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“À DESCOBERTA DO MUNDO”

INTRODUÇÃO
O projeto educativo define cada escola como a “sua capacidade para a mudança”.
A construção do nosso Projeto Educativo representa a comunhão de vontades,
interesses, valores de uma comunidade educativa ativa, responsável e coerente. As
nossas crianças são a nossa razão de ser, o horizonte que queremos servir.
O atual projeto, que vai decorrer por três anos letivos, é um documento que define a
orientação educativa da nossa Instituição. O projeto reflete os princípios, os valores que
caraterizam esta Instituição e que a diferenciam de outros estabelecimentos de ensino.
Define as linhas orientadoras da atividade educativa que enquadram a ação educativa de
cada grupo e de cada agente educativo. Integra os mecanismos de avaliação que
possibilitam os reajustamentos que tornam o projeto dinâmico, vivo e sempre adequado
à realidade da Instituição.
O atual projeto tem como tema “À Descoberta Do Mundo”, onde pretendemos envolver
toda a comunidade na construção de um processo de ensino/aprendizagem ativo,
participado e verdadeiramente eficaz na edificação de uma jardim de infância de
qualidade.

1. Diagnóstico Estratégico
Visão
Ser reconhecida como Irmandade de Misericórdia, no âmbito do Direito Canónico e
como Instituição Particular de Solidariedade Social no âmbito do Direito Civil, que
presta serviços com a finalidade de melhorar as condições de vida de idosos,
crianças, famílias, pessoas em risco de exclusão social e promover o exercício da
cidadania da comunidade em geral.

Missão
A Santa Casa da Misericórdia de Campo maior, tem como missão a satisfação de
carências sociais, de harmonia com o seu espírito tradicional, informado pelos
princípios da doutrina e moral cristãs e ainda pelos usos e costumes da Irmandade.

Identidade e Cultura da Instituição
O Jardim de Infância “O Despertar” fica localizado na Avª António Sérgio. É uma
valência da Santa Casa da Misericórdia de Campo maior, sendo a Mesa Administrativa
o seu principal órgão de gestão. Por outro lado, conta ainda com a colaboração do
mesário do pelouro do Jardim de Infância, e a Direção Pedagógica é da responsabilidade
de uma Educadora.
O Jardim de Infância “O Despertar”, procura implementar uma continuidade
pedagógica entre os níveis de ensino, e por isso oferece à comunidade a resposta social
creche (destinada a crianças até aos 3 anos) e pré-escolar (destinado a crianças com
idades compreendidas entre os 3 anos e a idade de ingresso ao ensino básico).

Caracterização do Meio Envolvente
O concelho de Campo Maior, com uma área de 247 km2, localiza-se na sub-região do
Alto Alentejo, fazendo fronteira com os concelhos de Elvas e Arronches a Oeste e, com
a vizinha Espanha a Este e a Norte.

O território do concelho de Campo Maior situa-se numa região de clima continental
designado por Alentejo Oriental. No verão o ar é muito quente e carregado de bruma
seca (calina), provocado pela turbulência térmica que penetra pela larga abertura do
Guadiana, entre a Serra de S. Mamede e os contrafortes ocidentais da “Sierra Morena”.
Assim, o Alentejo constitui uma planície de clima bastante continental, com fortes
contrastes térmicos. No Verão as temperaturas médias ultrapassam os 30ºC, de Julho a
Setembro, e no Inverno a temperatura média é na ordem dos 4/5ºC nos meses de
Dezembro a Fevereiro.
A densidade populacional do concelho de Campo Maior é de 33.9 hab/km2
apresentando um povoamento concentrado. Em 2001, a população concelhia era de
8387, registando-se um decréscimo de -1.7% entre 1991 e 2001, devido não apenas à
diminuição da taxa de natalidade como à saída de população para outras regiões em
busca de melhores condições de vida.
O envelhecimento assumiu dimensões consideráveis, pois não só aumentou a população
idosa, como também, diminuiu o número de jovens (envelhecimento duplo), o que se
repercute nos encargos sobre a população activa.
Os Recursos Humanos do concelho apresentam problemas ao nível da sua qualificação,
observando-se taxas de analfabetismo significativas e um número reduzido de
habitantes com qualificação superior.
Porém, face à tendência de despovoamento do Alto Alentejo, Campo Maior consegue
fixar a sua população e manter uma percentagem de população jovem que é excepção
no contexto da sub-região. O sector industrial adquire uma importância considerável,
gerando movimentos pendulares significativos dos concelhos vizinhos e que determina
uma área de influência abrangente.
Em termos económicos, o sector primário perdeu importância ao contrário do
secundário e, principalmente do terciário. Mas Campo Maior destaca-se no segundo
sector de actividade, sobretudo na indústria transformadora, onde uma grande
percentagem dos activos do concelho e concelhos vizinhos estão empregados.
O parque habitacional do concelho de Campo Maior, em 2001, era constituído por 3356
edifícios e 4717 alojamentos (99.8% são alojamentos familiares) distribuídos pelas três
freguesias que o constituem.
Em termos de infra-estruturas rodoviárias, o município é constituído por estradas
nacionais (EN), estradas regionais, caminhos municipais (CM) e outras vias (caminhos
e estradas agrícolas). É importante também referir a proximidade do concelho de

Campo Maior à A6, que liga Lisboa a Madrid, o que traz vantagens a nível concelhio,
contribuindo de alguma forma para o seu desenvolvimento económico e social.
O município integra-se na Região Turística de S. Mamede e está incluindo nos
percursos Megalíticos, pertencendo ao conjunto “Portalegre, Arronches, Campo Maior”.
O município de Campo Maior possui um leque vasto de monumentos, quatro dos quais
são classificados: Castelo de Campo Maior e Pelourinho (Monumentos Nacionais),
Castelo de Ouguela e a Igreja Matriz de Campo Maior (Imóveis de Interesse Público). O
concelho de Campo Maior encerra um conjunto de valores naturais que merece destaque
e que deve ser valorizado como elemento de identidade concelhia, nomeadamente, pelas
suas vistas panorâmicas (Castelos de Campo Maior e Ouguela), espaços verdes e,
principalmente pela presença da Albufeira do Caia.
Entre os principais equipamentos Campo Maior possui uma piscina pública descoberta,
de notável valor arquitectónico, da autoria do arquitecto Carrilho da Graça, inserida
num núcleo desportivo, composto também pelo estádio César Correia, com diversos
campos desportivos concebidos para a prática de alta competição, campo de ténis e
ringue de patinagem. Paralelamente existem diversos polidesportivos para as mais
diversas práticas de desportos colectivos., a par da oferta do Pavilhão Gimnodesportivo
Rui Nabeiro. Existem também diversas associações desportivas ligadas à caça e pesca, à
columbofilia, que representam o Concelho em provas Nacionais e Internacionais.
Culturalmente Campo Maior, assume especial individualidade, através das Festas do
Povo, contando também com um recente centro cultural destinado à promoção de
eventos culturais, cinema, bem como um centro comunitário, espaço intergeracional,
onde crianças e idosos trocam experiências e saberes. O Museu do Café e o Museu de
Arte Sacra preenchem a oferta cultural, estando já concluída a primeira fase do Museu
do Palácio Visconde d´ Olivã, dedicado à Olivicultura e seus derivados.
A Biblioteca Municipal de Campo Maior oferece a todos os munícipes recursos na área
do livro e da leitura, com diversas actividades durante o ano. O grupo de Teatro Juvenil
de Campo Maior, o Grupo de Desportos Radicais GEDA, a Banda Filarmónica, o
Grupo de Harmónicas, a Associação dos Artes Plásticas, entre outras, são associações
que intervêm activamente no panorama cultural e associativo do Concelho.
A Rádio Campo Maior e o jornal Região em Notícias, são órgãos de comunicação social
de âmbito local e regional, sediados em Campo Maior.

Os cuidados médicos primários contam com o Centro de Saúde de Campo Maior, e
diversas clínicas privadas. Na área da terceira idade, existem diversos lares e centros de
dia, nomeadamente a CURPI, Centro de Dia e no caso da Santa Casa da Misericórdia,
inclusive com apoio domiciliário.
A GNR e os Bombeiros Voluntários de Campo Maior, possuem instalações próprias,
enquanto forças de segurança e prevenção públicas.
Ao nível do ensino, o concelho possui uma oferta desde o pré-escolar, público e
privado, até ao secundário. Existem também algumas empresas dedicadas à formação
profissional.
Campo Maior, dentro do contexto do Norte Alentejo assume-se como um inigualável
motor de desenvolvimento sócio-económico, contrariando a tendência natural da região,
apesar de inferir dos mesmos problemas estruturais de toda a região Alentejo. Fruto de
uma forte iniciativa empresarial, de condições geográficas e culturais muito específicas,
Campo Maior possui condições estruturais e sociais para potenciar um desenvolvimento
sustentado no interior Alentejano.

Recursos Humanos

Educadoras

Auxiliares de Educação

Ajudantes de Ação
Educativa

Creche

Pré-Escolar

1 Educadora 50%

3 Educadoras 100%

5 Educadoras 100%

1 Educadora a 50%

Creche

Pré-Escolar

4

--------

Creche

Pré-Escolar

7

3

Creche

Pré-Escolar

Cozinheira

1 cozinheira a 50%

1 cozinheira a 50%

Ajudante de cozinha

1 ajudante de cozinha a

1 ajudante de cozinha a 50%

50%

Creche

Pré-Escolar

Auxiliares de Serviços

2 Aux. De serviços Gerais

4 Aux. De serviços Gerais

Gerais

100%

50%

4 Aux. De serviços Gerais
50%

Porteira

Creche

Pré-Escolar

1 porteira 50%

1 porteira 50%

Recursos Materiais

As salas de atividades, quer da creche, quer de pré-escolar são espaçosas e com uma boa
luminosidade natural, uma vez que todas as salas possuem janelas o que permite
também o seu arejamento. Este Espaço Educativo carece de algum equipamento, quer a
nível do espaço exterior, quer interior. No entanto, no início de cada ano letivo
compramos sempre algum material e melhoramos espaços para que as crianças se
sintam cada vez melhor neste espaço. As salas estão organizadas de forma a facilitar a
integração e desenvolvimento das crianças, dando-lhe a oportunidade de experimentar e
de conquistar o mundo que as rodeia, do qual paulatinamente vão tomando consciência,

as coisas, os seres vivos e as pessoas com as quais a criança se deve relacionar num
clima de espontaneidade e de afetividade como tanto necessita.
O Jardim de Infância “O Despertar” encontra-se instalado num edifício que foi
construído de raiz, possuindo amplos espaços interiores e exteriores, com muita
iluminação natural.
A Instituição apresenta ótimas condições de higiene sanitárias e apresenta-se muito
bem estruturada. Na instituição as crianças têm uma grande mobilidade, pois esta é
extremamente espaçosa quer a nível interior, quer exterior.
O edifício está organizado da seguinte forma:
•

Salão polivalente (espaço comum),este espaço é utilizado também como
refeitório, para a realização de festas e atividades em grande grupo

•

2 Berçários com fraldário

•

Sala de 1

•

2 Salas de 2 anos

•

Sala 3

•

Sala 4

•

Sala 5

•

4 Instalações sanitárias (uma em cada sala) param crianças, cada uma delas com
vários lavatórios e sanitas

•

1 Casa de banho para adultos

•

1 Cozinha

•

2 Dispensas

•

1 Lavandaria

•

Sala de reuniões

•

Escritório

•

Sala de Audio-Visuais com televisão e DVD

•

2 Arrecadações no espaço exterior

As salas encontram-se organizadas por áreas de interesse e equipadas com material
adequado.

A Creche “Cantinho dos Sonhos” é uma valência recente na nossa Instituição surgiu
por forma a podermos ampliar a valência de creche e conseguirmos dar resposta à
população do nosso concelho. A Creche está organizada da seguinte forma:
•

Berçário/fraldário/dormitório

•

Sala 1

•

Sala 2

•

Instalações sanitárias de acesso às duas salas

•

Cozinha

•

2 arrecadações

•

Refetório

•

Casas de banho para adultos

•

Casa de banho para deficientes

•

Sala de pessoal

•

Arrecadação material de desgaste

•

Gabinete da direção

•

Lavandaria

•

Parque exterior

Recursos Financeiros
De acordo com o Compromisso da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Campo
Maior, datado de 1982, as receitas da Irmandade são classificadas em ordinárias e
extraordinárias, sendo constituídas por quotas da Irmandade, subsídios à exploração,
mensalidades de utentes, rendas, receitas das valências, donativos e subsídios eventuais.
A Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior, NIPC n.º 500867658, CAE 87902
(Atividades de apoio social com alojamento) dispõe de contabilidade organizada, sendo
a sua atividade acompanhada por um Técnico Oficial de Contas, habilitado para o
exercício das suas funções, e pelo Conselho Fiscal da Instituição.

Funcionamento Global da Instituição
O Jardim de Infância “O Despertar” e Creche “Cantinho dos Sonhos funcionam das
8:00h às 19:00h.
Horário letivo pré-escolar – 9:30 às 12:00h/14:00h às 17:00h
Horário não letivo – 17:00h às 19:00h (atividades livres e de apoio à família)
Horário da creche – Entrada até as 10:30h e saída a partir das 16:00h
O tempo está organizado da seguinte forma
-

Acolhimento

-

Atividades orientadas e trabalho nas áreas

-

Higiene

-

Almoço (12h no pré-escolar)

-

Higiene

-

Repouso (Creche) e Atividades orientadas no Pré-Escolar

-

Higiene

-

Lanche

-

Atividades livres e de apoio à família (Expressão musical e iniciação à
aprendizagem de uma língua estrangeira (Inglês)

-

Saída

Organização das Crianças por Salas e valência

CRECHE
Sala

Nº de Crianças

Berçários

30

Sala 1

26

Sala 2

48

Total

104

PRÈ-ESCOLAR
Sala

Nº de Crianças

Sala 3

25

Sala 4

25

Sala 5

25

Total

75

Objetivos e Metas
- Proporcionar o bem estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de
segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar através de
um atendimento individualizado;
- Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades
em todo o processo evolutivo das crianças;
- Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou deficiência
assegurando o seu encaminhamento adequado;
- Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características
individuais, favorecendo aprendizagens significativas e diferenciadas;
- Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da
aprendizagem.

Assembleia Geral

Conselho de
Acompanhamento

Gerontologia
Lar Santa
Beatriz
Centro de Dia
Betânia
Apoio
Domiciliário
Centro
Comunitário
N. S. da Graça

Jardim de
Infância
Educação
Pré-Escolar
Creche “O
Despertar” e
“Cantinho
dos Sonhos”

Saúde
Fisioterapia

Mesa
Administrativa

Projetos/Atividades
Gabinete
Alzheimer.M@ior
Incentiv@r.te
E5G
Formação de
Formadores

Empresas de
Inserção
Solidária

Higiolimpa

Culto
Igreja

Serviços
Gerais
Carpintaria

Transportes

Armazém

Cantinas
Sociais

Serviços de
Apoio à
Administração
Arquivo

Contabilidade

Expediente

Património
Manutenção
Geral
Recepção
Exploração
Agrícola

Construção
Civil

Recursos
Humanos
Stocks /
Viaturas
Tesouraria

Parceiros e Protocolos
Ao longo do ano letivo, tal como em anos anteriores a Instituição pretende estabelecer
contato com várias entidades da nossa comunidade:
-

Biblioteca

-

Comércios

-

Empresas (Delta Cafés)

-

Agrupamento de escolas do concelho de Campo Maior

-

Centro Educativo Alice Nabeiro

-

Valências da Santa Casa da Misericórdia de Campo Maior – Centro de Dia,

Residência santa Beatriz
- Outras Instituições
- GEDA
- Museus
Autarquia
Com a autarquia pretendemos manter relações interativas de forma a pedir a sua
colaboração sempre que se justifique.
Centro de Saúde
Com o Centro de saúde pretendemos realizar ações de sensibilização para pais e
crianças sobre a saúde infantil.

G.N.R (Guarda Nacional Republicana)
Com a G.N.R, mantemos uma boa relação, pois todos os anos organizamos visitas
guiadas ao posto. Este ano em específico, pretendemos realizar acções relacionadas com
a prevenção rodoviária.
Bombeiros Voluntários de Campo Maior

Com os bombeiros voluntários gostaríamos de realizar um simulacro, para que todas as
crianças e adultos da Instituição conheçam as diferentes formas de agir em caso de
incêndio no Jardim de Infância.

Monotorização e Avaliação do Projeto Educativo
Pretendemos avaliar o impacto do projeto nas crianças que frequentam diariamente o
nosso Jardim de Infância e na sociedade em geral. Para suporte de análise tencionamos
realizar:
-

-

Entrevistas
•

Pessoas da comunidade

•

Pessoal técnico

•

Família das crianças

Reuniões
•

Reuniões quinzenais do pessoal técnico que sirvam de suporte à avaliação

•

Reuniões com o pessoal técnico de outras Instituições

•

Reuniões com pais a realizarem de três em três meses ou de seis em seis
meses.

- Outros Eventos
•

Festas convívio

•

Ações de sensibilização (reflexão)

•

Registos elaborados pelos pais/encarregados de educação sobre as atividades

•

Exposições

Estratégias de Comunicação e divulgação
O projeto educativo é apresentado à comunidade educativa em reunião geral de início
de ano letivo e aprovado pelos membros da Mesa Administrativa da Santa Casa da
Misericórdia.
O encontra-se afixado no Jardim de Infância e no site da misericórdia. As atividades vão
sendo divulgadas através da nossa página no facebook.

2. Identificação e Definição do Problema/Objetivos do Projeto

PROBLEMA: “ À Descoberta do Mundo”

Uma das principais ferramentas para o desenvolvimento sustentado da nossa sociedade
é a educação ambiental, não só das gerações mais jovens mas de toda a população em
geral.
Pretendemos com este tema explorar com as nossas crianças a flora e fauna existentes
na nossa região de modo a que consigamos aproximar cada vez mais as crianças das
questões ambientais. As atividades educativas poderão ser compostas por jogos,
passeios, registos, entrevistas, experiências, etc.

Objetivos do Projeto
Objetivos Gerais;
- Educar para a cidadania;
- Proporcionar uma maior exploração e um maior conhecimento do meio envolvente;
- Estimular a cooperação e integração;
- Promover a auto-estima e auto-confiança das crianças;
- Melhorar a coordenação entre todos os intervenientes no processo educativo do Jardim
de Infância;

- Promover o sucesso educativo das crianças de forma a garantir a descoberta e o
desenvolvimento dos seus interesses aptidões, a capacidade de raciocínio, memória e
espírito crítico, criatividade, sentido moral e sensibilidade estética;
- Fomentar a mudança de atitudes e comportamentos individuais;
- Envolver as famílias e comunidade nas atividades do Jardim de Infância;
- Proporcionar às crianças prazer lúdico e um crescimento feliz, saudável e harmonioso;
- Divulgar o mesmo Projeto em diferentes Jardins de Infância promovendo uma troca de
experiências.
Objetivos Específicos,

- Valorizar (respeitar, conhecer, explorar) a fauna e a flora local;
- Despertar o interesse pela natureza;
- Sensibilizar para hábitos de vida saudáveis;
- Desenvolver atividades junto da comunidade;
- Contribuir para e com a comunidade;
- Valorizar a comunidade e o meio envolvente;
- Dar a conhecer as atividades desenvolvidas junto dos outros;
- Interagir com diversas associações.
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