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1. Introdução
O Projeto Educativo define a orientação educativa de uma Instituição e pretende ser
um contrato que compromete e vincula todos os membros de uma comunidade educativa.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2008, revogado pelo Decreto-Lei 137/2012, alínea
a), ponto 1, artigo 9.º, este projeto é “o documento que consagra a orientação educativa
da escola, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e gestão […], no qual
se explicitam os princípios, os valores, as metas e as estratégias segundo os quais a escola
se propõe cumprir a sua função educativa.”
Ao implementar um Projeto comum a toda a Instituição, garantindo e articulando a
sequencialidade entre ciclos (Creche, Educação Pré-escolar e 1.º Ciclo), pretende-se criar
um documento que não seja apenas mais um conjunto de intenções, mas sim um
instrumento ativo que dinamize e contribua para a formação pessoal e social dos alunos
e de toda a comunidade educativa.
A tarefa da escola é, hoje, mais complexa, mais exigente. Por conseguinte, os
desafios são maiores e as necessidades mais prementes. Da escola de hoje exige-se que
desempenhe papéis que excedam a mera transmissão e aquisição de conhecimentos. Não
se pode mais esquecer a dimensão social presente na educação.
Segundo Paulo Freire, “Formar é muito mais do que puramente treinar o educando
no desempenho de destrezas”. A escola é uma instituição que não se esgota na instrução
e que tem de ampliar o seu papel a uma função geradora de uma real educação.
Só uma escola que se conhece a si própria, que conhece os seus problemas e as suas
necessidades, pode ser capaz de encontrar as respostas e, por vezes, as soluções
adequadas.
Para que a escola não seja um espaço físico onde existe uma discrepância de
orientações e de planos individuais eventualmente diferentes, mas sim uma unidade
educativa, existe um Projeto Educativo que define e fixa os objetivos ou fins
fundamentais que a Comunidade Escolar se propõe atingir, assim como os métodos e as
atividades gerais indispensáveis à sua plena realização.
O Projeto Educativo é um instrumento integrador e verificador de todas as
atividades escolares e de diferenciação de cada escola face às demais.
A escola não pode ser entendida como um grupo de profissionais que trabalham
isoladamente no mesmo espaço, mas sim como uma equipa onde a partilha e a troca de
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saberes, vivências e conhecimentos é uma constante, permitindo assim transformar os
obstáculos em recursos e pôr um projeto em desenvolvimento.
No Sistema Educativo Português, o Projeto Educativo é valorizado como um
documento que deve exprimir a vontade coletiva e autónoma, refletindo o querer de toda
uma Comunidade Educativa.
Neste sentido, considera-se que construir um Projeto Educativo é identificar e
refletir sobre os problemas, questionar decisões, cooperar nas soluções, mobilizar-se em
torno de objetivos comuns e avaliar resultados, de forma a perspetivar um futuro que se
pretende, tendo em vista a qualidade.
O nosso Projeto Educativo procura ser tudo isto, mas adquirir, também, uma
identidade própria, próxima da nossa realidade, servindo os interesses dos nossos alunos,
edificando bases sólidas que permitam novas escolhas, novos caminhos, novas atitudes,
novos projetos comuns ou individuais.
O presente Projeto Educativo pretende ser um instrumento que possibilite a
definição e a formulação das estratégias que vão fazer da escola o espaço organizacional
onde se decidem os desafios educativos, funcionando como fator impulsionador da
autonomia.
Pretendemos que seja um fator de inovação, orientação e condutor de mudanças
transformadoras da ação educativa e um elemento estruturante do planeamento e de ação
para o próximo quadriénio.
Pretende-se,

com

este

documento,

atribuir

à

Escola

uma

autonomia

verdadeiramente responsável, baseada no rigor, na honestidade e na cooperação.
Assim, sendo que a estabilidade e o sucesso da Instituição deverão, forçosamente,
passar pela constante preocupação de aperfeiçoamento, desejamos o ativo e constante
envolvimento dos pais e encarregados de educação. Queremos, em suma, que a todos os
intervenientes do processo educativo seja possível participar no desenvolvimento de todas
as tarefas e atividades devidamente planeadas.
Finalmente, este projeto tem como objetivos, primeiro e último, apresentar-se como
um processo dinâmico, que deverá ser constantemente reavaliado e, sempre que
necessário, reformulado, aberto aos ensinamentos trazidos pela experiência e às novas
realidades que, com o decorrer do tempo, se forem deparando.
A duração deste Projeto Educativo será de três anos, que contemplará o período de
2021/2024.
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2. Caracterização do Meio Envolvente
2.1. Situação Geográfica
Caldas da Rainha é uma cidade portuguesa com 30 343 habitantes no seu perímetro
urbano, sendo a segunda maior cidade do Distrito de Leiria, pertencente à sub-região do Oeste,
região Centro, e integrando a Entidade Regional de Turismo do Centro.
É sede de um município com 255,69 km² de área e 51 729 habitantes (Censos de 2011),
subdividido em 16 freguesias, alguma delas agrupadas em União de Freguesias. O município
é limitado a nordeste pelo município de Alcobaça, a leste pelo de Rio Maior, a sul pelo do
Cadaval, a oeste pelo do Bombarral e pelo de Óbidos e a noroeste pelo Oceano Atlântico.
Situado na orla marítima da Alta Estremadura, o concelho de Caldas da Rainha tem
um microclima (sub-húmido), com ventos moderados de norte e pluviosidade fraca e uma
temperatura média anual entre os 15 e os 18 graus. Dista cerca de 50 Kms de Leiria e 80
kms de Lisboa e é neste concelho que se situa uma das mais conhecidas termas europeias,
as Termas de Caldas da Rainha.

O Concelho é constituído pelas seguintes
freguesias:













A-dos-Francos
Alvorninha
Carvalhal Benfeito
Foz do Arelho
Landal
Nadadouro
Salir de Matos
Santa Catarina
União de freguesias de Nossa
Sra. do Pópulo, Couto e S.
Gregório
União de freguesias de Santo
Onofre e Serra do Bouro
União de freguesias de Tornada,
Salir do Porto
Vidais
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2.2. Perspetiva Histórica/Cultural/Recreativa
A cidade de Caldas da Rainha foi fundada pela Rainha D. Leonor no ano de 1485.
A sua história está intimamente ligada aos seus recursos hidro-termais. Esta pequena
cidade teve como grande foco de desenvolvimento a criação do Hospital Termal que
desde sempre motivou a visita de milhares de pessoas, muitas delas aquistas que vêm
todos os anos procurar tratamento e repouso.
Para além dos monumentos e locais turísticos dispersos pelas diversas freguesias,
há que salientar os mais importantes na sede do concelho, como sejam a Igreja Nossa
Senhora do Pópulo, do último ano do século XV, e que foi quanto restou do primitivo
hospital mandado construir pela Rainha D. Leonor, a patrona da cidade e grande
impulsionadora do seu progresso; a capela de S. Sebastião, quinhentista; a capela do
Espírito Santo, que teve anexado o hospício dos padres franciscanos; o Hospital Termal
Rainha D. Leonor de fachada barroca; o Chafariz das Cinco Bicas e o Palácio Real.
Merecem ser devidamente assinalados o Museu da Cerâmica que espelha a história
de toda a dinâmica e criatividade da cerâmica caldense; o Museu Atelier António Duarte;
o Museu de Equitação e Toureio (particular); o Museu José Malhoa (pintura e escultura)
e o Museu Atelier João Fragoso (contíguo às instalações do Centro Social Paroquial de
Caldas da Rainha), o Parque D. Carlos I, a Mata Rainha D. Leonor, a Fábrica de Cerâmica
Rafael Bordalo Pinheiro, o Museu da Cerâmica, o Museu do Ciclismo, o Museu Barata
Feyo, a Casa Museu S. Rafael e o Museu Leopoldo de Almeida.
É igualmente um concelho muito rico pelo seu variado artesanato de que se
destacam as faianças artísticas, cerâmicas decorativas e objetos de olaria, bordados e
rendas, cestaria e cobre martelado.
Muito abundantes e extremamente ativas são as diversas coletividades do concelho
que tornam bem atrativas as visitas turísticas que o percorrem.

2.3. Estruturas Económicas
Em meados do século XX, poderíamos caracterizar a população do Concelho de
Caldas da Rainha predominantemente agrícola. Mas, no início da década de 60, a sua
transformação industrial foi um facto notório, arrastando a sede do concelho para uma
atividade comercial de grande intensidade. A atividade turística também teve o seu
desenvolvimento dado o enquadramento da região numa zona geográfica com grandes
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motivos de interesse para esta atividade. São de salientar locais obrigatórios de visita,
como sejam Peniche, Óbidos, Nazaré e Alcobaça.
Vamos assim encontrar uma caracterização populacional muito repartida pelas
atividades industriais, agrícolas e turísticas.
Até meados do século passado, a cidade desenvolveu-se suportada pelas termas,
chegando a ter 14 hotéis dos quais restam apenas o restaurado hotel Lisbonense “Sana
Silver Coast Hotel”, o hotel Central, o hotel Dona Leonor, o Caldas Internacional Hotel
e o hotel Cristal.
No setor primário, o concelho de Caldas da Rainha tem bons suportes para a prática
agrícola. O clima misto e os bons solos reúnem condições propícias para que a agricultura
seja parte importante da atividade económica do concelho.
Verifica-se uma área de agricultura intensiva, com base em sistemas policulturais,
onde a vinicultura e a cultura de cereais foram tradicionalmente dominantes. Contudo,
estas culturas têm vindo a ser substituídas por forma a tornarem-se mais rentáveis,
nomeadamente por horticulturas e pomares, com referência para pereiras e macieiras.
No setor secundário, a região manufatura diferentes produtos industriais, de que se
destacam as faianças. Contudo, a indústria tem vindo a diversificar-se com outro tipo de
atividades desenvolvidas a nível do concelho, nomeadamente calçado, vestuário,
cutelaria, mobiliário, bebidas, agroalimentar e artes gráficas. A produção industrial
destina-se maioritariamente à exportação, cabendo às faianças o maior volume de vendas.

2.4. Serviços
As Caldas da Rainha estão bem fornecidas a nível de serviços, assim como no que
respeita ao comércio. O elevado número de residentes das suas freguesias recorre com
frequência à cidade de Caldas da Rainha.
O que se pode encontrar nas Caldas da Rainha:
- Centro de Saúde
- Centro Hospitalar Oeste – Caldas da Rainha
- Hospital Termal
- Corporação dos Bombeiros Voluntários
- Posto da GNR
- Esquadra da PSP
- Biblioteca Municipal
- Caldas Sport Club
- Pavilhões Desportivos
- Estádio Municipal
- Râguebi

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
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-

Sociedade de Cultura e Recreio Os Pimpões
Piscinas Municipais
Museus
Rádio
Jornal
Palácio da Justiça (Tribunal)
Câmara Municipal
Praça de Touros
Sociedade Columbófila Caldense
Juntas de Freguesia
Centro Comercial/ Cinema
Centro Cultural e Congressos de Caldas da Rainha
Centro de Alto Rendimento de Badminton
Centro da Juventude
Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor

1
1
9
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

2.5. Educação:
 Educação Pré-Escolar:
 Agrupamento de Escolas D. João II
 Agrupamento de Escolas Raul Proença
 Agrupamento de Escolas Bordalo Pinheiro
 Escolas de Gestão Privada
 1.º Ciclo do Ensino Básico:
 Agrupamento de Escolas D. João II
 Agrupamento de Escolas Raul Proença
 Agrupamento de Escolas Bordalo Pinheiro
 Escolas de Gestão Privada
 2.º e 3.º Ciclo de Ensino Básico e Ensino Secundário da Rede Pública e de
Gestão Privada
 Instituições Particulares de Solidariedade Social
 Outras Escolas:
 Ensino Especial
 Ensino Profissional
 Ensino Superior
 Ensino Militar (Escola de Sargentos do Exército)
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3. Caracterização da Instituição
3.1. Instalações/Localização
Identificação:

Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha

Sede Social:

Rua Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 18

Endereço Postal:

2500 – 147 CALDAS DA RAINHA

Telefone:

262 843 665

Fax:

262 843 941

Telemóvel (Receção):

925 299 322

Telemóvel (Secretaria):

925 299 320

Email:

geral@cspcr.com

Direção

Padre Joaquim Pedro Rodrigues Costa (Presidente)
Luís Manuel Sousa Henriques (Vice-Presidente)
Fernando António Alves (Secretário)
Manuel Pinto Lopes (Tesoureiro)
Padre Alfredo Dionísio Dias Ferreira (Vogal)
Manuel Joaquim Fernandes Ferreira (Vogal)
Luís Paulo Ribeiro (Vogal)

Conselho Fiscal

Bernardo José da Conceição Rodrigues (Presidente)
Paulo do Espírito Santo Oliveira (Secretário)
Amândio José Vinhais (Vogal)
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3.2. Organização Formal
O Centro Social Paroquial é uma Instituição Particular de Solidariedade Social,
criada por iniciativa da Fábrica da Igreja Paroquial de Caldas da Rainha, que também é o
seu suporte jurídico.
É subsidiada pelo Instituto de Solidariedade e Segurança Social – Centro Distrital
de Leiria, através da celebração de acordos de cooperação e comparticipada pelos utentes,
tendo como base o rendimento per capita do agregado familiar.
Em 1 de abril de 1980, foram aprovados os novos Estatutos e publicados em Diário
da República em 25 de junho de 1980.
Tem em funcionamento as seguintes respostas sociais: Creche, Educação PréEscolar e CATL na área da infância; e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI),
Serviço de Apoio Domiciliário e Centro Dia para a área da população idosa. E, como
Oferta Educativa, o 1.º Ciclo do Ensino Básico. Todas as respostas do setor infantil
funcionam entre as 07h30m e as 19h30m, de segunda a sexta-feira.
Esta Instituição Particular de Solidariedade Social está inscrita na Direção Regional
de Segurança Social com o registo n.º 06/86 de 08 de janeiro de 1986, e no Ministério de
Educação com o n.º 515954. Rege-se pelos seus Estatutos e respetivos regulamentos
internos.
São órgãos do Centro Social Paroquial:
a) A Direção;
b) O Conselho Fiscal.

A Direção é constituída por sete membros: Presidente, Vice-Presidente, Secretário,
Tesoureiro e Vogais.
Compete à Direção gerir a Instituição e representá-la.
O Conselho Fiscal é constituído por três membros: Presidente, Secretária e Vogal.
Compete ao Conselho Fiscal vigiar o cumprimento da Lei e dos Estatutos.
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3.3. Síntese Histórica
Durante anos, a Igreja Paroquial de Caldas da Rainha realizou uma obra de âmbito
social de apoio à infância e juventude: o Patronato de S. José, cujo alvará data de 30 de
maio de 1959.
Porém, esta obra não satisfazia as necessidades existentes.
Nasce, assim, o Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha, que é uma Instituição
Particular de Solidariedade Social, fundada em 1975 por iniciativa da Paróquia das Caldas
da Rainha, nas antigas instalações do Externato Ramalho Ortigão. Tratou-se de uma
iniciativa com a ativa participação da população local e com o apoio financeiro da
Segurança Social.
A sua atividade inicial limitou-se à criação de quatro salas para Jardim Infantil,
servindo uma população infantil de cerca de cem crianças, com idades compreendidas
entre os três e os seis anos.

Posteriormente, em 1988, veio a alargar a sua atividade ao

ATL (Atividades de Tempos Livres), apoiando de início cerca de cem crianças, entre os
seis e os onze anos. Esta atividade teve enorme impacto na Instituição e no meio local,
vindo a atingir o número 160 utentes nesta resposta social.
Foi este sucesso que levou à apresentação de um projeto de construção de novas
instalações, perfeitamente adequadas às suas atividades, o qual veio a merecer o apoio
financeiro e técnico de entidades públicas e privadas, e cuja conclusão ocorreu em
setembro de 1993. A inauguração verificou-se em 30 de outubro do mesmo ano. Nesta
fase da Instituição, foi possível o alargamento das suas atividades a três novas respostas
sociais: Creche, ERPI e Serviço de Apoio Domiciliário, através da concretização de
acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Leiria,
e à semelhança daquilo que vinha decorrendo com as respostas sociais de Educação PréEscolar e CATL. No ano letivo 2011/2012, foi iniciada a lecionação do 1.º Ciclo do
Ensino Básico.
Presentemente, encontra-se concluído e em funcionamento um novo edifício
construído no abrigo do programa PARES para ampliação da resposta social ERPI e da
criação da resposta social Centro de Dia.
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3.4 Localização/Caracterização Geral da Instituição
As instalações do Centro Social Paroquial situam-se na Rua Columbano Bordalo
Pinheiro, n.º 18, em Caldas da Rainha.
É uma Instituição Particular de Solidariedade Social, de Apoio à Infância e à
Terceira Idade. O Centro Social Paroquial ocupa na sua totalidade uma superfície de cerca
de 5376m2, sendo a sua área coberta de 31214,48m2 e área de construção de 6712.81m2.

3.5. Linhas de Ação do Ideário
A Instituição orienta a sua ação à luz da Doutrina Social da Igreja, tendo em conta
designadamente os seguintes princípios:
 O respeito pela dignidade da pessoa humana e o dever de contribuir para o seu
desenvolvimento moral, espiritual, cultural e social;
 O fortalecimento do sentido comunitário, de modo a que os indivíduos, as famílias
e os demais agrupamentos da Paróquia, empenhando-se num trabalho em comum,
se tornem promotores da sua própria valorização;
 A criação de estruturas de comunicação da mensagem cristã, da partilha da bens
e da ajuda mútua estendida a todos os demais carenciados, mobilizando para o
efeito os indispensáveis recursos humanos e materiais.

3.6. Missão/ Visão/ Valores
Missão
“Contribuir para a promoção integral da Pessoa Humana num espírito de
solidariedade Cristã e Social.”
Visão
“Continuar a ser uma Instituição que respeita os valores da solidariedade social,
da dignidade e da valorização pessoal que, através de uma ação que promova a
articulação e a partilha, responda aos novos desafios da comunidade envolvente.”
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Valores


Respeito;



Dignidade;



Partilha;



Sentido comunitário;



Espírito cristão;



Solidariedade social;



Confiança;



Liberdade e responsabilidade;



Promoção da pessoa humana.

3.7. Finalidades
Prestar serviço Sócio-Educativo entre os 4 meses e os 6 anos nas respostas sociais
de Creche e Educação Pré-Escolar e dos 6 aos 10 anos na resposta social de CATL para
extensões de horário de interrupções letivas. Prestar serviço, como Oferta Educativa, do
1.º Ciclo do Ensino Básico a crianças entre os 5 e os 10 anos de idade.
Contribuir para que cada grupo encontre os seus objetivos, de acordo com as
necessidades, aspirações e situações próprias de cada elemento e do seu grupo social,
favorecendo a adesão aos fins livremente escolhidos.
Satisfazer/apoiar necessidades básicas e especificas dos idosos, apoiando-os nas
atividades instrumentais da vida quotidiana e em atividades recreativas, proporcionando
serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas nas
respostas sociais de ERPI, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.
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RESPOSTA SOCIAL
Creche

DESCRIÇÃO
Resposta social desenvolvida em equipamento de natureza sócio-educativa,
para acolher crianças até aos 3 anos de idade, durante o período diário
correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as
responsabilidades parentais.
Disposições legais e técnicas enquadradoras da resposta:
Portaria 262/2011, de 31 de agosto.

Educação Pré-escolar

Resposta social vocacionada para o desenvolvimento da criança,
proporcionando-lhe atividades educativas e atividades de apoio à família.
Destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de
ingresso no ensino básico.
Disposições legais e técnicas enquadradoras da resposta:
Lei 5/97, de 10 de fevereiro.
Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho.
Despacho Conjunto n.º 268/97, de 21 de agosto.

Centro de Atividades de
Tempos Livres (para
extensão de horários e
interrupções letivas)

Resposta social, desenvolvida em equipamento ou serviço que proporciona
atividades de lazer a crianças e jovens a partir dos 6 anos, nos períodos
disponíveis das responsabilidades escolares e de trabalho, desenvolvendo-se
através de diferentes modelos de intervenção, nomeadamente
acompanhamento, inserção, prática de atividades (atividades diferenciadas
desenvolvidas nos ATL tradicionais).
Destina-se a crianças e jovens a partir dos 6 anos de idade.
Disposições legais e técnicas enquadradoras da resposta:
Despacho normativo n.º 96/89, de 21 de outubro.

OFERTA EDUCATIVA DESCRIÇÃO
1.º Ciclo Do Ensino Básico Oferta Educativa desenvolvida em equipamento/ serviço que proporciona uma
atividade pedagógica direcionada a toda a comunidade no sentido de formar
cidadãos à luz da Doutrina Social da Igreja, projetando o respeito pela dignidade
da pessoa humana, levando à aquisição de atitudes que conduzam à criação de
trabalho e estudo organizado e desenvolvam laços de afetividade entre
crianças/professor/família/comunidade, permitindo-lhes assim viver a Escola
com Felicidade e Alegria.
Destina-se a crianças dos 5 aos 10 anos de idade.
Decreto-Lei n.º 583/80, de 21 de novembro, e outros.
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3.8. Recursos Físicos – Setor Infantil



























4 Salas de Creche;
3 Salas de Educação Pré-escolar;
2 Salas de 1.º Ciclo;
3 Salas de CATL;
1 Sala de Pessoal Docente e não Docente;
1 Gabinete da Diretora Técnica;
1 Capela;
1 Receção;
1 Secretaria;
1 Gabinete de Direção;
1 Gabinete de Atendimento;
1 Refeitório para o Setor Infantil;
1 Refeitório para o pessoal;
1 Sala de Reuniões;
1 Cozinha;
1 Despensa;
1 Ginásio equipado para crianças;
1 Lavandaria;
1 Espaço polivalente com palco;
Hall interior com equipamentos;
1 Biblioteca;
1 Anfiteatro;
Instalações sanitárias para crianças;
Instalações sanitárias para adultos;
Recreios com equipamentos e campo de futebol;
1 Gabinete do 1.º Ciclo.

3.9. Recursos Humanos do Setor Infantil e Pessoal Comum











Diretor Técnico
Diretor Pedagógico do 1.º Ciclo (Voluntário)
Educadores de Infância (um com funções de Coordenador Pedagógico)
Professores de 1.º Ciclo (um com funções de Coordenador Pedagógico)
Ajudantes de Ação Educativa
Assistentes Administrativos
Encarregado de Serviços Gerais
Cozinheiros
Motoristas
Trabalhadores Auxiliares
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3.10. Parcerias
O Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha tem mantido ao longo dos anos a
preocupação de ser um parceiro ativo nas várias estruturas do concelho. Integra o Grupo
de Animação Infantil e o Grupo Concelhio de Apoio à População Idosa e é membro da
Rede Social.
Tem ainda fomentado o desenvolvimento de estágios académicos e profissionais,
celebrando protocolos de cooperação com diversas entidades, tais como: o Instituto de
Emprego e Formação Profissional, o Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro,
o Agrupamento de Escolas Raul Proença, a Escola Superior de Educação de Leiria, o
Instituto Politécnico de Leiria, a Escola Superior João de Deus, a Escola Técnica e
Empresarial do Oeste, o Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor, o Gabinae, a
Cruz Vermelha Portuguesa, a Direção Geral de Reinserção Social, o Instituto Superior de
Ciências Sociais e Politicas, entre outras. Desenvolve ainda projetos de articulação com
as diferentes instituições do meio, tais como Instituições congéneres, Museus, a Câmara
Municipal, Juntas de Freguesia, o Centro Hospitalar, o Centro de Saúde, Associações
Recreativas e Culturais, entre outras.

4. Estrutura Funcional
4.1. Organigrama Geral
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4.2. Regulamentos Internos
Para as respostas sociais de Creche, Educação Pré-escolar, Oferta Educativa de 1.º
Ciclo, Centro de Atividades de Tempos Livres, Centro de Dia, Serviço de Apoio
Domiciliário e ERPI são distribuídos aos Encarregados de Educação e/ou familiares
responsáveis os respetivos regulamentos internos no ato de admissão.

5. Fundamentação Teórica
Tema Geral: Ser e crescer num mundo de valores
O tema do projeto educativo centra a sua ação na aquisição de valores essenciais
ao ser humano que promovam e habilitem para a participação ativa como cidadãos ativos
e conscientes, demonstrando responsabilidade, respeito, tolerância, solidariedade e
empenho na sustentabilidade de um mundo melhor.
Cada pessoa é um ser multifacetado e único, um sujeito de características, talentos
e personalidade próprias, que devem ser potenciadas e estimuladas em todas as suas
dimensões, mobilizando todo o saber para a construção da identidade de cada um,
contemplando os domínios do saber ser, saber fazer e saber estar e viver com os outros.
Pretende-se, assim, que o indivíduo desenvolva uma atitude inclusiva e aberta às
diferenças, sejam elas pessoais, culturais, económicas ou sociais, construindo um
conhecimento que estimule e autorregule as aprendizagens e vivências, como forma de
desenvolver a capacidade de ser autónomo e empreendedor, que crie o gosto pelos
diferentes saberes e que valorize a capacidade de cada um nas dinâmicas sociais, do
pensamento e das realidades do mundo.
Dá-se, também, ensejo ao desenvolvimento da consciência de cada indivíduo para
que tenha um papel a desempenhar e um contributo único para dar ao mundo, à sociedade
em que vive e àqueles que o rodeiam, tornando-se responsável na construção de um futuro
melhor para todos e que desenvolva um sentido crítico face à realidade e à premência de
uma sociedade mais justa e sustentável para si próprio e para as gerações futuras.
Considera-se de grande importância que as pessoas tenham a convicção de que as
oportunidades no futuro são descobertas, criadas e, acima de tudo, aproveitadas, pelo que
temos como principal desafio e missão ter um olhar atento sobre o futuro, procurando
estar na vanguarda da inovação, da criatividade e da compreensão e apropriação da
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mudança, quer nas ferramentas e modelos adotados, quer nos horizontes que abrimos para
os nossos utentes, assumindo o nosso papel de verdadeiros agentes na construção de um
mundo melhor.

Objetivos do tema:
- Educar na construção da identidade de cada indivíduo;
- Promover a inclusão como projeto permanente;
- Desenvolver o sentido da autonomia e do trabalho colaborativo;
- Promover o gosto pelo saber e pela descoberta;
- Formar cidadãos responsáveis, comprometidos e com sentido crítico;
- Contribuir para a construção de um futuro melhor e mais sustentável.

5.1. A Identidade do Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha
O Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha foi fundado com base nos grandes
valores humanistas. A educação não se restringe ao ensino, mas engloba uma educação
para os valores em que o respeito pelo outro, pela diferença e a tolerância e solidariedade
são essenciais. Esta instituição contribui para a promoção da pessoa humana, orientada
pela doutrina social da igreja. Com base na missão, na visão e nos valores, promove a
educação para a cidadania, os quais são enfatizados nas linhas de ação do ideário desta
instituição. Ser cidadão responsável e consciente dos seus direitos e deveres, valorizando
a dimensão ética, é fundamental para uma vida harmoniosa em sociedade.
Defende a solidariedade. Num mundo tão conturbado em que cada vez mais
sobressaem as desigualdades e o consumismo desenfreado, o Centro Social Paroquial de
Caldas da Rainha preconiza ações solidárias em que se envolve toda a comunidade
educativa.
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A habilidade social constrói-se necessariamente por um caminho de convivência e
de solidariedade, de conhecimento do mundo e de inter-relação com pessoas e processos
diferentes, com histórias diversas. Acima de tudo, a habilidade social constrói-se pelo
respeito e equilíbrio, fundamentais para o convívio humano. Constrói-se pelo trabalho em
equipa, pela colaboração, pela cumplicidade e pelo afeto. (CHALITA, 2004, p. 229)
Defende a autonomia e independência. Aliados a um espírito de grupo e de família,
onde a afetividade impera, distinguem-se os valores de expressão individual, de liberdade
de pensamento e autonomia no processo de ensino-aprendizagem como pedras basilares
para um desenvolvimento harmonioso e responsável.
Valoriza a responsabilidade, disciplina e participação. A expressão da
individualidade de cada utente é enquadrada pelo respeito das regras de funcionamento
coletivo, no sentido da responsabilização e interiorização dos valores.
Defende a continuidade e complementaridade na formação dos utentes. A
Instituição preconiza a complementaridade dos agentes educativos – família, comunidade
educativa, meio social – na partilha e defesa dos princípios e valores que regem a
educação, alicerces da realização pessoal, afetiva, académica e profissional.

6. Objetivos Gerais
Os objetivos gerais que vão ser apresentados devem promover uma cultura organizacional
da escola, fomentando uma relação estreita entre todos os intervenientes no processo
educativo, tendo como base os valores da Instituição. Este será o mote para o
desenvolvimento de atividades e estratégias que serão integrados nos Projetos
Curriculares de Grupo e de Turma. Assim, consideram-se os seguintes objetivos
essenciais para a sua implementação:
 Colaborar com a Família e a sociedade civil na promoção da pessoa humana, sem
qualquer exclusão e numa atitude de profundo respeito pela sua personalidade,
num clima de paz, liberdade e responsabilidade, tendo por referência a pessoa de
Jesus Cristo;
 Favorecer as relações assíduas com os Pais e Encarregados de Educação,
chamando-os continuamente à participação na vida e nas atividades da escola;
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 Definir uma metodologia que funcione como ponto de referência para cada sala
da Instituição;
 Estabelecer valores defendidos pela Instituição, facilitando o processo de
desenvolvimento da criança através de uma ação que respeite a sua autonomia;
 Descobrir o “outro” como pessoa;
 Continuar a aposta num modelo de escola inclusiva;
 Ultrapassar o espírito competitivo e viver em solidariedade e compromisso
responsável, no respeito pelos direitos humanos e dentro do pluralismo de opções
legítimas;
 Contribuir para a construção de uma sociedade segundo os valores cristãos;
 Proporcionar às crianças ambientes de aprendizagem que lhes proporcionem
diferentes vivências para explorar as suas potencialidades e capacidades, e, assim,
conhecer o mundo que a rodeia;
 Promover o trabalho em equipa, desenvolvendo o espírito de grupo, o sentido da
ordem e disciplina;
 Fomentar a consciência nacional aberta à realidade concreta numa perspetiva de
humanismo universalista, de solidariedade e de cooperação internacional;
 Proporcionar a aquisição de atitudes autónomas, visando a formação de cidadãos
civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida comunitária;
 Desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuam para a formação de
cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática;
 Promover o desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho autónomo e em
grupo;
 Promover a intergeracionalidade;
 Promover a caridade fraterna entre os membros da comunidade educativa,
incutindo-lhes um espírito de gratuitidade e renúncia pessoal que desenvolva a
solidariedade com os irmãos mais carenciados, interiores ou exteriores à
comunidade educativa.
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6.1. Objetivos Específicos
6.1.1. Creche


Proporcionar o atendimento individualizado da criança num clima de segurança
afetiva e física que contribua para o seu desenvolvimento global.

 Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e
responsabilidade em todo o processo evolutivo de cada criança.
 Colaborar no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência,
encaminhando adequadamente as situações detetadas.
In Diário da República – 27/10/1989

6.1.2. Educação Pré-Escolar
 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em
experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a cidadania;
 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela
pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como membro
da sociedade;
 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso
da aprendizagem;
 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas
características

individuais,

incutindo

comportamentos

que

favoreçam

aprendizagens significativas e diferenciadas;
 Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como
meios de relação, informação, de sensibilização estética e de compreensão do
mundo;
 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico;
 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente no
âmbito da saúde individual e coletiva;
 Proceder à despistagem de inadaptação, deficiência ou precocidade e promover a
melhor orientação, encaminhamento da criança;
 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações
de efetiva colaboração com a comunidade.
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In art.º 10.º da lei quadro

6.1.3. Primeiro Ciclo do Ensino Básico
 Formar cidadãos cristãos, responsáveis, honestos e que respeitem o próximo,
vendo nele a outra pessoa com os mesmos direitos que os seus;
 Desenvolver capacidades que levem as crianças a serem capazes de aprender;
 Desenvolver atitudes que conduzam à criação de métodos de trabalho e estudo
organizado;
 Desenvolver laços de afetividade entre as crianças/Professor(a) que lhes permitam
viver a escola com felicidade e alegria;
 Acompanhar e avaliar de forma contínua o progresso que cada um vai realizando
no processo do seu desenvolvimento pessoal e comunitário;
 Possibilitar a todos os alunos, sem exceção, a promoção física, cultural, artística e
espiritual, proporcionando-lhes um desenvolvimento curricular de qualidade;
 Procurar a interdisciplinaridade real e a transdisciplinaridade, proporcionando aos
alunos uma articulação e integração das leituras num todo coerente iluminado pela
fé cristã;
 Reconhecer e aceitar as próprias possibilidades e limitações;
 Favorecer a abertura aos valores que melhor correspondam às exigências da
realização da própria pessoa e da inserção na sociedade atual, nomeadamente: o
espírito de iniciativa e criatividade e a capacidade de adaptação e mudança;
 Assegurar o equilíbrio entre o saber e o saber fazer, a teoria e a prática, a cultura
escolar e a cultura do quotidiano;
 Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar atividades manuais e
promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as diversas formas de
expressão estética, detetando e estimulando aptidões nesses domínios;
 Assegurar às crianças com necessidades educativas específicas, condições
adequadas ao seu desenvolvimento e pleno aproveitamento das suas capacidades;
 Criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo a todos os alunos;
 Fomentar a educação da fé como parte integrante da formação da pessoa, a partir
da vida concreta do aluno, de forma progressiva e actualizada;
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 Promover processos que levem à participação de alunos, docentes, funcionários,
encarregados de educação e comunidade envolvente na ação educativa;
 Promover a avaliação contínua do processo educativo;
 Difundir relações multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares.

6.1.4. CATL (Centro de Atividades de Tempos Livres)
 Proporcionar às crianças experiências que concorram para o seu crescimento
como pessoa, satisfazendo as suas necessidades de ordem física, intelectual,
afetiva, social e espiritual;
 Criar um ambiente propício ao desenvolvimento da personalidade de cada criança,
por forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito
e aceitação de cada um;
 Favorecer a inter-relação família/escola/comunidade/estabelecimento, em ordem
a uma valorização, aproveitamento e recuperação de todos os recursos do meio.
In Diário da República – 1.ª Série n.º 243 – 21/10/1989
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7. Estratégias
Para a concretização dos objetivos gerais definimos as seguintes estratégias:
 Criar dinâmicas de constante melhoria e inovação em toda a estrutura
organizacional da Instituição, inscritas nos projetos pedagógicos anuais,
envolvendo toda a comunidade educativa neste processo;
 Promover a partilha de conhecimentos, valorizando a autonomia, procurando
atitudes e atividades que a desenvolvam, promovendo a participação ativa em todo
o processo educativo;
 Permitir que a Instituição continue a assumir-se com identidade própria, relevante
para a comunidade na qual está inserida e que as pessoas da comunidade
reconheçam a sua importância;
 Articular os Projetos Pedagógicos e Curriculares de Grupo e de Turma com todas
as atividades curriculares e extracurriculares da Escola, assim como a missão e
visão da Instituição;
 Impulsionar uma cultura de Escola direcionada para a excelência e para os bons
resultados em termos de desempenho das crianças;
 Manter e reforçar um bom relacionamento pedagógico, de modo a evitar
problemas disciplinares graves;
 Revitalizar os espaços físicos da Instituição (interior e exterior), tendo como mote
o respeito pelo ambiente e a melhoria efetiva desses diferentes espaços;
 Otimizar os serviços e outras estruturas no sentido de um melhor serviço à
comunidade escolar;
 Promover a formação de pessoal docente e não docente tendo em vista a melhoria
das suas competências profissionais decorrentes do Projeto Educativo, bem como
a sua satisfação pessoal;
 Preservar o bom ambiente de trabalho conseguido pelo relacionamento dos órgãos
de direção do CSPCR com os restantes elementos da comunidade escolar e destes
entre si, promovendo vários encontros formais e informais;
 Incentivar a participação de todos os elementos da comunidade escolar na vida da
Instituição, promovendo o trabalho coletivo;
 Motivar os elementos da comunidade para uma participação ativa e cooperante no
processo educativo;
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 Proporcionar um ensino personalizado, respondendo às exigências de cada aluno
no desenvolvimento das suas competências;
 Facultar pedagogias ativas que desenvolvam a responsabilidade, a cooperação, a
autonomia e a investigação;
 Proporcionar pedagogias diferenciadas para atingir o sucesso escolar, tendo em
conta as diferenças individuais, sociais e culturais, respeitando os ritmos de
aprendizagem;
 Projetar para o exterior a imagem do CSPCR, através da participação em
iniciativas, projetos e eventos que divulguem não só a Instituição, mas as boas
práticas pedagógicas que nela são desenvolvidas.

7.1. Atividades / Datas Festivas
 Preparação de atividades que permitam vivenciar as épocas festivas de acordo
com o tema do projeto;
 Trabalho em parceria com todas as valências da Instituição:
 Atividades coletivas;
 Exposição de trabalhos;
 Festa de encontro e animação;

 Outras de acordo com o Plano Anual de Atividades referente a cada ano
letivo.
Nota:Tendo em conta a situação pandémica estas atividades não são realizadas em
conjunto.

7.2. Participação das Famílias no Processo Educativo
Realização de um trabalho em conjunto com os pais, tendo em vista o seu
envolvimento

no

processo

educativo

dos

seus

educandos,

levando-os

à

consciencialização de que a sua participação é fundamental.
Nota: Tendo em conta a situação pandémica algumas atividades realizadas com a família
estão a ser efetuadas recorrendo à forma digital.
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7.3. Reflexão / Avaliação dos Períodos Letivos
Reuniões:
 Equipa pedagógica; Direção Técnica
 Pessoal Docente e Não Docente e Direção Técnica
 Pessoal Docente e Não Docente; Direção Técnica; Direção

 Pessoal Docente; Diretor Pedagógico
8. Avaliação
O Projeto Educativo do Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha é um
documento de planificação a longo prazo que é operacionalizado por outros documentos:
Plano Anual de Atividades, Planos de Turma e Regulamento Interno. A avaliação do
Projeto Educativo far-se-á, permanentemente, através de instrumentos que garantam a
qualidade da proposta educativa e a melhoria da Instituição.
Dos resultados desta avaliação, os Diretores Técnico e Pedagógico apresentarão
anualmente à Direção um balanço para análise.
A Direção do Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha assume a
responsabilidade de garantir o cumprimento deste projeto e avaliar a atividade da
Instituição em função do mesmo.
Quadrienalmente, a Direção reúne um grupo de trabalho e reflexão, que elabora a
revisão e atualização do Projeto Educativo do Centro Social Paroquial de Caldas da
Rainha.

Aprovado pela Direção do CSPCR
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ANEXOS

Subtemas do Projeto Educativo
2021/2022
Creche – “Cresce Connosco”
Creche 1 e 2– “Crescemos Juntos”
Creche 3 e 4 – “Crescer em Amizade”
Educação Pré-Escolar – “Aprender a descobrir e partilhar”
Educação Pré-Escolar 1 – “Aprender a Aprender”
Educação Pré-Escolar 2 – “Brinco e descubro”
Educação Pré-Escolar 3 – “A Brincar vamos à descoberta”
1.º Ciclo – “Educar, humanizar e evangelizar”
CATL – Atividades a desenvolver em articulação com o tema do 1.º Ciclo.

Subtemas do Projeto Educativo
2022/2023

Creche –
Creche 1 –
Creche 2 –
Creche 3 e 4 –
Pré-Escolar –
Pré-escolar 1 Pré-escolar 2 Pré-escolar 3 –
1º Ciclo –
CATL – Atividades a desenvolver em articulação com o tema do 1º Ciclo.

Subtemas do Projeto Educativo
2023/2024
Creche –
Creche 1 e 2 –
Creche 3 e 4 –
Pré-Escolar –
Pré-escolar 1 Pré-escolar 2 Pré-escolar 3 –
CATL –

