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ENQUADRAMENTO
O Colégio Cesário Verde constrói os seus métodos pedagógicos sobre princípios de educação que
colocam o aluno no centro da formação, numa perspetiva de construção do seu próprio conhecimento,
de aprendizagem da vida social e de desenvolvimento pessoal.
Os princípios educativos que aqui destacamos caracterizam a nossa abordagem pedagógica no quadro
dos referenciais institucionais como as orientações curriculares para a educação pré-escolar e os
processos-chave para a creche.
Estes princípios traduzem especificidades para a creche e pré-escolar que se enquadram no Projeto
Educativo do Colégio Cesário Verde, com o qual desenvolvemos um método diferenciador e praticamos
uma estratégia inovadora para consumar a nossa missão de contribuir na formação de mulheres e homens
livres, dinâmicos, audazes e criativos, de espírito empreendedor, abertos a novos desafios, capazes de
ouvir e conviver com equilíbrio e com respeito pelos outros e pelo mundo.
Projeto Educativo Colégio Cesário Verde

PRINCÍPIOS
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DA CRECHE
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1. IMAGEM DE CRIANÇA:
Toda a nossa intencionalidade educativa, as interações, as propostas, as ações, as metodologias e as
estratégias têm como base a imagem que temos de criança. No Colégio Cesário Verde olhamos para cada
criança como sujeito único, capaz, com direitos, naturalmente curioso, com capacidade de se maravilhar com
o mundo. É um ser social por inteiro com necessidade de interagir, relacionar-se e comunicar com o outro.
Reconhecemos a criança como protagonista das suas descobertas, participativa, com voz ativa que
é valorizada. É-lhe dado tempo e espaço para que possa ser autónoma na concretização das suas
aprendizagens.
Nessa imagem que temos de criança, acreditamos que primeiramente ela necessita de experimentar,
tocar, ouvir, sentir, repetir, observar, criar e brincar, porque é assim que se apropria do mundo.
Neste processo a criança irá deparar-se com o erro, os desafios, as dificuldades que fazem parte da
aprendizagem e da consolidação das suas competências e emoções que a tornará resiliente, empática e
responsável por ela e pelos que a rodeiam em qualquer contexto.
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2. PAPEL DO ADULTO:
O adulto é um parceiro que ouve, observa, apoia e estimula a criança. Nos mais pequenos, promove a
movimentação e a descoberta livre provocando oportunidades e organizando experiências múltiplas.
À medida que as crianças vão crescendo, o adulto faz a mediação da aprendizagem, ajuda na resolução de
problemas e também ajuda a descobrir sem dar respostas feitas estimulando a pesquisa, questionando.
No dia-a-dia de sala partimos das experiências das crianças, dos seus interesses e valorizamos os seus
saberes e competências únicas, para que possam desenvolver todo o seu potencial, de forma individual
ou inseridas em grupo.
3. IMPORTÂNCIA DOS AFETOS
E DA RELAÇÃO EMOCIONAL:
Nesta fase da vida é prioritário que a
criança tenha a presença dos adultos
de referência, contribuindo, assim,
para a sua estabilidade emocional,
criando um clima de segurança,
confiança, conforto e tranquilidade.
O adulto procurará cuidar do seu
bem-estar físico, emocional e social
através de um olhar atento, sensível
e responsivo, garantido todas as
necessidades afetivas e emocionais.
Neste clima de apoio, a criança vai criando relações de afeto com as outras crianças e vai sendo
confrontada com as suas emoções e as do outro, criando assim empatia, e aprendendo a reconhecer
e a verbalizar o que sente. Uma boa relação afetiva adulto/criança e criança/criança irá contribuir na
formação de futuros adultos seguros e resilientes.
4. IMPORTÂNCIA DA SOCIALIZAÇÃO:
A creche/JI é um espaço de encontro
regular entre as crianças e adultos do
processo educativo onde se desenvolvem
atividades
culturalmente
relevantes.
É neste contexto de interação social que
a criança vive as relações com os outros
e com o meio onde partilha, imita, dialoga,
coopera, confronta-se com a diferença,
gere as suas vontades e a dos outros,
construindo referências que permitem
tomar consciência da sua identidade e ao
mesmo tempo respeitar a dos outros.
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5. IMPORTÂNCIA DE CUIDAR DE SI E DOS OUTROS:
São momentos privilegiados em que a criança irá responsabilizar-se pela sua segurança e bem-estar
físico. Terá a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões e assumir responsabilidades. Ao aprender
novos hábitos sociais, privilegiando os cuidados individuais que fomentem a aprendizagem de práticas de
autocuidado, tão essenciais nesta fase, estão a apropriar-se das regras comunitárias.

6. IMPORTÂNCIA DO BRINCAR:
Brincar é a atividade principal da criança e é através dela que a educadora, na sua escuta ativa, se apercebe
dos seus interesses e necessidades, sendo potenciadora, construtora e geradora de aprendizagens
significativas. As crianças muito pequenas aprendem com todo o seu corpo e com todos os seus sentidos
e é no brincar que elas concretizam as suas necessidades e as suas aprendizagens.
7. IMPORTÂNCIA DA LIGAÇÃO COM O MUNDO:
É através do desenvolvimento interno e da ligação com o
meio social em que vivem que as crianças se desenvolvem
e aprendem. Por meio de uma apropriação constante
em relação ao que as envolve e invade, as crianças
têm um crescente domínio sobre a vida e a cultura. As
crianças precisam de conhecer o mundo em que vivem,
mas para serem criadoras conscientes e livres têm de
ver, ouvir, questionar, imaginar, resolver, projetar e criar.
A utilização de diferentes expressões artísticas por
parte das crianças, vai contribuir para a construção da
sua identidade pessoal, social e cultural; vai enriquecer
as possibilidades de expressão e comunicação, da
criatividade, da representação simbólica, do seu sentido
estético e será um incentivo ao pensamento crítico.
8. IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO COM AS FAMÍLIAS:
A família e a escola são contextos privilegiados de desenvolvimento humano que devem operar em parceria.
O promover a relação e o envolvimento com as famílias irá facilitar o encontro de formas partilhadas com
o propósito de contribuirmos para a educação das crianças. Estamos recetivos a propostas que reforcem
a ligação entre o universo escolar e a realidade familiar, pois esta ligação é essencial para o sentido de uma
verdadeira comunidade educativa.
Na comunicação com as famílias procuraremos criar, alimentar e privilegiar diversas formas de comunicação:
presencial, online, plataforma ChildDiary, redes sociais, telefone, entre outros, construindo pontes de
proximidade entre a escola e a família.
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