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1 Enquadramento 

 

O projeto educativo do Colégio Cesário Verde 

Já há algum tempo que sentíamos a necessidade de fazer o nosso projeto educativo acompanhar 

a evolução que o Colégio está a viver, formalizando o que fazemos, visto que a anterior versão deste 

documento já não refletia totalmente a nossa prática diária.  

Não se trata, no entanto, da construção de um novo projeto educativo, mas sim de uma adequação 

mais sistemática à luz da nossa prática educativa. Neste processo, tomámos consciência do que já 

fazemos e do que ainda queremos fazer. A experiência que temos do passado permite-nos refletir 

no presente e projetar o futuro. 

 

O desenvolvimento de vários domínios e utilização da Arte 

Temos a convicção clara de que a aposta na formação integral do indivíduo (domínios cognitivo, 

sócio afetivo, psico-motor, estético e ético) é algo que queremos continuar a desenvolver, utilizando 

a Arte como meio de ligação entre os diferentes domínios e como motor de desenvolvimento das 

diferentes áreas académicas. 

 

A construção do projeto educativo 

Seria mais fácil e mais célere a direção da escola escrever o projeto educativo, definindo metas, 

objetivos e estratégias, comunicando-os posteriormente a todos os intervenientes no processo 

educativo. Decidimos ir pelo caminho mais difícil. Todos, docentes, não docentes, alunos e pais 

foram convocados a participar na construção deste projeto. Deste modo, todos estão vinculados ao 

que se define num documento que deve orientar toda o nosso pensamento e prática pedagógicos. 

Este é o projeto educativo da equipa que neste momento trabalha no Colégio, não podia ser de 

outra escola.  

É neste sentido que, ao longo do documento, serão apresentados vários testemunhos pessoais que 

revelam a experiência acumulada e o envolvimento de uma equipa dinâmica e sólida, sempre em 

aprendizagem e desenvolvimento.  

Lemos, refletimos, conhecemos os vários movimentos pedagógicos, mas na construção do projeto 

optámos por uma visão mais pessoal, de pessoa coletiva. O que vão ler neste documento reflete 

“Todo um saber de experiências feito”, como dizia o poeta Camões. 

Não é um documento fechado. É um documento de trabalho orientador, para um horizonte de 5 

anos, reavaliado anualmente por todos.  
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2 Caraterização da nossa escola 

3 A utilização da Arte 

3.1.1 A continuidade da Arte no percurso escolar 

Integramos, no currículo dos nossos alunos, dança, teatro, música e artes visuais, desde o berçário 

ao 3.º ciclo. Acreditamos que o contacto precoce e regular com as artes faz com que os alunos 

estejam mais disponíveis para apreciar os objetos artísticos que lhes serão apresentados ao longo 

do percurso escolar e de toda a sua vida. 

 

Quando levarmos os nossos filhos a um teatro ou a um museu, podemos 

explicar-lhes melhor aquilo que estão a ver. – Testemunho de um aluno do 6.º 

ano 

 

Uma ilustração deste trabalho é o concerto para bebés. É muito emocionante ver como um aluno 

de dois anos (que desde o berçário tem esta atividade) assiste e participa num concerto de 30 

minutos. Um tempo de concentração que, acreditamos nós, resulta da prática regular deste tipo de 

atividade. Esta prática de fruição de propostas artísticas permite aos alunos acumular experiências, 

promovendo processos de cognição e abstração que depois se manifestam na sua atitude enquanto 

espectadores.  

 

Conhecemos os meninos do Colégio Cesário Verde. Vemos a sua chegada ao 

teatro, o tirar dos casacos, o modo como ouvem a sua professora e o momento 

em que entram na sala. Já sentados, observamos a forma como assistem ao 

espetáculo e podemos ouvir as suas conversas informais, pós espetáculo, muitas 

vezes em encontros pontuais com os artistas. 

Em todo o processo estes meninos parecem estar confortáveis. O seu 

comportamento é ajustado a cada momento desta “visita”. Mais surpreendente 

é verificar o seu espirito crítico e de análise quando confrontados com questões 

sugeridas pela própria obra ou até mesmo quando estas questões são colocadas 

pelos seus criadores e intérpretes. – Testemunho da programadora do Serviço 

Educativo de um teatro em Lisboa 

 

De pouco serve, no entanto, explorar estas capacidades do indivíduo na primeira infância se não 

lhes dermos continuidade, se impusermos um corte radical (normalmente na escolaridade básica) 

porque o aluno tem de se preocupar mais com a apreensão de outras matérias, consideradas como 

“essenciais”. É por isso que no Colégio a oferta artística acompanha os alunos ao longo de todo o 

seu percurso escolar.  
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Trabalhamos nos alunos, desde muito cedo, a sua capacidade de fruição e de expressão para mais 

tarde convocarmos as suas capacidades criativas e de comunicação.  

Quando já têm maturidade para isso, os alunos são convidados a ser criadores de pequenas obras 

de teatro, música ou dança.  

Por serem profissionais ativos na área, e lidarem regularmente com os mecanismos de criação, os 

professores das artes do Colégio reúnem as condições para promover nos alunos as suas 

capacidades criativas. 

 

Encaro as minhas aulas no Colégio como um processo criativo semelhante à 

construção de um espetáculo. Trata-se de um processo onde a resposta dos 

alunos aos exercícios propostos na aula serve muitas vezes de mote para um 

tema a desenvolver. Em todo o processo os alunos são chamados a tomar 

decisões e a ultrapassar obstáculos de forma criativa. Os alunos são assim 

criadores de um objeto artístico que pode ou não culminar numa apresentação. 

– Testemunho de uma professora de dança 

 

Não pretendemos formar atores, bailarinos, músicos, mas seres humanos mais aptos a resolver 

problemas. O processo artístico é um constante ultrapassar de obstáculos e/ou limitações de forma 

criativa. 

Um exemplo prático poderá ser a dramatização de uma história sem um único objeto ou adereço. 

 

As artes promovem o desenvolvimento de competências criativas, ampliam o imaginário coletivo em 

busca de inovação, desenvolvem a empatia, a capacidade de comunicação e melhoram a qualidade 

das relações humanas, competências tão necessárias na sociedade atual. 

Os alunos reconhecem que o percurso artístico pode representar uma mais – valia no futuro. 

 

Numa sociedade muito competitiva, o facto de ter tido aulas de artes pode 

diferenciar um currículo – testemunho de aluna de 9.º ano 

 

3.1.2 A arte como instrumento de disciplina e de autonomia 

 A Arte é muitas vezes incluída e defendida nos projetos educativos como forma de promover a 

liberdade individual. É certo que a prática das artes é libertadora e desinibidora.  

 

Apesar de ser uma aluna com muito bons resultados, era muitas vezes criticada 

pela sua fraca participação e pela sua inibição. As aulas de artes ajudaram a 

resolver este problema, tornando-a uma aluna ainda mais completa. - 

Testemunho alunos do 9.º ano sobre uma colega de turma. 
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Não o pomos em causa, mas temos consciência de que muitas vezes se confunde arte com 

liberdade total. Não há conceitos mais distantes.  

As artes performativas estão inteiramente dependentes de uma forte disciplina, quer individual quer 

coletiva. 

A arte dá liberdade… mas com muito rigor! Nas aulas de música, dança ou 

teatro, a nossa liberdade parece menor porque temos sempre de funcionar em 

grupo. – Testemunho de um aluno do 3.º ano 

 

3.1.3 A Arte como motor de desenvolvimento de competências 

As artes podem desempenhar um papel crucial na melhoria da capacidade dos alunos para 

aprender, por recorrerem a uma gama de inteligências e estilos de aprendizagem e não apenas às 

inteligências linguística e lógico- matemática. 

 

As artes, de uma forma genérica, traduzem-se numa forma particular de observar o mundo que nos 

rodeia e de comunicar ao exterior a sua particular visão do meio. Existem outras definições, como 

aquela que nos deu um aluno do 3.ºano. 

 

A Arte é uma base, uma base onde se colocam coisas. As coisas que cada um 

coloca podem ser diferentes, mas está sempre certo… - testemunho de um aluno 

do 3.º ano. 

 

O contacto regular com diversas disciplinas artísticas promove a criatividade individual e coletiva, 

exercita as capacidades de atenção e concentração, facilita a introspeção e autorreflexão, 

desenvolve a capacidade de abstração, fomenta a capacidade de análise e o sentido crítico, 

estimula a autoconfiança e a autoestima.  

 

Nas sessões de debate que realizámos a propósito da construção deste projeto, a importância das 

artes foi reconhecida pelos nossos alunos, quer ao longo do percurso escolar, quer na sua vida 

futura. Incluímos alguns testemunhos. 

O contacto com técnicas de relaxamento e descontração, o treino das 

capacidades de exposição e de improvisação podem ser vantajosos numa 

entrevista de emprego. – Testemunho de aluno de 8.º ano 

 

Dança – Do berçário até ao 9.ºano 

 

A dança é fundamental para o desenvolvimento físico, mental e social do aluno. Desenvolve um 

conjunto de aptidões físicas, facilita a integração do aluno no grupo, bem como a capacidade de 

comunicação entre os elementos do grupo eliminando algumas inibições. 
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Tem um papel fundamental no desenvolvimento das capacidades criativas do aluno, 

desenvolvendo a imaginação, a sensibilidade, a capacidade de manipulação de materiais e da sua 

organização sob diversas formas, bem como a capacidade de abstração. Foi várias vezes descrita 

como uma atividade que utiliza ambos os lados do cérebro.  

 

Aprender a mexer o corpo também é importante para as outras disciplinas. - 

Testemunho de uma aluna do 5.º ano 

Na dança e no teatro, aprendemos que o corpo tem uma memória, que também 

podemos pensar com o corpo- testemunho de uma aluna do 4.ºano 

A dança acalma e ajuda à concentração.- Testemunho de uma aluna do 9.ºano 

 

Expressão Dramática – Do berçário até ao 9.ºano 

 

A expressão dramática desenvolve-se de forma espontânea na criança, desde tenra idade, mas se 

não for estimulada e acompanhada acaba por se perder. As aulas desta disciplina utilizam esse 

potencial que existe em qualquer ser humano para desenvolver uma série de aptidões físicas, 

sensoriais e de comunicação.  

O teatro emprega uma variedade de modos de aprendizagem com e através do corpo em conjunto 

com a mente, sentidos e impulsos criativos.  

 

Esta disciplina desenvolve a capacidade de escuta e perceção do outro para se relacionar e 

comunicar com ele e com o mundo. Das competências específicas desta área artística, queremos 

destacar a tomada de consciência dos aparelhos respiratório e fonador, a prática de diferentes 

ritmos de respiração, o desenvolvimento da expressividade sonora e da capacidade de produzir um 

discurso e o treino da capacidade de memorização. Uma das competências mais valorizadas pelos 

alunos é a capacidade de improvisação. 

 

A capacidade de improvisação, além de ser útil em apresentações, pode ajudar 

a resolver problemas do quotidiano, pode aplicar-se à matemática e às outras 

disciplinas- testemunho de alunos do 3.ºano 

 

Expressão Musical – Do berçário até ao 6.ºano 

 

Mais de que uma disciplina, a música é uma linguagem universal, é comunicação, é imaginação. A 

música é capaz de criar emoções e de proporcionar experiências que nos tocam profundamente, 

sejam elas enriquecedoras ou angustiantes. O som e a forma como é organizado, influencia o nosso 

bem-estar, a nossa calma ou a nossa forma de pensar. Acreditamos que a música ajuda as crianças 

a organizarem a maneira como pensam e trabalham, ajudando-as a desenvolver aprendizagens 

noutras áreas tais como matemática, linguagem e raciocínio espacial. 
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A música tem também a capacidade de nos aproximar dos outros, de ensinar a esperança e a 

perseverança, a paciência e a disciplina, a generosidade e a partilha. 

 

Na música aprendemos a expressar os sentimentos, a comunicar sem palavras. 

– Testemunho de um aluno do 5.ºano 

 

Expressão Plástica – Do berçário até ao 9.ºano 

 

A expressão plástica está presente no processo de aprendizagem de uma criança desde a sua 

entrada no Colégio até à conclusão do ensino básico. É, talvez, das áreas de expressão mais 

próximas da sua forma de comunicar, que possibilita observar e manipular a matéria de forma 

criativa. 

O córtex visual do cérebro humano é cinco vezes maior do que o córtex auditivo, por isso não é de 

surpreender que os alunos respondem positivamente à oportunidade de aprender através das artes 

visuais.  

 

A disciplina vai-se adaptando às fases de desenvolvimento da criança: se no início são simples 

observadores, ao longo do tempo vão aprendendo técnicas cada vez mais sofisticadas. 

Na fase do pré-escolar, prepara o aluno para a aprendizagem da leitura e escrita. É através 

do desenho, da pintura e da modelagem de formas que a criança melhor acede ao símbolo gráfico, 

à sua compreensão e utilização.  

A expressão plástica tem também um código específico, através do qual é possível desenvolver 

competências, assim como potenciar o domínio sensorial e cognitivo.  

 

A Expressão Plástica trabalha mais os sentidos. Não há certo nem errado. – 

Testemunho de um aluno do 5.ºano 

 

3.1.4 Integração da Arte no processo de aprendizagem 

O Colégio Cesário Verde desenvolveu um sistema colaborativo entre docentes em formato de 

parceria pedagógica, assumindo abertamente o veículo artístico enquanto ferramenta de 

aprendizagem. Nestas parcerias, formam-se pares pedagógicos de áreas distintas, sendo um 

obrigatoriamente de uma área artística, planeando e executando em conjunto as estratégias 

acordadas para a formação dos alunos num dado conteúdo temático ou unidade didática. 

 

As aulas de parceria tornam os conteúdos das disciplinas curriculares mais 

divertidos. Se não percebermos nas aulas normais podemos perceber com jogos. 

A arte usa outras estratégias. Mesmo os alunos que já sabem podem aprender 

melhor. - Testemunho de aluno do 3.º ano 
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A realização de parcerias pedagógicas entre os professores do primeiro ciclo e 

os professores das Áreas Artísticas permite uma nova abordagem dos conteúdos 

do programa, através de um cruzamento do conhecimento académico com as 

estratégias normalmente utilizadas nas várias áreas artísticas, que são de 

natureza mais prática e envolvem o corpo, a voz, o discurso, a sensibilidade, o 

afeto e a coordenação de grupo, por exemplo. Tem-se verificado, no decorrer 

das parcerias, que a consolidação dos conteúdos é mais eficaz, uma vez que 

permite um maior aprofundamento dos temas, bem como uma ação reflexiva 

nem sempre possível em sala de aula. – Testemunho de uma professora de 1.º 

ciclo e de uma professora de teatro 

 

Neste sistema de integração pedagógica, após terem escolhido o conteúdo a trabalhar, os dois 

professores definem o momento mais oportuno para a intervenção das artes. A Arte pode surgir 

numa fase inicial como ativadora de conhecimentos prévios, antes da abordagem formal em sala de 

aula. Pode servir também para o aprofundamento em simultâneo de um determinado conteúdo, 

através da utilização de estratégias diferentes. Pode apoiar a consolidação dos conteúdos após a 

abordagem formal, ou ainda ser usada como estratégia de revisão. Em qualquer dos casos 

descritos, esta integração servirá sempre para trabalhar um conteúdo para além do que está definido 

no programa. 

 

Um exemplo disso é o trabalho de integração pedagógica entre Matemática e 

Teatro, ao nível do 1.º ano, em que o objetivo é a aprendizagem das 

propriedades dos sólidos geométricos e sua classificação. Aos alunos são 

propostas várias atividades envolvendo o corpo, como a construção de 

sequências de movimentos tocando diferentes partes de um cubo imaginário e 

descrevendo oralmente a experiência vivida; experimentar ações de movimento 

possíveis de realizar com diferentes tipos de sólidos (ex. rolar e/ou deslizar) ou 

imaginar que estão dentro de diferentes sólidos e experimentar movimentos (ex. 

limpeza das faces). 

 

O trabalho destas parcerias não se esgota nos momentos em que o professor das artes está 

presente nas aulas. É frequente o professor das disciplinas académicas, ou os próprios alunos, 

convocarem as experiências vividas nas aulas de integração pedagógica. 

Com a Arte por base, acreditamos assegurar que as competências e os conteúdos das mais 

variadas áreas são trabalhados de forma expressiva e empática, gerando assim aprendizagens 

duradouras. De igual forma, está sempre presente uma impactante abordagem formativa aos 

universos emocional e relacional do indivíduo, por meio da fruição estética e artística.  
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4 A escola 

4.1.1 Ensino privado não confessional 

O Colégio Cesário Verde existe há 60 anos, afirmando-se como uma escola não confessional, desde 

2004 com a atual direção. No ano 2011/2012, deu o grande passo da mudança de instalações que 

veio permitir concretizar um projeto educativo que vinha sendo idealizado. 

 

Como instituição de ensino privado, o Colégio primou sempre, desde que o 

conheço, por não criar barreiras de espécie alguma ao nível socioeconómico, 

racial ou mesmo religioso, condições essenciais para que “o indivíduo” cresça 

consciente, livre e responsável. – Testemunho de professora de 1.º ciclo, no 

Colégio desde 2000. 

 

Desde a altura em que adquiri o Colégio até hoje, o meu sonho continua a ser o 

mesmo: criar um Colégio Diferenciador. Um Colégio onde cada Criança é uma 

Criança e não um bando de Crianças. Um Colégio onde é respeitado, analisado 

e potenciado aquilo que a natureza deu a cada um.  

Um Colégio onde a Arte é o elemento diferenciador da aprendizagem, não 

querendo, no entanto, formar bailarinos, atores, pintores ou músicos. Queremos 

formar crianças felizes, que aprendam de uma forma diferenciadora, através 

das várias expressões artísticas, a serem mais CRIATIVAS, MOTIVADAS, 

COMPREENSIVAS, CURIOSAS, que se saibam EXPRIMIR ORAL E FISICAMENTE. 

Crianças que aprendam a fazer, a experimentar e também a falhar; que 

aprendam a CRESCER, tornando-se pessoas melhores, mais cultas, livres, 

conscientes e responsáveis. – Testemunho de Dra. Manuela Carlos, presidente 

da administração do Colégio Cesário Verde 

 

Os nossos resultados são visíveis pela qualidade da resposta que os nossos alunos dão quando 

chamados a exames nacionais, mas também pelo desenvolvimento dos nossos alunos enquanto 

pessoas e da escola enquanto afirmação do seu projeto educativo.  

Uma escola que não procura a mudança, a inovação, a criatividade, "mata" aquilo que de melhor a 

criança tem. 

 

4.1.2 Ambiente familiar 

Apesar da mudança e do aumento progressivo do número de alunos, é nossa preocupação manter 

o ambiente familiar que sempre caracterizou o Colégio. Temos consciência de que já não somos 

um Colégio de bairro, que talvez não saibamos de cor os nomes dos encarregados de educação, 
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mas tentamos estar a par de todos os acontecimentos significativos da vida dos nossos alunos e 

das suas famílias. Queremos que os nossos alunos cresçam numa escola onde qualquer adulto, 

docente ou não docente, seja visto como um porto seguro para contar as suas vitórias e partilhar as 

suas preocupações. Cada criança é considerada um ser humano muito completo e muito especial 

por todos os que aqui trabalham. 

 

4.1.3 Escola que faz parte de um Grupo Educacional 

O Grupo ETIC é um grupo com uma vocação de educação criativa integrada, que reúne três escolas 

de mérito reconhecido, abrangendo várias etapas do ciclo educativo, dos 4 meses ao ensino técnico: 

o Colégio Cesário Verde, a Escola Profissional de Imagem (EPI), e a Escola Técnica de Imagem e 

Comunicação (ETIC). 

Todas as escolas que compõem o Grupo procuram aproximar os alunos de experiências de 

aprendizagem que não só lhes ensinem o “Saber Teórico”, mas que levem a “Saber Pensar”, tendo 

como objetivo maior alcançar o “Saber Fazer”. Esta tradução prática do projeto pedagógico que 

constitui a génese do Grupo funda-se na convicção de que os estímulos à criatividade de cada um 

são determinantes para uma vida de sucesso, a nível pessoal e a nível profissional. 

Neste contexto, cada uma das escolas pretende responder a uma determinada necessidade de 

formação numa determinada fase da vida do indivíduo, existindo uma complementaridade que 

proporciona aos alunos maiores oportunidades de escolha, para que encontrem o melhor caminho 

face aos seus interesses e potencialidades.  

 

4.1.4 Instalações 

As instalações do Colégio Cesário Verde permitem as mais diversificadas experiências, que 

possibilitam um desenvolvimento eclético, multilateral e harmonioso dos nossos alunos. 

 

Estas instalações vieram trazer grandes diferenças no modo como se vive o dia-

a-dia no Colégio. Permitem que estejamos todos juntos, grandes e pequenos, 

que aprendamos a lidar com pessoas de todas as idades, que vejamos os nossos 

irmãos durante o recreio, mesmo que estejam noutra secção, que conheçamos 

todos os professores, mesmo os que não são nossos.- Resumo das sessões de 

debate com alunos do 2.º ao 9.º ano. 

 

Desde as ciências à cultura, passando pelo desporto, teatro, música e novas tecnologias, as nossas 

instalações fornecem ótimas condições para a prática de todas estas atividades. 

 

A nossa Biblioteca foi desenvolvida e organizada para servir de apoio à aprendizagem promovendo 

a pesquisa, a leitura, o trabalho e o lazer de todos os nossos alunos. Cumpre também uma função 

de complemento e suporte para as atividades pedagógicas, sendo frequentemente usada como 

“sala de aula”. 
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O Laboratório de Ciências é um espaço que pretende proporcionar aos nossos alunos a 

oportunidade de explorarem as mais-valias que a compreensão científica nos traz do mundo natural, 

vivendo as matérias em estudo e a sua aplicação na sociedade, através do método experimental. 

 

Na Sala de Música, desenvolve-se a comunicação e a expressão, através da interpretação, 

improvisação e composição, bem como a capacidade de escuta. 

 

No Ginásio, valoriza-se a prática da atividade física e desportiva de forma a reforçar o gosto pela 

sua prática regular, valorizando a ética, o espírito desportivo, a responsabilidade pessoal e coletiva, 

a cooperação e a solidariedade. 

 

De forma a promover o contacto dos alunos com as novas tecnologias, o Colégio dispões de sala 

de TIC, equipada com PC’s e Mac’s para que os alunos tenham contacto com estas duas realidades.  

 

O Auditório funciona como um espaço multifacetado, instigando nos nossos alunos a arte da 

representação, a sensibilidade artística, o sentido estético, a expressão corporal, a educação do 

corpo através das mais diversificadas atividades. Constitui também um espaço de partilha entre toda 

a comunidade educativa. 

 

Os Recreios são espaços privilegiados para o desenvolvimento das competências sociais dos 

alunos, assim como representam espaços de descontração física e de brincadeira livre. 

 

“Os matraquilhos e o ping-pong facilitaram muito a minha adaptação ao novo 

Colégio. Foi uma maneira de conhecer alunos de outras turmas.” – Testemunho 

de um novo aluno do 5.º ano 

 

O Refeitório funciona também como um espaço de contacto informal entre docentes, não docentes 

e alunos de várias faixas etárias. 

 

“É bom encontrar os professores e poder falar com eles fora da sala de aula, seja 

para tirar dúvidas seja para falar sobre outros assuntos e até conhecê-los 

melhor.” – Testemunho de um aluno do 8.º ano 

 

A Horta possibilita a realização de actividades de pesquisa com os alunos de todas as faixas etárias, 

que colaboram na manutenção deste espaço sob orientação dos professores. 
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4.1.5 Espaços dos alunos 

A Escola tem também uma preocupação crescente em proporcionar aos alunos espaços onde estes 

possam, de uma forma autónoma, gerir os seus próprios projetos e interesses. Espaços que 

possibilitem a articulação entre a sua vida juvenil e a sua vida escolar, na construção de projetos 

que confiram uma utilidade social aos seus estudos, ao mesmo tempo que os seus gostos 

intelectuais se afirmam. 

Um exemplo destes espaços são as salas de convívio e de acolhimento, lugares em que os alunos 

dinamizam, organizam e expõem as suas ideias, cabendo à escola um papel orientador/mediador. 

Todo este processo é promovido tanto de uma forma horizontal dentro da turma ou das várias 

turmas, como vertical entre as várias faixas etárias.  

Há espaços criados especificamente para os alunos, mas há outros dos quais eles se vão 

apropriando com muita legitimidade e autonomia. É de uma forma natural que nos corredores 

expõem os seus trabalhos nos estendais da imaginação criados para esse fim. É frequente vê-los 

utilizar todos os recantos da escola, como espaços para filmagens, fotografias, ensaios. Sob a 

orientação dos professores, todos os espaços da escola e respetivos recursos são muitas vezes 

disponibilizados para que os alunos se organizem e trabalhem nos seus projetos, desenvolvendo 

as suas capacidade de autonomia e responsabilidade. 

 

4.1.6 Espaço de convívio com a comunidade educativa 

É frequente chamarmos os pais à escola para falarem de assuntos que dominam profissionalmente, 

de experiências pessoais que possam revelar-se enriquecedoras ou para assistir a apresentações 

de trabalhos dos alunos. 

As nossas instalações permitem também que em ocasiões festivas, a escola seja o espaço 

escolhido para promover encontros com toda a comunidade educativa.  

 

4.1.7 Salas de colaboradores 

O trabalho exigido aos nossos colaboradores, sejam eles docentes ou não docentes, é de grande 

exigência mental e física. As nossas instalações incluem espaços onde os nossos colaboradores 

podem conviver de forma salutar, trocar ideias, discutir projetos e desenvolver trabalho. Acreditamos 

que o bem-estar dos nossos colaboradores é essencial para o bom desempenho das suas funções. 

 

5 O currículo 

A organização curricular no Colégio Cesário Verde tem por base as orientações oficiais emanadas 

pelo Ministério da Educação e da Ciência, nomeadamente os conteúdos disciplinares, programas e 

seus auxiliares, assim como as Metas Curriculares já homologadas. 

Sem nunca descurar o cumprimento dos currículos e a aplicação das Metas Curriculares, o Colégio 

tem vindo a aproveitar todas as oportunidades para, dentro do horário letivo, proporcionar aos alunos 

diferentes experiências que contribuam para o seu desenvolvimento enquanto seres humanos 
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completos preparados para o futuro. Mesmo antes da autonomia pedagógica conferida ao ensino 

privado em novembro de 2013 (decreto lei n.º152/2013), já era nossa preocupação adaptar a oferta 

curricular ao momento presente e aos desafios do futuro.  

Para além da carga horária atribuída às disciplinas e áreas curriculares de formação académica, 

tentámos encontrar pequenas janelas nos horários dos diferentes ciclos para proporcionar uma 

formação mais completa.  

A organização curricular no Colégio obedeceu sempre a dois princípios fundamentais: adequar o 

currículo aos desafios do futuro e proporcionar uma formação integral aos alunos. Deste 

modo, acreditamos assegurar que os nossos alunos concluam um ensino básico sólido, completo e 

enriquecido pela aquisição de novas competências. 

Neste capítulo, queremos dar destaque a algumas opções curriculares que acreditamos nos 

caracterizarem, bem como algumas das estratégias que sustentam estas opções. 

 

5.1.1 A importância das artes no nosso currículo 

(Desenvolvida no subcapítulo A utilização da Arte - Integração da Arte no processo de aprendizagem)  

A Arte, entendida como motor da aprendizagem, envolve os alunos semanalmente através de 

concertos, aulas de teatro, de dança, de música, assim como de projetos de parceria entre estas 

áreas e os domínios da linguagem, da matemática, das ciências, da expressão motora e da 

formação pessoal e social.  

Por acreditarmos no poder que a música, a pintura, a dança e o teatro têm no desenvolvimento do 

indivíduo, asseguramos um contacto precoce do aluno com as artes.  

Desde o berçário até aos 5 anos, oferecemos aos nossos alunos aulas de dança, de teatro, de 

música, dadas por especialistas de cada área.  

No 1.º ciclo, acrescentamos a esta oferta a expressão plástica, dada por uma professora de 

Educação Visual. 

A oferta educativa das artes performativas (teatro, música e dança) mantem-se no caso da música 

até ao 6.º ano e no caso do teatro e da dança até ao 9.º ano. 

 

5.1.2 A importância das línguas no nosso currículo 

O domínio de outras línguas representa uma mais-valia. Estudar um outro idioma proporciona 

aprender e conhecer uma outra cultura diferente da nossa. 

Numa sociedade global, marcada pela competitividade, excelência e influenciada por rápidas e 

constantes transformações, estudar uma língua estrangeira é vital. 

Decidimos focar a nossa oferta no inglês, desde o berçário, e no espanhol a partir do 3.º ciclo. 

 

Inglês - contacto precoce e carga horária reforçada 

 

O ensino das línguas no Colégio inicia-se no berçário (cerca dos 4 meses) com uma carga semanal 

de Inglês de 15 minutos, que aumenta gradualmente até ao pré-escolar (4-5 anos), com uma carga 

semanal de 90 minutos. 
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Vários estudos sugerem, e a nossa prática confirma-o, que o contacto precoce com outra língua 

desenvolve nas crianças um alto nível de confiança nas suas capacidades quer orais quer escritas 

(numa fase posterior) e um enriquecimento do vocabulário utilizado. 

Na fase em que as crianças estão a adquirir as competências da fala, na sua língua materna, estão 

muito disponíveis para absorver e integrar novos vocábulos e expressões. Nas aulas de inglês 

destas faixas etárias (0-5 anos), as estratégias são adaptadas ao grau de desenvolvimento das 

crianças, recorrendo muitas vezes à representação, à dramatização, ao conto, ao canto e a jogos. 

Os temas a explorar são muitas vezes escolhidos com base nos conteúdos trabalhados pela 

educadora. A professora de inglês trabalha em estreita colaboração com as professoras de artes, 

realizando por vezes aulas conjuntas. Deste modo, também o ensino do inglês usufrui da 

contribuição da Arte como motor de desenvolvimento de competências. 

O 1.º Ciclo representa uma fase importante na consolidação dos conhecimentos desta disciplina e 

coincide com o contacto dos alunos com a expressão escrita. Nos primeiros dois anos (1.º e 2.º 

ano), os nossos alunos têm uma carga semanal de 90 minutos, divididos em dois tempos de 45, por 

considerarmos que o contacto com uma língua estrangeira apenas uma vez por semana não é 

suficiente. A partir do 3.º ano, os alunos têm semanalmente um tempo de 45 minutos e outro de 90 

minutos, que possibilitam o desenvolvimento eficaz de atividades de escrita, leitura e oralidade. 

 

Espanhol - como 2.ª língua estrangeira 

 

O peso e a importância do Espanhol sustentam-se em dados objetivos, visto tratar-se do terceiro 

idioma mais falado do mundo. Além de ser um idioma muito rico, neste momento, perfila-se como 

um elemento de comunicação indispensável no internacional e uma ferramenta de trabalho 

obrigatória. Há ainda a ter em conta a natureza histórica da relação entre Portugal e Espanha, com 

reflexos claros tanto sobre a nossa cultura como a nossa língua. Desta forma, o Colégio proporciona 

aos alunos não só a aprendizagem de uma nova língua, mas também de novas culturas e 

experiências fundamentais no crescimento e formação individual de cada aluno. 

 

5.1.3 Importância da literacia tecnológica – contacto precoce e 

continuado 

Já na creche e no pré-escolar, temos a preocupação de proporcionar aos nossos alunos contacto 

com as tecnologias. Todas as salas estão equipadas com computadores, que as educadoras e 

restantes professores usam muitas vezes quer na abordagem de conteúdos, quer na sua 

consolidação. 

É no 1.º ano (5/6 anos), com a introdução da disciplina de TIC, que os alunos passam de 

observadores a utilizadores. 

Esta disciplina que os acompanha até ao 9.º ano visa fornecer oportunidades de desenvolvimento 

de competências  de literacia tecnológica, ferramenta essencial de um currículo "desenhado" para 

o século XXI. 
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Ao longo do percurso escolar, as TIC são muitas vezes utilizadas como ferramenta de apoio para 

outras áreas do currículo, quer pelos professores, quer pelos alunos. 

No entanto, a educação tecnológica não se resume às tecnologias de informação. Existem outras 

tecnologias que, ao contrário da informática, não fazem parte do quotidiano dos alunos. 

A organização da disciplina de E.T. é pensada de forma a possibilitar aos alunos o contacto com 

várias ferramentas tecnológicas. No trabalho desenvolvido nestes projetos, os alunos não estão só 

na posição de utilizadores, mas também de “criadores e/ou espectadores “, o que representa mais 

uma oportunidade para desenvolver o sentido crítico e o sentido estético. 

 

Na disciplina de Educação Tecnológica (2.º ciclo), desenvolvemos um sistema 

de trabalho colaborativo em que a responsabilidade é repartida entre um 

profissional da área tecnológica e um professor residente. No âmbito desta 

disciplina, desenvolvemos projetos na área da fotografia, cerâmica, animação 

e vídeo. 

 

5.1.4 Importância da atividade física – contacto precoce e carga 

horária reforçada 

A formação integral do indivíduo (domínios cognitivo, sócio afetivo, psico-motor, estético e ético) é 

uma das nossas apostas primordiais. A prática da Educação Física é essencial no desenvolvimento 

dos domínios psico-motor e socio-afetivo. 

No Colégio, as aulas de Educação Física surgem logo na sala dos 2 anos, com o objetivo de 

proporcionar, o mais cedo possível, experiências que promovam um bom e harmonioso 

desenvolvimento motor e hábitos saudáveis através da prática da atividade física.  

Dado que, nos dias que correm, a sociedade está cada vez mais sedentária, apresentando um défice 

ao nível da coordenação motora, compete à escola enfrentar desde cedo esta realidade.  

Acreditamos que as aulas de Educação Física e Expressão Motora preparam os nossos alunos para 

melhor enfrentar o sedentarismo e a obesidade, flagelos da sociedade contemporânea.  

Estas atividades também reforçam o espírito de grupo, de entreajuda, o respeito pelo outro e a 

competição saudável. 

Tendo em consideração os aspetos acima referidos, o reforço da carga horária também foi 

considerado. Como tal, os nossos alunos têm em todos os ciclos uma carga horária que é em média 

o dobro da obrigatória.  

 

Conhecer o corpo é importante mesmo quando estamos sentados atrás de uma 

secretária, agora enquanto alunos e mais tarde num emprego. – Testemunho de 

um aluno do 6.º ano 

 

5.1.5 Importância das aulas de apoio 

O Colégio desenvolve um sistema de aulas de apoio, incluídas no horário semanal dos alunos e 

para as disciplinas de português e matemática, com o objetivo de acompanhar alunos que revelem 
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mais dificuldades. Nestes apoios, é possível desenvolver um trabalho mais individualizado em que 

mais facilmente se detetam e solucionam as dificuldades de cada um. A intervenção precoce é da 

máxima importância no sentido de colmatar falhas e recuperar a confiança. 

 

5.1.6 Para além do currículo nacional 

No sentido de adequar o currículo às necessidades e interesses dos alunos, sentimos necessidade 

de criar nos horários pequenas janelas de autonomia que nos permitam desenvolver outro tipo de 

competências que não as curriculares e articular conhecimentos de várias áreas, na tentativa de 

fugir a um ensino muito segmentado (trabalhando a integração de conhecimentos).  

 

Integração Pedagógica das artes  

(desenvolvido em  A utilização da Arte). 

 

Para além da oferta artística específica da música, artes plásticas, dança e teatro, no 1.º Ciclo, as 

áreas curriculares nucleares (Português, Matemática e Estudo do Meio) são também trabalhadas 

com recurso a estas artes, como ferramenta pedagógica. Existe no horário de cada turma um tempo 

semanal ao longo de todo o ano letivo para desenvolver este sistema de integração. Nestas aulas, 

um professor da área artística e um professor de 1.º ciclo trabalham num sistema de coadjuvância. 

 

Há ligações bastante evidentes entre as artes e as áreas curriculares, como seja 

a ligação da Expressão Dramática à aprendizagem do Português. Não 

descurando estas ligações, tentamos explorar outras e perceber se a dança 

pode ajudar a compreender a geometria, se a música pode ajudar na aritmética, 

se o teatro pode contribuir para compreender o meio em que vivemos… Ao 

partirmos deste princípio, abre-se uma gama infinita de possibilidades da qual 

ainda só explorámos uma pequeníssima parte. 

 

Ginásio de Escrita 

 

No 1.º Ciclo, fase determinante de aquisição de competências na área da escrita, criámos um tempo 

semanal dedicado ao treino da escrita, como se de uma modalidade desportiva se tratasse. O 

Ginásio de Escrita, orientado por uma professora de Expressão Dramática, é uma atividade 

curricular para todos os alunos de 1.º ciclo. 

 

O trabalho desenvolvido nestas aulas é diferente do que é desenvolvido no 

Português. Nestas aulas dá-se primazia à criatividade e ao gosto pela escrita e 

não à sintaxe, à ortografia ou à caligrafia. Através de vários dispositivos 

estimuladores do ato de escrever, reforça-se o carácter lúdico e ritual desta 

atividade e tentam eliminar-se possíveis bloqueios. 
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Espaço Ciências 

 

O Espaço Ciências no 1.º Ciclo é dinamizado por professores de Ciências Físicas e Naturais e 

contribui para a qualidade das Atividades Experimentais. 

 

Na área de Estudo do Meio do 1.º ciclo, e em especial nas atividades 

experimentais, optámos por um sistema de coadjuvância pontual com o objetivo 

de estimular o pensamento crítico e o raciocínio lógico-reflexivo, componentes 

fundamentais de uma literacia em ciência. Estas intervenções incidem sobre 

fenómenos naturais que ocorrem no dia-a-dia e onde são introduzidas ideias e 

conceitos científicos. As tarefas são planificadas de modo que o aluno as possa 

reproduzir em família e dar significado às aprendizagens.  

 

Projetos 

 

Ainda no sentido de proporcionar uma formação tão completa quanto possível, no 2.º e 3.º ciclo, 

existem no horário letivo semanal tempos que são utilizados para a concretização de projetos de 

colaboração com outras entidades ou com profissionais de outras áreas. Nestes tempos são 

desenvolvidas competências de autonomia e empreendedorismo, essenciais na sociedade em que 

vivemos e são oferecidas aos alunos experiências em áreas que usualmente não fazem parte do 

seu currículo e do seu quotidiano, como a fotografia, a cerâmica, a animação, o vídeo, a 

arquitetura e a robótica.  

Para garantir a diversidade de competências, criámos um sistema de coadjuvância regular com 

pessoas especializadas em diversas áreas. A um corpo docente estável, acrescentámos a 

colaboração de professores que são profissionais especializados em diversas áreas (artes, 

tecnologia) que colaboram regular e sistematicamente com o Colégio. As sequências de 

aprendizagem e a sua planificação são desenhadas e implementadas pelos professores 

especialistas, em colaboração com os docentes do Colégio.  

 

Um exemplo é o projeto E-DUCA, um projeto de robótica, onde a computação 

está ao serviço da criação e da estética. Uma fusão da Arte com a informática, 

explorando potencialidades ainda desconhecidas. 

 

O sistema de colaboração entre docentes de diferentes áreas não é praticado somente com 

professores convidados. Os nossos docentes residentes também trabalham em sistema de 

coadjuvância, sempre que isso possa enriquecer a aprendizagem.  
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 Espaço Turma 

 

Porque consideramos essencial o desenvolvimento dos domínios sócio afetivo e ético nos alunos, 

resolvemos incluir no horário dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos um tempo semanal, Espaço Cidadania, 

orientado pelo Diretor de Turma, onde se discutem e trabalham temas ligados à cidadania, muitas 

vezes contextualizados pelas preocupações dos alunos. 

 

6 Alunos 

6.1.1 Caracterização 

A construção de um projeto educativo pressupõe o conhecimento dos sujeitos a que se destina - os 

alunos. De forma genérica, os nossos alunos são motivados, respeitadores, envolvidos, curiosos e 

predispostos a aprender. O facto de termos alunos de origem social, económica e culturais diversas 

é para nós uma mais-valia na criação de um grupo heterogéneo que permite a partilha e a troca.  

Uma parte significativa dos nossos alunos faz um percurso de continuidade no Colégio (do berçário 

até ao 9.º ano) e existem famílias que já vão na segunda geração de alunos no Colégio. Este 

percurso de continuidade permite desenvolver um trabalho de médio e longo prazo, que possibilita 

a consolidação de aprendizagens em todos os domínios da formação dos alunos. No domínio 

estético, o resultado de um trabalho continuado é muito evidente. (ver subcap. A continuidade da 

Arte no percurso escolar.) 

Com este público-alvo, não podemos limitar-nos a cumprir um Currículo Nacional. O desafio é 

alimentar a curiosidade dos alunos, criando propostas desafiantes que os surpreendam, que vão ao 

encontro dos seus interesses. Se desde que entram no Colégio, estimulamos a sua capacidade 

crítica, o seu espírito analítico, temos de estar preparados para responder às suas exigências. Uma 

das formas de o fazer é criar condições para que aprendam livre e espontaneamente. Quando os 

alunos sentem que são os protagonistas do processo educativo, tornam-se mais curiosos, com 

vontade de experimentar, de pensar o que nunca tinham pensado, ousam ser criativos e, como tal, 

vão mais além. 

A utilização da música, da dança, da expressão plástica e do teatro na aprendizagem desenvolve 

as capacidades individuais de cada criança através dos sentidos. Como tal, a criança irá realizar 

experiências significativas que favorecem o seu autoconhecimento, o seu raciocínio, o seu espírito 

crítico, a sua imaginação e a sua sensibilidade estética. (ver subcap. A Arte como motor de 

desenvolvimento de competências) 

O domínio sócio afetivo é para nós uma prioridade. Queremos formar seres humanos completos, 

com respeito pelo outro e com consciência do mundo em que vivem, responsáveis e com um 

verdadeiro sentido de cidadania. Valorizamos não a autoridade, mas a disciplina. Não podemos 

esquecer a importância da disciplina na formação do “eu” para assegurar a interiorização de regras 

e seus limites. A disciplina, longe de inibir a liberdade da criança, é a única forma de a ajudar a 

crescer de forma completa. 
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6.1.2 Multiculturalidade 

Tal como a sociedade tem sofrido modificações ao nível da multiculturalidade, também o Colégio 

Cesário Verde se transformou, ao longo do tempo, num espaço onde convivem diariamente 

cidadãos de várias origens e culturas.  

 

O Colégio tem vindo a desenvolver projetos que visam a aproximação das 

diferentes culturas, através da recolha de informação sobre hábitos e costumes 

dos vários grupos a que pertencem os alunos e da sua partilha com a 

comunidade escolar. 

Com este trabalho, o Colégio pretende desenvolver atitudes de aceitação e 

respeito pelo outro, formando alunos capazes de se integrar numa sociedade 

heterogénea.- Testemunho de uma professora do 1ºciclo 

 

6.1.3 Relação de empatia com os professores 

A predisposição para a aprendizagem pressupõe uma relação de confiança sustentada pelas 

emoções. É com base na relação com o outro que a criança realiza o seu processo de 

aprendizagem. 

A empatia e a confiança entre professores e alunos são condições essenciais para o sucesso do 

modelo de ensino/aprendizagem. 

Se não houver empatia, os alunos não irão prestar a devida atenção, não terão entusiasmo pela 

disciplina, não farão ligações com outras disciplinas nem tentarão “abrir horizontes”. Os professores, 

ao criarem empatia com os alunos, conseguem cativar a atenção deles, conhecê-los melhor, 

perceber onde existem falhas nas suas áreas disciplinares para que essas possam ser colmatadas.  

Se o aluno não tiver uma relação de confiança com o professor, dificilmente irá expor as suas 

dúvidas e dificuldades. 

 

Nesta escola, os professores são preocupados e esclarecem coisas mesmo que 

sejam fora da matéria. Ajudam os alunos no que não são muito bons e muitas 

vezes pedem a opinião dos alunos para alguns projetos. – Testemunho de uma 

aluna do 6ºano 

Nós, enquanto professores, devemos cativar os alunos para lhes podermos 

transmitir conhecimentos. A ideia de cativar pode parecer um pouco surrealista, 

mas se criarmos laços afetivos, transmitimos ideias, conceitos e valores que 

muitas vezes ultrapassam as aulas e o espaço físico da escola. Citando uma 

obra de leitura obrigatória, O Principezinho, de Antoine de Saint – Exupéry:  “ 

cada um leva um pouco de nós mesmos, deixa um pouco de si mesmo”-  

Testemunho de uma professora de Português. 
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Tal como evidencia o testemunho anterior, é fundamental que a relação professor/aluno se 

prolongue para lá da sala de aula. Este prolongamento permite aos alunos falarem com os 

professores sem receios nem constrangimentos, inclusivamente sobre questões pessoais. 

 

É bom encontrar os professores no refeitório ou nos corredores e poder falar 

com eles, mesmo que não sejam nossos professores. – Testemunho de um 

aluno do 5.ºano, recém-chegado ao Colégio. 

Nunca vi uma relação tão positiva. Há sempre alguém para nos ajudar – 

testemunho de um aluno do 8ºano que frequentou outras escolas. 

 

Além dos intervalos letivos ao longo do dia, o Colégio tenta proporcionar atividades de lazer entre 

professores e alunos, tais como idas à praia, atividades desportivas, saídas de Lisboa ou mesmo 

do país. Como uma parte dos nossos alunos permanece no Colégio durante as interrupções letivas, 

estes são momentos favoráveis para encontros mais descontraídos. Nos debates realizados com 

os alunos, verificámos que estes momentos são muito valorizados por eles. 

 

 Nas férias vemos os professores de outra maneira: estão mais descontraídos, 

mais divertidos. Era importante termos mais momentos destes ao longo do ano. 

– Testemunho de uma aluna do 8ºano  

 

Não são os alunos os únicos a valorizar esta boa relação. Também para as famílias esta relação é 

uma das razões para manter os alunos no Colégio. 

 

O Colégio prima pelo excelente relacionamento entre equipa de professores e 

alunos. Os professores são muito dedicados e conhecem bem os seus alunos 

dando um bom feedback que permite aos pais colaborar tornando o crescimento 

mais saudável e alegre - testemunho de uma família 

 

7 Corpo Docente 

O Colégio tem um corpo docente estável, assíduo e pontual que garante a continuidade do trabalho 

numa perspetiva de médio e longo prazo, o desenvolvimento de projetos com mais consistência e 

a planificação antecipada de atividades que enriqueçam o percurso escolar dos alunos. 

A coesão e espírito de equipa e de partilha entre os docentes favorecem o processo 

ensino/aprendizagem. 

 

A reflexão constante, por parte dos docentes, no sentido de diagnosticar e resolver problemas, bem 

como a sua competência e dedicação globais, contribuem para garantir o sucesso dos nossos 

alunos. 
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O recurso a várias estratégias é um dos fatores que os alunos mais valorizam. 

 

Os professores ensinam de forma criativa. Tentam sempre que os alunos 

compreendam a matéria- testemunho de um aluno do 7ºano 

 

Outro dos fatores que, acreditamos, contribui para o bom funcionamento do Colégio é a 

preocupação da formação que os nossos docentes evidenciam. Quer seja uma formação mais 

continuada, como são os casos dos professores que estão em programas de mestrados ou 

doutoramentos, quer seja uma formação mais pontual, é preocupação do Colégio que os docentes 

enriqueçam os seus conhecimentos e atualizem as suas ferramentas pedagógicas. 

 

Porquê continuar a estudar, sendo Professores? Para ensinar o que 

aprendemos? Para termos mais certezas daquilo que convictamente e 

dogmaticamente afirmamos como verdades absolutas? Seria proveitoso pensar 

que o fazemos, não para afirmar certezas de aprendizagens feitas, mas porque 

há todo um mundo por descobrir… E é essa busca incessante pelo saber que 

podemos transmitir aos nossos alunos. Também eles aprenderão com a nossa 

aprendizagem, que existem múltiplas verdades e diferentes formas de olhar o 

mundo, num mundo de inúmeros universos… - testemunho de uma professora 

de HGP, estudante de doutoramento 

 

Ao corpo docente, na sua maioria estável, juntam-se alguns professores a tempo parcial, que 

representam uma mais-valia na construção de um universo que comunica com o exterior. 

Escolhemos estes professores muitas vezes pelo seu currículo relevante e pela sua qualidade 

enquanto profissionais de uma determinada área. 

 

É o caso dos professores das disciplinas artísticas, que acumulam as funções de docência no 

Colégio com o seu trabalho de intérpretes, formadores ou criadores.   

 

Para ensinar, sobretudo na área artística, temos de ter um manancial 

inesgotável de ideias que cativem os alunos. Ninguém tem uma imaginação 

infinita, temos de ter fontes de inspiração. É aí que entra o meu trabalho 

enquanto artista. Muitas vezes é no trabalho desenvolvido noutras instituições 

tais como Fundações, Teatros ou Centros de Formação, que “roubo” ideias para 

desenvolver projetos no Colégio. Estes projetos são depois adaptados à 

realidade escolar e às faixas etárias envolvidas, tendo obtido até agora bons 

resultados. Da mesma forma, enquanto formadora de professores, uso muitas 

vezes exemplos de projetos que desenvolvi no Colégio com bons resultados, na 

esperança de que alguém os “roube” e os reproduza noutro contexto. Com este 
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vaivém de ideias podemos todos ficar mais “ricos!” – testemunho de uma 

professora de teatro. 

 

À semelhança dos professores das disciplinas artísticas, também os professores convidados para 

desenvolver projetos específicos no Colégio representam uma oportunidade de comunicação com 

o “mundo exterior”. (desenvolvido no subcapítulo Currículo) 

 

A presença regular destes professores no Colégio enriquece a aprendizagem tanto dos alunos como 

do corpo docente, que têm assim a possibilidade de partilhar outras visões do mundo com alguém 

que tem um desenvolvimento profissional na sua área de atuação, trazendo assim esse contributo 

e experiência(s).  

 

8 Restante Comunidade Educativa 

8.1.1 Não docentes 

Entende-se por pessoal não docente o conjunto de colaboradores que, no âmbito das respetivas 

funções, contribuem para apoiar a gestão e organização escolar bem como todas as atividades do 

Colégio. 

 

 Os não docentes são aqueles que, quando estão presentes, quase não se dá 

pela sua presença. Passam despercebidos no desempenho das suas funções, 

percorrendo os corredores, refeitórios ou recreios do Colégio ou trabalhando nos 

seus gabinetes. Mas… são também aqueles de quem, quando não estão 

presentes, todos notam a falta! Sem o pessoal não docente o Colégio não 

funcionaria! São uma peça fundamental para o bom funcionamento e 

concretização do projeto educativo! – Testemunho de um gestor de ciclo. 

 

Este grupo, embora desde sempre presente na história da escola como organização, nem sempre 

merece a mesma atenção que os outros atores escolares. No entanto, no cenário escolar, é cada 

vez mais patente que todos os colaboradores são educadores, na medida em que organizam, 

apoiam e estruturam as ações desenvolvidas. Nas sessões de debate com os alunos, verificámos 

que eles reconhecem uma função educativa no corpo não docente. 

 

As auxiliares ensinam regras, educação, a assumir as responsabilidades e a 

respeitar os outros-testemunhos de vários alunos do 1º ao 3º ciclo 

 

Muitas vezes, são estes colaboradores, até mais do que os professores, quem desempenha um 

papel mais semelhante ao de um elemento da família. 
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As auxiliares tratam de nós, avisam se temos de ir buscar casacos, dão xaropes, 

tratam das feridas, também ensinam coisas e castigam para nosso bem- 

testemunho de um aluno do 2ºano  

 

No Colégio, acreditamos que o pessoal não docente é um segmento essencial na formação dos 

alunos enquanto indivíduos, cidadãos e atores sociais, e por isso apostamos num corpo não docente 

estável. Os funcionários mais antigos do Colégio pertencem a esta categoria e é com orgulho que 

veem passar por aqui várias gerações da mesma família. São um elo de continuidade na história do 

Colégio.  

Consideramos essencial o papel dos não docentes em todos os ciclos de ensino, mas o papel da 

não docência na creche e pré-escolar é fundamental, tanto pelo facto de as funções serem 

desempenhadas dentro da sala de aula como pela faixa etária em questão.  

 

A auxiliar é um modelo para as crianças e tem de ter consciência disso, 

sobretudo numa fase em que se desenvolvem capacidades essenciais como “o 

falar” – Testemunho de uma auxiliar de ação educativa, no Colégio há cerca de 

30 anos 

 

Nas salas da creche e do pré-escolar estabelece-se uma relação de entreajuda entre educadora e 

auxiliar. Apesar de terem funções muito diferentes, é fundamental que a dupla funcione num sistema 

de coadjuvância. Embora a educadora tenha a responsabilidade de definir os temas a abordar e 

planificar as atividades, é com o apoio da auxiliar que as desenvolve. 

 

O trabalho da auxiliar é diferente do da educadora e nenhuma auxiliar tem a 

pretensão de se substituir à educadora. A dupla tem de trabalhar no mesmo 

sentido. Não pode haver contradições, tal como no modelo parental. – 

Testemunho de uma auxiliar de ação educativa 

 

Quando as crianças chegam ao fim deste ciclo de ensino, as auxiliares reconhecem ter uma 

sensação de orgulho e de dever cumprido. Sentem que o mérito também é delas. Quando as 

crianças transitam para o 1.ºciclo é frequente ouvi-las comentar “Lá vão os nossos meninos!” 

A importância das suas funções é reconhecida quer pela direção, quer pelas famílias. 

 

A minha gratidão para as auxiliares do berçário e educadoras, pelo seu bom 

trabalho tanto no cuidado dos bebés como na comunicação com os pais.- 

Testemunho de uma mãe. 

 

8.1.2 Famílias 

A família e a escola apresentam-se como contextos privilegiados de desenvolvimento humano. 

Deste modo, a conjugação de esforços e a potencialização dos recursos de ambas as partes 
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constituem uma mais-valia na formação dos nossos alunos. É nossa preocupação criar e manter a 

empatia e confiança entre a família e a escola. Neste sentido, qualquer proposta que vise reforçar 

a ligação entre o universo escolar e a realidade familiar é vista como essencial no seio de uma 

verdadeira comunidade educativa, como a do Colégio Cesário Verde. 

 

A multiculturalidade não se faz sentir apenas nas diferentes origens culturais ou geográficas das 

famílias dos nossos alunos. O Colégio é também um espelho das mudanças que têm acontecido no 

modelo familiar. Sendo um Colégio não confessional, integra crianças com todo o tipo de modelos 

familiares, sem fazer restrições ou juízos de valor.    

A escolha de uma escola é um momento difícil para todos os pais, sobretudo quando é feita numa 

fase muito precoce da vida das crianças. Todos sabemos como é difícil deixar um filho no berçário. 

Esforçamo-nos por apoiar os pais nesta fase porque, por vezes, são estes quem mais precisa de 

apoio. Quando um bebé chega ao Colégio não é só ele que está a fazer uma adaptação, é toda a 

família. É nossa preocupação, desde o início, estabelecer com as famílias uma relação de confiança 

que ajude a superar as angústias e as dúvidas.  

 

Há dois anos conheci a pessoa mais importante da minha vida, o meu filho 

Francisco…. Foi a vocês que resolvi emprestá-lo todos os dias… 

E perante todas as minhas inseguranças, todas as  minhas fragilidades, 

encontrei duas pessoas maravilhosas! A “nome educadora” e a “nome auxiliar”! 

Não só sinto o carinho diário que devotam ao meu filho, como conseguiram 

transmitir-me segurança, apoio, afeto. 

 Eu hoje deixo o Francisco no Colégio Cesário Verde de forma tranquila e feliz. 

É verdade... Com felicidade e com a consciência que estou a fazer o melhor por 

ele! 

Obrigada “nome educadora”, porque acredito de verdade que me está a ajudar 

a educar o meu filho de forma coerente e verdadeira, para que possa ocupar o 

seu lugar neste mundo, deixando a sua marca! Obrigada pelo seu 

profissionalismo, exercido com tanto carinho! 

Obrigada “nome auxiliar”, pela paciência e carinho! 

Obrigada “nome colaborador no controlo da portaria do Colégio” por ser o sorriso 

e simpatia que encontramos logo pela manhã! 

Ao Colégio, adoro a vossa abordagem, a forma como acolhem os pais, a forma 

como abraçam as crianças! 

Muito obrigada!”- Testemunho de uma mãe de um aluno dos 2 anos 

 

Para os alunos que fazem connosco um percurso de continuidade, o Colégio funciona como uma 

segunda casa e a relação com as famílias torna-se muito próxima. 

Muitas vezes, quando por alguma razão, os alunos têm de abandonar o Colégio antes de terminar 

o 3.ºciclo, as famílias reconhecem que os alunos levam consigo um património … 
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“Queremos expressar os nossos agradecimentos, de uma forma muito 

reconhecida, toda a dedicação e o carinho que, ao longo destes últimos 12 anos, 

sempre tiveram no tratamento com as nossas filhas. Este agradecimento, para 

além de abranger a direção, estende-se a toda a equipa do berçário e pré-

escolar, às professoras do 1.º Ciclo, bem como a todos os professores do 2.º 

Ciclo. 

Acreditem que guardamos boas recordações, que ficarão para sempre nas vidas 

das nossas filhas.”- Testemunho de pais de alunas do 5.º e 6.º ano 

 

Este percurso de continuidade, por vezes, é multigeracional: alguns pais dos nossos alunos já foram 

alunos do Colégio. 

Estes pais reconhecem que, apesar de haver continuidade, o Colégio não ficou parado no tempo. 

Atualizou-se quer em termos de ferramentas pedagógicas, quer em termos de adaptação às 

mudanças do mundo em que vivemos. 

 

“Tenho participado em algumas iniciativas, não em todas, por inércia ou por 

manifesta falta de tempo, mas congratulo-me por ver, como antiga aluna do 

Colégio, que o mesmo está vivo, de boa saúde, com iniciativas pedagógicas, 

inovadoras, a pensar no ambiente, na sociedade, na interação pais-filhos, e 

incutindo valores importantes nos nossos filhos, para poderem crescer e tornar-

se adultos mais responsáveis e intervenientes.” 

Bem hajam!”- Testemunho da mãe de uma aluna do 6º ano 

 

Apesar da opção de continuidade ser significativa, é cada vez mais frequente o caso de famílias que 

procuram o Colégio Cesário Verde como opção no início do 1.º ou do 2.º Ciclo. Nos debates que 

promovemos, verificámos que, qualquer que seja a etapa em que entram nesta comunidade, os 

alunos se adaptam com facilidade e a sua integração é rápida, bem como a das suas famílias. 

 

“Fomos pais desde o 5.º ano até ao 9.º ano. Tomamos a liberdade de enviar este 

mail para manifestar a nossa gratidão por tudo o que fizeram pela nossa filha, 

são escolas como este grande Colégio que tornam possível aos nossos jovens 

ficarem preparados para a nova etapa que vai começar para todos, o ensino 

Secundário. 

Queremos agradecer a todos sem exceção a forma como sempre nos acolheram 

a nós e às nossa filhas, como nos ajudaram na sua formação tanto a nível de 

conhecimentos como social, a forma como a incentivaram a ser cada vez melhor 

pessoa e melhor aluna, mas sempre respeitando o próximo. 

Muito mais havia para dizer, mas uma vez mais queremos deixar o nosso sincero 

BEM HAJA a todos, aos Professores, aos colaboradores em geral e à Direção 

deste GRANDE Colégio Cesário Verde, por tudo o que fizeram com as nossas 

filhas.  
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Muito Obrigada e até Sempre!!!!!”- Testemunho mãe de alunas do 5º ao 9º ano 

 

Desde que a atual direção tomou posse, a criação de um projeto educativo diferenciador tornou-se 

uma espécie de “cavalo de batalha”, sobretudo no que diz respeito à intervenção das artes. Foi 

grande o investimento feito neste sentido por parte de todos os intervenientes no processo 

educativo: professores, auxiliares, administrativos, gestores, direção. É com alegria que verificamos 

que o nosso esforço e empenho provocam resultados indiscutíveis: cada vez mais o nosso projeto 

educativo é uma das razões apontadas pelos pais para a escolha deste Colégio.  

Num sistema de ensino cada vez mais condicionado por orientações e avaliações nacionais, e numa 

sociedade cada vez mais competitiva, é natural que os pais procurem uma escola que possibilite 

aos seus educandos o desenvolvimento de competências diferenciadoras.  

Os pais dos nossos alunos valorizam as nossas opções e reconhecem os resultados. 

 

O Colégio Cesário Verde inclui na sua oferta curricular atividades diferentes e, 

no entanto, tão importantes como a expressão corporal, a dança, concerto, o 

inglês nos mais pequenos, que nos outros colégios são consideradas extra e de 

certa forma menos importantes para a formação dos mais novos e de ajuda para 

os mais crescidos – testemunho de um encarregado de educação 

Estou muito satisfeita com as atividades curriculares que são praticadas com os 

alunos mais pequenos (1,2,3 anos). – Testemunho de uma encarregada de 

educação de um aluno da creche 

“Aproveito por felicitar-vos pelo trabalho de criatividade dos alunos, no que toca 

à dança e música apresentado na festa pelo 6.º ano. Muita qualidade.” – 

Testemunho da mãe de um aluno do 6º ano 

 

Temos consciência de que o nosso projeto educativo pode provocar interrogações nas famílias: O 

que se faz numa aula de dança no berçário? Como são as aulas de inglês numa sala da creche? 

Como é que no 1.º ciclo, os alunos aprendem matemática com ferramentas do teatro ou da música?  

Estas dúvidas talvez persistam nalguns pais mas, no geral, dissipam-se com a comunicação das 

atividades desenvolvidas. São vários os veículos de comunicação com as famílias: fotografias à 

entrada das salas, blogues, notícias no site, e-mails. Temos consciência de que temos ainda um 

percurso a fazer na rentabilização destes recursos que até agora se têm mostrado úteis na 

clarificação do trabalho desenvolvido. 

No entanto, nada substitui a vinda dos pais ao Colégio e a possibilidade de presenciar alguns 

momentos significativos do trabalho desenvolvido. Tentamos que, ao longo do ano letivo, haja 

momentos de partilha com a família. Muitas  vezes não se trata de espetáculo, mas de aulas abertas 

em que, por vezes, as famílias são convidadas a participar.  

No processo educativo, as famílias não devem ser apenas espetadores, mas intervenientes 

preciosos. Tentamos chamar os pais e outros familiares à escola sempre que possível, integrando 

os conhecimentos das famílias e as mais valias que estes possam representar.  

 



PROJETO EDUCATIVO 
 
 

Página 29 de 33 
 

9 Estrutura e organização 

As questões relativas à estrutura e organização encontram-se desenvolvidas no Regulamento 

Interno do Colégio e pode ser consultado on-line. 

Neste capítulo, queremos destacar algumas opções de organização que acreditamos nos 

diferenciam e refletem as características específicas do nosso projeto educativo. 

 

9.1.1 Departamentos com representantes de todos os ciclos de 

ensino 

O Departamento de Ciências engloba as disciplinas/áreas curriculares do Conhecimento do Mundo, 

Matemática, Estudo do Meio, Ciências Naturais, Ciências da Natureza, Físico-Química e TIC. 

O Departamento de Letras engloba as disciplinas/áreas curriculares de Iniciação à escrita, Estudo 

do Meio, Português, Inglês, Espanhol, HGP, História e Geografia. 

O Departamento de Artes engloba as disciplinas/áreas curriculares de Expressão Dramática, 

Expressão Musical, Educação Musical, Dança, Expressão Plástica, Educação Visual e Educação 

Tecnológica. 

O Departamento de Desporto engloba as disciplinas/áreas curriculares de Expressão Físico-Motora 

e Educação Física, sendo também responsável pelo Desporto Escolar e pelas extracurriculares 

desta área. 

 

Qualquer um destes Departamentos é formado pelos professores das disciplinas/áreas específicas 

e por representantes de todos os ciclos. Esta estratégia permite que haja em cada área a 

possibilidade de uma planificação vertical que acompanhe os alunos ao longo do seu percurso. 

A organização dos Departamentos, que incluem professores de todos os ciclos de ensino permite 

que, relativamente a temas que se repetem, haja sempre uma abordagem que possa acrescentar 

uma nova perspetiva. Do mesmo modo, este modelo permite a partilha de estratégias entre os 

docentes dos vários níveis de ensino. 

Em reunião de Departamento são elaboradas as planificações de ciclo para esse Departamento, 

são programadas atividades transversais a todo o Colégio, atividades de partilha com as famílias e 

entre turmas. 

A alguns Departamentos estão ainda atribuídas funções de organização e gestão de espaços e 

equipamentos do Colégio. 

 

9.1.2 O Departamento de Artes em todos os Departamentos 

Sendo as artes uma peça fundamental do nosso projeto educativo são usadas também como 

ferramenta de exploração de conteúdos (ver subcap. Integração da Arte no processo de 

aprendizagem), quisemos assegurar a sua presença em todos os Departamentos. 

De forma a melhorar a articulação e a integração das artes em todas as áreas disciplinares, um 

representante do Departamento de Artes integra as reuniões de todos os outros Departamentos 

recolhendo e propondo atividades de integração/parceria pedagógica A presença deste elemento 
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constitui ainda uma mais-valia em termos de projetos interdisciplinares dado que as disciplinas 

artísticas funcionam como elemento de ligação entre as diversas áreas curriculares.   

 

10 Missão e Valores 

A nossa missão e valores representam as características ideológicas próprias do Colégio Cesário 

Verde. É o que nos identifica e distingue. 

 

A nossa missão 

Contribuir na formação de mulheres e homens livres, dinâmicos, audazes e criativos, de espírito 

empreendedor e inteligência inovadora e aberta a novos desafios, capazes de ouvir, capazes de 

enfrentar os desafios da vida, com equilíbrio e com respeito pelos outros e pelo Mundo. 

Os nossos valores 

É para a formação de mulheres e homens livres, eticamente responsáveis e defensores da beleza, 

que se dirige todo o esforço pedagógico do Colégio Cesário Verde. 

Há valores tais como a Liberdade que só podem ser conquistados em definitivo através do trabalho 

árduo que conduz ao conhecimento. 

 

11 Estratégias e objetivos 

Além das estratégias utilizadas em cada disciplina ou área curricular resolvemos, neste capítulo, tal 

como noutros anteriores, dar destaque àquilo que, no nosso entender, nos caracteriza e diferencia. 

As orientações pedagógicas e os conteúdos programáticos são implementados pela integração 

das artes no processo de aprendizagem e pela aprendizagem por descoberta, sempre 

reforçadas pela ideia de continuidade.  

 

12 Integração das artes no processo de aprendizagem 

Estando as artes presentes em todo o percurso escolar, é explorado quer o seu valor intrínseco quer 

o seu valor instrumental. Desde o berçário, as disciplinas artísticas são muitas vezes usadas como 

apoio à exploração de conteúdos programáticos de sala de aula. (ver Integração da Arte no processo 

de aprendizagem). Esta estratégia de integração é transversal a todo o percurso escolar e, à medida 

que avançam no tempo, os alunos estão cada vez mais familiarizados com este procedimento. É 

nosso objetivo que, depois de treinados nesta metodologia, sejam os próprios alunos a sugerir 

estratégias artísticas para exploração de determinados conteúdos. 

 

 (ex: trabalho sobre a 1.ª guerra mundial História-Teatro).  
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Um exemplo deste modelo foi um trabalho de parceria entre as disciplinas de 

História e Expressão Dramática realizado com uma turma de 9.ºano. O tema foi 

abordado de forma genérica nas aulas de História. O tema foi subdividido em 

subtemas (invasão, trincheiras, acordo de paz) e a turma em pequenos grupos. 

Cada grupo deveria usar um jogo de Expressão Dramática para ilustrar o 

subtema que lhe foi atribuído. Posteriormente, sob a orientação da professora 

de E.D., o jogo escolhido por cada grupo evoluiu para uma dramatização sobre 

o subtema proposto. 

 

Esta prática facilita aos alunos o estabelecimento de ligações entre diversas áreas do conhecimento, 

uma falha que todos identificamos num ensino muito segmentado. 

As disciplinas artísticas, presentes em todo o percurso, são por vezes o elemento de ligação entre 

as diversas áreas curriculares. São muitas vezes elas que vão permitir aos alunos relacionar 

informação e aplicá-la a novas situações.  

 

O tema da emigração é abordado na disciplina de HGP, no 6.ºano, de uma forma 

muito superficial. Realizámos um projeto interdisciplinar com uma turma de 6.º 

ano, em que o tema foi trabalhado em várias disciplinas, sendo o projeto 

coordenado pela professora de E.D. e tendo resultado num objeto artístico que 

incluía as aprendizagens sobre o tema feitas nas várias disciplinas. Desta forma, 

os alunos estudaram um tema da atualidade sob várias perspetivas: estatísticas 

de emigração (matemática), causas e destinos de emigração (HGP), textos 

autobiográficos (português), pesquisa de músicas associadas ao tema (Ed. 

Musical), pesquisa de imagens e vídeos (TIC) e ainda sob uma perspetiva 

pessoal, investigando a emigração no seu contexto familiar. 

 

 As artes, como elemento de ligação entre as várias áreas curriculares vão facilitar o prolongamento 

de um modelo interdisciplinar, usado com grande mestria na creche e pré-escolar e gradualmente 

abandonado para dar lugar a um saber mais compartimentado. 

A organização dos Departamentos disciplinares, com um professor do Departamento de artes 

presente em cada um dos outros Departamentos (ver cap. Estrutura e Organização), vai permitir a 

transversalidade dos conteúdos. Valorizamos as aprendizagens que proporcionam uma visão 

holística do conhecimento. 

O facto de todos os Departamentos incluírem educadoras e professoras de 1.ºciclo permite a partilha 

de estratégias entre os docentes dos vários níveis de ensino. A visão generalista das educadoras e 

professoras de primeiro ciclo aviva nos restantes docentes a necessidade de relacionar 

conhecimento de diferentes áreas. Relativamente a temas que se repetem ao longo de percurso 

escolar, este modelo permite acrescentar novas perspetivas à abordagem do mesmo tema. 
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13 Aprendizagem por descoberta 

A aprendizagem por descoberta pressupõe que o aluno construa o seu próprio conhecimento com 

a orientação do professor. O objeto de estudo pode ser proposto pelo docente, a partir da 

apresentação dos conteúdos programáticos a trabalhar num determinado ano letivo ou pode partir 

de uma curiosidade de um ou mais alunos. 

O ambiente de aprendizagem por descoberta estimula e motiva os alunos para que encontrem 

respostas para as suas perguntas.  

Para que o conhecimento não seja apenas momentâneo, é necessário que as aprendizagens 

realizadas sejam significativas e que de alguma forma tenham o contributo do aluno no seu 

processo. Para tal, é necessário que existam trocas de informação, de vivências e de sentimentos 

entre alunos e professor, através de chuvas de ideias, debates, relatos e comunicações. 

Inicialmente, os alunos relembram e registam o que já sabem sobre o assunto. Posteriormente, 

através da manipulação de materiais, da leitura e exploração de textos/imagens e outros recursos, 

da disponibilização do corpo, da voz e dos sentidos para o processo de aprendizagem, acrescentam 

informação nova à já conhecida. 

Esta metodologia valoriza o erro como processo integrante da aprendizagem. 

Este trabalho termina com uma consolidação das aprendizagens, através da criação de esquemas 

e resumos para consulta na sala de aula e nos registos dos alunos ou da criação de pequenos 

objetos plásticos/performativos que evidenciem as aprendizagens. Para além disso, alguns dos 

materiais construídos pelos alunos poderão ser alvo de exposição nos espaços da escola ou de 

apresentação aos colegas de outras turmas e/ou aos pais, de forma a partilhar a informação com 

toda a comunidade educativa. 

 

14 Intercâmbios entre ciclos ou continuidade do 
percurso escolar 

Uma parte significativa dos nossos alunos faz um percurso de continuidade no Colégio. Este 

percurso de continuidade permite desenvolver um trabalho de médio e longo prazo, que possibilita 

a consolidação de aprendizagens em todos os domínios da formação dos alunos. Há temas que são 

explorados em vários ciclos de ensino, apesar de abordados com diferentes perspetivas e 

profundidade. A organização dos Departamentos, com representantes de todos os ciclos, permite 

que não haja uma repetição dos temas e que seja sempre acrescentada uma nova perspetiva. 

(v.subcap. Estrutura e Organização) 

A existência de vários ciclos de ensino permite, simultaneamente, que haja intercâmbios entre 

turmas de diferentes ciclos na abordagem de um determinado tema. 

 

Um exemplo deste modelo de trabalho foi o utilizado na exploração do tema da 

água por duas turmas de 5 anos e 4.ºano do 1º Ciclo, em que o teatro foi usado 

como elo de ligação. O tema foi paralelamente abordado nas duas turmas, pela 
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professora titular e pelas professoras de teatro e, no caso do 1.ºCiclo, ainda pela 

professora de TIC. Periodicamente, as aulas de teatro eram realizadas em 

conjunto e durante esses momentos os dois grupos partilhavam as pesquisas 

que tinham feito. Este projeto resultou numa apresentação para as famílias dos 

alunos. 

 

Os alunos aprendem com os seus pares, o que por vezes é mais eficiente do que quando aprendem 

com um adulto. 

 

15 O Colégio como um sistema aberto – o aluno como 
futuro cidadão 

A localização do Colégio numa zona empresarial não nos impediu de estabelecer parcerias, 

nomeadamente com instituições culturais e académicas, que contribuem para a consciencialização 

e integração do aluno no contexto sociocultural. 

Do trabalho desenvolvido até agora queremos destacar alguns exemplos. 

Com a Casa das Histórias Paula Rego, temos desenvolvido projetos artísticos de residência com 

duração de um ano letivo, que incluem visitas regulares à Casa e deslocação de técnicos da Casa 

ao Colégio, culminando com uma apresentação no espaço da Casa das Histórias. 

Integramos um projeto de investigação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa, no âmbito da computação criativa. 

Pretendemos reforçar as nossas parcerias em todos estes aspetos, continuando a pensar no 

Colégio como um sistema aberto que comunica com a sociedade. 

 

Pretendemos contribuir para a formação integral do indivíduo nos seus diversos domínios: cognitivo, 

psicomotor, socio-afetivo, ético e estético. Pretendemos continuar a ser uma escola onde se faz do 

estímulo da criatividade uma porta à aprendizagem, promovendo a autonomia, a motivação e a 

responsabilidade. Acreditamos que os nossos alunos de hoje tornar-se-ão adultos empreendedores, 

inovadores, dinâmicos e capazes de enfrentar os desafios do amanhã.  

 

 

16 Validade do Projeto Educativo 

O projeto educativo é válido por 5 anos. Será avaliado anualmente por todos os intervenientes e 

para cada ano serão definidos objetivos específicos. 


