Litoral, Região Centro de Portugal, no
Baixo Vouga na sub-região da Bairrada e pertence ao distrito de Aveiro.
O município de Anadia situa-se geograficamente entre os concelhos de Águeda e
Oliveira do Bairro (a Norte), o concelho de Mealhada (a sul) e faz fronteira com o
concelho de Cantanhede (a poente) e com o concelho de Mortágua (a nascente).

Localização do concelho de Anadia no distrito de Aveiro

Fonte: Pré-Diagnóstico Social de Anadia Rede Social

O Concelho de Anadia é constituído por 15 freguesias (Aguim, Amoreira da
Gândara, Ancas, Arcos, Avelãs de Caminho, Avelãs de Cima, Mogofores, Moita, Ois do
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Bairro, Paredes do Bairro, Sangalhos, São Lourenço do Bairro, Tamengos, Vila Nova de
Monsarros e Vilarinho do Bairro), sendo a cidade de Anadia a sede do Concelho.

Localização da Freguesia de Mogofores no Concelho de Anadia

b) Actividade Económica
Sociedades com Sede na Região

Actividades Económicas
Total
Agricultura, Produção Animal, Caça, Silvicultura e Pesca
Indústrias Extractivas
Indústrias Transformadoras
Produção e Distribuição de Electricidade, de Gás e de Água
Construção

Anadia
814
29
2
206
119

10

Comércio por Grosso e a Retalho; Reparação de Veículos Automóveis,
Motociclos e de Bens de uso Pessoal e Doméstico

252

Alojamento e Restauração (Restaurantes e similares)

39

Transportes, Armazenagem e Comunicações

38

Actividades Financeiras

10

Actividades Imobiliárias e Serviços prestados às Empresas

79

Administração Pública, Defesa e Segurança Social Obrigatória; Educação;
Saúde e acção social; Outras actividades de Serviços Colectivos, Sociais e
Pessoais; Famílias com Empregados Domésticos; Organismos Internacionais e
outras Instituições Extra-Territoriais

40

Fonte: Pré-Diagnóstico Social de Anadia Rede Social
Da análise, podemos verificar que o concelho de Anadia detém um total de 814
Sociedades com Sede na região.
Podemos constatar que as sociedades que dizem respeito ao Comércio por
Grosso e a Retalho, Reparação de Veículos Automóveis, Motociclos e de Bens de uso
Pessoal e Doméstico (252) e às Industrias Transformadoras (206) predominam em
relação às outras actividades económicas. A estrutura comercial do Concelho de Anadia
é constituída por estabelecimentos de pouca dimensão, ligados ao comércio diário banal
e não especializado. São pequenas lojas de retalho, de raiz familiar que funcionam como
elemento de subsistência.
Denota-se também que as Indústrias de Construção (119 Sociedades com sede
na região) são outro tipo de Sociedades bastante presente nesta região.
No Concelho de Anadia, o Turismo é também um sector de actividade relevante,
no qual se destacam as zonas termais da Cúria, de Vale da Mó, actualmente em
recuperação e de Banhos, espaços de lazer frequentado essencialmente na época da
romaria (in Relatório do Gabinete Técnico Local de Anadia, 2004: pp.27)

População Residente, com 15 ou mais anos, segundo o Principal meio de
Vida e Sexo

Principal meio de Vida

Sexo

Anadia

HM

14.233

H

8.109

Trabalho

11

HM

203

H

103

HM

360

H

156

HM

124

H

70

HM

58

H

18

HM

67

H
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Rendimentos da propriedade e da empresa

Subsídio de desemprego

Subsídio temporário por acidente de trabalho ou doença profissional

Outros subsídios temporários

Rendimento Mínimo Garantido

HM

6.461

H

2.860

Pensão / Reforma

HM

104

H

40

Apoio social

HM

4.870

H

1.281

A cargo da família

HM

466

H

178

Outra situação

Fonte: Pré-Diagnóstico Social de Anadia Rede Social
Como podemos aferir da análise do quadro, segundo os dados dos Censos de
2001, o principal meio de vida de grande parte da população residente no Concelho é a
actividade laboral, encontrando-se, em Anadia, 14.233 pessoas que trabalham. No que
concerne à diferença entre o sexo masculino e feminino podemos concluir que existem
mais homens a trabalhar (8109) do que mulheres (6124).
Verificamos que o segundo principal meio de vida da população residente com 15
ou mais anos é a pensão ou reforma. No concelho vivem 6461 pessoas com pensão ou
reforma, sendo que, neste caso verifica-se uma discrepância entre sexos muito maior e
com contornos inversos em relação à situação anterior. Ou seja, existem mais mulheres
(3601) do que homens (2.860).
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Em terceiro lugar, em Anadia, um total de 4.870 pessoas subsistem a cargo de
familiares, das quais apenas 1.281 são homens. É um dado expressivo em termos de
diferença entre sexos, ou seja vivem muito mais mulheres a cargo da família (3.589) do
que homens (1.281). Perante todos os meios de vida considerados, o número de pessoas
a cargo da família é bastante significativo, pelo que as famílias assumem um papel
preponderante hoje em dia. Apesar das novas estruturas familiares sofrerem actualmente
profundas alterações em termos de condições económicas, sociais e culturais, as famílias
continuam a ter um papel muito importante no que respeita a serem o principal meio de
vida e de suporte para muitas pessoas.

Breve Visão da Associação Comercial e Industrial da Bairrada

Segundo a Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB) a produção de
vinhos é também uma actividade representativa do nosso Concelho, o que acontece em
todos os concelhos da Bairrada onde a componente vitivinícola é forte. A madeira e a
cerâmica são também subsectores importantes, com algumas empresas de relevo
nacional e até internacional. (Fonte: ACIB, Bairrada Industrial Pacto para o Futuro, 2004).

c) Demografia
Evolução da População no Concelho de Anadia
No concelho de Anadia, no intervalo de 10 anos, entre 1991 e 2001, existiu um
aumento da população conforme podemos verificar através da análise do quadro sobre a
população residente neste período, segundo os grupos etários e a sua evolução da
população.

População Residente em 1991 e 2001, segundo os Grupos Etários e a sua
Evolução entre 1991 e 2001

Ano Civil

1991

2001

Grupo Etário

HM

HM

0-14

5 511

4 599

15-24

4 618

4 317

13

25-64

14 253

16 563

65 ou mais

4 517

6 066

Total

28 899

31 545

Fonte: Pré-Diagnóstico Social de Anadia Rede Social
Perante a análise dos dados, na década de 1991 a 2001, verificou-se um aumento
de 2646 indivíduos.
Numa análise mais específica, segundo os grupos etários, podemos verificar uma
diminuição da população jovem dos 0-14 anos, de 5511 indivíduos para 4599 e um
aumento no grupo etário dos 25 aos 64 anos, que registou um aumento significativo de
2310 indivíduos.
Decorrendo destes dados, podemos concluir que na década em análise o
concelho de Anadia de uma forma geral tem vindo a atrair mais população residente.
No grupo etário da população com 65 anos ou mais, o concelho de Anadia teve
um aumento de 1549 indivíduos de 1991 para 2001. Podemos concluir que este aumento
segue a tendência do agravamento do fenómeno do envelhecimento demográfico
verificada em Portugal e de uma forma geral nos países europeus, como resultado da
baixa natalidade e do aumento da longevidade de vida.
A análise dos dados permite ainda verificar que grande parte da população em
2001 se concentra na faixa etária dos 25 aos 64 anos (16 563 indivíduos), situação que
mostra que a maioria da população do concelho é jovem em idade activa.

d) Acção Social
Caracterização dos equipamentos
Ao nível da Acção Social no Concelho de Anadia, pretendemos aqui caracterizar
as instituições existentes no Concelho com intervenção na área da Infância, Terceira
Idade, Deficiência e Família e Comunidade em termos de respostas sociais em
funcionamento e população-alvo.

Síntese das Respostas Sociais do Concelho de Anadia na Área da Infância e
Juventude
Equipamento Social
Local de
Nome
Funcionamento
Casa Imaculada
Anadia
Conceição

Respostas Sociais Existentes
Creche
Educação Pré-Escolar
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Centro Social S. José de
Cluny

Famalicão

Centro Social Anadia

Póvoa do
Pereiro - Anadia

Centro de Apoio Social de
Vila Nova de Monsarros

Vila Nova de
Monsarros

CATL

Centro de Bem Estar
Social da Freguesia de
Tamengos

Tamengos

CATL

Casa do Povo de
Amoreira da Gândara

Amoreira da
Gândara

Centro Social Maria
Auxiliadora de Mogofores

Mogofores

Centro Social Paroquial da
Moita de Anadia

Moita

Centro Social e Cultural Nª
Sr.ª Ó de Aguim

Aguim

Santa Casa da
Misericórdia de Sangalhos

Sangalhos

Associação Social de
Avelãs de Caminho

Avelãs de
Caminho

Centro Social, Recreativo
e Cultural da Pedralva

Pedralva

Centro Cultural e
Recreativo da Poutena

Poutena

Santa Casa da
Misericórdia de Anadia

Anadia

Creche
Educação Pré-Escolar
Creche
Educação Pré-Escolar
CATL

Creche
CATL
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Creche
Educação Pré-Escolar
CATL
Serviço de Apoio Domiciliário
Creche
Educação Pré-Escolar
CATL
Lar de Idosos
Creche
Educação Pré-Escolar
CATL
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Lar de Idosos
Creche
Educação Pré-Escolar
CATL
Serviço de Apoio Domiciliário
Lar de Idosos
Lar Residencial
Centro de Dia
Família e Comunidade
Creche
CATL
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Lar de Idosos
CATL
Serviço de Apoio Domiciliário
Centro de Dia
Educação Pré-Escolar
CATL
Serviço de Apoio Domiciliário
Centro de Dia
Creche
Educação Pré-Escolar
CATL
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Lar de Idosos

15

Centro Social, Cultural e
Recreativo de Avelãs de
Cima

Avelãs de Cima

Centro Social, Cultural e
Recreativo de Paredes do
Bairro

Paredes do
Bairro

Associação Portuguesa de
Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental

Avelãs de
Caminho

Creche
Educação Pré-Escolar
CATL
Centro de Dia
Serviço de Apoio Domiciliário
Lar de Idosos
Creche
Educação Pré-Escolar
CATL
Serviço de Apoio Domiciliário
Serviço de Apoio Domiciliário
Lar Residencial
Centro de Actividades
Ocupacionais
Escola de Ensino Especial

Fonte: Diagnóstico Social de Anadia - Rede Social

No que respeita às respostas sociais do concelho na área da infância e juventude,
podemos concluir através da análise do quadro, que existem 12 instituições com Creche,
10 com Pré-Escolar e 14 com Centro de Actividades de Tempos Livres. Após uma
análise do número de utentes em lista de espera na área da infância e juventude (fonte:
Pré-Diagnóstico Social de Anadia) verificamos que o Centro Social Maria Auxiliadora de
Mogofores e a Santa Casa da Misericórdia de Anadia são as instituições com maior
número de utentes em lista de espera, o que nos sugere a necessidade de pensar novas
soluções.
Na área da terceira idade o Concelho de Anadia tem 8 Instituições Particulares de
Solidariedade Social e 2 Santas Casas da Misericórdia com Serviço de Apoio Domiciliário
(S.A.D.), 6 com lar para idosos e 8 instituições com Centro de Dia.
Ao nível de respostas sociais dirigidas à população com deficiência, a APPACDM
de Anadia é a única Instituição do Concelho com Respostas Sociais dirigidas este tipo de
utentes.

e) Saúde
Na área temática de saúde, tomaremos em linha de conta os equipamentos cujo
objectivo passa pela prestação de serviços preventivos, curativos, de promoção e de
reabilitação da saúde. Deste modo, referimo-nos ao Centro de Saúde e suas extensões
bem como ao Hospital José Luciano de Castro.

Centro de Saúde de Anadia
O Centro de Saúde de Anadia pertence ao Ministério da Saúde e está integrado
na região de Saúde do Centro, na Sub-Região de Saúde de Aveiro, sendo em termos
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concelhios o pólo centralizador de serviços de saúde ao nível dos cuidados de saúde
primários, incluindo ainda consultas de alcoologia e prevenção de tabagismo.
De acrescentar, que o Centro de Saúde de Anadia é composto por onze
extensões de saúde distribuídas por todo o concelho, a designar:
A – Extensão de Saúde de Aguim;
B – Extensão de Saúde de Amoreira da Gândara;
C – Extensão de Saúde de Ancas;
D – Extensão de Saúde de Avelãs de Caminho;
E – Extensão de Saúde de Avelãs de Cima;
F – Extensão de Saúde de Mogofores;
G – Extensão de Saúde de Sangalhos;
H – Extensão de Saúde de São Lourenço do Bairro;
I – Extensão de Saúde de Tamengos;
J – Extensão de Saúde de Vila Nova de Monsarros;
K – Extensão de Saúde de Vilarinho do Bairro

Hospital José Luciano de Castro
O Hospital José Luciano de Castro tem como missão a prestação de cuidados de
saúde diferenciados à população do Concelho de Anadia e concelhos limítrofes.

Serviços Médicos Disponíveis no Hospital José Luciano de Castro
✓ Urgência (Sala de Observações);
✓ Pediatria (Consulta de Pediatria, Equipa de Intervenção Precoce,
Equipa Multidisciplinar);
✓ Internamento Medicina com 24 camas;
✓ Internamento Cirurgia com 20 camas;
✓ Bloco Operatório (Cirurgia Geral, Urologia, Recobro Pós-Operatório);
✓ Hospital Dia (Quimioterapia e outros tratamentos sem necessidade
de Internamento, Medicina Interna, Diabetes, Saúde do Pessoal,
Cirurgia Geral/ Varizes, Anestesiologia/Dor, Urologia, Cardiologia,
Fisiatria, Seguros).
✓ Imagiologia (Radiologia Convencional, Ecografia, Mamografia);
✓ Medicina Física e Reabilitação;
✓ Outros (Tratamentos de Fisioterapia, Endoscopias Digestivas,
Electrocardiogramas, Pequenas Cirurgias, Citoscopias, Psicologia,
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Dietética, Pensos e outros tratamentos).
Fonte: Pré-Diagnostico Social de Anadia Rede Social
Fonte: Hospital José Luciano de Castro

OUTROS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO HOSPITAL
JOSÉ LUCIANO DE CASTRO:
✓ 1 Farmácia;
✓ Gabinete de Serviço Social;
✓ Gabinete do Utente;
✓ Serviço Religioso;
✓ Serviços Administrativos;
✓ Serviço de Apoio Domiciliário;
✓ Bar.
Fonte: Pré-Diagnóstico Social de Anadia Rede Social
Fonte: Hospital José Luciano de Castro

f) Educação
Nesta área são apresentados de forma sumária dados relativos aos vários
estabelecimentos de ensino existentes no concelho de Anadia.
Os agrupamentos de escolas e estabelecimentos de ensino a considerar no concelho
são:
Agrupamento de Escolas de Anadia;
Agrupamento de Escolas de Vilarinho do Bairro;
Escola Secundária de Anadia;
Ensino Particular e Cooperativo: Colégio Nossa Senhora da Assunção e
Colégio Salesiano - S.João de Bosco;
Escola de Ensino Especial da A.P.P.A.C.D.M. de Anadia;
Coordenação Concelhia do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar
de Anadia;
Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada.
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g) Justiça
O Tribunal Judicial da Comarca de Anadia é sede de Circulo. O circulo Judicial
integra as comarcas de Águeda, Mealhada, Oliveira do Bairro e Anadia.
- Julgados de Paz de Anadia
Os Julgados de Paz são tribunais com características especiais, competentes para
resolver causas de valor reduzido de natureza civil, excluindo as que envolvem matérias
de Direito de Família, Direito das Sucessões e Direito do Trabalho, de forma rápida e a
custos reduzidos.

- Instituto de Reinserção Social de Anadia
O IRS é um organismo de Administração Pública, com personalidade Jurídica e
sob a tutela do Ministério da Justiça.
A criação do IRS e a aprovação da sua lei orgânica estão, indissoluvelmente,
ligados à reforma penal de 1982, que configurou a reorientação da politica criminal, ao
sublinhar que a finalidade das penas é a reinserção social, tendo por base a sua
humanização, a personalização da sanção e a adequação da medida e pena à
personalidade e condições sociais, económicas e culturais de cada individuo.
Fonte: Pré-Diagnostico Social de Anadia Rede Social
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1.2 Caracterização da Freguesia de Mogofores
a) Breve Historial
Mogofores é uma povoação bastante antiga. Não se conhecem dados históricos
que autorizem a fixar com segurança a antiguidade desta povoação, mas sabe-se que
em 1143 tal já existia, sendo lícito supor que remonte aos tempos dos árabes e romanos.
Dela se conta uma curiosa lenda que referia o desaparecimento de pelo menos
uma pessoa por ano na localidade, nunca mais sendo encontrada. Conta, ainda, a lenda
que existia uma bruxa nestas paragens de nome Moga, a quem o povo atribuía o tal
desaparecimento e que, exasperado gritava: “Moga fora, Moga fora”. Foi esta lenda que,
mais tarde, viria a dar o nome à aldeia de Mogofores.
Situada no coração da Bairrada entre o borbulhar do espumante e o cheiro do
famoso leitão, Mogofores é uma região agrícola e, principalmente, vinícola, com as cepas
dispostas geometricamente, em relevo moderado, de terrenos argilosos e férteis. Assim,
juntamente com as actividades ligadas à rede ferroviária, a actividade vinícola é o que
melhor caracteriza o nosso meio. Efectivamente, existe uma grande tradição ligada à
produção do vinho, na nossa região e uma delas prende-se com os trajes tradicionais
utilizados nas alturas das vindimas.
Enquanto aldeia, possui as condições básicas para o seu pleno desenvolvimento,
nomeadamente um posto médico, uma farmácia, alguns armazéns de mercearia, um
posto dos correios, um armazém de adubos, alguns cafés, e uma tipografia.
Relativamente aos meios de transporte, está servida pela rede Rodoviária e pelos
Caminhos de Ferro.
Quanto às estruturas educativas formais podemos referir as escolas do 1º Ciclo do
Ensino Básico, o Colégio Salesiano S. João Bosco (2º e 3º ciclo) e o Centro Social Maria
Auxiliadora de Mogofores, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (I.P.S.S.)

b) Demografia
Freguesia de Mogofores
Designação
Área Total
Densidade Populacional

Valor
2.1
410.8

Unidade

Período

km

2

2001

hab/km

2

2001

População Residente HM

875

indivíduos

2001

População Residente H

427

indivíduos

2001
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População Residente M

448

indivíduos

2001

População Presente HM

847

indivíduos

2001

População Presente H

412

indivíduos

2001

População Presente M

435

indivíduos

2001

Famílias Clássicas Residentes

309

nº

2001

Alojamentos Familiares - Total

406

nº

2001

98

ha

1999

6

ha

1999

Superfície Agrícola Utilizada
(SAU)
Superfície Agrícola Não
Utilizada

Fonte: Diagnóstico Social de Anadia Rede Social
Fonte: www.ine.pt (Retrato Territorial, 2004)

A freguesia de Mogofores abarca uma área total de 2,1 Km2 com uma densidade
populacional de 410,8 habitantes por quilómetro quadrado. Através da leitura do quadro,
podemos constatar que na freguesia residem um total de 875 indivíduos, em que 427
pertencem ao sexo masculino e 448 pertencem ao sexo feminino.
Estiveram presentes durante o momento censitário 412 homens e 435 mulheres,
num total de 847 indivíduos.
A freguesia de Mogofores conta com 309 famílias clássicas residentes e com 406
alojamentos familiares (total).
Relativamente à Superfície agrícola, 98 hectares são utilizados e 6 não o são.

21

2. A Instituição
2.1 Enquadramento Legal da Instituição
O Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores,
antes denominado Centro de Bem Estar Infantil de
Nossa Senhora Auxiliadora de Mogofores, com sede
na Rua do Bárrio, n.º 34, no seu lugar e Freguesia
de Mogofores, Concelho de Anadia, e rege-se
pelos seus Estatutos.
A referida Instituição encontra-se registada na Direcção
Geral da Solidariedade e Segurança Social desde 87/02/16
no Livro nº3 das Associações de Solidariedade Social sob
o nº17/87, a folhas 99, em conformidade com o disposto no
nº2 do artº 9º das Instituições Particulares de Solidariedade Social
aprovada pela Portaria nº778/83 de 23 de Julho.
Nos termos do artº 8º do Estatuto das I.P.S.S. aprovado pelo Decreto-Lei
nº119/83 de 25 Fevereiro esta Instituição é uma pessoa colectiva de
Utilidade Pública.
Segundo os Estatutos a referida Instituição tem por objectivo “a assistência e
apoio a crianças, jovens, deficientes, à família e a protecção dos cidadãos, na velhice e
invalidez e de outros mais desfavorecidos e o seu âmbito de acção, abrange a freguesia
de Mogofores e povoações vizinhas”.
Para a realização dos seus objectivos a Instituição propõe-se manter gerir:
a) Creche
b) Educação Pré-Escolar
c) ATL
d) Serviço de Apoio Domiciliário com fins-de-semana e feriados
Estando nos seus projectos a criação de outras respostas sociais para a
prossecução dos seus objectivos:
a) Centro de Dia
b) Lar de Idosos
A organização e funcionamento das diversas respostas sociais constarão de
regulamentos internos elaborados pela Direcção.

22

2.2

Historial da Instituição

Não havendo qualquer documento ou outro tipo de registo sobre as origens desta
Instituição, pensa-se que a mesma se situa por volta de 1960, altura em que era uma
casa administrada pela Paróquia que promovia uma espécie de “assistência social”,
conhecida como “A Casa da Costura”, onde algumas senhoras, com o apoio do padre da
freguesia, tomavam conta das crianças e cuja actividade principal era ensinar a bordar e
a fazer malha.
Em 1973 a Instituição reabriu com a resposta social de Educação Pré-Escolar com a
denominação de Centro de Bem Estar Infantil Nossa Senhora Auxiliadora.
No ano de 1978 criou-se uma nova resposta social, a Creche, e em 1992 surgiu a de
C.A.T.L.. No entanto, devido à inexistência de instalações, foi cedida uma sala nas
escolas do 1º ciclo, para a concretização de tal resposta social.
Em 1997 foram alterados os Estatutos assim como a denominação passando a
designar-se Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores.
O Centro desenvolveu as suas respostas sociais, Creche e Educação Pré-Escolar,
num edifício antigo o qual foi gentilmente cedido pela Congregação Salesiana, no sentido
de responder às imensas solicitações da comunidade, ao nível de apoio à infância.

Fachada do edifício antigo

Em virtude da degradação e da exiguidade das instalações, as quais se tornavam um
forte obstáculo à capacidade de resposta junto da comunidade, a direcção viu-se
“forçada” a avançar para a construção de um novo espaço.
Assim, o Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores foi inaugurado com as suas
novas instalações no dia 01 de Junho de 2001.

23

A Instituição desenvolve, assim, trabalho na área social, que se concretiza nas
respostas sociais de Creche, Educação Pré-Escolar, Centro de Actividades dos Tempos
Livres e Serviço de Apoio Domiciliário, com fins de semana, prestando, desta forma,
apoio a um total de 197 utentes.

2.3 A Instituição no Presente
2.3.1 Recursos Físicos: Áreas e Espaços
Tal como referido, o Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores foi inaugurado
com as suas novas instalações, situadas na Rua do Bárrio, em Mogofores, no dia 01 de
Junho de 2001.

Perspectiva Actual do Edifício

Localizado junto às actuais Escolas do 1ºCiclo de Mogofores, o terreno onde está
implantado o equipamento, reúne boas condições de salubridade, que associados a
outros factores, fazem dele o local ideal para a implantação deste tipo de equipamento.
De entre os factores salientam-se os seguintes:
Afastamento das vias de grande tráfego;
Proximidade do núcleo habitacional a servir;
Afastamento de Instalações Industriais;
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Boas condições de insolação;
Acesso fácil e directo de alguns Serviços nomeadamente serviços de
emergência e de abastecimento;
Servido por infra-estruturas básicas, como por exemplo: estrada
asfaltada, rede de águas, saneamento e rede eléctrica.

Áreas e Espaços

TOTAL DO TERRENO
16.504 M2

Legenda

EDIFICIO PRINCIPAL (Implantação)
1.200 M2

Resposta Social de Creche

ÁREA DE ARRANJOS EXTERIORES
3.300 M2

Resposta Social de CATL

Resposta Social de Educação Pré-Escolar

Espaços Comuns
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Espaços da Resposta Social de Creche
Berçário e sala dos 4 meses / 12 meses
Esta sala tem um grupo constituído por
crianças entre os 4 meses e a aquisição
da marcha (12/15 meses).

O espaço é constituído
por um berçário com
11 camas…

… E uma sala – parque, com comunicação
entre

si,

envidraçada,

através
de

de

forma

uma
a

divisória

permitir

uma

observação permanente.

Sala 12 meses / 24 meses
Esta sala é frequentada por crianças com idades compreendidas entre os 12 e os
24 meses.
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Sala 24 meses / 36 meses
Esta sala é frequentada por crianças com
Idades compreendidas entre os 24 e os
36 meses

Copa de leite
A creche ainda é constituída por uma copa de leite,
uma Sala de amamentação / isolamento.

Espaços da Resposta Social de Educação

Pré-

-Escolar
Apresentação das diversas salas do Educação Pré-Escolar:
O Educação Pré-Escolar é composto por uma sala dos 3/4 anos e uma sala dos
4/5 anos.
É nestas salas que se realizam a maioria das actividades lectivas. No entanto,
também são realizadas actividades no exterior, quer dirigidas quer livres.

Sala 3/4 anos

Sala 4/5 anos
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Temos ainda um espaço comum que é
a “sala de apoio à família”. Nesta
sala dinamizam-se actividades com
carácter mais solto e flexível, que
decorrem no período da componente
de apoio à família.

Espaços da Resposta Social de CATL
Apresentação das diversas salas do C. A. T. L.:

Esta resposta social é composta por 3 salas:
duas salas de actividades, onde se realizam
actividades de expressão plástica, de
expressão dramática, jogos de mesa, Culinária,
etc., e uma sala de Informática…
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Áreas Comuns
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2.3.2 Utentes: Número de utentes por resposta social
Ano de Referência: Ano Lectivo 2007/2008

Resposta Social de Creche - Nº de utentes por salas

7
14

4m/1ano
1/2 anos
2/3 anos

14

Resposta social de Educação Pré-Escolar - Nº de utentes por salas

3/4 anos
4/5 anos

24
25

Resposta social de CATL - Nº de utentes por anos
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2.3.3. Famílias: residência, habilitações e categoria sócioprofissional
TOTAL DE UTENTES DA CRECHE POR FREGUESIAS
7
7

4
5

1
2

0

3
4

0

13

4

0

0

5

2
1
0
1

TOTAL DE UTENTES DO JARDIM DE INFÂNCIA POR
FREGUESIAS
9
11

2
4
4

0
1

TOTAL DE UTENTES DO CATL E CATL SÓ ALMOÇO
POR FREGUESIAS

12

8

3

4

1

0

Ano Referência: Ano Lectivo 2007/2008
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HABILITAÇÕES DE PAIS DA CRECHE
1

3

8
8

24

10
9

16

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Bacharelato

Licenciatura

Freq. Curso

Mestrado

HABILITAÇÕES DE PAIS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
5

11

8

24

21

8
17

17

Inf.1ºCiclo

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Bacharelato

Licenciatura

Freq. Curso

Mestrado

Secundário

HABILITAÇÕES DE PAIS DO CATL
5

1

3
20

17

17

Inf.1ºCiclo

1º Ciclo

Bacharelato

Licenciatura

19

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Ano de Referência: Ano Lectivo 2007/2008
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PROFISSÕES DE PAIS DA CRECHE

5

12

3

6

3
6

3

2

3

7

23

6

2

3
1

Administrativos

Advogados

Comerciais
Domésticas

Contabilistas
Economistas

Emp.Fabris

Enfermeiros

Engenheiros
Gerentes

Farmaceuticos
Hotelaria

Mecânicos/Serralheiros
Psicólogos/Asst. Sociais

Professores
Outros

PROFISSÕES DE PAIS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

1

15

9

51

4

4
9

18
2 3

15

1

8

Administrativos

Comerciais

Contabilistas

Economistas

Emp.Fabris

Engenheiros

Farmaceuticos

Gerentes

Hotelaria

Médicos Dentistas

Professores

Psicólogos/Asst. Sociais

Outros

Desempregados

PROFISSÕES DE PAIS DO CATL

5

13

19

9

3

7
7

11

9

2

13

Administrativos

Comerciais

Construção Civil

Emp.Fabris

Engenheiros

Gerentes

Hotelaria

Médicos Dentistas

Professores

Téc. Sup. Saúde

Outros

Desempregados

Ano de Referência: Ano Lectivo 2007/2008
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2.3.4 Colaboradoras da Instituição: autonomias,
responsabilidades e funções

a) Pessoal Técnico
Directora Técnica
Responsabilidades / Autonomias:
A Directora Técnica dirige, coordena e supervisiona o funcionamento da Instituição,
em conformidade com as regras estabelecidos pela Direcção, as orientações emanadas
pela Segurança Social, seu interlocutor privilegiado, e pela legislação em vigor e
regulamentos prescritos.
A estas funções acumula também as de Técnica Superior de Serviço Social,
procedendo no âmbito da intervenção social à análise dos problemas sociais
directamente relacionados com os utentes, estudando com os indivíduos, família e/ou
comunidade as respostas mais adequadas para os seus problemas de adaptação e
readaptação social bem como a sua (re)integração.

Funções:
Dirigir o funcionamento da Instituição, assumindo a responsabilidade pela sua
organização, planificação, supervisão e avaliação;
Participar nas reuniões da Direcção quando forem tratados assuntos relativos ao
funcionamento da Instituição;
Proceder ao atendimento aos pais e encarregados de educação no processo de
candidatura;
Proceder ao atendimento aos pais e encarregados de educação no decurso do ano
lectivo, sempre que solicitado e/ou considerado pertinente para o bom funcionamento da
Instituição;
Organizar e manter actualizado o processo individual de cada utente, no que
concerne aos dados fornecidos na candidatura;
Providenciar para que a alimentação seja confeccionada e servida nas melhores
condições, elaborando semanalmente as ementas em articulação com a cozinheira e
procedendo à sua afixação nos termos da legislação em vigor;
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Propor à Direcção a aquisição de equipamento necessário ao funcionamento da
Instituição, bem como a realização de obras de conservação e reparação sempre que se
tornem indispensáveis;
Propor a admissão de pessoal sempre que o bom funcionamento do serviço o
exija;
Assegurar, em colaboração com outros técnicos, o recrutamento de profissionais,
com formação / qualificação adequada à prestação serviços propostos;
Promover reuniões de trabalho com o pessoal, dando especial ênfase à questão do
relacionamento inter-pessoal, prevenindo a conflitualidade e reforçando a sua autoestima;
Auscultar o pessoal no que respeita à sua formação e propor Acções de acordo
com as sua necessidades, interesses manifestados e funções desempenhadas;
Elaborar, em colaboração com os serviços administrativos, o mapa de férias e
folgas do pessoal;
Estudar e propor a comparticipação do utente, de acordo com os critérios definidos;
Integração da Equipa da Área da Qualidade com vista à coordenação e
implementação do Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais;
Coordenação da elaboração do Boletim Informativo da Instituição, a publicar
semestralmente;
Colaborar com os demais Técnicos na elaboração do Projecto Educativo e
implementação do mesmo.

Educadoras de Infância:
“A prática pedagógica dos(as) educadores(as) é encaminhada por objectivos
tendo em vista resultados a atingir para o sucesso educativo de todas as crianças. Essa
intenção exige que o(a) educador(a) observe, planeie e avalie a sua acção; que articule
com a família e com outros parceiros educativos, comunicando os resultados da sua
intervenção. Estas características do trabalho do(a) educador(a) implicam, para além do
seu trabalho directo com as crianças, o desempenho de outras funções específicas:
Observar as crianças a fim de obter informações que lhe permitam conhecer a
diversidade das suas experiências e vivências no contexto familiar e no meio onde as
crianças vivem, bem como dos níveis de desenvolvimento psicomotor, social, afectivo,
cognitivo e linguístico muito diferentes. A observação da criança e do grupo leva ao
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conhecimento das suas capacidades, interesses e dificuldades, constituindo a base do
planeamento e da avaliação;
Detectar dificuldades (sensoriais, motoras ou outras) de forma a encaminhar o
seu tratamento precoce e zelar pela saúde e higiene das crianças;
Planear, avaliar e reajustar a sua intervenção junto das crianças, os espaços, os
materiais e o tempo, com base nas observações dos seus interesses e necessidades,
para poder proporcionar actividades com sentido e integradas nos vários domínios
curriculares, bem como as propostas implícitas ou explicitas das crianças;
Avaliar, registar e comunicar os progressos realizados por cada criança, bem
como a natureza e a eficácia da sua própria acção pedagógica em função dos
objectivos da educação pré-escolar;
Envolver as famílias e a comunidade, consciencializando-as para a participação e
envolvimento activo no trabalho desenvolvido no jardim-de-infância e ainda solicitar o
apoio e colaborar com os parceiros, nacionais e internacionais, que trabalham em
benefício da criança;
Facilitar a transição das crianças para a escola, colaborando com os professores
do 1° Ciclo no sentido de uma efectiva articulação entre os dois níveis educativos;
Planear e supervisionar o Programa de Acolhimento Inicial;
Elaborar, implementar e avaliar o Plano de Desenvolvimento Individual de cada
criança;
Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais
Colaboração na elaboração do Boletim Informativo da Instituição.

Coordenadora Pedagógica:
De acordo com o ponto 1 do artº13, capítulo III, do Dec/Lei nº147/97 de 11 de Junho,
“cada Estabelecimento de Educação Pré-escolar é coordenado por um Director
Pedagógico, o qual é obrigatoriamente um Educador de Infância ou um Técnico de
Educação, devidamente reconhecido para o efeito pelo Ministério da Educação, sendo
Educadora de Infância, o (a) Director(a) Pedagógico(a) acumulará as funções de
coordenação com o trabalho directo da sala.

O Coordenador(a) Pedagógico(a) será indigitado(a) anualmente pela Directora
Técnica, ouvido o corpo docente, após o que deverá ser proposto(a) à Direcção.
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São funções do(a) Coordenador(a) Pedagógico(a):
Coordenar a aplicação do Projecto Educativo do Estabelecimento de Educação
Pré-escolar;
Coordenar a actividade educativa, garantindo, designadamente, a execução das
Orientações Curriculares, bem como as actividades de animação sócio-educativa, para
além de que, deverá coadjuvar a Directora Técnica no Estabelecimento, na:

- Orientar tecnicamente toda a acção do pessoal docente, técnico e
auxiliar;
- Organizar, de acordo com as normas de cada Instituição, a distribuição
do serviço docente e não docente;
- Definição anual do horário de funcionamento, de acordo com as
necessidades da família, salvaguardando o bem estar das crianças.

Técnica Superior de Animação (Animadora Socioeducativa):
Os profissionais da área da animação socioeducativa identificam necessidades
educativas e implementam estratégias adequadas, caracterizadas pelo uso de
metodologias activas e participativas. Assim sendo, obedecendo sempre a estes
conceitos a animadora socioeducativa coordena o funcionamento e as actividades
promovidas no CATL, em coordenação com o estipulado no presente projecto e projecto
pedagógico e com a Directora Técnica.
Planificação das actividades;
Criar e animar as actividades, em colaboração como restante pessoal
Auxiliar;
Realizar o trabalho directamente com as crianças;
Observar, registar e avaliar o progresso individual de cada criança;
Atender individualmente os Pais ou familiares;
Planear e supervisionar o Programa de Acolhimento Inicial;
Elaborar, implementar e avaliar o Plano de Desenvolvimento Individual de
cada criança;
Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais
Colaboração na elaboração do Boletim Informativo da Instituição.
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Psicóloga
Cabe à Psicóloga a implementação e a dinamização do serviço de psicologia, ao
serviço de toda a comunidade institucional, segundo orientações da Direcção Técnica.
O Serviço de Psicologia pretende, mais que tudo, ser um serviço extensível a
todos os intervenientes, mais ou menos directos, da Instituição. Desta forma, pretende
ser um espaço aberto a todos e chegando simultaneamente a todos. Ou seja, um serviço
que se expanda além do espaço físico que lhe é destinado e chegue a todas as
respostas sociais, a todas as salas, a todos os utentes, funcionários, famílias, parceiros,
enfim, a todos os que connosco trabalham e interagem.
É um serviço dinâmico que funciona com e para os utentes, famílias e
colaboradores, no sentido de promover e facilitar um trabalho que preencha, por
completo, os objectivos e expectativas a que se propõe.

Desta forma, os objectivos do Serviço de Psicologia, e consequentemente as
funções da psicóloga, são:
Trabalhar em parceria com os demais técnicos e funcionários da Instituição, no
sentido de potenciar e maximizar o trabalho a desenvolver com as crianças, com o
principal objectivo de promover um harmonioso desenvolvimento social, relacional,
emocional e cognitivo;
Observar das dinâmicas relacionais dos vários grupos, nas várias respostas
sociais;
Acompanhar as actividades desenvolvidas pelas educadoras, pela animadora e
pelas auxiliares;
Colaborar com as educadoras e com a animadora no planeamento e dinamização
de actividades específicas;
Dinamizar da Hora do Conto, semanalmente, na Educação Pré-Escolar e no
CATL;
Avaliar as competências linguísticas das crianças que ingressarão, dentro de um
ano lectivo, o 1º Ciclo do Ensino Básico;
Conhecer as características individuais das crianças;
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Quando

necessário,

avaliar

e/ou

acompanhar

individualmente

crianças

sinalizadas;
Atendimento a pais;
Encaminhamento

para

outros

serviços

especializados,

consoante

as

necessidades;
Integração da Equipa da Área da Qualidade com vista à coordenação e
implementação do Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais;
Colaboração na elaboração do Boletim Informativo da Instituição.

Prof. de Educação Musical
Funções:
Elaborar o programa de Expressão Musical para todas as Respostas Sociais;
Promover as sessões de Expressão Musical à luz dos programas elaborados;
Participar na preparação das festas da Instituição, no capítulo que cabe à sua
área de intervenção;
Ensaiar o Coro da Instituição e participar com este em espectáculos;
Articular com a restante equipa técnica na elaboração e planificação de
actividades e documentos (designadamente na elaboração do Projecto Educativo);
Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais;
Assumir as funções de chefe de redacção e colaborar na paginação e
maquetagem do Boletim Informativo.
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b) Pessoal não técnico
Administrativa:
Responsabilidades / Autonomias:
O pessoal administrativo exerce funções que se enquadram na sua categoria e abaixo
descritas.
Estas funções são realizadas em articulação e dependência da Direcção e Direcção
Técnica.
Funções:
Presta informações e outros esclarecimentos aos utentes e ao público em geral;
Procede a operações contabilísticas, nomeadamente, recebimentos e registos
de receitas e despesas;
Examina o correio recebido, separa-o, classifica-o e compila os dados
necessários para preparar as respostas e despacha à pessoa responsável;
Efectua registos do pessoal, nomeadamente no controle da assiduidade e
pontualidade do pessoal;
Colabora na organização e actualização dos processos do pessoal;
Colabora na preparação do plano de férias;
Redige cartas, notas informativas e outros documentos dando-lhe a seguimento
apropriado;
Colabora no preenchimento de formulários oficiais específicos do pessoal e da
Instituição;
Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais.

Motorista:
Responsabilidades / Autonomias:
A motorista colabora com a administrativa no exercício das suas funções
desempenhando outras no âmbito da sua categoria profissional articulando-se com todas
as respostas sociais e na dependência da Direcção e Direcção Técnica.
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Funções :
Conduz veículos pesados de passageiros, possuindo para o efeito carta de
condução profissional;
Zela pela boa conservação, limpeza do veículo e pela capacidade de transporte
do veículo;
Verifica os níveis de óleo, água, inspecções, revisões ou qualquer outro serviço
de manutenção, dando conhecimento à Directora Técnica;
Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais.

Ajudante de Acção Educativa
Responsabilidades / Autonomias:
Colaborar com as Educadoras e Animadora no exercício das suas actividades.
Funções:
Participa nas Actividades sócio-educativas;
Ajuda nas tarefas de alimentação, cuidados de higiene e conforto directamente
relacionados com a criança;
Vigia as crianças durante o repouso e na sala de aula;
Assiste as crianças nos transportes, nos recreios, nos passeios e visitas de
estudo;
Proceder à limpeza da sua secção;
Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais.

Cozinheira
Responsabilidades / Autonomias:
Organiza, coordena, dirige e supervisiona os trabalhos da cozinha sob orientações da
Directora Técnica.

Funções:
Prepara e confecciona as refeições;
Colabora na elaboração das ementas;
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Recebe os víveres e outros produtos necessários à sua confecção, sendo
responsável pela sua conservação;
Amanha o peixe, prepara os legumes e a carne e procede á execução das
operações culinárias;
É responsável pelo empratamento e guarnecimento das refeições;
Confecção de doces;
Executa ou zela pela limpeza da cozinha e dos utensílios;
Requisita fornecendo informações sobre quantidade dos géneros de que
necessita para a confecção
Dá instruções ao pessoal de cozinha sobre a preparação e confecção dos
pratos, tipo de guarnição e quantidades a servir
Acompanha o andamento dos cozinhados e assegura-se da perfeição dos
pratos e da sua concordância com o estabelecido
Verifica a ordem e a limpeza de todas as secções de pessoal e mantém em dia
o inventário de cozinha
É encarregada do aprovisionamento da cozinha e de elaborar o registo diário
dos consumos
No âmbito do sistema HACCP, e sob orientação e supervisão da empresa
responsável pela implementação de tal sistema, executa os registos descritos no
plano HACCP;
Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais.

Ajudante de Cozinha
Responsabilidades / Autonomias:
Trabalha sob as ordens de um cozinheiro auxiliando-o na execução das suas tarefas
e assegurando o funcionamento da cozinha nas suas faltas e ausências.
Funções:
Apoia a preparação e confecção das refeições
Limpa e corta legumes, carnes, peixe ou outros alimentos
Prepara guarnições para os pratos
Executa e colabora nos trabalhos de arrumação e limpeza das suas secções
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Colabora no serviço de refeitório;
Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais.

Auxiliares dos serviços gerais
Responsabilidades / Autonomias:
Desempenha funções de limpeza e outras tarefas não específicas que se enquadram
no âmbito da sua categoria sob a orientação da Directora Técnica e/ou Encarregada dos
serviços Gerais ou outro superior hierárquico.

Funções:
Procede à limpeza, higiene e arrumação de toda a Instituição;
Colabora no apoio às salas, ao refeitório e na distribuição de alimentação
quando necessário;
Implementação do Sistema de Gestão de Qualidade das Respostas Sociais.

2.3.5. Corpos Sociais: competências
A gestão da Instituição é exercida pelos seguintes três órgãos:
- Assembleia Geral
- Direcção
- Concelho Fiscal
A Direcção poderá criar grupos de trabalho que se mostram necessários à
prossecução dos fins da Associação

Assembleia Geral:
Responsabilidade, funções e autonomias (cf secção II dos Estatutos do Centro
Social Maria Auxiliadora de Mogofores)

Direcção:
Responsabilidade, funções e autonomias (cf secção III dos Estatutos do Centro Social
Maria Auxiliadora de Mogofores)

Conselho Fiscal:
Responsabilidade, funções e autonomias (cf secção IV dos Estatutos do Centro
Social Maria Auxiliadora de Mogofores.
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2.4 Organigrama geral
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2.5 Horários
a) Horário de Funcionamento:

c) Horários de Atendimento:
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3. Resposta sociais: Objectivos
3.1 Creche
A creche é uma resposta social importantíssima para o desenvolvimento dos 3
primeiros anos de vida da criança.
Através de um ambiente de segurança e confiança que os adultos lhe
proporcionam, neste período etário, desenvolvem-se 3 marcos importantes no
crescimento: marcha, linguagem e controlo de esfíncteres. Permite à criança ser mais
autónoma e que esta se aperceba que ela existe e que os outros também existem,
através de diversificadas experiências proporcionadas.

Objectivos da Creche:
a) Proporcionar o desenvolvimento global das crianças através de um ambiente de
segurança afectiva e física;
b) Interagir com a família numa troca de saberes de cuidados e responsabilidades
em todo o processo evolutivo das crianças;
c) Colaborar da melhor forma no despiste precoce de qualquer deficiência
proporcionando o seu encaminhamento adequado.

Objectivos da sala 4 meses / 12 meses
a) conseguir que a criança atinja o desenvolvimento muscular necessário que lhe
permita estar em pé;
b) Provocar o despertar e a reacção dos sentidos da criança perante vários
estímulos (visuais, auditivos);
c) Reconhecer pessoas e objectos;
d) Desenvolver a audição e a linguagem.

Objectivos da sala 12 meses / 24 meses
a) Proporcionar o progresso constante no andar e em diversos pisos;
b) Proporcionar

várias

experiências

que

lhe

permitam

um

progressivo

conhecimento da vida e do ambiente;
c) Desenvolver a linguagem;
d) Conhecer as partes do corpo, nomes de pessoas, objectos;
e) Favorecer a autonomia através da relação com o adulto.
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Objectivos da sala 24 meses / 36 meses
a) Aperfeiçoar os movimentos motores;
b) Aumentar os níveis de atenção, memória e concentração;
c) Falar com clareza e com uma articulação correcta com o mínimo de erros;
d) Aumentar o vocabulário;
e) Fomentar a autonomia e independência, a responsabilidade e as regras;
f)

Fomentar a expressão corporal, musical e plástica.

3.2. Educação Pré-Escolar
“A educação pré-escolar cria condições para o processo de aprendizagem de
todas as crianças, na medida em que promove a sua auto-estima e autoconfiança
desenvolvendo competências que permitam que a criança se desenvolva e reconheça as
suas possibilidades progressos.”
(In Orientações
Curriculares)

Objectivos da Educação Pré-Escolar:
Os diversos contextos de educação pré-escolar são o espaço onde as crianças
constroem a sua aprendizagem. Deste modo devemos
a) Favorecer a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança;
b) Estimular o seu desenvolvimento global respeitando as suas características
individuais;
c) Promover o desenvolvimento pessoal e social de cada criança com base em
experiência da vida democrática;
d) Fermentar a sua inserção nos diversos grupos sociais, tendo em atenção
pluralidade das diferentes culturas, proporcionar bem estar físico, social e
psíquico de cada criança;
e) Desenvolver as várias expressões através das múltiplas linguagens;
f)

Despertar a curiosidade e o espírito crítico;

g) Incentivar as famílias a participarem na vida activa escolar;
h) Proceder à despistagem de inadaptações deficiências promovendo uma
orientação e encaminhamento da criança.
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3.3. C.A.T.L.
O CATL é uma resposta social composta por crianças com idades compreendidas
entre os 6 e 10 anos de idade.
Esta resposta social, pretende dar resposta aos tempos livres das crianças
permitindo a cada criança, através da participação na vida em grupo a oportunidade da
sua inserção na comunidade.
É também um meio de apoio às famílias, tendo em conta que estas têm cada vez
mais o seu tempo ocupado, devido também às alterações que se vão notando na
sociedade. Torna-se uma resposta cada vez mais procurada pelas famílias.
O CATL tenta fomentar o desenvolvimento de competências privilegiando assim o
“fazer” diferentes tipos de brincadeiras, experiências e aprendizagens, que permitirão à
criança a aquisição de outras competências indo de encontro com as necessidades dos
pais / encarregados de educação realizamos os trabalhos escolares no espaço CATL,
tendo no entanto a consciência que o tempo que estes exigem, dificultam o
aprofundamento do próprio projecto pedagógico, reduzindo a amplitude da sua
concretização.

Objectivos do C.A.T.L.:
a) Contribuir para uma boa inserção e participação na sociedade;
b) Contribuir para a diversidade dos grupos de acordo com as suas necessidades
e aspirações;
c) Criar um ambiente saudável de modo a permitir a inserção de cada elemento
de respeitar e ser respeitado, de compreender e ser compreendido;
d) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o
sucesso da aprendizagem;
e) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
f)

Incentivar a família a participar na vida activa de cada criança, para valorizar e
aproveitar todos os recursos disponíveis do meio;

g) Desenvolver as várias expressões através de actividades lúdicas;
h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências, promovendo uma
orientação e encaminhamento da criança.
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4. Actividades Extra-curriculares:
4.1. Música
A disciplina de Expressão Musical foi iniciada neste Centro no ano lectivo
2001/02.
Em consonância com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar,
no que concerne aos pilares em que assenta a sua filosofia em relação à Expressão
Musical, utilizamos como conteúdos programáticos os seguintes:

a) Intensidades
b) Ritmo
c) Altura
d) Timbre
e) Duração

Estes conteúdos terão de ser encarados numa perspectiva vivencial e não de
aprendizagem dos mesmos.
No que concerne aos objectivos, queremos que a criança seja capaz de:
- Identificar e reproduzir com a voz sons do meio próximo;
- Reproduzir com a voz pequenas melodias que ouve;
- Cantar só e em conjunto;
- Controlar a voz em relação:
- À afinação
- À intensidade
- Acompanhar canções ou melodias com ritmos a um e dois níveis corporais;
- Acompanhar canções com mímica;
- Criar pequenas coreografias;
- Associar movimento a tudo o que ouve, seja som musical ou não;
- Explorar timbricamente diferentes materiais e até mesmo instrumentos;
- Construir fontes sonoras simples;
- Manusear instrumentos respeitando os colegas e com criatividade;
- Criar novas formas de produzir sons com a voz e com o corpo.
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A equipa é formada pelo Professor de Expressão
Musical e as Educadoras

A sala de Música está equipada com:
- 5 Jogos de Sinos;
- Vários instrumentos de percussão de altura
indefinida;
- Um sintetizador com sequenciador;
- Uma mesa de som com 8 canais;
- Dois microfones;
- Um leitor de cassetes;
- Um leitor de CD’s;
- Duas colunas amplificadas de 250 watts;
- Um quadro de cortiça;
- Um quadro branco.

Projectos concretizados:
- Aulas abertas aos pais;
- Espectáculos periódicos;
- Saídas para espectáculos noutras instituições;
- Gravação do CD “Um dia na minha escolinha…”;
- Gravação do CD “O Pai Natal passa em
Mogofores”;
- Criação do Coro do Centro Social Maria
Auxiliadora de Mogofores.

Projectos futuros:
- Preparação do espectáculo:
“Um Mundo de Cores”;
- Recolha e exploração de canções de várias
épocas e regiões do país;
- Recolha e exploração de canções de várias
épocas e regiões do mundo.
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4.2. Natação
Local: Piscinas Municipais de Anadia

Objectivos Gerais:
1. Elevar o nível funcional das
capacidades condicionais e
coordenativas:
- equilíbrio
- respiração
- imersão
- propulsão
- salto

2. Cooperar com os companheiros nos jogos e exercícios, compreendendo e
aplicando as regras combinadas na turma, bem como os princípios de cordialidade e
respeito na relação com os colegas e professor.

3. Participar com empenho no aperfeiçoamento da sua habilidade nos diferentes
tipos de actividades, procurando realizar as acções adequadas com correcção e
oportunidade.

Níveis de Aprendizagem:
Nível 1 – Sensibilização e Adaptação ao meio aquático
Nível 2 – Adaptação ao meio aquático e aquisição de uma coordenação
elaborada nas técnicas de nado alternadas
Nível 3 – Aquisição de uma coordenação elaborada nas técnicas de nado
alternadas e aquisição de uma coordenação rudimentar na técnica de bruços
Nível 4 – Coordenação estabilizada das técnicas de nado alternadas, aquisição
de uma coordenação elaborada nas técnicas de nado simultâneas e Técnica de partidas
e viragens.

Neste planeamento, os alunos são distribuídos de acordo com os níveis
apresentados nas primeiras aulas, de modo a que a sua progressão e rendimento sejam
mais correctos e efectivos.
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4.3. Inglês
A Lancaster College é uma escola de línguas, fundada em 1984, com sede em
Vila Nova de Gaia e reconhecida pelo Ministério da Educação desde 1990, tendo uma
larga experiência no ensino de Inglês a crianças a partir dos 2 anos.

Os níveis do pré-escolar são cruciais no processo de aquisição de uma segunda
língua.

Neste nível as crianças têm uma enorme capacidade natural para adquirirem

línguas e desde cedo podemos explorar o seu entusiasmo e curiosidade.

O nosso objectivo primário é o de incutir em cada criança uma atitude positiva
em relação à aprendizagem da língua inglesa, fazendo com que o seu primeiro contacto
com a segunda língua seja tão agradável e estimulante quanto possível.
O nosso método foi elaborado pensando nas necessidades que as crianças têm
de se divertirem, e em estimular a curiosidade e o interesse de cada criança através de
aulas dinâmicas e motivantes. Aproveitamos a energia natural e o entusiasmo que as
crianças desta idade possuem para explorar a sua enorme capacidade criativa e
potencial imaginativo;

Nas nossas aulas a professora recorrerá ao uso de objectos, de imagens, de
actividades e de brincadeiras divertidas, como um intermediário entre a criança e a
segunda língua. Para tal, a docente fará uso de cassetes áudio, vídeos, histórias,
canções, puzzles, representações, trabalhos manuais, entre outras actividades lúdicas e
pedagógicas.

Pretendemos que a nova língua surja como um meio natural e real de
comunicação, sendo a professora um representante real da língua e cultura da mesma.

Os nossos cursos dão prioridade à promoção e desenvolvimento da expressão e
interacção oral. Este método também foca aspectos funcionais da língua, porque forma
as bases para a comunicação e respectivas instruções na sala de aula, apelando ao
desejo natural de cada criança para comunicar com a professora.

Permite às crianças

uma oportunidade para aperfeiçoarem continuamente as suas competências auditivas,
familiarizando-se com os padrões ao nível da oralidade dos sons e ritmo da segunda
língua, tendo em atenção as necessidades/dificuldades de cada uma.
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4.4. Ballet Clássico
O ballet esteve sempre ligado à imagem da elegante bailarina de “tutu”. É uma
arte que fala através do movimento que se reflecte no olhar atingindo o coração.

As aulas de ballet permitem, através dos exercícios de treino e de movimento
livre, ouvir música e exprimi-la através da dança.

O facto de uma criança aprender ballet, transmite-lhe coordenação entre o corpo e
a mente, o que é importante na sua desenvoltura, corrigindo posturas erradas,
desenvolvendo um sentido enorme de ritmo, apreciação musical, equilíbrio, elegância e
beleza.

O ballet induz à criança também outros tipos de arte, tais como a música, a
pintura e o design, associados ao espectáculo, o teatro, relacionados com a imaginação a
par da improvisação e a sensibilidade às diversas formas de beleza, incluindo as da
natureza.

Muitas destas crianças poderão tornar-se bailarinas profissionais ou professoras,
mas mesmo aquelas que deixam de parte o ballet na sua realização profissional ficarão,
com toda a certeza, enriquecidas e sensibilizadas ao poder artístico da música e dança,
prometendo assim um bom público de amanhã.
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PARTE II

Folha de separação
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1. Escolha e Justificação do tema:

“ Um Mundo de Cores”
«A criatividade só pode ter origem na diferença.»
Yehudi Menuhin, violinista
e defensor dos direitos do Homem

O pensamento subjacente no nosso projecto parte do princípio que todos os seres
humanos e todos os povos são iguais no sentido em que todos contribuem com as suas
próprias características para o progresso das culturas e das civilizações.
“Um Mundo de Cores”, vai possibilitar clarificar de forma activa a diferença entre
preconceito e racismo. Irá aliás muito para além dessa clarificação.
Para compreender o outro é necessário conhecer os seus hábitos, a sua cultura.
De forma coerente iremos em primeiro lugar conhecer a nossa cultura desde os
primórdios até aos dias de hoje. Saber como nasceu Portugal e em que contextos se
movimentou este povo são aspectos que nos ajudarão a auto-identificar as
características intrínsecas da nossa civilização.
Em seguida é premente partir pelo mundo. Sentir cheiros e sabores que de forma
tão subtil transformam a nossa Terra Num “Mundo de Cores”.
Educar passa também por ensinar a valorizar as diferenças. Experimentar essa
diversidade é algo com que este projecto se compromete.
Vamos construir com as nossas crianças um pensamento orientado para um
mundo onde o preconceito deve ser colocado de parte dando lugar ao conhecimento.
Assim, o conhecimento será fonte de poder, não para o racismo mas para a construção
de um mundo melhor.
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2. Princípios
Educativa

Orientadores

da

Acção

De uma forma resumida, os princípios orientadores da acção educativa no Centro
Social Maria Auxiliadora de Mogofores, são:

a) Manter/melhorar a qualidade de todos os serviços prestados à criança a fim de
garantir o seu bem-estar, alimentação, higiene, segurança, cuidados de saúde,
formação, …;
b) Valorizar a relação afectiva com a criança, não esquecendo que ela é a base
de todas as aprendizagens e de toda a sua formação pessoal e social;
c) Estimular o desenvolvimento global de cada criança – as suas capacidades,
as suas formas de expressão e comunicação, a sua curiosidade, a sua
sensibilidade estética, respeitando as suas características individuais e tendo
em vista a sua inserção na sociedade como ser autónomo, livre e solidário;
d) Incentivar a criatividade e originalidade através do desenvolvimento dos
talentos e aptidões de cada um e de todos – crianças e colaboradoras;
e) Estimular a autonomia, a iniciativa e a responsabilidade – saber aprender /
saber fazer;
f)

Fomentar o espírito de tolerância e a aceitação da diferença no respeito pela
pluralidade das culturas e dos outros povos;

g) Contribuir para a preservação e valorização do património natural e cultural;
h) Promover hábitos de vida física e naturalmente saudáveis;
i)

Fomentar o espírito de solidariedade, cooperação e de entreajuda entre todos
os membros da comunidade educativa;

j)

Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer
relações de efectiva colaboração com a comunidade;

k) Promover a actualização de todas as colaboradoras / funcionárias através de
um processo de formação contínua.
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3. Objectivos
a) Objectivos Gerais
- Fomentar a inserção da criança em grupos sociais, diversos, no respeito pela
pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro da
sociedade.
- Sensibilizar para a descoberta e respeito de origens culturais e sociais dos vários
povos.
- Promover o conhecimento e valorização do património cultural, nacional e
mundial
- Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas
características individuais, morais, religiosas e sociais.
- Educar para a cidadania.
- Promover o respeito pela diferença e pela individualidade,
- Criar condições para a tomada de consciência moral e civil.

b) Objectivos Específicos
- Promover a expressão cultural através de formação estética, lúdica, desportiva.
- Sensibilizar para os grandes problemas do mundo actual (paz, saúde, direito à
vida…).
- Desenvolver a curiosidade e a capacidade de investigação bem como o
espírito/pensamento crítico,
- Consciencializar a criança para os padrões normativos de vida em sociedade.
- Fomentar o respeito pelas regras de convivência social e de funcionamento
grupal, colaborando na organização do grupo, sabendo escutar, esperar pela sua vez,
compreender e seguir orientações e ordens, tomando também as suas próprias iniciativas
sem perturbar o grupo.
- Incentivar o respeito e o amor pela família e pelo próximo.
- Compreender e dar sentido ao mundo.
- Respeitar e aceitar as diferenças.
- Promover o intercâmbio de aprendizagem e interacções com outras crianças e
adultos.
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4. Organograma
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Organograma (cont.) Outras actividades:
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5. Estratégias / Actividades:
Sensibilização de toda a comunidade educativa
Reunião de pais/Encarregados de Educação
Convites aos idosos do apoio domiciliário
Visitas de estudo
Realização de Actividades conjuntas com outras entidades e parceiros

Pesquisa / Recolha de dados através de
Visitas à Biblioteca Municipal ou outras
Internet
Outras

Socialização
Convívios
Festas
Intercâmbios com outras instituições

6. Recursos:
a) Recursos Humanos

Pessoal Docente
- 3 Educadoras de Infância

Pessoal Não Docente
- 1 Directora Técnica (TSSS)
- 1 Animadora Socioeducativa
- 1 Psicóloga
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- 1 Prof. Educação Musical
- 1 Administrativa
- 1 Motorista
- 10 Auxiliares de Educação
- 1 Cozinheira
- 2 Ajudantes de Cozinha
- 2 Auxiliares de Serviços Gerais

Outros Recursos Humanos
- 1 Prof. Inglês (Actividade extra-curricular)
- 4 Prof. Natação (Actividade extra-curricular)
- 1 Prof. Ballet (Actividade extra-curricular)

b) Recursos Materiais
Salas de Creche
Sala de 4 meses /1 ano
11 camas
Jogos de manipulação
1 puf grande
2 pufs pequenos
1 espelho
1 mesa
1 banheira
12 cacifos
3 cadeiras de relax
2 ginásios

Sala de 1-2 anos
1 cozinha com vários

1 prateleira de arrumos

utensílios próprios

1 rádio

1 piscina de bolas

Jogos de encaixe

1 escada

Jogos de manipulação

1 mesa

Jogos de destreza

1 armário

Legos
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Bonecos

Tintas

Lápis de cor

Pincéis

Lápis de Cera

Livros

Esponjas

Sala de 2-3 anos
1 prateleira de arrumos

Pufs vários

1 rádio

Fantoches

Jogos de encaixe

2 sofás

Jogos de manipulação

1 tapete

Jogos de destreza

1 tapete esponja

Legos

1 fantucheiro

Bonecos

1 fogão

Lápis de cor

1 arquibanco

Lápis de Cera

2 mesas

Esponjas

8 cadeiras

Tintas

2 armários

Pincéis

tesouras

Livros

cartolinas

Carros

revistas

Carro de bebé

Salas de educação Pré-Escolar
Sala de 3-4 anos
Rádio leitor de CDs
Computador
Aquecedores
Tintas
Lápis de cor
Lápis de cera
Marcadores
Picos
Esponjas
Almofadas para picotar;
Tesouras
Folhas brancas
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Folhas de cor
Cartolinas
Colas
Jogos de mesa
Jogos de construção
Livros
Fita cola
Pincéis
Trinchas
Digitinta
Papel de lustro
Papel crepe
Revistas
Jornais
Papel autocolante de várias cores
Papel autocolante transparente
Plasticina
Barro
Borrachas

Sala de 4-5 anos
Rádio leitor de Cds
Computador
Aquecedores
Tintas
Lápis de cor
Lápis de cera
Marcadores
Picos
Esponjas
Almofadas para picotar
Tesouras
Folhas brancas
Folhas de cor
Cartolinas
Colas
Jogos de mesa
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Jogos de construção
Livros
Fita cola
Pincéis
Trinchas
Digitinta
Papel de lustro
Papel crepe
Revistas
Jornais
Papel autocolante várias cores
Papel autocolante transparente
Plasticina
Barro
Borrachas

Sala de Apoio
Televisão
Leitor de DVD
Cadeiras
Mesa
Armário
Aquecedores
Jogos de mesa
Jogos de construção
Cd’s
Almofadas
Mantas

Salas de CATL
Sala dos trabalhos de casa
Mesas
Armário
Cadeiras
Aquecedores
Quadros
Jogos de mesa
Jogos de construção
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Cd’s
Almofadas
Mantas

Sala das actividades
Rádio leitor de CDs

Colas

Televisão

Jogos de mesa

Vídeo

Jogos de construção

DVD

Livros

Armários

Fita cola

Mesas

Pincéis

Cadeiras

Trinchas

Cavaletes

Digitinta

Aquecedores

Papel de lustro

Tintas

Papel crepe

Lápis de cor

Revistas

Lápis de cera

Jornais

Marcadores

Papel autocolante de várias

Picos

cores

Esponjas

Papel autocolante

Almofadas para picotar;

transparente

Tesouras

Plasticina

Folhas brancas

Barro

Folhas de cor

Borrachas

Cartolinas

Sala de Informática
Computadores
Mesas
Cadeiras
Impressora

C) Recursos Financeiros
Devido à natureza da Instituição – IPSS – todos os gastos envolvidos na
prossecução

deste

projecto

serão

suportados

pela

Direcção

da

Instituição.
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7. Calendarização

MÊS

COMEMORAÇÃO

OUTUBRO

Dia da 3ª Idade

NOVEMBRO

Dia de S. Martinho – Magusto

DEZEMBRO

Festa de Natal

JANEIRO

Dia dos Reis

FEVEREIRO

Importância da Amizade
Festa de Carnaval de acordo com o
calendário

MARÇO

Dia do Pai
Dia da Árvore
Dia da Floresta
Dia mundial da Água
Páscoa

ABRIL

Dia Internacional Livro Infantil
Dia mundial da Saúde
Dia mundial da Terra

MAIO

Dia da mãe
Dia mundial da família
Exposição de Final de Ano

JUNHO

Dia da Criança
Festa de Finalistas – Encerramento Ano
Lectivo

JULHO

Dia da amizade
Dia mundial dos avós
Actividades Livres: praia, passeios, etc…
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8. Avaliação
A avaliação do projecto será feita por toda a comunidade educativa. Esta será
contínua e progressiva usando como instrumentos de avaliação questionários de
satisfação, fichas de registo, materiais produzidos no âmbito do projecto, observação
directa de comportamentos, registos de acontecimentos e exposições de trabalhos.
Este processo de avaliação contínua do projecto educativo far-se-á numa
constante comunicação efectiva entre os vários intervenientes do mesmo, sejam, utentes,
familiares, comunidade, colaboradores, corpos gerentes. Esta troca de opiniões, de
vivências e de experiências vivenciadas ao longo da implementação do projecto vão
permitir trabalhá-lo e adaptá-lo às reais necessidades de cada um dos seus actores.
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9. Considerações Finais
A projecção para o futuro deste “Mundo de Cores” é agora a tarefa que se impõe.
Toda a Instituição, numa perspectiva sistémica, tem um papel preponderante na sua
implementação.
Será

necessário

o

envolvimento

de

toda

a

Comunidade

Educativa,

nomeadamente Corpos Gerentes, Pais e Encarregados de Educação, Familiares,
Colaboradores (docentes e não docentes) e dos actores principais deste projecto, as
nossas crianças.
O presente Projecto Educativo deverá assentar a sua contemporaneidade e
flexibilidade numa constante abertura às partes envolvidas. O próprio Projecto deverá ser
um documento aberto, sujeito a avaliações periódicas, criteriosas e objectivas capazes de
o manter sempre num trilho moderno e contextualizado com as constantes mudanças às
quais somos permeáveis.
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