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1 – INTRODUÇÃO 
 

O Projecto Educativo surge quando se reconhece que a 

qualidade da formação escolar passa pelo envolvimento das 

instituições e dos agentes educativos na configuração das acções 

adequadas às populações que as vão viver. “Formar é muito mais 

do que puramente treinar o educando no desempenho de 

destrezas” diz-nos P. Freire (1997), ou dito de outro modo, o 

Jardim-de-infância é uma instituição geradora de educação e não 

de mera instrução. E a realização deste mandato passa pelo 

reconhecimento da autonomia dos Jardins-de-infância e pelo 

reconhecimento dos educadores não como meros consumidores de 

currículo.  

Desta forma o Projecto Educativo do Jardim-de-infância 

representa uma ruptura com a normalização e constitui-se como 

uma referência para a organização do presente e do futuro, 

proporcionando um enquadramento e um sentido para as acções 

individuais.  

O Projecto Educativo é a filosofia subjacente a uma dinâmica 

de Jardim de Infância, “define princípios e linhas orientadoras 

gerais, assentes nas características da comunidade educativa, de 

acordo com as orientações nacionais”, “estabelece metas prevendo 

parcerias e tendo em conta os recursos disponíveis (materiais e 

humanos...)“, enuncia uma “resposta educativa global” da 

instituição, “define as políticas educativas para aquela comunidade 

educativa”, é a expressão dos “princípios, orientações e metas a 

atingir“ pela instituição, clarifica “os aspectos de gestão e 

administração” que permitem cumprir a ideologia político - 

educativa do Jardim de Infância, “define e reflecte a visão, a 

ideologia e as acções do estabelecimento de ensino, “cria a matriz 

de suporte que vai ser concretizada no Projecto Pedagógico e no 
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Plano de Atividades”, é o tronco comum de onde partem os vários 

projetos  existentes na instituição. 

Este ano letivo elaborámos um projeto no âmbito das tradições 

e história local que terá a duração de dois anos, sendo uma 

temática de extrema importância para o desenvolvimento global e 

cultural da criança. 

Este projecto está organizado em diferentes partes, articuladas 

entre si. Nele estão contemplados aspectos ligados ao meio 

envolvente, à instituição e à intervenção educativa directa (tema 

envolvente e metodologia) e indirecta (organização dos espaços, 

materiais, rotinas e equipe educativa). 

Para finalizar, surgem os projectos pedagógicos adaptados ao 

contexto de sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Educativo – As 7 Maravilhas da Marateca 2017/2019 

 

União Social Sol Crescente da Marateca – “Os Cenourinhas” Página 5 

 

2 – CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 

Breve historial da instituição 

Desde sempre, a população desta comunidade 

(predominantemente rural) sentia necessidade de criar uma 

estrutura de apoio à infância e à 3ª idade, começando por ser 

criada uma associação de moradores com o objetivo de dinamizar 

estes tipos de equipamentos. Assim a esta associação constituiu-se 

legalmente a 4 de Março de 1986. 

A 4 de Fevereiro de 1992 foi criado um infantário com duas 

valências (Creche e Jardim de Infância) com o total de 32 crianças. 

A valência de A.T.L. foi criada a 28 de Janeiro de 1997, 

apesar de funcionar sem acordo desde Setembro de 1994. 

Em Setembro de 1999, fez-se um alargamento da valência de 

creche para conseguir dar resposta às necessidades existentes. 

A 30 de Março de 1998 foi criado o Centro de Dia, tendo 

como objetivo dar resposta a esta faixa etária. Posteriormente, a 29 

de Junho do mesmo ano foi implementado o Serviço de Apoio ao 

Domicílio, de forma a complementar o Serviço de Centro de Dia. 

 

Anos de Funcionamento 

A União Social Sol Crescente da Marateca nasceu há 21 anos 

(4 de Fevereiro de 1992) e dá atualmente apoio a crianças e idosos 

desta região. 

 

Edifício 

O edifício é um piso térreo, que foi construído de raiz com o 

objetivo de albergar um infantário. Está localizado dentro da 

povoação e tem como objetivo apoiar pais e filhos. 

Visto ser um edifício recente, ainda apresenta um bom estado 

de conservação, muito embora precise de alguma remodelação a 
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alguns níveis, assim como uma sala de C.A.T.L., visto a existente 

ter já alguma dificuldade em dar resposta à nossa população. 

Atualmente está previsto a construção de um novo edifício 

para apoio à infância e adaptação deste aos idosos, contudo será 

necessário um apoio financeiro para a realização do mesmo. 

A instituição possui atualmente um espaço exterior 

constituído por quatro áreas desniveladas. 

 

Valências / Organização dos recursos humanos 

 Esta instituição pretende servir crianças com idades 

compreendidas entre os quatro meses e os 11 anos, num total de 

85 crianças. 

As crianças e idosos serão distribuídos respectivamente: 

 

 CRECHE JARDIM 

DE 

INFÂNCIA 

CATL CENTRO 

DE DIA 

APOIO 

DOMICILIÁRIO 

Nº DE SALAS 3 1 1   

Nº DE 

FUNCIONÁRIAS 

6 3 2 3 6 

Nº DE UTENTES 32 25 20 40 20 

IDADES 4 

meses/ 

3 anos 

3 anos/ 

6 anos 

6 

anos/ 

11 

anos 

50 

anos / 

99 

anos 

50 / 91 anos 

 

 

Horário de Funcionamento 

O jardim-de-infância funciona de Segunda-feira a Sexta-feira 

das 7h00 às 18h30. 

O Centro de Dia funciona das 8h00 às 17h00, excepto aos 

feriados e fins-de-semana. 
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Horários por sectores 

Berçário Educadora 

9h00–13h00/14h00–16h00 

Auxiliares Educação 

7h00–12h00/13h30–16h00 

9h00-13h30/15h00-18h00 

Sala 1/2 anos Educadora 

9h00–13h00/14h00–17h00 

Auxiliar Educação 

10h00-13h30/14h30-

18h30 

Sala 2/3 anos Educadora 

9h00–13h00/14h00–17h00 

Auxiliar Educação 

9h00-13h30/14h30-17h30 

Sala Pré – Escolar  Educadora 

9h00–13h00/14h00–17h00 

 

Auxiliares Educação 

7h00-12h30/13h30-15h30 

10h30-13h30/14h30-

19h00 

C.A.T.L. Educadora 

16h00-17h00 

 

Auxiliar Educação 

10h00-14h30/15h30-

18h30 

Cozinha Cozinheira Chefe 

8h30-13h30/14h30-17h30 

  Cozinheira 

8h00-13h00/14h00-17h00 

Auxiliar de Cozinha 

8h30-13h30/16h00-19h00 

Polivalente 

9h-14h00 

Limpeza / Serviços 

Gerais 

 Auxiliar de limpeza 

9h00-13h30/15h30-19h00 

Polivalente 

16h00-19h00 

Secretaria  Director Executivo 

9h00-13h00/14h00-17h00 

Escriturário 

8h30-13h00/14h30-17h30 

Transporte Motorista 

7h-10h30/11h00-

13h30/16h30-18h30 

 

Coordenação 

Pedagógica 

Educadora 

9h00–13h00/14h00–17h00 

 

 
Horário de atendimento aos pais 

De segunda-feira a sexta-feira das 16h00 às 17h00. 
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Caracterização do espaço físico 

O espaço interior da instituição é constituído por:  

 3 salas de Creche; 

 1 sala de Jardim de Infância; 

 1 sala de A.T.L.; 

 Secretaria; 

 1 sala de reuniões; 

 2 casas de banho para adultos; 

 Cozinha; 

 5 despensas (duas de apoio às salas e 3 de apoio à cozinha); 

 Hall de entrada. 

O espaço exterior é constituído por: 

 4 pavimentos desnivelados; 

 Uma escada de acesso à sala de C.A.T.L.; 

 Divisão de armazenamento de gás; 

 3 tanques de areia; 

 3 árvores; 

 5 equipamentos de exterior; 

 Caixa com brinquedos de exterior. 
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3 – ESTRUTURA DO PLANO ANUAL 

 

Fundamentação teórica 

A União Social Sol Crescente da Marateca, tal como o nome 

indica, situa-se numa das quatro freguesias do Concelho de Palmela – 

União de freguesias Poceirão e Marateca, na aldeia de Águas de 

Moura. Em tempos, nesta aldeia os terrenos eram 

predominantemente rurais, nos quais não era permitido construir 

habitações. Era então uma aldeia pequenina e isolada da cidade mais 

próxima. Com o passar dos anos, as terras foram sendo 

expropriadas, permitindo lentamente o aumento populacional. 

Paralelamente, as pessoas com maior grau de escolaridade 

procuraram as cidades, ficando por cá quem trabalhava nos campos e 

fábricas. Atualmente, esta aldeia acolhe pessoas vindas de várias 

cidades, em busca de um ambiente rural em detrimento da vida 

agitada das cidades. 

A população desta freguesia ocupa-se, essencialmente, de 

trabalhos do campo (trabalhos sazonais: uva, tomate, cortiça, pinha). 

No entanto, a fábrica da Parmalat é uma das empregadoras mais 

significativa da zona, absorvendo muita mão-de-obra rural. Existe 

também uma faixa da população que embora habite nesta aldeia, 

tem o seu local de trabalho na cidade de Setúbal. 

O tecido sócio - económico desta região oscila entre o médio-

baixo e o médio-alto, sendo predominante o médio-baixo. Estes 

indicadores sócio – económicos surgem em consequência de 

fenómenos como a pobreza, fracos padrões de alojamento, baixo 

nível de escolaridade, desemprego, prostituição, toxicodependência, 

etc. E é como resposta a este contexto que enquadramos esta 

instituição.   
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Lenda da Marateca 
 

Estava no período da guerra entre portugueses e mouros. 

Feitas as contas, seria pois lá para a segunda metade do século XII, 

primeira metade do século XIII. Quer dizer, em números redondos, 

há uns 800 anos, mais ponto menos cifra. A luta entre as duas 

raças, tornava-se insuficiente para evitar, de quando em vez, um 

guerreiro de luz render de amores o seu coração onde os olhos 

feiticeiros de determinada jovem mostra, que não seria como a de 

lendas, moura encantada mas antes, realmente encantadora.  

O cavaleiro português apaixonado pela mourinha sedutora 

morava, ou pelo menos residiam alguns seus familiares muito 

chegados, no local próximo do que é agora Águas de Moura e, 

durante séculos foi Marateca sem contudo (quando este facto 

aconteceu) ainda se designava por tal nome. 

Raptada a moura, o seu cativante namorado preocupava-se 

antes de mais, em a colocar longe da zona em que a havia 

encontrado. Embarca-a, ao cuidado de gente de confiança, a fim de 

a levar bem resguardada lá para longe, onde não seja recuperada 

pelos da família, nem cobiçada por outros cavaleiros portugueses. A 

bonita moura, na fala de gente portuguesa, aos familiares e 

vizinhos do noivo que a interrogavam sobre donde veio ela, qual o 

caminho que percorrera limitava-se a responder: Mar até cá.  

Para sempre o sítio onde foi recolhida a moura ficou 

conhecido por Marateca.   

 

Poderemos dizer que a expressão é uma forma de 

comportamento orgânico/inorgânico, que se revela através de 

acontecimentos perceptivos. O se humano expressa, interpreta, 

configura a imagem que sente do mundo. A natureza do mundo 

interno e externo adquire, deste modo, sentido quando se 

comunicam as emergias através do concreto e do abstracto.  
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Para a criança expressar-se constitui um factor muito 

importante, quer para o seu desenvolvimento físico quer para o seu 

desenvolvimento mental. Dever-se-á ter em conta a frescura do 

seu olhar quando comunica através das diversas linguagens 

expressivas. Saber escutar o sopro do interior do seu organismo, 

escutar os ritmos imperceptíveis do seu corpo, ajudá-la-á a 

saborear as sensações e emoções que a memória regista, tudo isto 

poderá permitir à criança um desenvolvimento global e harmonioso.  

 

Desta forma, teremos que reconhecer que o acto expressivo, 

possa embora nem sempre ser consciente é um acto de 

comunicação, e como tal, reveste-se de um carácter social.  

 

Expressão significa exteriorização de sentimentos, ideias, 

emoções, é uma linguagem intensa que utiliza uma série de meios 

para se manifestar. 

 

A expressão é um dos meios que permite o desenvolvimento 

da criatividade e para isso é necessário orientar a educação nesse 

sentido, e assim, no futuro teremos pessoas criativas na medida em 

que terão ideias próprias, persistentes porque serão capazes de, 

em situações de adversidade, reunirem esforços no sentido de 

resolverem as dificuldades, autónomas porque acreditarão em si e 

nas suas ideias e, ao mesmo tempo serão mais confiantes e 

responsáveis. Serão também sensíveis e atentas ás suas 

experiências e ás dos outros, dialogantes e imaginativas. A 

criatividade deverá, pois, ser alimentada pelo educador devendo 

mesmo orientá-la para caminhos socialmente aceitáveis. 

(Gonçalves E. 1991)  
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Podemos concluir que a expressão é uma necessidade que se 

manifesta para o exterior, revelando o mais íntimo do nosso ser. A 

criança expressa-se pelo prazer e necessidade que sente de o fazer. 

É devido a influências do meio e ao comportamento dos adultos que 

ela começa a condicionar a sua liberdade de expressão. 

Tradição é a continuidade ou permanência de 

uma doutrina, visão de mundo, costumes e valores de um grupo 

social ou escola de pensamento.  

Ao nível da etnografia, a tradição revela um conjunto 

de costumes, comportamentos, memórias, rumores, crenças, lendas, 

música, práticas, doutrinas e leis que são transmitidos para pessoas 

de uma comunidade, sendo que os elementos passam a fazer parte 

da cultura. 

 

 
Metodologia 

Objectivos 

1. Desenvolver o espírito de responsabilidade e crítico; 

2. Tornar mais sólidas as estruturas superiores da personalidade 

do indivíduo; 

3. Fomentar apetências para a aprendizagem e competências 

para o ensino formal; 

4. Fomentar o culto da leitura como forma de desenvolvimento 

pleno do ser humano; 

5. Criar estruturas que permitam à criança dilatar a capacidade 

de se abstrair de estereótipos. 

 

Estratégias / Actividades 

 

O processo educativo, assenta em estratégias cuja 

finalidade é atingir os objectivos propostos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%A3o_de_mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costume
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_pensamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etnografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costumes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rumor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cren%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lendas
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_tradicional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1xis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doutrinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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1. Divulgação do projecto junto de potenciais parceiros e 

comunidade; 

2. Organização dos espaços e materiais; 

3. Visitas de estudo; 

4. Actividades no âmbito das expressões: expressão 

plástica, musical, motora, dramática, etc.; 

5. Recursos mediatizados; 

6. Exposições; 

7. Actividades colectivas; 

8. Pesquisa e análise de documentos; 

9. Avaliação. 

 
Calendarização 

 

O plano anual de actividades contempla actividades 

curriculares e actividades recreativas. 

 

Dentro das actividades curriculares encontramos: 

1. Trabalho com pais/famílias; 

2. Visitas de Estudo e divulgação; 

3. Trabalhos de Investigação. 

 

Nas actividades recreativas: 

1. Festas; 

2. Outras. 

 

Actividades Calendarizadas 

 

1. S. Martinho; 

2. Festa de Natal; 

3. Desfile de Carnaval; 

4. Dia do Pai; 
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5. Passeio da Páscoa; 

6. Dia da Mãe; 

7. Festa Final de Ano; 

8. Época Balnear; 

 

Trabalho de Equipa 

 

O trabalho de equipa deve possibilitar a existência de 

condições de trabalho adequadas que possibilitem a valorização dos 

saberes e das competências, sendo necessária uma articulação e 

uma interdependência entre todo o pessoal do Jardim-de-infância. 

A realização de reuniões semanais permitem à equipa planear, 

participar e avaliar o trabalho realizado na sala. 

 Um bom ambiente de trabalho possibilita às crianças um clima 

securizante de afectividade e de confiança, onde esta se sente bem. 

Desta forma é fundamental que numa relação interpessoal e de grupo 

se estabeleça um nível de reciprocidade entre as pessoas, assunção 

de responsabilidades, regulação de relacionamento em bases 

comuns, partilha de conhecimentos. 

 

 

Trabalho com famílias / comunidade 
 

Devemos encarar a família como o primeiro espaço de 

socialização da criança, o qual se vai alargando à medida que ela 

estabelece relações com outros elementos da comunidade. 

   A relação Escola-família é de extrema importância para o 

desenvolvimento da criança, uma relação de confiança transmite à 

criança a estabilidade necessária para uma perfeita adaptação ao 

espaço escolar e um pleno desenvolvimento. 

Os pais são convidados a participar ativamente na vida da 

instituição, porque proporcionam oportunidades de continuação de 

troca de saberes com a mesma. Os resultados das experiências 
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vividas beneficiam as crianças, evitando rupturas no processo 

afectivo, facilitando o percurso de aprendizagem e dando 

continuidade às suas referências familiares e ambientais. 

Incentivar os pais no desenvolvimento de projectos com e para 

a criança, reservar um espaço e um tempo próprio para troca de 

ideias entre a instituição e a família, são boas estratégias para 

manter uma boa relação escola-família. 
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5. AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do trabalho pedagógico não surge isolada, mas 

faz parte de um processo sistemático de observação – registo – 

análise e reflexão – alteração da intervenção – observação. 

 Este processo permite então ao educador conhecer melhor a 

criança, reflectir e analisar a sua acção educativa, adequar a sua 

acção pedagógica ao seu grupo de crianças, ao contexto sócio-

cultural, e às expectativas das famílias. 

 É um processo em que estão implicados tanto o educador 

como as crianças e famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Educativo – As 7 Maravilhas da Marateca 2017/2019 

 

União Social Sol Crescente da Marateca – “Os Cenourinhas” Página 17 

 

6. BIBLIOGRAFIA 

 

 Hohman, M; Weikart, D. (1997), Educar a criança, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

 

 Ministério da Educação (1994), Jardim de Infância / Família – 

Uma abordagem interactiva, Lisboa: Ministério da Educação. 

 

 Vasconcelos, Teresa (Direcção) (1997), Orientações 

Curriculares para a Educação Pré – escolar, Lisboa: Ministério 

da Educação. 

 

 

 

 

 


