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Introdução 

 

O Projeto Educativo, “é um documento que consagra a orientação educativa do 

estabelecimento, é elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão para um 

período de três anos, no qual se explicam, os princípios, os valores, as metas, e as 

estratégias segundo os quais o estabelecimento se propõe cumprir a sua função educativa” 

(in Dec-Lei 115-A/98, artº 3º) 

O Projeto Educativo é o primeiro grande instrumento de planeamento da ação 

educativa da Instituição, devendo por isso, servir permanentemente de ponto de referência 

e orientação na atuação de todos os elementos da Comunidade Educativa em que nos 

inserimos, em prol da formação de pessoas e cidadãos cada vez mais cultos, autónomos, 

responsáveis, solidários e democraticamente comprometidos na construção de um destino 

comum e de uma sociedade melhor.  

Com o presente projeto, pretendemos fazer um diagnóstico da nossa Instituição e 

definir estratégias para colmatar e desenvolver o pretendido, as quais traçam as nossas 

linhas de atuação e servem de referência e garantia da coerência e eficiência do nosso 

plano de ação. 

Durante este triénio iremos debruçar-nos e consciencializar toda a comunidade 

educativa, principalmente as crianças, para que, desde cedo, assumam posturas, 

comportamentos, estilos e hábitos de vida saudáveis, para que possam crescer sãos e 

felizes!!! 

 

 

A Equipa do Projeto  
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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 de Anadia  

 

A Instituição 
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 O Concelho de Anadia é constituído por 10 freguesias (União de Freguesias de 

Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas; União de Freguesias de Arcos e 

Mogofores; Avelãs de Caminho; Avelãs de Cima; Moita; Sangalhos; São Lourenço do 

Bairro; União de Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro; 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)  Demografia  

 

 

Evolução da População no Concelho de Anadia 

 

Com uma área total de 216,6 km2, o concelho de Anadia em 2017 atingiu 27576 

habitantes representando 7,6% da população da Região de Aveiro.  

 



 

 Revisão:  

MOD.CSM.002 Versão 1 
Pág. 13 de 61  

 

 

Quadro 1- NUT III- região de Aveiro- Evolução da população residente nas últimas décadas 

Fonte: Diagnóstico Social do Concelho de Anadia 
 

Entre 1991 e 2001 observa-se que há um aumento da população residente em 

Anadia. Esta situação toma um sentido inverso a partir do período de 2001 a 2017 onde se 

verifica que o comportamento demográfico do Município de Anadia, em termos médios, 

tem vindo a apresentar um ligeiro decréscimo (Quadro 1- NUT III- região de Aveiro- Evolução da 

população residente nas últimas décadas 

Fonte: Diagnóstico Social do Concelho de Anadia. 

 

 

Quadro 2- Dimensão média da família do concelho de Anadia entre 2001 e 2011 

Fonte: Diagnóstico Social do Concelho de Anadia 2019 
 

 

Apesar da população residente ter diminuído, bem como a dimensão média da 

família, o número de famílias clássicas aumentou de 10544 para 10853 (Quadro 2- Dimensão 

média da família do concelho de Anadia entre 2001 e 2011 
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Fonte: Diagnóstico Social do Concelho de Anadia 2019. Esta evolução permite constatar que 

o aumento de famílias se está a fazer a uma velocidade maior do que o do número de 

indivíduos. 

 

 

 

Estrutura demográfica 

A análise de uma população por Grupos de Idade assume-se de grande importância 

quando se pretende avaliar a sua vitalidade bem como conhecer a sua evolução futura. A 

evolução da estrutura etária no concelho de Anadia, retratada no Quadro 3- Estrutura etária 

no concelho de Anadia entre 2001- 2017 

Fonte: Diagnóstico Social do Concelho de Anadia 2019, refletem bem o fenómeno da 

diminuição da natalidade, circunstância referida no ponto anterior. 

 

 
Quadro 3- Estrutura etária no concelho de Anadia entre 2001- 2017 

Fonte: Diagnóstico Social do Concelho de Anadia 2019 
 

 

Tendo em consideração os dados anteriormente interpretados com os 

apresentados no quadro acima quase que se poderia afirmar que a diminuição global da 

população residente no concelho de Anadia, verificada nos últimos 17 anos, ocorreu 

essencialmente nas camadas mais jovens até aos 24 anos. 

As alterações que se vêm a retratar acabam por gerar grandes preocupações quer 

com a reserva de recursos, quer com a população em idade ativa, quer ainda com o 

conjunto dos indivíduos dependentes.  

 

c) Ação Social  

 

Caracterização dos equipamentos 
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Ao nível da Ação 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  

 

Equipamento Social 

Respostas Sociais Existentes 
Nome 

Local de 
Funcionamento 

Casa Imaculada Conceição Anadia 
Creche 

Educação Pré-Escolar 

Centro Social S. José de Cluny Famalicão 
Creche 

Educação Pré-Escolar 

Centro Social Anadia Anadia 
Creche 

Educação Pré-Escolar 
CATL 

Centro de Apoio Social de Vila 
Nova de Monsarros 

Vila Nova de 
Monsarros 

Creche 
CATL 

Centro de Dia 
Serviço de Apoio Domiciliário 

CAF- Pré-escolar 

Centro de Bem Estar Social da 
Freguesia de Tamengos 

Tamengos 
CATL 

Centro de Dia 

Casa do Povo de Amoreira da 
Gândara 

Amoreira da 
Gândara 

Creche 
CATL 

Centro de Dia 
Serviço de Apoio Domiciliário 

Centro Social Maria Auxiliadora de 
Mogofores 

Mogofores 

Creche 
Educação Pré-Escolar 

CATL 
Serviço de Apoio Domiciliário 

Centro Social Paroquial da Moita  Moita 

Creche 
Educação Pré-Escolar 

CATL 
Estrutura Residencial para Idosos 

Centro de Dia 

Centro Social e Cultural Nª Sr.ª Ó 
de Aguim 

Aguim 

Creche 
Educação Pré-Escolar 

CATL 
Centro de Dia 

Serviço de Apoio Domiciliário 
Estrutura Residencial para Idosos 

Santa Casa da Misericórdia de 
Sangalhos 

Sangalhos 

Creche 
Educação Pré-Escolar 

CATL 
Serviço de Apoio Domiciliário 

Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas 

Centro de Dia 
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Centro de Acolhimento Temporário 
Família e Comunidade 

Associação Social de Avelãs de 
Caminho 

Avelãs de 
Caminho 

Creche 
CATL 

Centro de Dia 
Serviço de Apoio Domiciliário 

Estrutura Residencial para Idosos 

Centro Social, Recreativo e 
Cultural da Pedralva 

Pedralva 
Serviço de Apoio Domiciliário 

Centro de Dia 

Centro Cultural e Recreativo da 
Poutena 

Poutena 

Creche 
CATL 

Serviço de Apoio Domiciliário 
Centro de Dia 

Estrutura Residencial para Idosos 

Santa Casa da Misericórdia de 
Anadia 

Anadia 

Creche 
Educação Pré-Escolar 

Centro de Dia 
Serviço de Apoio Domiciliário 

Estrutura Residencial para Idosos 

Centro Social, Cultural e 
Recreativo de Avelãs de Cima 

Avelãs de Cima 

Estrutura Residencial para Idosos 
Centro de Dia 

Serviço de Apoio Domiciliário 
CATL 

Cantina Social 

Centro Social, Cultural e 
Recreativo de Paredes do Bairro 

Paredes do 
Bairro 

Creche 
Educação Pré-Escolar 

CATL 
Serviço de Apoio Domiciliário 

Centro de Dia 

Associação Portuguesa de Pais e 
Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental  

Avelãs de 
Caminho 

Serviço de Apoio Domiciliário 
Lar Residencial 

Centro de Atividades Ocupacionais 
Escola de Ensino Especial 

Club d’Ancas Ancas 
Serviços Comunitário não 

institucionalizado 

Bem-me-quer Malaposta Serviço de Apoio Domiciliário 

Ibervita- Residências Geriátricas Anadia Estrutura Residencial para Idosos 

Hotel Sénior Curia  Estrutura Residencial para Idosos 

 
Quadro 4- Equipamentos Sociais no concelho de Anadia 

Fonte: Diagnóstico Social do Concelho de Anadia 2019 

 
 

Com base no Diagnóstico Social do Concelho de Anadia em 2019 no concelho de 

Anadia na área da infância e juventudes, existiam 13 instituições com Creche, 9 com Pré-

Escolar e 12 com Centro de Atividades de Tempos Livres. Na terceira idade, o concelho 

de Anadia tinha num total 7 instituições com Resposta de Centro de Dia, 13 instituições 
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com Resposta de apoio Domiciliário e 10 instituições com Estrutura Residencial para 

Idosos. É de salvaguardar que uma das instituições com Estrutura Residencial para Idosos 

contém dois polos (Santa casa da Misericórdia de Anadia). 

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 

população. 

 

Com a alteração a nível da estrutura demográfica, as instituições no concelho 

também elas se debruçaram face às necessidades atuais. Assim, apresentamos no Quadro 

5 a lista de espera por resposta social em 2016 e no Quadro 6 a lista de espera por resposta 

social em 2019. 

 

Quadro 5- Total de Clientes em Lista de Espera no Concelho, por Resposta Social, 2016  

 Fonte: Diagnóstico Social do Concelho de Anadia 2019 

 

 

 
 

Quadro 6- Total de Clientes em Lista de Espera no Concelho, por Resposta Social, 2019  

Fonte: Diagnóstico Social do Concelho de Anadia 2019 
 

 
 

d) Saúde   

 
Na área temática de saúde, tomaremos em linha de conta os equipamentos cujo 

objetivo 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 

Administração Regional de Saúde do Centro, no Agrupamento de Centros de Saúde do 

Baixo Vouga I, sendo em termos concelhios o pólo centralizador de serviços de saúde ao 
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nível dos cuidados de saúde primários, incluindo ainda consultas de alcoologia, cessação 

tabágica, atendimento de jovens e adolescentes, diabetes, hipertensão, planeamento 

familiar, saúde materna, saúde infantil, controlo de hipocoagulação, 

ginecologia/menopausa, ostomizados, psicologia, rastreios oncológicos, tratamento de 

doenças respiratórias e saúde escolar.  

O Centro de Saúde de Anadia inclui: 

- Uma Unidade de Cuidados na Comunidade- é uma unidade que dá respostas no 

que se refere às necessidades de saúde e sociais de forma integrada, articulada e 

diferenciada, criando parcerias com estruturas da comunidade (Autarquias, Segurança 

Social, IPSS, Associações e outras).  É formada por uma equipa técnica multiprofissional, 

constituída por: Enfermeiros; Médicos; Assistentes Sociais; Psicólogos; Higienistas orais; 

Nutricionistas e assistente técnico. (Art.º 11º, Decreto-Lei 28/ 2008, de 22 de fevereiro). A 

UCC integra, ainda, a Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI), prevista no 

Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de junho. 

- Três Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP):  

• UCSP I – Unidade de Saúde de São Lourenço do Bairro (Sede). Integra as 

Unidades: Unidade de Saúde de Aguim; Unidade de Saúde de Mogofores; e Unidade de 

Saúde de Vilarinho do Bairro.  

• UCSP II – Unidade de Saúde de Sangalhos (Sede). Integra as Unidades de Saúde 

de Amoreira da Gândara, Unidade de Saúde de Ancas, Unidade de Saúde de Avelãs de 

Caminho e Unidade de Saúde de Avelãs de Cima 

• UCSP III – Unidade de Saúde de Anadia (Sede). Integra a Unidade de Vila – Nova 

de Monsarros. 

Mais ainda, o Centro de Saúde de Anadia disponibiliza um serviço de atendimento 

complementar, a Consulta Aberta e ainda o Serviço de Saúde Pública. 

 

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. 

Desenvolve a sua ação nas áreas da medicina particular e convencionada, integrando 

também a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), através da 

existência de uma Unidade de Internamento Temporário, com capacidade para 35 utentes, 

com duração de até 30 dias, para reabilitação funcional (Unidade de Convalescença). 
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Serviços Médicos Disponíveis no Hospital José Luciano de Castro 

✓ Consulta externa – serviço nacional de saúde   

✓ Consulta particular 

✓ Consulta aberta 

✓ Imagiologia 

✓ Unidade de convalescença 

✓ Fisioterapia 

✓ Cirurgia de ambulatório 

✓ Cirurgia privada 

✓ Meios de diagnóstico e terapêutica 

 

Entidades Privadas 

 

- HOSPITAL DA MISERICÓRDIA DE SANGALHOS 

Serviços  

Consulta Não Programada de Clínica Geral.  

Especialidades Médicas: Enfermagem; RX e ECG; Ecografias; Análises Clínicas; 

Exames Endoscópicos.  

 

- IBERVITA – Centro Médico Integrado | Residências Geriátricas 

Serviços  

Especialidades Médicas; Atendimento Médico Permanente; Enfermagem 24h; 

Análises Clínicas; Fisioterapia; RX; Ecografias; Colonoscopias; Endoscopias; 

Exames de Cardiologia (ECG, Ecocardiograma, Holter 24 horas, Mapa, Prova de 

Esforço), Exames Auditivos; Hidroginástica, Banho Turco, Pilatos e Outros Meios 

Complementares de Diagnóstico e Terapêutica.  

 

- Clínica do Cértoma 
 

Serviços  

Especialidades Médicas; Análises Clínicas; Eletrocardiogramas; Ecocardiograma; 

Holter; Prova de Esforço; Colonoscopia e Endoscopia; Ecografias. 
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e) Educação   
 

 

 

 

 

Nesta área são apresentados de forma sumária dados relativos aos vários 

estabelecimentos de ensino existentes no concelho de Anadia. 

 Ensino Público: Agrupamento de Escolas de Anadia, que coordena todo o 

Ensino Pré-Escolar Público, escolas EB1, EB2,3; Escola Secundária do 

Concelho e o Centro Qualifica; 

 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 Extraescolar 

de Anadia; 

 Escola de Viticultura e Enologia da Bairrada. 

 

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 atividades ligadas à rede ferroviária, a atividade vinícola é o que melhor 

caracteriza o nosso meio. Efetivamente, 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 

armazém de adubos, alguns cafés, e uma tipografia. Relativamente aos meios de 

transporte, está servida pela rede Rodoviária e pelos Caminhos de Ferro. 
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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 

(integrante da união de freguesias de Arcos e Mogofores) 

Designação Valor Unidade Período 

Área Total  2.1  km2  2011 

Densidade Populacional  385.3 hab/km2  2011 

População Residente HM  820  indivíduos  2011 

População Residente H  389  indivíduos  2011 

População Residente M  422  indivíduos  2011 

População Presente HM  808  indivíduos  2011 

População Presente H  393  indivíduos  2011 

População Presente M  415  indivíduos  2011 

Famílias Clássicas Residentes 322 nº 2011 

Alojamentos Familiares - Total 461 nº 2011 

 
Fonte: Diagnóstico Social de Anadia Rede Social 

Fonte: www.ine.pt (CENSOS 2011) 

 

A freguesia de Mogofores abarca uma área total de 2,1 Km2 com uma densidade 

populacional de 385.3 habitantes por quilómetro quadrado. Através da leitura do quadro, 

podemos constatar que na freguesia residem um total de 820 indivíduos, em que 389 

pertencem ao sexo masculino e 422 pertencem ao sexo feminino. 

A freguesia de Mogofores (enquanto integrante da União de freguesias de Arcos e 

Mogofores) conta com 322 famílias clássicas residentes e com 461 alojamentos familiares 

(total). 
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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 Direção 

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 coletiva de 

Utilidade Pública. 

Segundo os Estatutos a referida Instituição tem por objetivo “a assistência e apoio 

a crianças, jovens, deficientes, à família e a proteção dos cidadãos, na velhice e invalidez 

e de outros mais desfavorecidos e o seu âmbito de ação, abrange a freguesia de Mogofores 

e povoações vizinhas”. 

Para a realização dos seus objetivos 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 projetos a criação de outras respostas sociais para a 

prossecução dos seus objetivos, tais como: 

a) Centro de Dia 

b) Lar de Idosos  

A organização e funcionamento das diversas respostas sociais constarão de 

regulamentos internos elaborados pela Direção.   
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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 atividade 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 Direção viu-se “forçada” 

a avançar para a construção de um novo espaço. 
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Assim, o Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores foi inaugurado com as suas 

novas instalações no dia 01 de Junho de 2001.  

A Instituição desenvolve, assim, trabalho na área social, que se concretiza nas 

respostas sociais de Creche, Educação Pré-Escolar, Centro de Atividades dos Tempos 

Livres e Serviço de Apoio Domiciliário, com fins de semana. 

De Agosto de 2009 a Julho de 2011 a Instituição dinamizou o projeto “Caminhando 

Juntos”, que consistiu num projeto em parceria entre ação social e saúde concretizando 

um Serviço de Apoio Domiciliário alargado às 24 horas diárias. Tal projeto resultou da 

aprovação de uma candidatura ao Programa de Apoio Integrado a Idosos.  

De Outubro de 2005 a Dezembro de 2006 o Centro Social Maria Auxiliadora de 

Mogofores promoveu um curso EFA de Geriatria B3 no âmbito do POEFDS, Eixo 5 – 

Promoção do Desenvolvimento Social, Medida 5.3.Promoção da Inserção Social e 

Profissional de Grupos Desfavorecidos, Ação-Tipo 5.3.1.2. Educação e Formação de 

Adultos. 

De Novembro de 2008 a Maio de 2009 foi promovido o Projeto “Crescendo Juntos”, 

uma ação formativa de competências parentais, principalmente dirigidas a mães 

sinalizadas pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Anadia. Tal medida 

decorreu da aprovação de uma candidatura efetuada ao Eixo 6 – Cidadania, Inclusão e 

Desenvolvimento Social, medida 6.1 – Formação para a Inclusão, do Programa 

Operacional Potencial Humano.  

Entre Outubro de 2008 e Dezembro de 2009 decorreu também um Curso de Educação 

e Formação de Adultos, de Nível Secundário, de “Técnicos de Ação Educativa, desde 20 

de Outubro de 2008 a 31 de Dezembro de 2009, resultante da aprovação de uma 

candidatura efetuada ao Eixo 2 – Adaptabilidade e Aprendizagem ao Longo da Vida, 

Tipologia 2.2. – Cursos de Educação e Formação de Adultos, do Programa Operacional 

Potencial Humano. 

De Junho de 2011 até Dezembro de 2011, a Instituição dinamizou uma nova Formação 

para a Inclusão, na área de “Empregados de Mesa” resultante da aprovação de uma 

candidatura ao Eixo 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social, medida 6.1 – 

Formação para a Inclusão, do Programa Operacional Potencial Humano.  

Numa vertente mais lúdico-cultural, a Instituição apresenta um projeto dirigido à 

comunidade em geral, que se intitula “Escola de Artes”, através do qual se proporcionam 

aulas de vários instrumentos (mediante as necessidades da comunidade). Tal como 

aconteceu no passado e, mais uma vez, mediante as solicitações da comunidade, muitas 

atividades artísticas, culturais e desportivas poderão ser equacionadas no âmbito deste 

projeto. 
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Durante o ano de 2016 o Centro Social Maria Auxiliadora de Mogofores, elaborou o 

projeto de arquitetura para a ampliação das suas instalações, com vista ao licenciamento 

do alargamento da resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) de 40 para 60 

clientes. 

Com esta ampliação, e com a reorganização de alguns espaços do atual edifício, 

pretende-se dotar a instituição de uma nova sala polivalente para a realização de atividades 

para os clientes, ampliação da cozinha, a construção de uma nova lavandaria, uma nova 

entrada/receção, instalações sanitárias para clientes, instalações sanitárias/ balneários 

para colaboradores, sala de pessoal e arrumo. 

Em 2016 o projeto obteve a aprovação da Delegada de Saúde de Anadia, e está em 

fase de aprovação o projeto de Segurança Contra Incêndios pela ANPC- Autoridade 

Nacional de Proteção Civil. 

Seguidamente será enviado para a Segurança Social o processo de arquitetura com 

os pareceres da Delegada de Saúde e da ANPC. O licenciamento na Câmara Municipal de 

Anadia será instruído com os três pareceres e com os projetos de especialidade. 

Assim sendo, este projeto vai permitir simultaneamente alargar a resposta para o 

Serviço de Apoio Domiciliário e dimensionar as áreas comuns (cozinha, lavandaria, 

despensas) para mais tarde dar resposta a um Centro de Dia e Estrutura Residencial para 

Pessoa Idosa (ERPI), ficando apenas por construir toda a zona de quartos. 

 

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. 

 

 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Perspetiva Atual do Edifício 
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 Localizado junto às atuais Escolas do 1ºCiclo de Mogofores, o terreno onde está 

implantado o equipamento reúne boas condições de salubridade que, associados a outros 

fatores, fazem dele o local ideal para a implantação deste tipo de equipamento. 

 De entre os fatores salientam-se os seguintes: 

 Afastamento das vias de grande tráfego; 

 Proximidade do núcleo habitacional a servir; 

 Afastamento de Instalações Industriais; 

 Boas condições de insolação; 

 Acesso fácil e direto de alguns Serviços nomeadamente serviços de 

emergência e de abastecimento; 

 Servido por infraestruturas básicas, como por exemplo: estrada asfaltada, 

rede de águas, saneamento e rede elétrica.  

 

 

Áreas e Espaços 
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TOTAL DO TERRENO      

16.504 M2   
     

EDIFICIO PRINCIPAL (Implantação)    
 1.200 M2 

 
ÁREA DE ARRANJOS EXTERIORES    

 3.300 M2 

 

 

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, através de uma divisória envidraçada, 

de forma a permitir uma observação 

permanente.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 

Resposta Social de Creche 

Resposta Social de Educação Pré-Escolar 

Resposta Social de CATL 

Espaços Comuns 
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Sala 12 meses / 24 meses 

 

Esta sala é frequentada por crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 

24 meses.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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Espaços da Resposta Social de 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 atividades letivas. No entanto, 

também são realizadas atividades no exterior, quer dirigidas quer livres. 

 

                    Sala 3/4 anos                 Sala 4/5 anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temos ainda um espaço comum que é 

a “sala de apoio à família”. Nesta sala 

dinamizam-se atividades com carácter 

mais solto e flexível, que decorrem no 

período da componente de apoio à 

família. 

 
 
 
 
 
 
 
Parque exterior 
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Espaços da Resposta Social de CATL 

 
 

 

 

 
Esta resposta social é    

composta por uma sala de 

atividades e duas salas 

multiusos. 
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Áreas Comuns 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaria 

Gabinete Direção Técnica Gabinete de Atendimento 

Salão Polivalente Sala de Formação 

Cozinha Sala de Psicologia 
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 2.3.5. Missão, Visão, Valores e Política da qualidade da 

Instituição 

 

Missão 

A Instituição tem por missão a prestação de serviços de qualidade, dirigidos a 

crianças e jovens, bem como pessoas idosas e/ou em situação de dependências e 

suas famílias. Estes serviços revestem-se de ética profissional, eficiência, cuidados 

humanizados e personalizados contribuindo para a melhoria da qualidade de vida 

das pessoa 

 

Visão 

Ser uma Instituição de referência em termos de satisfação dos clientes, suas 

famílias e colaboradores procurando melhorar de forma continuada a qualidade dos 

serviços prestados.  

 

Valores 

Entendem-se por valoroes os príncípios que guiam a nossa Instituição. Há duas 

condições cruciais para que os valores tenham relevância e utilidade: serem 

definidores da Instituição e serem praticados por todos – Direção, 

colaboradores/as, clientes, pessoas próximas e parceiros. Deste modo, os 

princípios que guiam a cultura do CSMAM são os seguintes: 

Qualidade – esta Instituição visa proporcionar um serviço de qualidade, 

profissional e humanizado aos seus clientes, procurando proporcionar um ambiente 

adequado, seguro, confortável, estimulante, agradável e afetivo. 

Ética -  pretendemos reger-nos pelos mais elevados princípios éticos e morais na 

nossa intervenção através da promoção da atualização de conhecimentos  

adequados,   que permitirá  atingir níveis de integridade profissional e pessoal, 

promovendo a relação de mútua confiança, como elemento básico da nossa prática 

profissional.    

Respeito e valorização pela individualidade – procuramos responder às 

necessidades individuais dos clientes e dos colaboradores, respeitando a 

individualidade de cada pessoa, assegurando sempre a promoção e a valorização 
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da mesma e promovendo o atendimento e a participação individual nas actividades 

e iniciativas promovidas.  

Inovação – procuramos promover ideias e atividades inovadoras e o 

desenvolvimento de outras respostas e/ou projetos que se enquadram nos 

objetivos da Instituição, projetando-a para o futuro.  

Confiança – pretendemos atingir a missão a que nos propomos baseando o nosso 

trabalho numa relação de confiança mútua através da prestação de serviços de 

qualidade, baseados em condutas profissionais e pessoais humanizadas e 

especializadas.    

Dedicação – procuramos, através da promoção do trabalho em equipa, motivar 

todos os colaboradores envolvendo-os ativamente na dinâmica da Instituição e 

consciencializando-os para a importância e a relevância do empenho e dedicação 

de cada colaborar para a promoção dos serviços de qualidade prestados pela 

Instituição.   Através do envolvimento dos clientes e suas famílias procuramos 

potenciar a participação/ dedicação de todos da dinâmica da Instituição.  

Eficiência e eficácia – pautando a atuação da Instituição por todos os valores 

básicos da nossa ação será possível desenvolver respostas e prestar serviços de 

excelência e eficazes na prossecução da nossa missão.     

 

Política da Qualidade 

A Instituição propõe-se a atingir a sua missão através de todo um conjunto de 

estratégias claramente definidas, tendo sempre como base os valores 

fundamentais de actuação da Instituição, que visem dotar os serviços prestados de 

uma melhoria contínua, de modo a aumentar a satisfação dos clientes e das outras 

partes interessadas.    

 

Objetivos da qualidade 

São objetivos do CSMAM: 
 Ter o cliente como o foco central da atuação da Instituição, procurando responder 

às suas necessidades e ouvindo-o sempre;  

 Atender e satisfazer as necessidades de nossos clientes com a prestação de 

serviços de qualidade; 

 Ter profissionais competentes, capacitados e comprometidos com as metas e 

objetivos da Instituição; 
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 Incentivar a participação e cooperação dos nossos colaboradores/as para 

desenvolvermos um efetivo trabalho de equipa; 

 Procurar a melhoria contínua, agregando qualidade, individualidade e criatividade 

aos serviços prestados; 

 Trabalharmos em consonância com a comunidade envolvente a fim de promover 

uma eficaz articulação com a mesma; 

 O êxito na implantação efetiva da nossa Política da Qualidade é baseado no total 

envolvimento dos/as Colaboradores/as, através do comprometimento, motivação 

e participação. 
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2.5 Horários  

 

 

a) Horário de Funcionamento: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Horários de Atendimento: 
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3. Resposta sociais: Objetivos  

 

3.1 Creche  

 
 

A creche é uma resposta social, para a qual o CSMAM tem um acordo de 

Cooperação com o Instituto de Segurança Social para 35 crianças, 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.  

 

 

 Objetivos da Creche: 

a) Proporcionar o desenvolvimento global das crianças através de um ambiente de 

segurança afetiva 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. 

 

 

 

Objetivos 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 reação dos sentidos da criança perante vários 

estímulos (visuais, auditivos); 

c) Reconhecer pessoas e objetos; 

d) Desenvolver a audição e a linguagem. 

 

 

 

Objetivos 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; 
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c) Desenvolver a linguagem; 

d) Conhecer as partes do corpo, nomes de pessoas, objetos; 

e) Favorecer a autonomia através da relação com o adulto.  

 

 

 

Objetivos 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 correta 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 autoestima e autoconfiança desenvolvendo 

competências que permitam que a criança se desenvolva e reconheça as suas 

possibilidades progressos.”  

   (In Orientações Curriculares)  

 
Atualmente, o CSMAM tem um Acordo de Cooperação em vigor para a resposta 

social e Educação pré-escolar, com o Instituto de Segurança Social para um total de 44 

crianças. 

 

 

Objetivos 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; 
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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 ativa escolar; 

h) Proceder à despistagem de inadaptações deficiências promovendo uma 

orientação e encaminhamento da criança.  

 

 

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. O CSMAM tem em vigor um acordo de cooperação para 

esta resposta social, com o Instituto de Segurança Social, para um total de 29 crianças. No 

entanto, a capacidade desta resposta social é de 40 crianças, tendo já sido solicitado um 

alargamento ao Acordo de Cooperação em questão. 

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 projeto pedagógico, reduzindo a amplitude da sua 

concretização.    

 

 

Objetivos 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; 
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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 ativa de cada criança, para valorizar e 

aproveitar todos os recursos disponíveis do meio; 

g) Desenvolver as várias expressões através de atividades lúdicas; 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências, promovendo uma 

orientação e encaminhamento da criança. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

4. Expressão Musical 

 

  
A Expressão Musical é, sem dúvida hoje, inquestionável para o desenvolvimento 

global das crianças. As atividades musicais promovem o desenvolvimento cognitivo e 

socioafectivo. A vivência musical contribui para o desenvolvimento de diferentes 

competências refletindo-se no modo como a criança pensa, no que pensa e no que produz 

com o pensamento. 

Todas as crianças têm potencial para desenvolver as suas capacidades musicais, 

mesmo as mais pequenas são capazes de desenvolver pensamento crítico através da 

música. 

A Expressão Musical permite participar em desafios coletivos e pessoais que irão 

contribuir para a construção da identidade pessoal e social. 

 

Assim, é finalidade da Expressão Musical: 

 Desenvolver competências auditivas, utilizando códigos, convenções e 

terminologias do mundo da música; 

 Desenvolver competências vocais e instrumentais diversificadas; 

 Desenvolver competências criativas e de experimentação; 

 Desenvolver competências no âmbito da interligação da música com outras 

áreas do saber; 

 Desenvolver o pensamento musical. 

 

OBJETIVOS 

 
 Desenvolver a imaginação e a criatividade da criança; 

 Aproveitar os contextos e competências da criança realizadas em 

diferentes contextos formativos, formais e não formais; 

 Articular o ensino da música com outras áreas do saber; 
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 Compreender a música como forma de expressão e de comunicação; 

 Adquirir conceitos chave: pulsação, padrões rítmicos, registos graves e 

agudos, andamentos rápidos e lentos, movimentos sonoros (subir e 

descer); 

 Desenvolver a memória e a acuidade auditiva; 

 Estimular a criatividade ao nível da produção sonora; 

 Promover a expressão vocal e a afinação; 

 Promover o conhecimento de alguns instrumentos musicais. 

 

 

5. Atividades Extracurriculares: 

  

 

5.1. Natação 

 

 Local: Piscinas Municipais de Anadia 

 

Objetivos 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 atividades, procurando realizar as ações adequadas com correção 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 
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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 corretos e efetivos. 

 
 

 

5.2. Patinagem 

 
 

O projeto de patinagem na Instituição encontra-se ligado à Escola de Patinagem da 

Secção de Hóquei em Patins do Anadia FC.  

Atualmente, no Centro, é lecionada uma aula por semana a cada um dos três grupos 

já formados: 

• Grupo 1 – sala dos 3 e 4 anos; 

• Grupo 2 – sala dos 5 e 6 anos; 

 

Objetivos 

Com a atividade de iniciação à patinagem pretendemos proporcionar às crianças a 

aprendizagem de um meio de locomoção diferente e muito motivante, a prática de atividade 

física e lúdica, o desenvolvimento da capacidade de sociabilização e cooperação, a 

aquisição de regras sobre o saber ser e saber fazer.  

A segurança e a característica lúdica da atividade são os pontos centrais das aulas. 

Objetivos Gerais 

• Promover a atividade física orientada, regular e vocacionada para a promoção da 

saúde e bem-estar da população infantil; Adquirir hábitos lúdico-desportivos; 

• Proporcionar um desenvolvimento global das crianças nos domínios cognitivo, 

psicomotor e socioafectivo; 

• Sensibilizar os jovens para a aprendizagem da patinagem e posteriormente do 

Hóquei em Patins. 
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Objetivos específicos 

Domínio Psicomotor 

• Elevar o nível funcional das capacidades funcionais e coordenativas gerais; 

• Implementar e reforçar o gosto pela atividade física e desportiva em espaços 

diversificados; 

• Início e desenvolvimento da patinagem. 

Domínio Cognitivo 

• Conhecimento dos principais gestos técnicos da patinagem;  

• Conhecimento das regras de segurança; 

• Conhecimento da forma de utilizar o material. 

Domínio Socioafectivo 

• Promover um espírito de cooperação e convívio entre os participantes; 

• Desenvolver e reforçar o espírito de entreajuda, cooperação e participação de uma 

forma empenhada, alegre, divertida e gratificante; 

• Promover a autonomia e a perseverança da criança dentro do contexto escolar; 

O aluno participa nas aulas com o máximo empenho e boa disposição, assumindo uma 

relação cordial para com o professor e colegas. 

 

5.3. Yoga 

 
 

Nas nossas aulas de Yoga mais do que posturas  aprendemos a conhecer, amar e 

respeitar -nos, porque só amando a nós próprios podemos amar e respeitar os outros e o 

mundo que nos rodeia. Começa sempre tudo por nós! 

  Com as posturas dois a dois e em grupo, exploramos o sentimento de empatia o 

que significa aprender a respeitar os sentimentos dos outros. Com as massagens 

mimamos e aprendemos a amar o nosso corpo. Com os exercícios de respiração e 

relaxamento aprendemos a acalmar o nosso coração. 

Com a execução de posturas associadas a elementos da natureza (animais, 

plantas, árvores, etc.), para além de desenvolver a nossa coordenação e flexibilidade 

motora, despertamos a nossa sensibilidade e respeito ecológico pelo nosso planeta. 

Misturamos tapetes coloridos/creme com cheiro de morango e chocolate/bolas de 
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sabão/música e torna-mos a prática de Yoga uma atividade alegre, divertida, tranquila e 

muito pedagógica. 

Tudo isto contribui para que nos tornemos seres humanos mais conscientes, 

harmoniosos e felizes, que é um dos principais objetivos dos praticantes do ioga! 
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1. Escolha e Justificação do tema: 

 

“(Cres)Ser Fora de 

Portas” 
As mudanças que têm vindo a ocorrer na nossa sociedade alteraram os estilos de vida 

e a forma como as crianças entendem e representam o mundo em que vivem. Cada vez mais, 

as pessoas se tornam mais consumistas e sedentaristas. 

Hoje em dia, o brincar tem vindo a ganhar um formato cada vez mais estruturado, 

circunscrito a espaços fechados e controlados pelos adultos. O espaço exterior não parece 

ser tão utilizado quanto poderia/ deveria e o tempo que as crianças passam nele é 

extremamente limitado, em particular se comparado com o tempo passado no interior, em 

sala de atividades. A cultura de brincar na rua tem vindo a desaparecer, ocupando-se os dias 

das crianças com horários muito preenchidos, em que estas transitam de uma atividade para 

outra, sem tempo para brincar livremente. A maioria das crianças, desde os mais pequenos 

aos mais crescidos, que passa o seu chamado tempo livre no computador, no tablet ou frente 

à televisão. 

Antigamente, o brincar era entendido por investigadores de formas diferentes, desde 

considerar que a brincadeira era uma forma de libertar o excesso de energia, uma necessidade 

instintiva e, até mesmo, uma atividade de relaxamento. Atualmente, o brincar é definido 

como promotor de competências, de lidar com desafios, de possibilidades de expressar os 

sentimentos e de libertar tensões determinando os limites do corpo.  

Desta forma, torna-se importante a necessidade de implementar um plano educativo 

que seja promotor de iniciativa, criatividade e consideráveis aprendizagens.  

No espaço exterior as crianças têm a oportunidade de descobrir o meio natural que 

as rodeia, desenvolver a criatividade, tornar esse local com um sítio de fantasias, de 

construções, procura de soluções e desembaraço.  

Neste sentido, sentiu-se a necessidade de expandir a ação pedagógica ao espaço 

exterior como complemento um do outro. 
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2. Princípios Orientadores da Ação Educativa 

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar definem-

-se, de forma resumida, os seguintes fundamentos e princípios pedagógicos: 

 Promover a Educação Integral da criança orientada por valores de forma 

que se sintam realizados e felizes; 

 O desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis no 

processo de evolução da criança; 

 Prestar serviços para a Formação Pessoal, Social, e cultural da criança; 

 Reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo; 

 Exigência de resposta a todas as crianças; 

 Promover o acompanhamento das crianças, integrando-as no processo 

educativo e consciencializando os pais e encarregados de educação para o 

papel fundamental que desempenham no mesmo; 

 Construção articulada do saber.  

 

Tendo em conta o projeto educativo e toda a ação educativa, os princípios 

orientadores do 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 afetiva 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 colaboradores/as; 

e) Estimular a autonomia, a iniciativa e a responsabilidade – saber aprender/ 

saber fazer; 

f) Fomentar o espírito de tolerância e 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; 
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j) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer 

relações de efetiva colaboração com a comunidade; 

k) Promover a atualização de todos/as os/as colaboradores/as através de um 

processo de formação contínua. 

 
 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivos Gerais  

 

✓ Favorecer a reflexão acerca de estilos de vida saudáveis e promoção do bem estar 

geral da criança; 

✓ Desenvolver o seu sistema imunitário, potenciando a saúde; 

✓ Desenvolver a capacidade de expressão e comunicação; 

✓ Potenciar a autonomia da criança; 

✓ Incentivar a participação das famílias no processo educativo; 

✓  Promover a socialização e o respeito mútuo. 

 

 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

✓ Estimular a criatividade; 

✓  Favorecer vínculos sociais; 

✓  Aperfeiçoar o equilíbrio; 

✓ Exploração de materiais naturais; 

✓  Contactar com seres vivos; 

✓ Ganhar consciência do risco; 

✓  Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

✓ Desenvolver capacidade analítica e interpretativa nas crianças, o raciocínio lógico, 

a coordenação motora e perceção visual, tátil, olfativa e gustativa; 

✓ Proporcionar atividades lúdicas que valorizem o respeito de si e do outro, a partilha, 

assim como o respeito pela natureza; 

✓ Promover o desenvolvimento da linguagem oral e escrita. 
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4. Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

Projeto Educativo (triénio 2020_2023) 

 

“(Cres)Ser Saudável)” 

Projeto Pedagógico 

(Anual) 

Creche: 

Projetos 

Curriculares de 

Sala 

Ed. Pré-Escolar: 

Projetos 
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CATL: 

Planificações 
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Atividades 
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Organograma (cont.) Outras atividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Expressão 

Musical 

Atividades 

Extracurriculares 

Atividades 

Recreativas 
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Culturais 

Natação 

Patinagem 

Yoga 

Festas

s 

Natação 

Intercâmbio 

com outras 

Instituições 

Feiras

s 

Natação 

S. Martinho 

Dia do 

Pijama 

Natal 

Dia da 

Árvore 

Carnaval 
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Criança 
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Finalistas 
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Livro 

Feira Social 
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Ambiente 

Exposição 

de 

Trabalhos

s 

Natação Visitas de 

Estudo 

Museus 

Caves 

Bibliotecas 

Teatros 

Cidades 

Quintas 

Pedagógicas 

 

Dança 

Criativa 

Expressão 

motora 

Inglês 

Dança 

Criativa 

Expressão 

Motora 
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5. Estratégias / Atividades: 

 

Sensibilização de toda a comunidade educativa 

 Reunião de pais/Encarregados de Educação 

 Convites aos idosos do apoio domiciliário 

 Visitas de estudo 

 Realização de Atividades conjuntas com outras entidades e parceiros 

 

    Pesquisa / Recolha de dados através de 

 Visitas à Biblioteca Municipal ou outras 

 Museus variados 

 Internet 

 Outras 

 

    Socialização 

 Convívios 

 Festas 

 Intercâmbios com outras instituições 

 

 

 

  

6. Recursos: 

 

 

a) Recursos Humanos 

   
Pessoal Docente 

- 4 Educadoras de Infância 

 

 

Pessoal Não Docente 

- 1 Diretora Técnica (TSSS) 

- 1 Psicóloga  

- 1 Administrativa 

- 1 Motorista 

- 8 Auxiliares de Educação 
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- 1 Cozinheira 

- 4 Ajudantes de Cozinha 

- 2 Auxiliares de Serviços Gerais   

 

Outros Recursos Humanos 

- 1 Prof. de Expressão Musical 

- 2 Prof. Natação (Atividade extracurricular) 

- 1 Prof. Yoga (Atividade extracurricular) 

- 1 Prof. de Patinagem 

- 1 Prof. de Expressão Motora  

- 1 Prof. de Inglês   

- 1 Prof. de Dança Criativa  

 

 

 

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 

utensílios próprios 

 1 piscina de bolas 

 1 escada 

 1 mesa 

 1 armário 

 1 prateleira de arrumos 

 1 rádio 

 Jogos de encaixe 

 Jogos de manipulação 

 Jogos de destreza 

 Legos 
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 Bonecos 

 Lápis de cor 

 Lápis de Cera 

 Esponjas 

 Tintas 

 Pincéis 

 Livros 

 

Sala de 2-3 anos 

 

 1 prateleira de arrumos 

 1 rádio 

 Jogos de encaixe 

 Jogos de manipulação 

 Jogos de destreza 

 Legos 

 Bonecos 

 Lápis de cor 

 Lápis de Cera 

 Esponjas 

 Tintas 

 Pincéis 

 Livros 

 Carros 

 Carro de bebé 

 Puff’s vários 

 Fantoches 

 2 sofás 

 1 tapete 

 1 tapete esponja 

 1 fantocheiro 

 1 fogão 

 1 arquibanco 

 2 mesas 

 8 cadeiras 

 2 armários 

 tesouras 

 cartolinas 

 revistas 

 

 

Salas de educação Pré-Escolar 

 

Sala de 3-4 anos 

 

 Rádio leitor de CD’s 

 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 

 Jogos de construção 

 Livros 

 Fita-cola 

 Pincéis 

 Trinchas 

 Digitintas 
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 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 Cd’s 

 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 

 Jogos de construção 

 Livros 

 Fita-cola 

 Pincéis 

 Trinchas 

 Digitintas 

 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 
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Salas de CATL  

 

Sala dos trabalhos de casa 

 Mesas 

 Armários 

 Cadeiras 

 Aquecedores 

 Quadros 

 Jogos de mesa 

 Jogos de construção 

 Cd’s 

 Almofadas 

 Mantas 

 Rádio leitor de CDs 

 Televisão 

 Vídeo 

 DVD 

 Cavaletes 

 Tintas 

 Lápis de cor 

 Lápis de cera 

 Marcadores 

 Picos 

 Esponjas 

 Almofadas para picotar; 

 Tesouras 

 Folhas brancas 

 Folhas de cor 

 Cartolinas 

 Colas 

 Jogos de mesa 

 Jogos de construção 

 Livros 

 Fita-cola 

 Pincéis 

 Trinchas 

 Digitintas 

 Papel de lustro 

 Papel crepe 

 Revistas 

 Jornais 

 Papel autocolante de várias cores 

 Papel autocolante transparente 

 Plasticina 

 Barro 

 Borrachas 

 

Salas Multiusos 

 Computadores 

 Mesas 

 Cadeiras 

 

C) Recursos Financeiros 

 

 
Devido à natureza da Instituição – IPSS – todos os gastos envolvidos na 

prossecução deste projeto serão suportados pela Direção da Instituição. 
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7. Calendarização 

 

 
O presente projeto terá a sua validade por três anos (2020-2023), e servirá como 

linha orientadora para a elaboração dos três grandes projetos diferenciados para trabalhar 

de uma forma adequada e articulada à idade das crianças.  

Assim, no próximo triénio iremos abordar três grandes áreas do saber e que se irão 

complementar entre si: 

 

Ano Letivo Áreas a abordar 

2020_2021 Natureza Fora de Portas 

2021_2022 Brincar Fora de Portas  

2022_2023 Construindo Histórias Fora de Portas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 Revisão:  

MOD.CSM.002 Versão 1 
Pág. 58 de 61  

 

8. Plano de Formação / Informação 

 

No decorrer do presente projeto, será realizada pelo menos uma ação de 

formação/sensibilização dirigida aos pais e encarregados de educação das crianças, por 

cada ano letivo. O tema da ação de formação/sensibilização será definido após um 

levantamento de necessidades formativas por parte dos encarregados de educação/pais. 

 

 

9. Avaliação 

 
Avaliar implica uma forma de acompanhar o desenvolvimento deste projeto. 

Constituindo um instrumento de satisfação dos resultados obtidos. 

A avaliação não é mais do que um elemento integrante do processo de ensino 

aprendizagem. Esta assume assim um papel decisivo, devendo ser aplicada de forma 

continua ao longo de todo o percurso das aprendizagens. Assumindo um constante 

acompanhamento de todas as atividades realizadas pelas crianças, dando indicadores ao 

educador que lhe permitam ajustar ou reformular as estratégias para poder ajustar o 

progressivo desenvolvimento das atitudes, capacidades e saberes, permitindo ao educador 

servir-se na sua prática pedagógica de diversas formas de avaliar: 

 

✓ Observação direta dos comportamentos das crianças  

✓ Registos de acontecimentos e exposições de trabalhos. 

✓ Avaliação dos planos de desenvolvimento individual das crianças 

✓ Reuniões semestrais com os pais e encarregados de educação 

✓ Reuniões da equipa técnica 

✓ Reuniões da equipa de coordenação 

Todo o processo de avaliação será contínuo, havendo uma estreita colaboração de 

todos os intervenientes implicados neste. 

 

 

 

 

 

 

9. Considerações Finais 

 
O serviço educativo é uma realidade integrada de respostas sociais. Toda a sua 

equipa é uma equipa experiente e coerente, sendo o motor de todo o funcionamento, 
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através de objetivos e metodologias participadas e partilhadas postas em prática em toda 

a instituição. 

A equipa educativa tem o seu papel de estimular toda a ação educativa das 

crianças, para que sejam seres humanos felizes, realizados e sobretudo bem formados. 

Pois é nelas que reside o nosso futuro, por isso depositamos neles toda a esperança e 

acreditamos que aquilo que hoje fazemos será relevante para o seu crescimento pessoal. 

Estamos atentos as necessidades das famílias e acompanhamo-las no desfio de 

cuidar e apoiar na educação dos filhos permitindo a estes um crescimento sustentado e 

saudável aliado a um desenvolvimento cognitivo, social e cultural completo e enriquecedor. 
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