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“A criatividade pode ser vista como um conceito de 
intervenção política no território, mas deve ir mais 
longe do que isso. Uma mudança efectiva deve ter 

lugar entre as gerações que interpretam os mesmos 
lugares, mas com pontos de vista diferentes. 

A criatividade pode ser vista como uma forma, não 
apenas de regenerar cidades e regiões ou revitalizar a 
economia, mas, acima de tudo, como forma de enco-

rajar novas relações de políticas, renovando velhos 
sistemas e criando novos actores”

Telmo Faria, Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, 
Conferência Urbact  – Janeiro 2009
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Introdução

Um Modelo de Sociedade para a Nossa Educação

A Educação é, conjuntamente com a Saúde, a mais universal e transversal aspiração 
colectiva da nossa sociedade  Políticos, cidadãos e associações profissionais e civis es-
tão hoje de acordo relativamente ao carácter prioritário que lhe devemos atribuir  Se 
quanto a esta premissa inicial estamos todos de acordo, as diferenças aumentam sem-
pre que entramos na concretização dessa premissa  Em Óbidos temos procurado que 
todos os envolvidos assumam esta demanda e o pioneirismo inerente à construção de 
um modelo diferente  Para isso, teremos de ter uma atitude condicente, que não se 
intimide ou atemorize perante as transformações que inevitavelmente terão de acon-
tecer  E porque terão de acontecer? Porque temos de entender que nunca o Mundo 
mudou tanto e tão depressa como nos últimos anos 

Educar é preparar as nossas crianças para uma agenda radicalmente diferente daquela 
que nós vivemos  A quantidade deixou de ser um factor decisivo ou distintivo na eco-
nomia ou no nosso quotidiano  A cidadania passa, cada vez mais, pela sustentabilidade 
ambiental, pela participação cívica responsável e equilibrada, menos dramática mas 
mais activa, pela fruição cultural e pelo fomento de uma inteligência criativa 

Acima de tudo, a Educação deve projectar soluções e ensinar as nossas crianças a pen-
sar o Mundo dessa forma  Vivemos uma dimensão que ultrapassou o deslumbramento 
tecnológico e que recoloca a tónica nas respostas às dimensões humanas  Para que 
isso seja possível é necessário reformular as ferramentas que dispomos e utilizamos 

A criatividade e inovação são conceitos fundamentais, que nem sempre estão integra-
dos no modelo educativo actual, pouco flexível à evolução social  O modelo educativo 
deve pois centrar a sua metodologia na pessoa e nas respostas que necessitam  Deve-
mos fazê-lo tendo em conta a formação intelectual, académica e profissional, juntando 
as causas e o empreendedorismo à criatividade e inovação  Quando o conseguirmos 
estaremos certamente melhor preparados para os desafios 
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O que apresentamos, neste documento, é mais um passo na construção de um mo-
delo educativo intimamente ligado com uma visão de desenvolvimento económico e 
urbano do nosso território  É, para além disso, uma aposta que ultrapassa largamente 
o período para ao qual fomos mandatados  O Município está a efectuar um enorme 
investimento com a construção e gestão dos novos complexos escolares que abrimos 
em 2008 e em 2010, nomeadamente Arcos, Alvito e Furadouro 

Com estes novos equipamentos concluímos o reordenamento educativo do concelho 
de Óbidos  Acresce a este desígnio o desejo de desenvolver um conceito educativo  
próprio, assente num projecto que emana da comunidade e que junta algumas das 
melhores práticas internacionais, mas profundamente consciente do que somos e do 
que queremos vir a ser 

Nesse domínio, temos trabalhado nos últimos anos no estudo de muitos casos acen-
tes numa nova responsabilização dos comunidades locais e municípios  Muitos foram 
os sistemas e práticas educativas, caso da Finlândia, Dinamarca, Suécia, Itália (Reggio 
Emilia), entre outros  Óbidos tem estabelecido parcerias que poderão facilitar este 
processo de mudança, através do trabalho em rede com diferentes países  Destaca-
mos a nossa parceria com Reggio Emilia, na rede Clusters Criativos em Áreas de Baixa 
Densidade, do programa europeu Urbact II, liderada por Óbidos, desde 2008  Uma 
rede que integra como parceiros os municípios de Barnsley (Reino Unido), Catanza-
ro (Itália), Enguera (Espanha), Hódmezővásarhely (Hungria), Mizil (Roménia), Reggio 
Emilia (Itália), Viareggio (Itália) e o Centro de Inteligência em Inovação – Inteli, de 
Lisboa, tornando-se na única rede do programa Urbact II liderada por uma entidade 
portuguesa 

A nível nacional, Óbidos despoletou recentemente a constituição da Rede de Econo-
mias Criativas, em parceria com Guimarães, Montemor-o-Velho, Montemor-o-Novo, 
Tondela, Seia e Fundação Bissaya Barreto  A rede está estruturada em torno de três di-
mensões interligadas: educação, indústrias criativas e cultura  Conta com um conjunto 
de projectos comuns e individuais, que apostam na educação e formação para um pen-
samento e acção criativa e fomento de uma cultura de empreendedorismo  Projectos 
como o Dossiê Criativo, a Invenção do Lugar, a REC tv, são pilares dessa estratégia de 
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1 Conceito de laboratório digital desenvolvido no MIT 

análise do ponto em que estamos e de que forma o podemos questionar, reinventan-
do-o e actuando de forma inovadora, em estreita articulação com outros sectores de 
actividade como a economia ou a área social 

O trabalho em rede e o posicionamento internacional de Óbidos têm sido fundamen-
tais para o desenvolvimento outras medidas e equipamentos, como são os casos do 
Parque Tecnológico ou do conceito de incubação, denominado ABC  São uma parte do 
vasto programa “Óbidos Criativa”, onde Conhecimento e Educação são a base funda-
mental  Com este programa estamos a criar políticas activas que aumentem a capa-
cidade de pensar, questionar e projectar e a capacidade de executar ou empreender  
Óbidos enquanto plataforma de talento, com projectos como as habitações criativas, 
o Parque Tecnológico, o ABC - a incubadora de empresas no Convento de São Miguel 
das Gaeiras, a Creative Box, o EPIC - espaço para a criatividade e inovação, os Armazéns 
da EPAC, para além de uma agenda com novos eventos, mais direccionados para esta 
área 

Para além disso, temos ainda projectos inovadores, de experimentação, que nos farão 
saltar da boa ideia para o produto útil e interessante, como o fab lab1  Aí será possível 
chegar com uma ideia e sair com um produto material, seja ele qual for  Cumprimos 
com esse projecto mais uma etapa que nos leva a uma educação que forme empre-
endedores, que questionem os modelos que todos os dias nos são impostos, mas que 
raras vezes se revelam os mais acertados 

Uma Escola para o nosso Modelo de Sociedade

Comparando contextos educativos onde as autoridades locais possuem uma forte in-
fluência ao nível da gestão do processo educativo e os resultados obtidos no Programa 
Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA), publicado pela Organização de Coo-
peração e de Desenvolvimento Económico (OCDE), podemos concluir que a autonomia 
e o poder delegado nas autoridades locais está na base do sucesso dos resultados 
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destes países quando analisados factores como o compromisso e importância da edu-
cação, a valorização da leitura, e o reconhecimento da função docente  

Sendo a educação, desde 2002, uma das principais linhas de actuação do Município 
de Óbidos torna-se imperativo que fosse pensado um modelo de educação e de esco-
la que corresponde ao descrito no capítulo anterior  O esforço no aperfeiçoamento e 
reestruturação de um projecto educativo local assenta, desde então, em premissas de 
exigência, de inovação e de autonomia, como medida responsabilizadora da comuni-
dade, em articulação com os eixos económicos que polarizam o desenvolvimento do 
concelho  Deste investimento na educação, a população escolar duplicou num período 
de oito anos 

Em 2008, a abertura do Complexo Escolar dos Arcos e o início da construção dos Com-
plexos do Furadouro e Alvito constituíram o primeiro passo, rumo a um novo modelo 
de educação, que se centra no conceito de Escolas Municipais, baseado na perspectiva 
de Centro Local de Educação, apresentado por João Formosinho na obra Comunidades 
Educativas. Novos Desafios à Educação Básica (1999)  O aspecto diferenciador con-
siste em que, enquanto nas escolas abertas à comunidade são os estabelecimentos 
de ensino que integram a participação comunitária, nos centros locais de educação é 
a comunidade local institucional, designadamente a autarquia, que constrói, dirige e 
gere a instituição educativa  Neste caso, a relação comunitária não é interior à escola, 
nem se estabelece simplesmente entre os seus membros internos e demais parceiros 
educativos, mas existe no contexto local  A comunidade educativa coincide, neste pon-
to, com a comunidade local, que se constitui como território educativo na intervenção 
e interacção dos diversos vectores do processo educativo  Desta forma, pretendemos 
que a escola não possua um projecto educativo autónomo, antes exprima um projecto 
educativo local 

Consciente da importância da intervenção das comunidades locais no processo educa-
tivo, o Município de Óbidos, propõe a criação de um sistema de educação, com início 
no pré-escolar, assente em princípios e modelos educativos que dão resposta ao terri-
tório de Óbidos e que nos dão mais garantias de sucesso nos contextos de pré-escolar, 
na transições e posteriormente no 1º ciclo do Ensino Básico  
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É nossa intenção iniciar o projecto com um ensaio numa sala de Pré-escolar com um 
educador de infância e um professor do 1º Ciclo do Ensino Básico como docentes e 
gestores de um grupo de vinte crianças, tentando eliminar, desta forma, a ruptura e 
descontinuidade que existe no actual sistema educativo  Este professor dará continui-
dade ao processo educativo, acompanhando a turma no 1º Ciclo do Ensino Básico, 
adaptando e articulando a metodologia, áreas de conteúdo e instrumentos dos dois 
contextos educativos  Para além deste factor, pretendemos igualmente, implementar 
uma pedagogia centrada na criança e nos princípios construtivistas, adaptando mode-
los e métodos pedagógicos ao nosso contexto  Estes, são resultado da nossa observa-
ção aos melhores sistemas educativos, através de deslocações à Finlândia, Dinamarca, 
Suécia, Itália (Reggio Emilia), entre outros 

Uma palavra final para a estrutura desta edição que está organizada em quatro partes 
distintas  Na primeira tentamos explicitar os objectivos do projecto assim como apre-
sentar uma justificação demonstrativa da pertinência das acções propostas  Na segun-
da parte apresentamos uma fundamentação metodológica com a ligação ao currículo 
oficial e a currículos e metodologias alternativas fundamentadas no construtivismo  
Na terceira parte surge todo o funcionamento do projecto e na quarta a continuidade 
educativa com uma previsão muito sucinta de acções a desenvolver posteriormente 
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Parte I
Enquadramento e Justificação do Projecto

1. Objectivos do Projecto

- Criar uma escola Municipal de qualidade, autónoma, criativa e inovadora;
- Eliminar descontinuidades entre etapas educativas;
- Implementar uma metodologia construtivista e uma pedagogia centrada na  
 criança;
- Combater o insucesso e o abandono escolar prematuro 

2. Projecto Educativo – O Grande Desafio da Escola Municipal

Em 2008, o concelho de Óbidos assistiu a uma profunda alteração nas políticas educa-
tivas, até então existentes  A abertura do Complexo Escolar dos Arcos e a construção 
dos Complexos do Furadouro e Alvito constituem o primeiro passo, rumo a um novo 
modelo de educação, que se centra no conceito de Escola Municipal  

O Município passa a ser uma entidade que regula e coordena a intervenção dos agen-
tes educativos e dos parceiros sociais, integrando as dinâmicas e lógicas de acção do 
contexto local, criando uma organização educativa assente na diversidade e heteroge-
neidade dos actores, contrariando focalizações normativistas e legalistas de uma visão 
macropolítica 

Deste conceito inovador, podem desde já realçar-se quarto princípios orientadores:

 2.1 Criatividade e Inovação

Face a uma evidente necessidade de imprimir no tempo e no espaço um novo mo-
delo de educação, capaz de motivar, estimular, acolher e integrar a sociedade no 
seio da comunidade educativa, pretende-se uma clara aposta na implementação 
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de projectos inovadores  Estes projectos deverão permitir o contacto com diferen-
tes formas de expressão que, quando aliados à criatividade, proporcionam uma so-
ciedade robusta, criteriosa, criativa e empreendedora  Num ambiente criativo será 
importante implantar uma filosofia de trabalho com uma identidade vincada, alte-
rando um clássico modelo de educação sem surpresas, pouco lúdico e criativo 

Foi já neste sentido que houve o lançamento experimental do programa “Desco-
bre o teu talento” e, no início este ano, do programa Educação Criativa (para o 1º 
ciclo do Complexo dos Arcos), assente numa nova metodologia de ensino/apren-
dizagem a partir das artes e da literatura aplicada às mais diversas areas de saber 
ou a promoção das novas tecnologias na educação através do Laboratório de Edu-
cação Criativa, um investimento no novo Parque de Ciência e Tecnologia, que no 
seu todo irá também proporcionar à Escola outras manifestações de criatividade 
e inovação 

2.2. Educação/Formação centrada no aluno

De modo a adequar um modelo de educação às necessidades da sociedade do 
futuro, as escolas deverão envolver os alunos de tal forma que os tornem arqui-
tectos do seu próprio processo de aprendizagem  O novo modelo de educação 
irá privilegiar a individualidade do aluno, permitindo observar as suas vocações e 
competências, atribuindo-lhe um papel activo e participativo no desenvolvimento 
das diversas acções da Comunidade Educativa, preparando-os para uma melhor 
integração social 

2.3. Intervenção partilhada/especializada

Como instrumento de ensino/aprendizagem, o novo modelo de educação con-
tinua a preconizar uma construção aberta e participada, onde todos os actores 
da Comunidade Educativa (pais, professores, empresas, associações, entre outros 
parceiros) assumem um papel determinante  A criação de um grupo de inovação 
irá permitir agregar num espaço comum especialistas de diferentes áreas de in-
tervenção, assim como acolher de outros pólos de conhecimento, como sejam 
unidades de investigação e desenvolvimento tecnológico e universidades  Um fac-
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tor fundamental para o sucesso do novo modelo de educação reside na formação 
especializada do corpo docente, assegurada pelo grupo de inovação, permitindo 
desenvolver processos de investigação/acção e no reforço das fórmulas de equipa 
muldisciplinar no processo educativo 

2.4. Escola comunitária/integração social

Um outro princípio é o de garantir no projecto educativo a integração social  Pri-
meiro do aluno, dando-lhe conhecimentos e competências, mas também inte-
grando-o na sua comunidade, reforçando a cidadania e a sua interacção com os 
outros  Para além do aluno, também a comunidade deve participar mais na escola, 
transformando por isso os complexos escolares em verdadeiros centros sociais 
comunitários  É nessa linha que vários equipamentos e serviços poderão ser uti-
lizados por toda a população em horário não lectivo, incrementando o uso dos 
equipamentos desportivos e culturais, por exemplo, ou dos serviços de saúde que 
a nova escola está a trazer para Óbidos, ao apostar na saúde oral, nutrição, ou na 
introdução de mais psicólogos no processo educativo 

A aplicação destas orientações deverá estar presente na construção de uma escola 
que se quer cada vez mais gerida pelas comunidades que a envolvem  Por isso de-
fendemos a criação de um sistema educativo que permita ter escolas municipais, 
o que dependerá sempre do Governo Central, devendo a autarquia promover, no 
entanto, um amplo debate público e uma preparação adequada à criação das pri-
meiras escolas municipais em Portugal, fortalecendo assim uma outra visão do 
sistema público, assente numa maior responsabilização das comunidades locais a 
fim de obtermos melhores resultados na educação 

Iniciamos este projecto, com a criação de uma sala de pré-escolar que assenta 
em princípios que, sendo inovadores, promovem a aquisição de competências, 
hábitos e comportamentos adequados: valorizando actividades com recurso a me-
todologias dinâmicas activas e interactivas  
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3. Princípio geral da Educação Pré-Escolar

A Lei-Quadro da Educação Pré–Escolar estabelece como princípio geral  que “(…) a 
educação pré–escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação 
ao longo da vida sendo complementar da acção educativa da família, com a qual deve 
estabelecer estreita relação, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado 
da criança, tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como ser autónomo, livre 
e solidário ” (OCEPE, pp 15) 

3.1. Objectivos Gerais Pedagógicos para a Educação Pré-Escolar

O princípio supramencionado fundamenta todo o articulado da lei e dele decor-
rem os objectivos gerais pedagógicos definidos nas Orientações Curriculares para 
a Educação Pré–Escolar:

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experi-
ências de vida democrática numa perspectiva de educação para a cidadania;

b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 
pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como mem-
bro da sociedade;

c)  Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o su-
cesso da aprendizagem;

d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas caracte-
rísticas individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens 
significativas e diferenciadas;

e)  Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas 
como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de compre-
ensão do mundo; 

f)  Despertar a curiosidade e o sentido crítico;

g)  Proporcionar à criança ocasiões de bem estar e de segurança, nomeadamente 
no âmbito da saúde individual e colectiva;

h)  Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e pro-
mover a melhor orientação e encaminhamento da criança;

i)  Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer rela-
ções de efectiva colaboração com a comunidade 
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Parte II
Fundamentação Metodológica

1. Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) constituem uma re-
ferência comum para todos os educadores da Rede Nacional de Educação Pré-Escolar 
destinando-se à organização da componente educativa  

As OCEPE não são um programa, pois adoptam uma perspectiva mais centrada em indi-
cações para o educador do que na previsão de aprendizagens a realizar pelas crianças  
Diferenciam-se também de algumas concepções de currículo, por serem mais gerais 
e abrangentes, isto é, por incluírem a possibilidade de fundamentar diversas opções 
educativas e, portanto ,vários currículos 

O sistema formal de educação dá relevo à manutenção de normas de uma cultura, no 
entanto constata-se que a Criatividade está a ser introduzida nos novos currículos  Esta 
perspectiva é visível em alguns documentos da denominada Reforma educativa, como 
seja a Lei de Bases do Sistema Educativo, nomeadamente ao nível das intenções e dos 
objectivos 

A tendência parece ser a de deslocar a prioridade do ensino dos conteúdos para a aqui-
sição e desenvolvimento de métodos e processos, pelos alunos, e da passagem de uma 
aprendizagem por recepção para uma aprendizagem por descoberta 
 
As OCEPE assentam em fundamentos articulados, tais como: o desenvolvimento e 
aprendizagem como vertentes indissociáveis; o reconhecimento da criança com sujei-
to do processo educativo; a construção articulada do saber; e a exigência de resposta 
a todas as crianças 
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1.1  Princípios Pedagógicos Específicos

As OCEPE serão o documento oficial que irá orientar o projecto a nível curricular 
e metodológico na primeira fase deste projecto através dos seus fundamentos, 
princípios e objectivos  Folque, A  citada por Oliveira M  (2007) apresenta alguns 
princípios pedagógicos decorrentes das OCEPE e que poderão servir de base para 
o desenvolvimento da prática pedagógica a implementar nas escolas de Óbidos 

a) O processo de aprendizagem desenvolve-se a partir do que a criança já sabe

O educador/professor deve respeitar os saberes de todas as crianças valori-
zando os saberes e a cultura de cada uma, tornando-os pontos de partida para 
novas aprendizagens 

É necessário partir do que a criança/ aluno já sabe, valorizando a sua pessoa e 
a sua cultura de pertença para reforçar a construção de uma auto-imagem po-
sitiva  Se a criança tiver confiança nela própria e nas suas capacidades, acabará 
por se tornar curiosa e com vontade de explorar o mundo à sua volta 

O educador/professor deve valorizar a criação de um clima de livre expressão, 
onde cada criança se sinta à vontade, para partilhar com os colegas e com ele, os 
seus saberes, os seus interesses, as suas preocupações e as suas motivações 

b) O processo de aprendizagem desenvolve-se interagindo com os outros

A valorização de diferentes ideias, comportamentos e formas de representar o 
mundo, torna mais rico o ambiente de aprendizagem e é vista como uma van-
tagem para o avanço de cada criança/aluno 

É neste princípio que surge a riqueza que se pode obter no contacto com grupos 
heterogéneos com a diversidade de parceiros e que é difícil obter no 1º CEB 

O educador/professor deve proporcionar a cada criança/aluno a possibilidade 
de se relacionar com outras crianças e adultos e de explorar novos espaços 
com actividades pedagógicas, lúdicas e educativas diversificadas 
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c) A criança é sujeito do processo de aprendizagem

O educador/professor não pode ver a criança/aluno apenas como objecto mas 
sim como sujeito do seu processo de aprendizagem  É necessário que o edu-
cador/professor partilhe com a criança as tomadas de decisão e a gestão do 
próprio projecto (Projecto Curricular de Turma e outros projectos específicos), 
solicitando a participação na planificação, no processo de desenvolvimento e 
na avaliação das experiências de aprendizagem  Esta atitude, segundo Folque 
(2000: 8) “(…) veicula o respeito pela criança/aluno enquanto cidadã não só na 
vida futura ou na comunidade mas dentro do grupo/ turma”, como também 
promove o desenvolvimento cognitivo e linguístico 

d) A criança aprende agindo, explorando o mundo à sua volta

É importante que o educador/professor se preocupe igualmente, com a or-
ganização do espaço e com o equipamento ao nível dos materiais, para que, 
simultaneamente, possam proporcionar à criança/aluno uma diversidade de 
experiências criando diferentes áreas de trabalho 

É importante dar à criança/aluno a possibilidade de explorar um leque muito 
diversificado de materiais, de jogos, de actividades assim como a possibilidade 
de explorar todo o meio que envolve a escola 

e) A criança aprende reflectindo sobre a sua experiência

A reflexão sobre a acção, bem orientada, pode proporcionar à criança/aluno 
uma tomada de consciência sobre a experiência vivida, ajudando-a a evoluir 
para níveis de compreensão mais avançados 

A avaliação está subjacente à reflexão ajudando a criança/aluno a tomar cons-
ciência de todo o processo vivido “obrigando-a” a pensar e a analisar as acti-
vidades que desenvolveu para assim planear as próximas a desenvolver ou a 
seleccionar actividades que já estejam planeadas pelo educador/professor 

Ao tomar consciência da sua acção, a criança/aluno apercebe-se dos avanços 
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e retrocessos  Partilhando com o educador/professor e com o grupo/turma, 
explicitando o que fez e tornando mais claras as suas ideias através da fala 

Se proporcionarmos momentos de reflexão e de partilha de opiniões, as tomadas 
de decisões sobre o que fazer perante um determinado problema, necessidade ou 
questão, poderão implicar a capacidade de resolver problemas com criatividade 

2. Metodologias e Modelos Educativos Inspiradores

Com este projecto pretendemos utilizar uma metodologia construtivista, sem que haja 
um modelo curricular específico  Iremos procurar utilizar estratégias de alguns mode-
los que consideramos serem os mais ricos, adaptáveis ao contexto de Óbidos e que nos 
dão mais garantias de sucesso nos contextos de pré-escolar, na transição e posterior-
mente no 1º ciclo do Ensino Básico 

Partindo dos princípios enunciados, pretendemos dar ênfase ao que a criança já apren-
deu, partindo dos seus conhecimentos, valorizando-os, para novas aprendizagens, 
através de uma continuidade educativa coerente e baseada numa preparação anteci-
pada da articulação entre etapas educativas  

Apostaremos numa pedagogia diferenciada respeitando o ritmo de aprendizagem de 
cada criança ao adaptar as oportunidades educativas às características de cada uma  

Iremos trabalhar conteúdos decorrentes e articulados com as diferentes áreas de con-
teúdo das OCEPE, nomeadamente: Formação Pessoal e Social; Conhecimento do Mun-
do e Expressões e Comunicação  Os conteúdos serão desenvolvidos de forma global e 
integrada 

Investiremos em materiais e recursos que nos possibilitam fazer uma avaliação contí-
nua para compreender o processo desenvolvido e suas consequências na aprendiza-
gem do grupo  

É nossa intenção criar ambientes estimulantes à aprendizagem e momentos de plani-
ficação, avaliação e reflexão com todos os intervenientes, nomeadamente crianças/ 
alunos, famílias e comunidade 
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2.1. High Scope

Um dos modelos inspiradores deste projecto será o High Scope, principalmente 
pela aposta na pedagogia da descoberta, pelo valor atribuído à rotina diária e pela 
aprendizagem através da resolução de situações problemáticas  Neste modelo, a 
criança vai construindo o seu desenvolvimento cognitivo na acção sobre as coi-
sas através de novas experiências, manipulando e explorando objectos, fazendo 
aprendizagens significativas  

O modelo curricular High Scope aposta na organização do espaço e na escolha de ma-
teriais interessantes, como meios de aprendizagem, uma vez que proporcionam um 
encontro efectivo com a criança  Estes espaços devem estar estruturados em áreas 
de interesse flexíveis para que a criança descubra alternativas na forma de os usar 

Pretendemos organizar o espaço por áreas temáticas embora com algumas alte-
rações relativamente à organização sugerida neste modelo  

Ao longo deste primeiro ano teremos a preocupação de envolver as famílias e 
a comunidade educativa, investindo e impulsionando o trabalho de equipa com 
todos os agentes educativos  

2.2. Movimento da Escola Moderna

Outro Modelo que poderá funcionar com inspirador é o Movimento da Escola 
Moderna (MEM) que chegou a Portugal em 1966, tendo por base a pedagogia de 
Freinet, iniciada em 1920  

Esta pedagogia tem como princípio fundamental a cooperação educativa entre 
educadores/ professores e crianças/ alunos onde se negoceiam e decidem em 
conjunto os projectos que irão desenvolver, tendo por base os interesses, sabe-
res e contexto cultural das crianças, fundamental na recolha de informações  Ao 
realizarem este tipo de negociação as crianças/ alunos são responsabilizados por 
colaborarem com os educadores/ professores, sendo sujeitos activos nas suas 
aprendizagens, no seu desenvolvimento, nas evoluções e na sua avaliação  Para 
além dos projectos a desenvolver, as crianças/ alunos também participam na ges-
tão dos materiais, do tempo e do espaço  
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O espaço educativo está dividido por zonas de trabalho de modo a que cada crian-
ça escolha a actividade que lhe apraz mais realizar, esta área pode ser para traba-
lho individual como para trabalho colectivo  Todas as áreas promovem aprendiza-
gens e sugerem projectos, base desta aprendizagem curricular  

A articulação entre os diferentes intervenientes é apoiada por vários materiais 
construídos com as crianças/alunos, desde mapa de presenças, mapas de acti-
vidades, mapas de comunicação, listas de projectos, mapa de tarefas, plano se-
manal, diário de parede, entre outros instrumentos  No MEM, diariamente, pro-
move-se o diálogo ente adultos e crianças, onde se planeia o trabalho a realizar, 
atitudes, e onde se privilegia a troca de experiências e de aprendizagens 

2.3. Reggio Emília 

O modelo Pedagógico de Reggio Emília surgiu na Itália depois da II Guerra Mun-
dial e foi iniciado por pais e encarregados de educação que procuraram uma edu-
cação de qualidade para os seus educandos  Mais tarde Loris Malaguzzi idealizou 
a abordagem de Reggio Emilia assente nas “Cem Linguagens da Criança” tornan-
do-a num modelo de referência para o mundo 

Trata-se de um modelo de concepção interaccionista e construtivista  Tem uma 
pedagogia ligada à estética e à cultura, pretendendo criar uma rede de comuni-
cação e de paz 

Reggio Emília tem um currículo aberto e trabalha-se por projectos  Um projecto 
pode durar semanas, meses ou até mesmo todo o ano 

Nesta abordagem o educador abre espaço para situações imprevistas, de modo a 
que sejam as próprias crianças a resolver os seus problemas  A educação é estru-
turada com base no relacionamento e na participação, sendo as crianças autores 
dos projectos desenvolvidos  O educador tem o papel de mediador dos desejos e 
necessidades das crianças  

Este modelo desenvolve-se em ateliês, espaços ricos em materiais, ferramentas e pes-
soas, com o sentido de permitir novas combinações e possibilidades criativas entre 
as diferentes linguagens da criança, gerando novas ferramentas para o pensamento  
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As reflexões resultantes das experiências geram aprendizagens e levam a novas 
ideias e, deste modo, vão-se construindo desafios para novas actividades 

2.4. Pedagogia de Projecto 

Apostaremos na abordagem de projecto como uma metodologia a utilizar na ges-
tão curricular e no desenho da prática pedagógica que pretendemos construir  
Esta abordagem requer a participação de cada membro de um grupo de acordo 
com as suas capacidades, com o objectivo de realizar um trabalho conjunto, deci-
dido, planificado e organizado de comum acordo  

Caberá ao educador e professor o papel de acompanhar e coordenar o desenrolar 
dos trabalhos, assim como orientar e analisar as possibilidades reais de concreti-
zação do projecto tendo em conta os recursos e o tempo disponíveis 
Pretendemos uma pedagogia organizada e estruturada em torno de projectos que 
se articulem entre si, procurando múltiplas possibilidades de aprendizagens, de 
respostas às necessidades individuais das crianças e de resolução de problemas  

Os projectos, podem ter uma curta duração (dias ou semanas) ou persistir após 
reformulações necessárias, podendo partir da iniciativa das crianças /alunos ou 
surgir de propostas dos educadores, professores ou auxiliares  

O trabalho de projecto é uma forma de aprendizagem em que a acção é parti-
cipada tendo como fim encontrar respostas para determinados problemas  Os 
trabalhos de projecto implicam motivação, interesse e empenho por parte dos 
intervenientes de modo a enriquecer os seus conhecimentos enquanto aluno e 
pessoa 

No trabalho de projecto o papel das crianças/ alunos deve ser: Ser activo no pro-
cesso de aprendizagem; Escolher ou participam na escolha dos temas; resolver 
os problemas e coordenar a investigação; Colaborar entre si e, juntos, procurar 
desenvolver o projecto que se propuseram concretizar  

A abordagem de projecto é uma aprendizagem cooperativa, isto é, o conhecimen-
to constrói-se no processo de interacção entre as crianças/ alunos, entre estes e o 
educador/ professor, bem como com outros elementos da comunidade educati-
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va  “Ao contrário das brincadeiras espontâneas, os projectos envolvem as crianças 
num planeamento avançado e em várias actividades que requerem a manuten-
ção de esforço durante vários dias ou semanas”  (Katz e Chard, pp 3)  

A avaliação deverá ocorrer durante e após o percurso  A avaliação final irá de-
sencadear a consciencialização de novas questões surgidas, de novos problemas, 
mostrando assim que o processo é aberto, crescente, imparável  

Iremos proporcionar às crianças oportunidade para que elas “Aprendam a Ser”, 
desenvolvendo competências específicas ao colaborarem no desenrolar do pro-
jecto, aumentando a sua auto-estima, construindo o seu desenvolvimento, ao 
”Aprender a Fazer” e transferindo as suas aprendizagens para outras situações, 
de modo a que possam tomar decisões e resolver problemas  
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Parte III
Funcionamento

«Pensar a escola enquanto lugar de decisão e de gestão curricular, é pensar a 

prática pedagógica enquanto actividade de investigação e de intervenção para 

a mudança. Isto é, pensar a escola enquanto espaço de reflexão e de diálogo 

entre os diferentes actores em presença e pensar que essa reflexão favorece a 

emergência de uma nova cultura escolar, matriciada pelas dimensões do ser, 

do estar, do fazer, do conviver, do comunicar, do aprender e do fazer aprender. 

É este novo entendimento de escola e de currículo, preconizado nos princípios 

e nos normativos orientadores da política educativa actual, que se deseja ver 

instituído na organização escolar e nas práticas pedagógicas. Pensar a escola 

desta forma é pensá-la como organização com uma identidade própria e com 

uma autonomia e poder de decisão, onde todos se envolvem. (…)»
(Conell, 1995)

1. Local
Complexo do Alvito

2. Horário
8h45/12h00m - 13h30m/15h30m

Depois das 15h30m as crianças poderão usufruir da Componente de Apoio à Família 
(CAP) no âmbito do projecto Crescer Melhor 

3. Recursos Humanos

Um Educador de Infância

O educador será o líder do grupo dentro da sala de actividades observando cada 
criança e o grupo para conhecer as suas capacidades, interesses, motivações e 
dificuldades 
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Deve definir o projecto curricular de grupo estabelecendo objectivos decorren-
tes das OCEPE e dos projectos do Agrupamento  Planifica e desenvolve a acção 
educativa tendo em conta as características do grupo de crianças e os princípios 
orientadores do projecto 

Deve promover valores sociais e despoletar a consciência ecológica motivando, 
reflectindo e avaliando sempre com as crianças 

É papel fundamental do educador avaliar sistematicamente o processo de modo 
a adaptá-lo às necessidades das crianças e do grupo assim como incentivar a par-
ticipação dos pais e da comunidade educativa 

É responsável pela articulação entre a componente lectiva e a CAF e deve ter 
sempre no horizonte a articulação entre a educação pré-escolar e a escolaridade 
obrigatória 

Um Professor do 1º CEB

O professor terá o papel de observar todo o contexto, metodologia de ensino 
e aprendizagem, organização de espaços, tempos e materiais usados no jardim-
de-infância, assim como participar no desenvolvimento de todas as experiências 
educativas 

Deverá participar na construção do projecto curricular de grupo e planear a sua 
intervenção educativa em função dos princípios orientadores do projecto  Será 
fundamental que trabalhe a continuidade educativa pensando a transição do gru-
po para o 1º ciclo do Ensino Básico 

Será importante que o professor, ao longo do primeiro ano, comece a definir linhas 
orientadoras para o projecto curricular do primeiro ano do 1º ciclo do Ensino Básico, 
assim como definir instrumentos de trabalho e avaliação que valorizem a transição 
e eliminem efeitos de descontinuidade entre as duas etapas educativas 

Um Assistente Operacional

A assistente operacional apoia o educador e as crianças no desenvolvimento das 
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experiências educativas e ocupa-se pela manutenção, higiene e organização dos 
espaços e materiais da sala de actividades 

Outros Profissionais e Especialistas

O projecto poderá contemplar a participação de outros profissionais que venham 
enriquecer o processo educativo das crianças envolvidas, nomeadamente pro-
fissionais que dinamizem ateliês artísticos, especialistas em línguas estrangeiras, 
músicos, biólogos ou animadores 

4. Organização e Gestão do Ambiente Educativo

4.1 Organização do Grupo

O grupo de crianças, neste primeiro ano, poderá funcionar com um máximo de 
20 crianças 

4.1.1. Critérios de Admissão de Crianças
- idade (5 anos);
- residência (Óbidos);
- local de trabalho do(s) encarregado(s) de educação;

4.2. Organização e Gestão do Espaço: Áreas e Outros Espaços de Actividades

“Os espaços de educação pré-escolar podem ser diversos, mas o tipo de 

equipamento, os materiais existentes e a forma como estão dispostos con-

dicionam, em grande medida, o que as crianças podem fazer e aprender”. 
(OCEPE, pp 37)

Neste projecto pretendemos dar ênfase à diversidade de espaços, ao tipo de equi-
pamentos e materiais, assim como a toda a sua organização, uma vez que estes 
aspectos são expressão das intenções educativas e da dinâmica de grupo 
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É nossa intenção criar espaços centrados nos objectivos que pretendemos atingir 
com o projecto e nas competências que ambicionamos que as crianças desenvol-
vam, evitando espaços estereotipados e padronizados 

Propomos inicialmente a criação de algumas áreas de actividades embora seja 
nossa intenção que o espaço seja organizado com as crianças e vá sofrendo alte-
rações ao longo do tempo de acordo com os seus interesses e motivações  Nas 
OCEPE esta intenção é clara no momento em que há a afirmação de que “a refle-
xão permanente sobre a funcionalidade e adequação do espaço e as potencialida-
des educativas dos materiais permite a que sua organização vá sendo modificada 
de acordo com as necessidades e evolução do grupo”  É por isso fundamental que 
o educador “se interrogue sobre a função e finalidades educativas dos materiais 
de modo a planear e fundamentar as razoes dessa organização” (OCEPE, pp  38) 

Propomos então, como exemplo, as seguintes áreas:

ÁREA DE PLANEAMENTO E REFLEXÃO

É neste espaço que se realizam as conversas e as reflexões, onde se planeia o dia, 
explora o calendário, ou o mapa de tarefas  

No fim do dia faz-se aqui a avaliação das experiências educativas com as crianças 
e planeia-se o dia seguinte  Aqui encontram-se soluções para alguns problemas e 
questões levantadas pelo grupo ou pelo educador  Este é um espaço que privilegia 
o domínio da linguagem oral de cada criança, tal como a expressão em grupo 

ÁREA DA EXPRESSÃO PLÁSTICA 

Este espaço é destinado à expressão plástica, mais propriamente à pintura, cola-
gem e escultura  Nele devem estar arrumadas as tintas, pincéis, colas, materiais 
de desperdício, entre outros materiais  Deve conter um lava-louça, um quadro 
de giz, cavaletes de pintura e uma mesa de trabalho  Aqui devem existir também 
espaço para arrumação de materiais de desgaste e um espaço para materiais de 
utilização exclusiva do adulto  Será um espaço onde se organizam os trabalhos 
terminados para exposição e guardam trabalhos por terminar  
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ÁREA DO JOGO SIMBÓLICO

Será um espaço onde as crianças poderão representar vários papéis sociais, ou 
seja, este espaço privilegia o jogo dramático, em que as crianças espelham a sua 
vida social e vários aspectos da vida dos adultos e da comunidade  É um espaço 
onde a imaginação das crianças as pode levar à construção de ambientes diversos 
como a casa, o circo, o cabeleireiro, o médico ou o castelo  

Não deverá haver materiais que limitem a criatividade e imaginação das crianças, 
nomeadamente elementos de cozinha ou materiais de consultório médico 

ÁREA DA LEITURA E DA ESCRITA - BIBLIOTECA 

Esta área deve estar situada num local acolhedor e estimulante para a leitura, 
longe do movimento  Os livros devem estar ao alcance das crianças para que os 
possam organizar, escolher e manusear facilmente  Deve ser um espaço que ofe-
reça conforto e tranquilidade  

Na biblioteca devem existir muitos e diversos livros que, tal como os jogos, de-
vem ser introduzidos consoante as necessidades e interesses das crianças e da 
equipa  

Devem existir cadernos, livros de histórias, contos tradicionais, livros temáticos, 
dicionários, dicionários de imagens, livros técnico de expressão plástica e expres-
são motora, de bricolage, entre muitos outros que possam vir a enriquecer as 
experiencias e os projectos do grupo 

Também no espaço da biblioteca podem existir computadores, impressora, foto-
copiadora e digitalizador   

ÁREA DE JOGOS DE MESA 

Este espaço pode ser apenas um armário com jogos que poderão ser utilizados 
nas mesas de trabalho  Os jogos devem ser introduzidos consoante as necessi-
dades das crianças  Aqui os jogos devem ser adequados às características das 
crianças oferecendo vários níveis de dificuldade 
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ÁREA DAS CONSTRUÇÕES 

Esta área deve ser ampla para que as crianças tenham espaço para fazer as suas 
construções  Deve ser rica em materiais de montagem e construção como puzz-
les, peças em madeira, borracha e plástico  Nesta área podem estar os carrinhos, 
as pistas, animais, e outros elementos que possam enriquecer as composições, 
instalações e performances  

É um espaço de imaginação e criatividade e que poderá ser articulado com as 
mesas de trabalho onde as crianças poderão fazer montagens com materiais mais 
finos 

OUTRAS ÁREAS DE ACTIVIDADE 

Poderão emergir na sala outros espaços, ao longo do ano, de acordo com as ne-
cessidades e motivações do grupo  Espaços como a Área da Matemática ou a Área 
das Experiências poderão ser fundamentais para o projecto que pretendemos de-
senvolver e para as aprendizagens que queremos valorizar  

Para além da organização dos diferentes espaços da sala de actividades é nos-
sa intenção valorizar e dinamizar outros espaços dentro do complexo educativo 
(outras salas, ateliês, refeitório, cozinha, biblioteca, paredes do edifício,…) assim 
como no exterior, nomeadamente os espaços de recreio e de jardim do estabele-
cimento e outros locais de interesse do meio envolvente 

ATELIER CRIATIVO 

O Atelier Criativo surge com a finalidade de estimular a criatividade das crianças a 
partir da reutilização de lixos domésticos assim como de lixos de produção indus-
trial  Esta ideia é inspirado no projecto REMIDA que é um Centro de Reciclagem 
Criativa, desenvolvido em Itália  Este projecto permite perspectivar a reciclagem 
de outro modo, na medida em que possibilita que sejam as próprias crianças a 
criar a partir de materiais reutilizáveis novos objectos e novas ideias 

Esta dinâmica valoriza tudo o que nos envolve e pode ser reaproveitado de uma 
forma consciente e divertida, e também permite consciencializar para a impor-
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tância do lixo reciclado, possibilitando novas formas de ver e sentir o meio am-
biente  Esta perspectiva permite incrementar nas crianças a noção de responsa-
bilidade perante o ambiente, a sociedade e a cultura em que estão inseridas, e 
deste modo compreender o papel fundamental que possuem enquanto agentes 
dinâmicos nas transformações da realidade que os envolve 

Este projecto pretende a participação activa dos pais das crianças bem como de 
toda a comunidade envolvente, sendo a angariação de material reutilizável para 
o atelier criativo uma das primeiras etapas  Para além dos pais, existe também 
a ambição de envolver diversas Empresas a nível nacional como parceiras deste 
projecto  O intuito é o de angariar material reutilizável de produção industrial, 
para a realização de actividades com base na reciclagem e criatividade 

SALA DOS SENTIDOS 

Pretendemos criar uma sala que proporcione conforto, através do uso de estímu-
los controlados, baseada no conceito da sala Snoezelen, criando a possibilidade 
de oferecer às crianças do grupo uma grande quantidade de estímulos sensoriais, 
que podem ser usados de forma individual ou combinada dos efeitos da música, 
dos sons, da luz, da estimulação táctil e dos aromas 

Deverá ser um ambiente multisensorial, seguro e que promova o auto-controlo, a 
autonomia, a confiança, a descoberta e a exploração e que permitirá estimular os 
sentidos primários recorrendo às capacidades sensoriais de cada criança  

4.3. Organização e Gestão do Tempo: Rotina Diária

“A distribuição do tempo relaciona-se com a organização do espaço pois a 

utilização do tempo depende das experiências e oportunidades educativas 

proporcionadas pelos espaços”
(OCEPE, pp 40) 

Segundo Isabel Lopes da Silva as rotinas são fundamentais para a organização dos 
educadores e também das crianças, “a sucessão de cada dia ou sessão tem um 
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determinado ritmo existindo, deste modo, uma rotina que é educativa porque é 
intencionalmente planeada pelo educador e porque é conhecida pelas crianças 
que sabem o que podem fazer nos vários momentos e prever a sua sucessão, 
tendo a liberdade de propor modificações” (OCEPE, pp 40) 

Definir a rotina diária ou a rotina semanal não é mais do que prever e organizar 
tempos bem estruturados e ao mesmo tempo flexíveis  A definição destas rotinas 
deve ser da responsabilidade das equipas que lideram as escolas e os projectos 
e dos educadores-de-infância, no entanto devem ser conhecidas pelas crianças 
para que saibam o que podem fazer autonomamente nos vários momentos e 
prever a sua sucessão  

Nem todos os dias têm que ser iguais apenas têm que fazer sentido para as crian-
ças e para os educadores  As propostas destes intervenientes e de toda a comuni-
dade educativa poderão alterar o quotidiano habitual tendo também as crianças 
liberdade para propor modificações 

Apresentamos assim uma proposta de rotina diária suficientemente aberta e fle-
xível que poderá sofrer acertos e alterações ao longo do projecto:

08h45 Acolhimento 
  Reunião de Grupo – Organização e Planeamento
  Experiências Educativas – Livres e Orientadas 
  Projectos

12h00 Almoço 
  Continuidade das Experiências e Projectos
  Reorganização e Arrumação dos Espaços
  Reunião de Grupo – Avaliação, Reflexão e Planeamento

15h25 Componente de Apoio à Família

Semanalmente as crianças terão oportunidade de fazer actividades diversificadas 
em espaços distintos e com o acompanhamento de especialistas em inúmeras 
áreas curriculares e artísticas 
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5. Organização do Meio Institucional

“As diferentes modalidades de educação pré-escolar podem agrupar-se entre si 

ou integrar-se em estabelecimentos próximos de outros níveis de ensino. Esta 

inserção num estabelecimento ou num território educativo constitui uma moda-

lidade organizacional que permite tirar proveito de recursos humanos e mate-

riais, facilitando ainda a continuidade educativa”
(OCEPE, 1997, p 42)  

A organização do Meio Institucional remete-nos para a necessidade de haver um traba-
lho de equipa muito sério entre educadores, professores, famílias e restante comuni-
dade educativa  As OCEPE defendem a integração de outros profissionais nesta equipa, 
nomeadamente psicólogos, trabalhadores sociais, professores de educação especial e 
outros que possam contribuir para um trabalho de grande qualidade 

Será importante promover interacções com a escola de 1º Ciclo que funciona no mes-
mo complexo, organizando vários projectos e experiências educativas em parceria  As-
sim poderemos proporcionar contactos prévios que poderão ser posteriormente um 
elemento facilitador de inserção ao novo ambiente educativo  

Ainda na organização do meio institucional iremos pensar e planear a Componente 
de Apoio à Família conjuntamente com os animadores e com os responsáveis pelas 
actividades destes momentos para que não haja repetição de experiencias mas sim 
continuidade e articulação de práticas 
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6. Relação com a Família e com a Comunidade

“A colaboração dos pais, e também de outros membros da comunidade, o con-

tributo dos seus saberes e competências para o trabalho educativo a desenvol-

ver com as crianças, é um meio de alargar e enriquecer as situações de apren-

dizagem”
(OCEPE, 1997, p 45) 

É intenção da equipa envolver a família e outros parceiros logo no início do projecto 
pensando e planeando as dinâmicas e as interacções possíveis entre os contextos es-
cola, família e comunidade 

Para Dewe a escola é definida como uma micro-comunidade democrática  Referiu em 
diferentes obras que é de vital importância a educação não se restringir ao ensino do 
conhecimento como algo acabado – mas que o saber e habilidade adquiridos pelo es-
tudante possam ser integrados à sua vida como cidadão, pessoa, ser humano 

Dewe concebia o conhecimento e o seu desenvolvimento como um processo social  
integrando os conceitos de “sociedade” e indivíduo

Este conceito aparentemente simples encerra a mais séria aquisição por parte das 
crianças e jovens, do valor da cidadania, pilar inalienável, só possível com uma dinâmi-
ca, participativa e participada numa escola aberta à comunidade 

Por outro lado esta construção permite à escola colocar-se no centro dos esforços co-
munitários, estabelecendo a transição entre o pedagógico escolar e o pedagógico so-
cial, conferindo a toda a vida comunitária uma profunda intencionalidade educativa e 
cívica, favorecendo uma continuidade entre a vida comunitária e a educação, conferin-
do potencialidades no desenvolvimento de uma educação cívica que corresponde às 
necessidades das actuais sociedades democráticas 

Contudo, a Comunidade Educativa contrariamente à comunidade escolar (sua peça 
chave), embora de âmbito local não se lhe conhece com rigor, numa primeira aborda-
gem, a sua composição, território de intervenção e limites  
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Apresenta, assim, na sua formação, as oscilações mais diversas e permanece na ge-
neralidade pouco dinâmica e produtiva na maioria das instituições de ensino básico  
Pressupostos culturais presidem no essencial a este modelo  

Contudo a urgência de educar para a cidadania activa é uma exigência que obriga a 
revitalizar as Comunidades Educativas no sentido de tomarem parte na vida da escola, 
participando e envolvendo-se num projecto de cidadania que passa pelo exercício de 
conscienlizar uma mudança  em que os principais beneficiários próximos são as crian-
ças e jovens da nossa comunidade bem como  nós todos num futuro mais alargado 

O ponto de partida para a Constituição de uma Comunidade Educativa tem como prin-
cipio orientador – a intervenção partilhada - tal como definido no programa eleitoral 
do actual executivo da Câmara Municipal de Óbidos entidade promotora e dinamiza-
dora  da Escola Municipal de Óbidos  

Comunidade Escolar:
- Crianças/Alunos;
- Educadores;
- Professores; 
- Pais /Encarregados de educação;
- Gabinete de Educação do Município de Óbidos; 
- Psicólogos; 
- Assistentes Operacionais; 
- Animadores;
- Outros profissionais e especialistas 

Comunidade Educativa:
- Município de Óbidos (serviços); 
- Instituições Públicas e Privadas;
- Empresas Públicas e Privadas;
- Associações Culturais, Desportivas e Recreativas; 
- Institutos Politécnicos e Universidades do País; 
- Escolas Públicas, Privadas e IPSS;
- Instituições de Saúde; 
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- Prevenção Rodoviária; 
- “Idict” 
- Instituto Politécnico de Leiria; 
- Livraria Bichinho do Conto; 
- Associação Nacional de Animação e Educação;
- Outras pessoas singulares e colectivas da comunidade 

7. Avaliação

Neste projecto apostaremos numa avaliação alternativa e que fuja às tradicionais fi-
chas preenchidas pelo educador e que raramente se tornam mais do que um mero 
documento burocrático exigido pela escola 

O educador através da avaliação deve, na medida do possível, criar condições favo-
ráveis ao desenvolvimento e aprendizagem de todas e de cada uma das crianças não 
para seleccionar ou classificar, mas para obter informações sobre o progresso das mes-
mas ao longo do seu percurso pré-escolar, face a objectivos previamente definidos 

Com a avaliação pretendemos identificar interesses e necessidades das crianças; Anali-
sar se estão a ser desenvolvidas competências e atingidos objectivos; Adaptar a acção 
educativa sempre que necessário; Compreender o processo evolutivo de cada criança 
e as suas aprendizagens significativas; Decidir de forma coerente a intervenção edu-
cativa a desenvolver relativamente ao processo de ensino e aprendizagem; Identificar 
problemas/necessidades individuais de cada criança; Orientar o desenvolvimento cur-
ricular; Partilhar com os pais/encarregados de educação e outros agentes educativos 
dados referentes à aprendizagem das crianças; Tornar a criança um agente activo da 
sua própria avaliação 

Posteriormente, e assim que o projecto seja iniciado no terreno, deveremos fazer uma 
previsão de procedimentos de avaliação, dos processos e efeitos, da avaliação com as 
crianças, com a equipa, com a família e com a comunidade educativa 



38  >>  Escola Municipal de Óbidos

Opção pela Avaliação por Portfolio

“Um portfolio é uma colecção significativa de trabalhos das crianças, que 

exemplificam interesses, atitudes, competências e desenvolvimento, ao lon-

go de um período de tempo.” 
(Gelfer & Perkins, 1966) 

O portfolio é realizado ao longo do tempo, como organização intencional, tendo 
em consideração o modo com que as crianças aprendem e constroem conheci-
mentos  Trata-se de um conjunto de trabalhos realizados pela criança que mostra 
o seu desenvolvimento e aprendizagem e que nos dá evidências das competências 
que são desenvolvidas 

O principal objectivo do portfolio é documentar o desenvolvimento da criança aju-
dando-a a tomar consciência dos seus progressos e a conquistar a sua autonomia, 
reconhecendo as suas potencialidades e fragilidades 

A utilização do portfolio poderá motivar a criança à participação no processo de 
ensino-aprendizagem e da auto-avaliação desenvolvendo a habilidade crítica, vis-
to que a criança pode fazer escolhas e tomar decisões na construção do seu por-
tfolio  

Este modo alternativo de avaliação ajuda a criança a tomar consciência da sua 
identidade e a respeitar a diferença em relação aos outros  

O portfolio pode ser organizado com categorias das OCEPE, nomeadamente com 
as áreas de conteúdo e com os domínios da expressão e comunicação, podendo 
conter registo de ocorrências significativas, entrevistas e questionários, colecção 
de amostras de trabalho, registos de imagens e sons, relatórios narrativos, entre 
outros  
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Parte IV
Continuidade Educativa

1. Estratégias de Articulação entre o Pré-Escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico

O processo educativo exige continuidade, não devendo por isso os gestores educati-
vos, professores e educadores-de-infância descurar o momento da transição entre a 
educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico 

Para que possa haver sucesso escolar teremos que eliminar as descontinuidades exis-
tentes na programação de currículos e métodos de ensino-aprendizagem 

Na educação pré-escolar é importante que o envolvimento das crianças em experiên-
cias de aprendizagem diversificadas constitua a base do desenvolvimento de compe-
tências a serem continuadas no ensino básico  Para que isto seja possível é necessário 
que os educadores e professores dos diversos níveis educativos trabalhem juntos e 
pensem em conjunto o planeamento a longo prazo 

A colaboração dos pais e os registos de progresso que o educador de infância deve 
fazer de cada criança contribuem também para assegurar uma melhor continuidade 
educativa, ajudando assim o professor do 1º ciclo a ter um conhecimento mais profun-
do de cada uma 

Para que o processo educativo seja contínuo e coerente é necessário que haja uma 
maior interligação entre o jardim-de-infância e a escola do 1° ciclo do ensino básico  
No entanto, tudo isto se torna mais difícil, quando o sistema educativo é organizado 
segundo a idade e dividido por sectores muito distintos entre si, no que diz respeito a 
métodos de trabalho, objectivos e prioridades 

Num estudo desenvolvido por Miguel Oliveira e Isabel Lopes da Silva os educadores e 
professores envolvidos reconheceram a falta de articulação entre os dois níveis apon-
tando algumas estratégias para melhorar a transição 

Alguns aspectos que poderemos eliminar com este projecto, essencialmente com a 



40  >>  Escola Municipal de Óbidos

inclusão de um professor do 1º Ciclo do Ensino Básico, são o desconhecimento dos 
diferentes contextos por parte dos profissionais envolvidos e a comunicação entre 
educadores-de-infância e professores do Ensino Básico  No estudo supra-citado os 
educadores afirmam que os professores não conhecem o trabalho desenvolvido nos 
jardins-de-infância enquanto os professores alegam que os educadores não passam 
informação das crianças com receio de as rotular 

Apesar da educação pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico serem considerados 
dois sistemas separados, com estruturas e tradições diferentes, educadores e profes-
sores deverão, acima de tudo, ter em conta as necessidades, interesses e motivações 
da criança pois o sucesso de cada uma depende da forma como as aprendizagens 
que realizou na educação pré-escolar forem reconhecidas e continuadas na etapa 
seguinte 

2. Formação de Grupos Heterogéneos

Este projecto irá iniciar com um grupo de crianças de 5 anos de idade em situação de 
transição, no próximo ano lectivo, para o 1º ciclo do Ensino Básico 

É intenção da equipa de coordenação deste projecto mudar este aspecto, caso o pro-
jecto tenha continuidade, criando grupos heterogéneos e assim valorizar o trabalho 
cooperativo de crianças de várias idades e assim ir ao encontro das directrizes preco-
nizadas pelas OCEPE 

3. Investigação Associada 

Pretende-se implementar alguns estudos de investigação-acção de modo a aferir os 
efeitos que este projecto poderá ter na vida académica destas crianças 

Iremos associar-nos a um ou mais centros de investigação, universidades e institutos 
politécnicos, investigadores individuais e criar um projecto que nos permita encon-
trar o modelo mais eficaz para romper com as descontinuidades entre etapas educa-
tivas, com as metodologias centradas no adulto, com o insucesso e com o abandono 
escolar 
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4. Construção de um Projecto Curricular (Projecto)

Neste primeiro ano, pretende-se criar um projecto experimental, definindo essencial-
mente as metodologias, as estratégias e a avaliação para uma pedagogia que preten-
demos construtivista e centrada na criança 

5. Formação de Docentes

Iremos definir um plano de formação para os educadores e professores do projecto  
Estas formações poderão ser frequentadas, sempre que haja vaga, por todos os docen-
tes do concelho de Óbidos 

Numa primeira fase lançaremos um inquérito para perceber as necessidades de forma-
ção dos docentes embora saibamos que as prioridades se centrarão em temas relacio-
nados com a Teoria e Desenvolvimento Curricular para aprofundarmos questões meto-
dológicas como os modelos curriculares, a planificação e a avaliação por portfólio 

6. Projecto de Articulação da Incubação para os Jardins-de-Infância do Concelho

Em simultâneo a direcção do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos irá trabalhar 
nas linhas orientadoras de um projecto com a mesma filosofia a implementar nas es-
colas e jardins-de-infância do concelho de Óbidos 
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