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 “Ensinarás a voar…, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar…, mas não 
sonharão os teus sonhos. Ensinarás a viver…, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a 
cantar…, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar…, mas não pensarão 
como tu. Porém saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem… 
estará a semente do caminho ensinado e aprendido.” 

Madre Teresa de Calcutá 

1- Projeto Educativo  

Nota introdutória 
Documento de caráter pedagógico que, elaborado com a participação da comunidade 
educativa, estabelece a identidade própria de cada escola através da adequação do 
quadro legal em vigor à sua situação concreta, apresenta o modelo geral de 
organização e os objetivos pretendidos pela Instituição e, enquanto instrumento de 
gestão, é ponto de referência orientador na coerência e unidade da ação educativa.  

Costa, J. A. (1991, p.10), Gestão Escolar, Lisboa, Texto Editora 

 

O Projeto Educativo é um documento fundamental que orienta a ação educativa do 
Centro Social Paroquial de Colares (CSPC). Pretende refletir a visão dos membros da 
comunidade educativa e foi o resultado de um processo de reflexão longa e 
continuada. 

Mais do que um imperativo legal (decreto-lei 115-A/98, de 4 de maio) é um conjunto 
de princípios orientadores que adequa as características e recursos do CSPC às 
solicitações da comunidade em que se insere. 

Este Projeto Educativo foi construído pela Equipa Pedagógica na expectativa de 
assumir a autonomia e flexibilidade que nos é reconhecida como Escola através dos 
diplomas legais vigentes. É uma proposta organizacional que nos proporciona um 
espaço próprio de criatividade, de liberdade de ação e de interação coletiva e 
autónoma. Esta identidade enquadra um conjunto de valores e princípios orientadores 
da doutrina social da Igreja e democráticos, implementados no dia-a-dia do nosso 
Projeto, nunca esquecendo a nossa Missão, Visão, Valores, objetivos e ideais. 

Em consonância com o P.E., e derivados deste, estão os outros documentos: Projetos 
Curriculares de sala/turma tendo em conta os currículos nacionais, o Plano Anual de 
Atividades que organiza e planeia ações e recursos envolvidos durante o ano, e os 
Regulamentos Internos que estabelecem as normas segundo as quais 
alunos/encarregados de educação e Escola se regem, sendo por isso um instrumento 
socializador que facilita o trabalhar cada dia Melhor e com Mais Qualidade. 
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2 - Missão, Visão e Valores  

 

Missão 

Aprender, Crescer e Viver com Amor, Fé e Deus. 

 

Visão  

Instituição sólida, de raízes no passado, credível no presente  

e uma referência para o futuro. 

 

Valores  

Transmitir Amor e Fé 
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3 - Caracterização da Instituição 

O Centro Social Paroquial de Colares, criado em 1960 por iniciativa da Paróquia de 
Colares, rege-se pelos princípios orientadores da doutrina social da igreja católica. Em 
1960 promove o início da sua ação social dando apoio a crianças e jovens. 
Iniciou a sua ação educativa com a criação do jardim de infância, escola “Santos 
Inocentes”, no ano de 1961/62, pelo então pároco, Manuel Frazão Baptista. Estas 
instalações situavam-se no rés-do-chão da residência paroquial, com sede em Colares. 
No ano de 1966 alargou a sua ação com a criação do Ensino Primário Oficial, criando o 
Externato Paroquial de Colares. 
 
O Externato iniciou o seu funcionamento no ano de 1966 em instalações provisórias da 
Igreja Paroquial de Colares e no ano de 1967 foi-lhe concedido o alvará nº 1817, sendo 
seu diretor o Padre Manuel Frazão Baptista, pároco da Paróquia de Colares, com uma 
população escolar de 24 alunos na infantil e 34 alunos no 1º ciclo. Em 1984, com 
lotação para 56 alunos, passa a lecionar somente o Ensino Primário. Foi propriedade 
da Fábrica da Igreja de Colares até ao ano de 2006.  
Nesse mesmo ano foi integrado, como resposta educativa, no Centro Social Paroquial 
de Colares, já possuidor das respostas sociais de Creche, Pré-escolar, CATL-EHIL e SAD. 

O Externato funciona em edifício próprio, na rua José Inácio da Costa, desde 16 de 
abril de 1994. Atualmente tem alvará de funcionamento para 100 (cem) alunos. 

 A sua Direção é colegial sendo formada pelo Diretor (Presidente da Direção do 
Centro), uma Diretora Pedagógica (professora primária) e uma vogal, que é 
Coordenadora Pedagógica do Pré-escolar e Creche do Centro Social em Colares 
(educadora de infância) correspondendo ao alvará nº 1817 da DGeSTE/ DGAE. 

O Centro Social Paroquial de Colares viu aprovados os seus Estatutos como Instituição 
Particular de Solidariedade Social, IPSS, a 23 de julho de 1983, por decreto do 
Patriarcado de Lisboa. O Centro obtém o seu registo definitivo a 04/04/1986, sob o nº. 
39/86, no livro 03 das Fundações de Solidariedade da Direção Geral de Segurança 
Social.  

Em novembro de 1984, surge uma extensão em Almoçageme, devido ao elevado 
número de crianças existentes nesta zona, com as respostas sociais de Creche e 
educação Pré-escolar. 
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O Serviço de Apoio Domiciliário, SAD, foi criado em 1999 para dar resposta à pessoa 
dependente devido a problemas de saúde, idade, condições crónicas ou alto grau de 
dependência ou deficiência, que necessita de cuidados especiais para poder continuar 
no seu domicílio. Este serviço funciona na sede em Colares e abrange toda a Paróquia. 
 
Atualmente, o Centro Social Paroquial de Colares engloba dois Equipamentos com 
alvarás da DGeSTE/DGAE distintos: um edifício em Colares, com o alvará nº 1817 com 
o Externato Paroquial (ensino particular) e a resposta social de Educação Pré-escolar, e 
as respostas sociais de Creche e CATL- EHIL, e outro edifício em Almoçageme com o 
alvará nº 190/EPC/Lisboa e Vale do Tejo/2019, com as respostas sociais de Creche e 
Pré-escolar. 

Todas as respostas sociais de Creche, Pré-escolar, CATL- EHIL e SAD têm Acordos de 
Cooperação com o ISS de Lisboa e Vale do Tejo. 

Ambos os edifícios em funcionamento têm alvarás de Licença de Utilização da Câmara 
Municipal de Sintra, com sistemas de alarme para fogo e Medidas de Auto Proteção 
aprovadas e vistoriadas pela ANPC, havendo simulacros obrigatórios para fogo e 
sismos. Todos os espaços têm vistorias e pareceres favoráveis da Delegada de Saúde, 
da ANPC, da Câmara Municipal de Sintra e Instituto da Segurança Social. Tem a 
funcionar na Cozinha/Refeitório/Copas o sistema de rastreio alimentar HACCP. Desde 
2010/11 funciona na dinâmica de Sistema de Gestão de Qualidade ISO 9001/2008 
baseado nos requisitos e normas dos manuais orientadores do ISS para as respostas 
sociais existentes, numa visão de melhoria contínua dos serviços, refletida na 
satisfação do cliente, funcionários, fornecedores e comunidade. 

 O Centro tem os seus últimos Estatutos aprovados a 02/06/2015 pela Direção, e pelo 
Patriarcado de Lisboa a 26/08/2015, tendo uma Direção voluntária constituída por: 
Presidente, Vice-Presidente, Secretária, Tesoureiro e Vogal. Este órgão é responsável 
pela gestão da Instituição e por garantir os fins e objetivos referidos nos Estatutos e 
em todos os documentos vigentes no Centro Social Paroquial de Colares. Tem 
Conselho Fiscal constituído por 3 membros voluntários (Presidente, Secretário e 
Vogal). 

Como Escola, o Centro Social Paroquial de Colares tem como missão cultivar nos seus 
alunos, funcionários e paroquianos a responsabilidade social, motivado-os para os 
valores da partilha e solidariedade que emanam da Doutrina da Pastoral Social e 
Caritativa da Igreja. Para concretização desses valores promove as respostas sociais de 
apoio à infância, idosos, dependentes e carenciados. 

“Não mudaremos o Mundo sem mudar a Educação”  

      Jorge Bergoglio / Papa Francisco (2015) 
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Este projeto abrange 4 Valências educativas, sendo 3 Respostas Sociais e uma Valência 
de Ensino Primário particular, funcionando em dois Equipamentos diferentes: Colares 
e Almoçageme. 

 Creche 
 Pré-escolar 
 CATL-EHIL 

 1º Ciclo 

  Salas Nº de Crianças Idade 
Almoçageme: Creche e Pré-escolar 

Sala Azul  16 18/36 meses 
Sala Amarela 20 3/4 anos 
Sala Verde 20 4/5 anos 

Colares: Creche e Pré-escolar  
Sala Laranja 16 18/36 meses 
Sala Amarela 20 3 anos 
Sala Vermelha 20 4 anos 
Sala Azul 20 5 anos 

Colares: Externato Paroquial/ 1º Ciclo 
Sala Santo António 25 1º ano 
Sala São José 25 2º ano 
Sala São João Bosco 25 3º ano 
Sala N. Sra. Assunção 25 4º ano 

Colares: CATL – EHIL  
CATL - EHIL 70 6 aos 12 anos 
 

SAD 
SAD 40 utentes  

 

Gabinete de Ação 
Social 

- FAC – serviço voluntário 
de acompanhamento 
social e apoio às famílias 
- Cantinas Sociais  

 

Colares:  Outros Serviços 
Gabinete de Intervenção Psicopedagógico  
Departamento de Apoio à Docência e Investigação 
Serviços Administrativos 
Cozinha/Refeitório (HACCP e Nutricionista) 
Serviço de Transportes 
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4 - Caracterização do Meio Envolvente  

Colares é uma freguesia do concelho de Sintra com 33,07Km2 de área. Foi sede de um 
antigo município entre 1255 e 1855, tendo sido elevada a vila em 24 de julho de 1997. 

A Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Assunção, a 15 de agosto, realiza-se todos os 
anos em Colares com Missa, Procissão Solene e Festas. 

O meio físico em que a escola está inserida é rural ou semi- rural, mas dada a sua 
privilegiada situação geográfica apresenta já algumas características urbanas. A sua 
proximidade com o oceano Atlântico permitiu nos últimos anos desenvolver 
actividades ligadas ao turismo e desportos de praia. 

As atividades predominantes no meio são: agricultura, comércio local diverso, turismo, 
hotelaria, restauração, alguma construção civil, atividades domésticas e de serviços. A 
vinicultura do famoso vinho Ramisco, encontra- se atualmente em expansão. 

Os meios de transporte que se encontram ao serviço da população são a rede de 
autocarros e o elétrico. Este último como meio de transporte público e turístico. Como 
meios de comunicação temos os Correios, a Internet, o boletim de informação da 
Junta de Freguesia e o Jornal “ Construir”da Paróquia de Colares. 

Os órgãos Autárquicos são a Junta de Freguesia de Colares e a Câmara Municipal de 
Sintra. 

Os recursos educativos existentes são o Centro Social Paroquial de Colares, a Creche e 
Pré-escolar da Santa Casa da Misericórdia, os Jardins Infantis e as escolas do 1º, 2º e 3º 
Ciclos do Ensino Público. Existe também a EPAV-Escola Profissional Alda Brandão de 
Vasconcelos -  como Escola de ensino Profissional ligado à hotelaria. 

Como recursos culturais existem Bandas de Música (Colares, Mucifal e Almoçageme) e 
grupos de teatro (Almoçageme e Mucifal). 

Na freguesia existem ainda infra-estruturas desportivas como a União Mucifalense, o 
Sport União Colarense, o Pavilhão Polidesportivo dos Bombeiros Voluntários de 
Almoçageme, e as piscinas dos Bombeiros Voluntários de Colares. 

Os monumentos existentes em Colares são: Igreja Paroquial de Colares, Pelourinho de 
Colares, Ruínas do Castelo de Colares, Ruínas Romanas, Convento do Carmo, Convento 
dos Capuchos. Toda a zona da freguesia de Colares é rica em património histórico com 
ruínas, vestígios e escavações diversas que remontam a tempos pré-históricos, 
romanos, mouros e do início da nacionalidade até hoje. Em diversas localidades 
existem Igrejas de interesse histórico e arquitetónico. 

Toda a freguesia de Colares está inserida no Parque Natural de Sintra – Cascais. 
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Os Centros de Saúde existentes são: Centro de Saúde de Colares, Posto Médico dos 
Bombeiros Voluntários de Colares e dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme. 
 
A população predominante nesta localidade é na sua maioria local, de origem 
portuguesa, só variando nos meses de verão. No entanto, nos últimos anos, a 
imigração tem alterado esta característica, havendo uma multiculturalidade que 
enriquece a região. Esta imigração, essencialmente da Europa do Norte e Leste, tem 
promovido a demografia local e a fixação de jovens famílias na zona. Apesar de pouco 
significativo também tem havido imigração de países da Ásia e América Latina. 
De um modo geral, a população pertence a um estrato sócio-económico médio/ baixo 
ou baixo. 
 
Almoçageme pertence à freguesia de Colares, sendo uma típica aldeia saloia, rica em 
recursos naturais que possibilitam o desenvolvimento da agricultura, de alguma 
pastorícia, assim como da pesca local utilizando os recursos marítimos. Atualmente 
apresenta uma diversidade de profissões e serviços, mas mantendo as suas 
características de carisma rural e piscatório. Todas as quintas-feiras realiza-se, no largo 
da igreja, um característico mercado local originário numa feira franca. Aos domingos 
o mercado de produtos locais, na zona de S. André, é uma iniciativa dinamizadora da 
agricultura e turismo local. A sua população também tem aumentado, rejuvenescido e 
variado, a nível de diversidade de nacionalidades, como a restante freguesia. 

A padroeira de Almoçageme é Nossa Senhora da Graça, cujas Festas se realizam todos 
os anos, no início de outubro, desde a segunda metade do séc. XVIII. 

“Todas as crianças ao entrar na Escola são portadoras de saberes, culturas e valores 
diferentes, adquiridos em contexto familiar e na comunidade, que só enriquecem o 
espaço pedagógico. Há que valorizar e reconhecer essas competências” tal como 
defendem Mesquita, Formosinho e Machado (2015) in Formação, trabalho e 
aprendizagem, Lisboa, Edições Silabo, Lda. 
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5 - Caracterização Física da Instituição 

 

Em Almoçageme: 

 3 Salas de Atividades 
 2 WC de Crianças 
 1 WC de Adultos 
 1 Espaço Exterior 
 1 Gabinete de Coordenação 
 1 Cozinha 
 1 Refeitório 
 1 Espaço de Arrumos 
 1 Espaço de isolamento  
 1 Dispensa 

 

Em Colares: 

Creche e Pré-escolar 

 4 Salas de atividades 
 3 WC de crianças 
 1 WC de adultos 
 3 Espaços Exteriores 
 1 Gabinete de Coordenação 
 1 Copa 
 1 Refeitório Creche  
 1 Refeitório Pré-escolar/ 1º Ciclo (comum) 
 1 Sala de Arrumos 

1º Ciclo 

 4 Salas de Aula 
 4 WC de Crianças 
 1 WC Adultos 
 1 WC para pessoas com mobilidade reduzida  
 1 Espaço Exterior 
 1 Gabinete de Direção Pedagógica/ Intervenção Psicopedagógica 
 2 Salas de Arrumos 
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Espaços Comuns 

 1 Sala de Reuniões 
 1 Secretaria 
 1 Ginásio 
 1 Gabinete de Ação Social 
 1 Departamento de apoio à Docência e Investigação 
 1 Cozinha 
 1 Refeitório 
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6 - Caracterização dos Recursos Humanos 

Direção: 

 5 Membros voluntários  

Conselho Fiscal: 

 3 Membros voluntários  

Pessoal Docente: 

 2 Diretoras Pedagógicas (acumulam funções de educadora/professora no 
Externato e Creche ou Pré-escolar do Equipamento de Almoçageme) 

 1 Coordenadora Pedagógica Colares (acumula funções de educadora na Creche 
ou Pré-escolar de Colares) 

 8 Educadoras 
 4 Professoras 
 1 Professor de Inglês 
 2 Professores de Música 
 1 Professor de Educação Física (1º Ciclo e Pré-escolar) 
 1 Professor de Natação (1º Ciclo) 
 1 Professora de Movimento (Pré-escolar Almoçageme) 
 2 Professores de Natação (natação Pré-escolar) 
 1 Professor de Dança (extra curricular) 
 1 Professor de Judo (extra curricular) 
 1 Professor de Yoga (extra curricular) 

 

Pessoal Não Docente 

 12 Assistentes Operacionais 
 2 Auxiliares de Serviço de Limpeza 
 1 Técnica de Ação Social 
 1 Psicóloga 
 3 Escriturários 
 2 Cozinheiras 
 2 Auxiliares de Cozinha 
 1 Motorista 
 5 Ajudantes de Ação Direta (SAD) 
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Serviços de Apoio: 

 1 Contabilista Certificado (C.C.) 
 1 Nutricionista (HACCP) 
 1 Advogado (Gabinete Jurídico) 

 10 Voluntárias (FAC)  
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7- Organograma 
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8 - Objetivos 

OBJETIVO FUNDAMENTAL: 

Colaborar com as famílias na educação dos seus filhos, proporcionando-lhes um 
desenvolvimento harmonioso e integral, valorizando a dimensão pessoal, social e 
religiosa. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1- Promover o desenvolvimento integral e harmonioso das 
crianças, respeitando o ritmo de cada uma. 
 
1.1- Estimular as capacidades naturais e o gosto pela descoberta e 

criatividade; 
1.2- Promover a integração, o respeito e a aceitação do outro; 
1.3- Promover autonomia, a responsabilidade e o sentido de entreajuda. 

 

2- Contribuir para a construção de uma verdadeira Comunidade 
Educativa. 
 
2.1- Promover o respeito pelas competências de cada interveniente no 
processo educativo: crianças, pessoal docente, pessoal não docente, 
direção e encarregados de educação; 
2.2- Promover a entreajuda, o trabalho em equipa e fomentar um ambiente 
de trabalho dinâmico e motivador; 
2.3- Promover a formação contínua de todos os intervenientes na ação 
educativa; 
2.4- Promover um ambiente de respeito e de mútua estima entre toda a 
comunidade educativa. 
 

3- Promover a interação Escola / Família 
 
3.1- Dar resposta adequada às necessidades educativas de cada família 
apoiando sobretudo as mais carenciadas; 
3.2- Valorizar os aspetos culturais, os saberes e as vivências de cada família; 
3.3 – Promover a participação ativa dos encarregados de educação na vida 
da Escola. 
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4- Promover a interação da Escola com o meio envolvente 
 
4.1- Promover o conhecimento da nossa terra e da nossa cultura, seus 
valores, tradições e património; 
4.2- Fomentar o respeito pela natureza vivenciando-a como valor natural; 
4.3- Proporcionar formação contínua ao corpo docente e não docente. 
 

5- Promover uma experiência de fé adaptada às idades 
 
5.1- Estimular a vivência religiosa nas crianças transmitindo os Valores do 
Amor e Fé. 
 

“Os bons professores sabem que a sua competência científica e 
pedagógica é um fator decisivo para a qualidade da educação nas suas 
escolas. Refletem, de forma crítica e e sistemática, sobre as suas 
práticas. Partilham saberes e experiências. E mostram abertura à 
inovação e à mudança. Os bons professores deixam marcas positivas nos 
seus alunos.”  

Estanqueiro, António (2012) pág. 121, Boas Práticas na Educação,  
Lisboa, Editorial Presença. 
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9 - Práticas Pedagógicas 

“Ensinar é Amar” 

 Sebastião da Gama (1990), pág. 54, Diário de Sebastião da Gama, Edições Ática. 
 
O contexto educativo do Centro Social Paroquial de Colares é caraterizado por três 
fases: Creche (desde os 18 meses), Pré-escolar e 1º Ciclo. O nosso objetivo com este 
Projeto Educativo comum é que haja uma unidade em toda a pedagogia, 
fundamentada nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar e nas Metas 
de Aprendizagem para o 1º Ciclo, do Ministério da Educação.  
 
O Centro Social Paroquial de Colares, como espaço pedagógico, está em construção 
constante, por isso inspira a sua prática pedagógica em diversas Metodologias, 
procurando o que há de melhor em cada uma delas, adequando-as à sua realidade, 
comunidade, docente, turma e criança. Não há um modelo específico, mas uma prática 
pedagógica orientada por teorias e autores de referência, visando um caminho para 
uma progressiva Pedagogia em Participação. 
 
A sua prática pedagógica é flexível, dinâmica e em transformação constante, 
procurando adaptar- se às mudanças da Sociedade e ao ritmo de cada criança, e 
visando criar um espaço em que “ Crescer a Aprender a Aprender seja uma realidade.” 
O nosso caminho, para uma Pedagogia em Participação própria, procura uma 
contextualização de várias Pedagogias de orientação Participativa como: Movimento da 
Escola Moderna (MEM), Modelo Pedagógico High Scope, Metodologia de Trabalho de 
Projeto, Metodologia Montessori ou mesmo Modelo Pedagógico Régio Emília. 
 
Apoiando e complementares a esta prática pedagógica, a Escola oferece experiências 
de atividades como: yoga, dança, judo, natação, aulas de movimento, educação física, 
música e iniciação ao inglês desde os 4 anos. 
 
A Pedagogia de Transmissão tradicional, centrada no professor e no seu saber 
transmissivo e passivo de conteúdos iguais para todos, não facilita a aquisição de 
conhecimento de forma integral ou holística por parte da criança nem respeita a sua 
individualidade e motivação para o Aprender. 
O Modelo de Pedagogia Participativa contrapõe-se a esse modelo, por se centrar na 
CRIANÇA, nos seus interesses e motivações para a aprendizagem, na cooperação entre 
pares e no papel do docente como orientador, organizador e planificador do ambiente. 
Este Modelo centra- se no Aprender e no papel ativo da criança na sua aprendizagem. 
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A ESCOLA  
A aprendizagem da criança faz-se de forma rápida e nos diferentes contextos em que 
está inserida. No Centro S. P. Colares, há uma intencionalidade educativa que é 
proporcionada por um ambiente rico e estimulante, cheio de interações e experiências,  
assim como de um processo pedagógico coerente e consistente, apoiado por relações 
próximas, equilibradas e afetivas com os adultos que acompanham a criança nesta 
caminhada. 
“Daí a necessária emergência da criatividade das escolas e sua afirmação como 
territórios produtores de inovação e de mudança.“ 

 Mesquita, Machado, Formosinho (2015, pag.96). 
 

A CRIANÇA  
O papel da criança neste contexto é um papel dinâmico e ativo. Isto quer dizer que 
reconhecemos em cada criança competência, curiosidade e capacidade para ser o 
agente principal da sua aprendizagem, dando-lhe a oportunidade de ser escutada e de 
participar nas decisões relativas ao seu processo educativo. Confiamos nas capacidades 
de cada um para orientar o processo de aprendizagem e contribuir para a 
aprendizagem dos outros e com os outros (crianças e adultos). 
“Quando as crianças têm oportunidade de refletir em comunicação, tornam-se 
narradoras do Sentir, do Pensar, do Fazer, da Vida.”  

Formosinho, Júlia Oliveira org. (2011 ),pág.82, Porto Editora. 
 

O DOCENTE  
Cabe ao docente ser a rede de apoio, de estimular, de preparar todo o ambiente para 
proporcionar um desenvolvimento e aprendizagem equilibrado, tirando partido do que 
vai acontecendo e do que vai surgindo em cada momento. Tornando os momentos 
únicos de aprendizagem no enriquecimento de cada um de todos. 
“Os professores não podem deixar de transmitir valores... levando os alunos a 
experienciar valores... mesmo quando não o pretendem... aqueles que só ensinam 
conteúdos... a “maneira” como o “fazem” não deixam de transmitir valores que 
influenciam os alunos... o que varia são as estratégias... a relação afetiva e o 
exemplo”. Estrela, M. T (2010), pág. 97. 
 
Na nossa Escola existe uma promoção da relação e interação entre os diversos níveis 
de ensino. Como por exemplo, ao longo do ano letivo é programada uma interação 
entre os alunos do Pré-escolar e os alunos do 1º Ciclo. São estabelecidas atividades 
pedagógicas entre eles que têm como objectivo partilhar conhecimentos e vivências. 
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10 - Parcerias, Projetos e Estratégias específicas do CSPC para 
consolidação do seu Projeto Educativo 

 

“ Não há Educação fora das sociedades humanas e não há homem no 
vazio.”  

Freire, P. (2013), pág.51, Educação como prática da liberdade,  
Rio Janeiro, Edições Paz e Terra. 

 
1 - Intervenção na comunidade 

- Sensibilização para o voluntariado (Banco Alimentar, visitas a Lares de 3ª Idade locais,  
trabalho em rede intergeracional com centros de dia); 

- Encontros com a Comunidade (Almoços de Natal com utentes do SAD, espetáculos de 
Natal, Teatros de Pais, Festa da Primavera, Musical, festa final de ano com Arraial com 
Marchas Populares em Junho, jantares de pais, jantares de ação social e outros). 

2 - Utilização de novas tecnologias  

- Quadros interativos nas salas do 1º Ciclo; 

- Tablets no 1º Ciclo; 

- Computador de sala.  

3 - Visitas de Estudo  

- Na comunidade (comércio, serviços, monumentos, campo e praia); 

- Visitas a museus, teatros, exposições, passeios pedagógicos, passeios de final de ano 
e de finalistas. 

4 - Colaboração em Projectos 

- Internos entre valências;  

- Inter-escolas (corta mato com Agrupamento, campeonatos de judo e outros); 

- Projeto Eco-escola com a Câmara Municipal de Sintra, promovendo comportamentos 
ecológicos (tem bandeira desde 2015).  

5 - Colaboração com parcerias educativas diversas 

- Fundação Amélia de Mello (prémio de comportamento solidário); 

- Grupo Next Gen (prémio de mérito para melhor aluno). 
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6 - Parcerias diversas de colaboração solidária  

- Câmara  Municipal de Sintra (programa PAFI); 

- Junta de Freguesia de Colares (interajuda social); 

- Centro de Saúde de Colares (apoio a idosos e crianças); 

- Trabalho em Rede Social Local entre instituições locais; 

- Instituto da Segurança Social (acordos de cooperação); 

- IPSS Dignitude (apoio medicamentos a carenciados); 

- Banco Alimentar e de Bens Doados (bens para FAC); 

- Fundação  Belmiro de Azevedo (doação de alimentos para FAC); 

- Jerónimo Martins / Pingo Doce (doação de alimentos para a FAC); 

- Bombeiros voluntários de Colares (cedência de espaços e utilização de piscina); 

-  Bombeiros voluntários de Almoçageme (cedência de espaços); 

- Sociedade Recreativa e Musical de Almoçageme (cedência de espaços); 

- Doadores solidários diversos (ajuda sócio caritativa a idosos e crianças); 

- Fundação D. Pedro V (doação de equipamentos); 

- Associação dos Cônjuges dos Diplomatas (apoio a projetos). 

 

 

“ Pode parecer só uma gota de água no oceano, mas o oceano ficaria 
mais pobre sem essa gota de água “  

Madre Teresa de Calcutá. 
 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

 

 

 

11- Avaliação  

O Projeto Educativo deve ajustar-se às transformações e exigências da realidade 
envolvente e da sociedade em geral sendo um documento dinâmico, aberto a 
periódicas revisões e atualizações. 
 
A Direção do CSPC assume a responsabilidade de garantir o cumprimento do projeto. 
Este é divulgado a todos os membros da comunidade escolar no início do ano letivo e 
encontra-se para consulta na Secretaria. 

A avaliação do P.E. contempla o desenvolvimento do mesmo e os resultados 
alcançados. Esta avaliação será realizada anualmente pelas Direções / Coordenações 
Pedagógicas com a Direção. 

De acordo com a legislação em vigor, o documento terá uma duração de 3 anos. 
 

A Avaliação do Projeto Educativo é um processo contínuo e obrigatório numa Escola 
virada para a atual Sociedade em mudança . Requer diálogo, planificação, estudo, 
reflexão e mudança sempre que necessário. 

 

 

“ A Educação é um ato de Amor e, por isso, um ato de coragem. Não 
pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode fugir à discussão 
criadora, sob pena de ser uma farsa.”  

Freire, Paulo (2013) Educação como prática da liberdade, Edições Paz e Terra. 
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