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1 PREFÁCIO 

Promover um Projeto Educativo de sucesso pressupõe uma história longa e persistente, construída dia a dia. 

E é o Projeto Educativo de uma escola/instituição que define a sua “autonomia real”. Não faltam exemplos 

a esse respeito. No caso português, por exemplo, a experiência da Escola da Ponte mostra-nos como foi 

possível, a partir de um Projeto Educativo inovador e muito consistente, afirmar a autonomia institucional 

da Escola e promover o sucesso escolar dos alunos. 

Deve ser esse o sentido que orienta qualquer Projeto Educativo: afirmar a autonomia institucional das 

escolas e promover o sucesso escolar dos alunos (algo que passa pela melhoria das aprendizagens). Mas 

também é importante falar em valores, no bem-estar das crianças e, obviamente, em felicidade. 

A Santa Casa da Misericórdia de Sintra é uma Instituição que, desde há algumas décadas, tem desenvolvido 

uma ação educativa marcante nas valências de creche e de jardim-de-infância. O Projeto Educativo que 

agora se apresenta confere identidade própria à organização Santa Casa da Misericórdia de Sintra. E, para 

além de definir um conjunto de intenções e preocupações, cumpre um propósito fundamental: o de 

estabelecer diálogo com a comunidade envolvente. Desejamos, assim, que a ação educativa possa dar corpo 

às intenções expressas e conjugar a vontade dos vários atores. 

 

Carlos Manique Silva 
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2 INTRODUÇÃO 

A Santa Casa da Misericórdia de Sintra é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com 

respostas na área da infância, nomeadamente creches e equipamentos de educação pré-escolar. 

Os princípios institucionais da Santa Casa da Misericórdia de Sintra prendem-se com a defesa dos valores de 

igualdade, solidariedade, inclusão e também aceitação das diversas crenças, normas e hábitos individuais, 

respeitando-se culturas, raças e etnias, padrões educativos e comportamentais. Subscrevem-se ainda os 

artigos definidos pela Convenção dos Direitos da Criança e os princípios do estado social. 

O Projeto Educativo da Instituição pretende integrar a sua matriz humanitária no que respeita ao apoio social 

às populações mais vulneráveis, com as mais recentes inovações ao nível dos paradigmas pedagógicos, sem 

esquecer a necessária integração numa sociedade atual, centrada na Europa com circunstâncias únicas de 

início de século. 

Ainda, defende que a Infância é, por excelência, a fase da vida em que as aprendizagens perduram, definindo 

as futuras formas de ser e agir; as vivências e as memórias guardadas contribuem para a forma como a criança 

se vai enquadrar na família e sociedade, vai perspetivar o mundo e tornar-se um cidadão responsável e um 

adulto solidário e consciente. 

O mundo em que vivemos, resultado da chamada globalização, pauta-se por uma rutura com o anterior 

paradigma das relações humanas, substituindo-se os contactos presenciais por interações virtuais, 

inevitavelmente imersas em afetos, mas escassas em proximidade. Paradoxalmente, este novo mundo 

interativo é rico em trocas, sobretudo de conhecimentos, acesso à cultura e aos factos, com uma atualidade 

absoluta.  

O Projeto Educativo da Santa Casa da Misericórdia de Sintra possui também uma preocupação crescente com 

a integração de crianças “com necessidades educativas especiais”, indo de encontro às exigências do Decreto-

Lei 54/2018 de 6 de julho que estabelece o Regime Jurídico da Educação Inclusiva. 

Tendo sempre como princípio fundamental de que cada criança é um ser único com características, 

capacidades e necessidades próprias, procura demonstrar que os objetivos a alcançar e o trabalho a 

desenvolver com cada uma das crianças pode e deve ser concebido, pelas educadoras de infância, de modo 

a que todo o grupo beneficie com as atividades propostas. 

Independentemente das dificuldades que cada criança apresente fomenta-se a interação constante entre 

pares, a união e a coesão do grupo onde as capacidades e o que cada uma tem de melhor, é trabalhado e 

desenvolvido de forma a ser utilizado para ajuda e benefício do outro, bem como para o seu desenvolvimento 

pessoal. 
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Assim, a Educação Inclusiva é de todos e para todos sendo feita de uma forma mais natural. Nenhuma criança 

é vista como diferente pelo facto de ter necessidade de alguns cuidados diferenciados pois todas as crianças 

possuem, de uma forma ou de outra, capacidades que sobressaem e dificuldades que precisam de ser 

ultrapassadas, ou seja, todas as crianças são especiais. 

O Projeto Educativo da Instituição contempla, ainda, a atual discussão pública e política sobre o estado da 

educação, análise de novos modelos e paradigmas, nomeadamente defendidos pelo Ministério da Educação, 

implementando-se no país sob a forma de projeto piloto, em 2017-2018, o Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular. 

Esta iniciativa alicerça-se na definição de um Perfil de Aluno, que se pretende alcançar através de estratégias 

dinâmicas, integrativas e inovadoras, que imponha uma fratura com o atual processo expositivo/passivo 

ligado ao ensino e às aprendizagens formais. 

Reforçando a necessidade de mudança, o relatório da OCDE de 2016, Education at a Glance, é uma fonte de 

dados e indicadores de referência sobre o estado da educação no mundo, que aponta recentes progressos, 

mas ainda muitas limitações ao sistema educativo português, assinalando caminhos de transformação com 

vista à evolução e aproximação a outros países com melhores resultados, nomeadamente do Norte da 

Europa.  

No sentido da implementação de um novo paradigma, foi redigido o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, documento de autoria do Ministério da Educação, que procura constituir-se como 

referência para a organização de todo o sistema de ensino, partindo de metodologias vigentes no nível pré-

escolar. Aponta para uma educação formal em que serão os alunos a procurar e integrar uma cultura 

científica e artística de base humanista. Respeita o carácter inclusivo e multifacetado da escola, assegurando 

que independentemente dos percursos escolares realizados, todos os saberes são orientados por princípios, 

por valores e por uma visão de aluno com sucesso, não só em termos de aquisição de conhecimentos, mas 

de gratificação pessoal e sentimento de participação ativa na sociedade e no seu próprio percurso de vida. 

O Projeto Educativo da Santa Casa da Misericórdia de Sintra enquadra-se nesta visão, preparando as crianças 

a partir das primeiras etapas do seu percurso escolar. O nível pré-escolar trabalha já a autonomia na 

descoberta do saber, a flexibilidade entre as diversas áreas do conhecimento e participação ativa da criança 

na construção da sociedade. 

Com enfoque, ainda, nos atuais alertas ambientais, não descura a apresentação à criança de uma 

preocupação com o bem-estar e saúde a longo prazo de todos os habitantes da Terra, incutindo valores 

ligados às questões ecológica e ambiental, cidadania e consciência social, inclusão e respeito pela diferença, 
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consumo saudável e educação financeira. Respeita e alia-se aos princípios da Organização das Nações Unidas, 

através da definição e defesa de dezassete objetivos de desenvolvimento sustentável, que devem ser 

implementados por todos os países do mundo até 2030. 

A Agenda 20301 é fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo para criar um novo 

modelo global, que vise promover a prosperidade e o bem-estar de todos, proteger o ambiente e combater 

as alterações climáticas. Portugal teve uma participação importante no processo de definição desta Agenda, 

com destaque para a defesa dos objetivos de promover sociedades pacíficas e inclusivas e de conservar os 

mares e oceanos, gerindo os seus recursos de forma sustentável. 

O corrente documento visa apresentar, de forma abrangente, o Projeto Educativo da Santa Casa da 

Misericórdia de Sintra que consiste num “(…) documento de carácter pedagógico que, elaborado com a 

participação da comunidade educativa, estabelece a identidade própria de cada escola/instituição através 

da adequação do quadro legal em vigor à sua situação concreta, apresenta o modelo geral de organização e 

os objetivos pretendidos pela instituição e, enquanto instrumento de gestão, é o ponto de referência 

orientador na coerência e unidade da ação educativa” (Costa, A., 1992, p. 10). 

Desta forma, o Projeto Educativo da Santa Casa da Misericórdia de Sintra traduz os objetivos e linhas 

orientadoras pedagógicas e organizacionais do Departamento de Infância. Ainda, anualmente, serão 

realizados, para cada sala, Projetos Pedagógicos que operacionalizam estratégias para alcançar os objetivos 

definidos neste documento orientador. A avaliação contínua do Projeto Educativo e as avaliações anuais dos 

Projetos Pedagógicos permitirão introduzir melhorias, sempre que se considere necessário e/ou anualmente, 

no decorrer dos anos letivos e alicerçar a futura renovação da identidade pedagógica institucional. 

3 BREVE ANÁLISE SOCIODEMOGRÁFICA DO CONCELHO EM QUE SE INSEREM OS EQUIPAMENTOS DE 

INFÂNCIA 

O Projeto Educativo deverá ser adaptado às características sociodemográficas da população residente nas 

Freguesias em que se inserem os equipamentos de infância. Assim, procederemos agora a uma breve 

caracterização de alguns indicadores. 

Para este efeito, tomámos como referência os dados referidos no Diagnóstico Social do Concelho de Sintra 

(2014), elaborado pelo Conselho Local de Ação Social. 

                                                

1 Transformando o nosso Mundo: a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030 (Cimeira das Nações Unidas, 
2016). 
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Evolução de alguns indicadores demográficos no Concelho de Sintra 

Relativamente ao período intercensitário 2001-2011, Sintra apresenta um crescimento populacional de 4%, 

superior ao de Portugal com 2%, e ao do Concelho de Lisboa, o qual apresenta uma diminuição de população 

(-3%) e inferior à Grande Lisboa que apresentava um aumento de 4,9%. A população total residente no 

Concelho de Sintra, em 2011, é de 377.835 habitantes, sendo que 186.412 (mais 5,1% que em 2001) são 

homens e 197.130 (mais 9,1% que em 2001) são mulheres. 

O Concelho de Sintra apresenta uma densidade populacional de 1184 habitantes por km2, o equivalente a 

um aumento de 4% relativo a 2001, e muito superior à densidade média do país em 2011 (114,5 

habitantes/km2). 

Com a Reorganização Administrativa do Território das Freguesias em 2013, verifica-se que a Freguesia de 

Casal de Cambra teve um crescimento populacional de 22,3%, a União das Freguesias de São João das Lampas 

e Terrugem de 13,5% e a União das Freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São 

Pedro de Penaferrim) de 13,4%. 

As maiores perdas relativas de população ocorreram na União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra  

(-7,6%) e nas Freguesias de Massamá e Monte Abraão (-2,6%). Já as Freguesias que detêm mais população 

são Algueirão Mem-Martins (66.250) seguida, União de Freguesias de Queluz e Belas (52.335) e União de 

Freguesias de Massamá e Monte-Abraão (48.921). As que apresentam menor população são as Freguesias 

de Colares (7.628) e Casal de Cambra (12.701). 

Em 2011, a população estrangeira representava 8,65% da população total, ou seja, mais do dobro da 

percentagem registada para Portugal Continental, quase 2% a mais do valor verificado na Área Metropolitana 

de Lisboa (AML) e mais 1,42% no valor registado para a Grande Lisboa. Através dos resultados dos Censos 

2011, verifica-se no Concelho de Sintra um aumento da percentagem de população estrangeira face à 

população total. Este aumento regista-se em todas as Freguesias com diferente intensidade, com a 

percentagem de população estrangeira a atingir os dois dígitos em seis Freguesias. 

Relativamente à nacionalidade, em 2011, 55,6% (18 193 indivíduos), provêm do continente africano: 25,5% 

(8 327 indivíduos), do continente americano; 16,5% da população estrangeira a residir em Sintra (5 405 

indivíduos) provém da Europa; dos 26 países da União Europeia (excetuando Portugal), representavam 9,01% 

desse total (2 949 pessoas) a Roménia (1767 pessoas), Espanha (268 indivíduos), Reino Unido (172), 

Alemanha (138) e Bulgária (136) são os mais representados numericamente. O conjunto «Outros países – 

Europa» (excetuando a Noruega, a Suíça e a Federação da Rússia) onde estará incluída, entre outras, a 
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nacionalidade ucraniana, atinge 6,9% (2 273 indivíduos) e, por fim 2,4% (777 indivíduos) tem nacionalidade 

asiática. 

Quanto às habilitações académicas, observa-se que em 2011, comparativamente com 2001, aumentou a 

taxa de escolarização no Concelho de Sintra, pois apesar de existir menos 25,5% de população que não possui 

nenhum nível de ensino, verificou-se um aumento de 23,9% da população com nível de qualificação superior. 

Conclui-se que o nível de instrução atingido pela população no Concelho de Sintra progrediu de forma muito 

expressiva na última década. 

Segundo os dados dos Censos em 2011 a taxa de desemprego na região de Lisboa é de 12,9%, valor inferior 

ao verificado para o conjunto do país (13,1%). Ao contrário da realidade nacional, na região de Lisboa o 

desemprego atingia mais os homens (13,5%), para as mulheres o valor da taxa de desemprego é de 12,4%. 

Em Sintra não se verifica esta discrepância de género, com valores muito idênticos (13,7% nos homens e 

13,3% nas mulheres). Em 2011, Sintra registou uma taxa de desemprego de 13,5%, um crescimento de 6,4 

pontos percentuais face a 2001. 

Mais recentemente, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) confirmou a trajetória 

descendente do desemprego no Concelho de Sintra, que se manteve no passado mês de outubro de 2017, 

atingindo o número mais baixo de desempregados desde 2013. O apuramento definitivo do IEFP aponta para 

um número de desempregados em Sintra na ordem dos 10 mil, uma descida de 6,48% face ao mês de 

setembro. Este é o valor mais baixo desde janeiro de 2013, quando o número de desempregados atingia os 

24182. 

3.1 Conclusões sobre a breve análise demográfica do Concelho de Sintra 

A Santa Casa da Misericórdia de Sintra tem vindo a sentir mudanças sociodemográficas semelhantes às 

encontradas nos Censos 2011. 

Fazendo uma abordagem sociocultural sobre o impacto das tendências demográficas no Projeto Educativo 

da Santa Casa da Misericórdia de Sintra, podemos concluir: 

1) Existe um maior número de cidadãos estrangeiros a residir em Sintra e, perante esta dinâmica, o 

Projeto Educativo, deverá continuar a privilegiar a diversidade e multiculturalidade, favorecendo a 

integração e convívio entre crianças de diferentes nacionalidades, etnias, credos e posição 

sociocultural; 

2) As habilitações académicas da população progrediram exponencialmente, pelo que os objetivos 

pedagógicos deverão ser mais ambiciosos; 
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3) Nos últimos anos tem-se assistido a uma melhoria da situação laboral das famílias, com menos 

situações de desemprego. Contudo, deverá continuar a prestar-se apoio social e psicológico às 

famílias que apresentem maior fragilidade. 

4 APRESENTAÇÃO DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SINTRA E RESPETIVOS EQUIPAMENTOS DE 

INFÂNCIA 

4.1 Breve apresentação da Santa Casa da Misericórdia de Sintra 

A Santa Casa da Misericórdia de Sintra é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social (IPSS), instituída em 1545, por iniciativa da Rainha D. Catarina e seguindo os 

cânones e a organização da primitiva Confraria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 

veio incentivar toda uma ação de assistência social e auxílio espiritual. 

Inspirada nos princípios da doutrina e moral cristã, tem na sua génese as catorze Obras 

de Misericórdia – sete Corporais e sete Espirituais. 

Obras de Misericórdia Corporais Obras de Misericórdia Espirituais 

1. Dar de comer a quem tem fome;  

2. Dar de beber a quem tem sede;  

3. Vestir os que estão nus;  

4. Assistir os enfermos;  

5. Dar pousada aos peregrinos e pobres;  

6. Remir os cativos e oprimidos;  

7. Enterrar os mortos. 

1. Dar bons conselhos;  

2. Ensinar os ignorantes;  

3. Consolar os tristes;  

4. Corrigir os que erram; 

5. Perdoar as injúrias;  

6. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo; 

7. Rogar a Deus pelos vivos e defuntos. 

Atualmente dedica-se a quatro Áreas de Intervenção Prioritárias: Apoio ao Idoso, Infância, Ação Social e 

Psicologia. 

Disponibiliza um conjunto de serviços imprescindíveis à melhoria de vida da comunidade de Sintra, apoiando 

centenas de utentes através de Equipamentos de Infância, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Banco de 

Ajudas Técnicas, Gabinete de Psicologia, Apoio Alimentar, Apoio Social, Centro de Emergência Social 

(refeitório, balneário e lavandaria social), Centro de Acolhimento a Pessoas Sem Abrigo (CAPSA), Cantina 

Social, Loja Social e Centro de Inclusão Profissional. 

4.2 Missão da Santa Casa da Misericórdia de Sintra 

Inspirada nas catorze Obras de Misericórdia e nos princípios cristãos, a Santa Casa da Misericórdia de Sintra 

tem como Missão fazer o bem pela comunidade de Sintra. 
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4.3 Visão da Santa Casa da Misericórdia de Sintra 

A Santa Casa da Misericórdia de Sintra pretende ser reconhecida pelos vários parceiros, como a Instituição 

de Solidariedade pioneira, credível e de referência no Concelho de Sintra, que dá respostas atempadas, 

constantes e com qualidade aos problemas sociais da comunidade. 

Para que a Missão e a Visão da Instituição sejam tangíveis, a gestão e cultura da Santa Casa da Misericórdia 

de Sintra incidem nos seguintes valores: 

 Solidariedade: é o princípio orientador da Missão da Santa Casa da Misericórdia de Sintra. Todos os 

serviços prestados assentam na prática de solidariedade através do acolhimento, integração, 

proteção e melhoria das condições de vida dos nossos utentes. 

 Inovação: acompanhamos a evolução e tendências da problemática social, realizando diagnósticos e 

apresentando apoios e serviços ajustados aos problemas atuais da sociedade. Inovamos, criando 

novas soluções na Área Social. 

 Igualdade: praticamos uma política de igualdade – de género, etnia, religião e posição 

socioeconómica, no que respeita ao atendimento, encaminhamento e apoio aos nossos utentes. 

 Melhoria contínua: a prestação dos nossos serviços obedece a elevados padrões de qualidade. 

Valorizamos, por isso, a auscultação da opinião do utente e a introdução de mudanças com vista a 

melhoria contínua. 

 Sustentabilidade: contribuímos para o desenvolvimento sustentável nas dimensões ambiental, social 

e económica. 

4.4 Natureza jurídica e estrutura organizacional 

A Santa Casa da Misericórdia de Sintra foi registada em 1915 como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, 

posteriormente, em 1983 assumiu o estatuto de IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social, 

registada no Diário da República - Decreto-Lei n.º 119/83 de 25 de fevereiro, Art.º 94º, n.º 1. 

À semelhança de outras Misericórdias é constituída através de uma Irmandade, uma “associação de fiéis 

sujeita às leis canónicas da Igreja, nomeadamente no que concerne à aprovação dos Corpos Diretivos (…)” – 

In Compromisso. 

Os Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Sintra são a Assembleia-geral, a Mesa Administrativa e o 

Definitório (Conselho Fiscal).  

A Mesa Administrativa é o Órgão de Gestão da Santa Casa da Misericórdia de Sintra e é eleita de quatro em 

quatro anos em Assembleia-geral. 
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A Diretora-geral é responsável pela gestão operacional da Instituição, de acordo com as diretrizes da Mesa 

Administrativa. 

Cada Área de Atividade tem uma Coordenação que assume a gestão técnica do Departamento ou da 

Resposta Social, de acordo com as diretrizes da Mesa Administrativa e da Diretora-geral.  

4.5 Organograma geral da Santa Casa da Misericórdia de Sintra 
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4.6 Como apoiar a Santa Casa da Misericórdia de Sintra 

Sendo a Santa Casa da Misericórdia de Sintra é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins 

lucrativos, que depende do apoio e financiamento de terceiros, para dar continuidade aos seus projetos 

atuais e atividades futuras, todos os contributos são importantes. 

Assim sendo, apresentam-se de seguida algumas formas de como apoiar a Santa Casa da Misericórdia de 

Sintra para que tiver possibilidade e interesse em fazê-lo: 

 Atribuição de donativos financeiros; 

 Adesão ao Cartão de Amigo e divulgação do mesmo a amigos, familiares e colegas; 

 Doação de bens ao Departamento de Ação Social: alimentos, roupa, artigos para bebé e brinquedos; 

 Fornecendo contactos de empresas que possam apoiar a Santa Casa da Misericórdia de Sintra com 

material para uso interno: artigos de escritório, papel, jogos didáticos, fraldas, tintas, entre outros; 

 Voluntariado. 

Para mais informações consulte o site institucional www.misericordiadesintra.pt 

Poderá ainda contactar o Departamento de Projetos, Marketing e Comunicação através do correio eletrónico 

carla.barradas@misericordiadesintra.pt ou pelo telefone 21 923 92 70. 

4.7 Apresentação do Departamento de Infância da Santa Casa da Misericórdia de Sintra 

A Santa Casa da Misericórdia de Sintra possui uma vasta experiência na Área da Infância, intervindo neste 

domínio desde 1975. A qualidade pedagógica, relação de confiança e estabelecimento de laços afetivos entre 

a equipa e as crianças têm permitido conquistar uma forte reputação junto da comunidade local. Os 

resultados alcançados nas sondagens de opinião, efetuadas anualmente aos encarregados de educação, 

confirmam as razões da preferência pelos nossos equipamentos. 

Através de uma metodologia pedagógica moderna, a criança assume um papel ativo no processo de 

ensino/aprendizagem, tornando-se mais autónoma, curiosa, criativa e sensível ao mundo que a rodeia. As 

valências de infância da Santa Casa da Misericórdia de Sintra têm um financiamento comparticipado pelo 

Instituto da Segurança Social, sendo o valor das mensalidades calculado de acordo com os rendimentos do 

agregado familiar. 

 

 

 

http://www.misericordiadesintra.pt/
mailto:carla.barradas@misericordiadesintra.pt
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4.7.1 Missão do Departamento de Infância 

O Departamento da Infância tem por missão assegurar os cuidados e acompanhamento pedagógico 

favoráveis ao desenvolvimento infantil integral, fomentando cada vez mais uma Educação Inclusiva e 

respeitando as capacidades, necessidades e interesses individuais de cada criança. 

4.7.2 Organograma funcional do Departamento de Infância 
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4.7.3 Creche e Jardim de Infância da Misericórdia – Portela de Sintra 

Valências de infância que se destinam a cooperar com os pais na educação dos seus filhos, tendo como 

principais objetivos criar ambiente e meios que proporcionem uma aprendizagem e um crescimento 

saudáveis. 

Iniciou atividade no dia 11 de março de 2002, agregando os recursos materiais e humanos dos extintos 

Infantários D.ª Maria Eva Nunes Corrêa e D. Rodrigo Castro Pereira. 

A sua inauguração oficial teve lugar no dia 24 de setembro de 2002.  

Pensado para desenvolver a sua atividade em todos os domínios do ensino pré-escolar, encontra-se 

estruturado da seguinte forma: uma sala de Berçário, duas salas para crianças de um ano (Parque 1), duas 

salas para a faixa etária dos dois anos (Parque 2) e quatro salas de pré-escolar (dos 3 aos 5 anos). 

Localizado numa zona calma, adjacente a moradias, com vista para a serra de Sintra e com um jardim 

circundante, tem um ambiente aprazível ao crescimento saudável das crianças com diversas potencialidades 

para o desenvolvimento de atividades de exterior. O equipamento tem uma capacidade para 171 crianças, 

pertencendo 71 à valência de creche e 100 à de pré-escolar. 

Tem vindo a ser galardoado com a Bandeira Verde do programa Eco-Escolas, um projeto europeu que visa 

incentivar e premiar as boas práticas ambientais em ambiente escolar. 

Destinatários: crianças dos 4 meses aos 2 anos (creche) e dos 3 aos 5 anos (pré-escolar) 

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira das 07h30 às 19h00 

Atividades: passeios mensais, horta pedagógica e atividades extracurriculares adequadas a cada faixa etária 

(por exemplo, Inglês, Expressão Musical, Motricidade e Jogo). 

Serviços: refeições e apoio psicológico e social. 

Contactos: Rua Vergílio Ferreira, n.º 8, Portela de Sintra, 2710-717 SINTRA 

 21 923 19 67 

 21 923 92 78 

 infancia@misericordiadesintra.pt 
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Equipa da Creche e Jardim de Infância da Misericórdia – Portela de Sintra 

Equipa técnica 

Diretora-geral 

Diretora técnica e pedagógica 

Técnica de serviço social 

Psicóloga 

Técnica de projetos, marketing e comunicação 

Técnica administrativa 
 

Berçário 
Um Educador de infância com responsabilidade 

Três Auxiliares de ação educativa 

Parque 1 – Verde 
Um Educador de infância (responsável também pelo Berçário) 

Um Auxiliar de ação educativa 

Parque 1 – Rosa 
Um Educador de infância 

Um Auxiliar de ação educativa 

Parque 2 – Laranja 
Um Educador de infância 

Um Auxiliar de ação educativa 

Parque 2 – Azul 
Um Educador de infância 

Um Auxiliar de ação educativa 

Apoio nas salas de creche Dois Auxiliares de ação educativa 

Sala Verde Atualmente não está a ser utilizada 

Sala Vermelha 
Um Educador de infância 

Um Auxiliar de ação educativa 

Sala Azul 
Um Educador de infância 

Um Auxiliar de ação educativa 

Sala Amarela 
Um Educador de infância 

Um Auxiliar de ação educativa 

Apoio nas salas de pré-escolar Um Auxiliar de ação educativa 

 

Limpeza e manutenção do espaço 
Um Auxiliar de serviços gerais 

Um Responsável pela manutenção e jardinagem 

Serviços externos 
Área alimentar – gestão da cozinha e confeção das refeições 

Limpezas gerais – higienização noturna do espaço 

Serviço de transporte Um Motorista 
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4.7.4 Jardim de Infância Dr.ª Maria da Luz Sobral – Banzão 

Valência de infância da Santa Casa da Misericórdia de Sintra, que se destina a cooperar com os pais na 

educação dos seus filhos, tendo como principais objetivos criar ambiente e meios que proporcionem uma 

aprendizagem e um crescimento saudáveis. 

As instalações foram doadas em 1983 à Santa Casa da Misericórdia de Sintra pela escritora e professora 

Dr.ª Maria da Luz Sobral, com a condição de aí se instalar uma valência de apoio à infância. Assim, o 

equipamento foi inaugurado no dia 1 de fevereiro de 1984 com uma sala jardim-de-infância, num pavilhão 

pré-fabricado construído de raiz para o efeito, junto da vivenda doada. Posteriormente abriu-se uma sala de 

creche na vivenda. Ao longo dos anos têm-se executado obras de ampliação e melhoramento, quer na 

creche, quer na vertente pré-escolar. No ano letivo de 2006/2007, a creche deixou de funcionar neste 

equipamento, mudando para novas instalações na Praia das Maçãs. 

Localizado numa zona rural, com paisagem de serra e mar, tem um ambiente aprazível ao crescimento 

saudável das crianças com diversas potencialidades para o desenvolvimento de atividades de exterior, como 

a praia na época balnear. Atualmente, o equipamento tem uma capacidade para 50 crianças em duas Salas 

de pré-escolar (dos 3 aos 5 anos). 

Tem vindo a ser galardoado com a Bandeira Verde do programa Eco-Escolas, um projeto europeu que visa 

incentivar e premiar as boas práticas ambientais em ambiente escolar. 

Destinatários: crianças dos 3 aos 5 anos 

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira das 07h30 às 19h00 

Atividades: horta pedagógica, passeios mensais e atividades extracurriculares adequadas a cada faixa etária 

(por exemplo, Inglês, Expressão Musical, Motricidade e Jogo). 

Serviços: refeições, transporte e apoio psicológico e social. 

Contactos: Rua Verde Pinho, n.º 11, Banzão, 27105-176 COLARES 

 21 929 02 80 

 21 923 92 78 

 jibanzao@misericordiadesintra.pt 
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Equipa do Jardim de Infância Dr.ª Maria da Luz Sobral – Banzão 

Equipa técnica 

Diretora-geral 

Diretora pedagógica 

Técnica de serviço social 

Psicóloga 

Técnica de projetos, marketing e comunicação 

Técnica administrativa 
 

Sala dos 3 / 4 anos 
Um Educador de infância 

Um Auxiliar de ação educativa 

Sala dos 4 / 5 anos 
Um Educador de infância 

Um Auxiliar de ação educativa 

Limpezas e apoio nas salas Um Auxiliar de serviços gerais 

 

Manutenção do espaço Um Responsável pela manutenção e jardinagem 

Serviços externos Área alimentar – gestão da cozinha e confeção das refeições 

Serviço de transporte Um Motorista 
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4.7.5 Creche das Maçãs 

Valência de infância da Santa Casa da Misericórdia de Sintra, que se destina a cooperar com os pais na 

educação dos seus filhos, tendo como principais objetivos criar ambiente e meios que proporcionem uma 

aprendizagem e um crescimento saudáveis. 

Instalada na antiga Escola Primária da Praia das Maçãs, datada do ano 1957, que funcionou até finais dos 

anos 90, foi reconstruída e adaptada para funcionar como estabelecimento de creche, tendo assim iniciado 

atividade no ano letivo de 2006/2007. 

A creche é constituída por dois edifícios. Na casa antiga, construída em alvenaria, existe uma sala de Berçário 

e uma sala para crianças de um ano (Parque 1). O edifício pré-fabricado é constituído pela sala destinada à 

faixa etária dos dois anos (Parque 2). 

Ambas as edificações estão rodeadas por espaço exterior assente em piso antiderrapante, contando também 

com zona de relvado e caixa de areia. 

Localizada numa zona rural, com paisagem de serra e mar, tem um ambiente aprazível ao crescimento 

saudável das crianças com diversas potencialidades para o desenvolvimento de atividades de exterior, como 

a atividade de praia na época balnear. 

O equipamento tem capacidade para 44 crianças, dos 4 aos 36 meses, pertencendo 10 à sala de Berçário, 16 

ao Parque 1 e 18 ao Parque 2. 

Destinatários: crianças dos 4 meses aos 2 anos 

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira das 07h30 às 19h00 

Atividades: passeios mensais (crianças de dois anos) e atividades extracurriculares adequadas à faixa etária 

(por exemplo, Expressão Musical, Motricidade e Jogo). 

Serviços: refeições, transporte e apoio psicológico e social. 

Contactos: Rua da Escola, Praia das Maçãs, 2705-303 COLARES 

 96 148 87 36 

 21 923 92 78 

 creche.macas@misericordiadesintra.pt 
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Equipa da Creche das Maçãs 

Equipa Técnica 

Diretora-geral 

Diretora técnica 

Técnica de serviço social 

Psicóloga 

Técnica de projetos, marketing e comunicação 

Técnica administrativa 
 

Berçário 
Um Educador de infância com responsabilidade 

Três Auxiliares de ação educativa 

Parque 1 
Um Educador de infância (responsável também pelo Berçário) 

Um Auxiliar de ação educativa 

Parque 2 
Um Educador de infância 

Um Auxiliar de ação educativa 

Apoio nas salas de creche Um Auxiliar de ação educativa 

 

Limpeza e manutenção do espaço 
Um Auxiliar de serviços gerais 

Um Responsável pela manutenção e jardinagem 

Serviços externos Área Alimentar – gestão da cozinha e confeção das refeições 

Serviço de transporte Um Motorista 
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4.7.6 Distribuição de utentes por valência e por faixa etária 

As valências de infância da Santa Casa da Misericórdia de Sintra possuem uma capacidade máxima, limitada 

pelo Instituto da Segurança Social que define o número limite de utentes por sala ou por faixa etária. 

Dependendo dos anos letivos e da procura verificada nas Freguesias envolventes, esta lotação máxima nem 

sempre é alcançada, havendo flutuações no número médio de crianças a frequentar. 

No quadro abaixo (Quadro 1) apresenta-se a capacidade máxima por sala, nas valências de creche e 

pré-escolar dos equipamentos de Infância da Instituição. 

Equipamento Sala Capacidade por sala 
Número máximo de utentes 

por equipamento 

 

Creche - Maçãs 

Berçário 10 

44 Parque 1 16 

Parque 2 18 

 

Jardim-de-Infância – Banzão 
Sala dos 3 / 4 anos 25 

50 
Sala dos 4 / 5 anos 25 

 

Creche - Portela 

Berçário 1 10 

71 

Parque 1 – Verde 12 

Parque 1 – Rosa 13 

Parque 2 – Azul 18 

Parque 2 – Laranja 18 

 

Jardim-de-Infância – Portela 

Sala Verde 25 

100 
Sala Vermelha 25 

Sala Azul 25 

Sala Amarela 25 

 

Capacidade Total do Departamento de Infância 265 

Quadro 1 Capacidade máxima por sala nas valências de creche e pré-escolar 
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As valências de pré-escolar permitem a integração de um maior número de crianças por sala, na medida em 

que existem níveis de autonomia individual compatíveis com a orientação de mais alunos por díade 

educadora – auxiliar.  

No entanto, como a resposta das escolas da rede pública do Concelho de Sintra tem vindo a aumentar, no 

que respeita à frequência do nível pré-escolar, a saída de alguns utentes principalmente na transição dos 

quatro para os cinco anos tem provocado um decréscimo (mais acentuado nuns anos do que noutros) do 

número de utentes nas salas de jardim-de-infância da Instituição.   

5 IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS E ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO 

Neste capítulo iremos apresentar o diagnóstico de necessidades do Departamento de Infância, procurando 

refletir sobre os objetivos estratégicos e prioridades de intervenção. 

Neste sentido, iremos descrever os constrangimentos sentidos como entraves ao bom funcionamento dos 

equipamentos, à integração e saudável desenvolvimento das crianças, à proximidade na relação com as 

famílias e à qualidade dos serviços prestados. 

Nestas diversas vertentes, a Instituição procurará encontrar estratégias e organizar recursos que visem 

intervir o mais precocemente possível, de forma a encontrar soluções para problemas emergentes. 

5.1 Conflitos ou separações familiares 

Muitos dos utentes que frequentam os equipamentos da Santa Casa da Misericórdia de Sintra pertencem a 

agregados familiares monoparentais, vivenciando, por vezes, situações de conflito entre os elementos do 

casal parental, ou afastamento frequente de um dos progenitores, o que acarreta repercussões negativas a 

nível do desenvolvimento sócio emocional da criança. 

Ainda, face ao crescente número de saídas para o estrangeiro de profissionais em diversas áreas, surgem 

casos de famílias separadas pela emigração de um ou ambos os progenitores. Neste sentido, o psicólogo que 

intervém em contexto escolar tem um papel importante, não só no acompanhamento psicológico prestado 

ao utente, como também no diagnóstico precoce e encaminhamento para outras especialidades de situações 

com patologia mais grave ou diversificada. 

A vertente comunitária da Santa Casa da Misericórdia de Sintra propicia ainda uma articulação estreita com 

parceiros institucionais de apoio à Infância, como sejam as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em 

Perigo (CPCJ), a Equipa de Crianças e Jovens (Segurança Social) ou a Câmara Municipal de Sintra. 
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5.2 Dificuldades financeiras das famílias 

A Santa Casa da Misericórdia de Sintra sendo uma Instituição Particular de Solidariedade Social, procura dar 

resposta, de forma adequada aos rendimentos das famílias, aos utentes que a procuram. Apesar de, no 

processo de admissões dos utentes, se ter em conta a necessidade de encontrar um equilíbrio nos escalões, 

o certo é que, por constrangimentos inesperados, como sejam, desemprego, doença, alteração do agregado 

familiar, deve a Instituição proceder a necessários ajustes às mensalidades dos utentes.  

Estas alterações conduzem frequentemente a desequilíbrios financeiros, potenciados pelo facto de um 

número significativo de utentes se encontrar em situações de fragilidade mantida, desemprego e 

precariedade económica prolongados, com evidentes dificuldades em assegurar aos filhos satisfatórias 

condições de acesso à saúde, alimentação, educação e cultura. 

A Instituição procura nestes casos, alargar a capacidade de resposta do Serviço Social Interno e do Gabinete 

de Psicologia, para apoiar de forma personalizada e contínua as famílias mais fragilizadas. Ainda, presta um 

apoio adicional às famílias, sobretudo na área da saúde, através da realização de rastreios e 

encaminhamentos para intervenção, nas áreas de saúde oral, visão, fala e linguagem e desenvolvimento das 

competências para a aprendizagem. 

5.3 Integração de crianças oriundas de famílias imigrantes / emigrantes 

A imigração para Portugal de cidadãos estrangeiros gera, por vezes, situações de desenraizamento familiar e 

social. Alguns dos utentes da Santa Casa da Misericórdia de Sintra têm vindo a ser integrados nos 

equipamentos de infância pouco tempo após a permanência no país, com evidente choque linguístico e 

cultural. 

Por vezes, estas crianças vêm reunir-se à família, há já algum tempo em Portugal, outras vezes há uma 

imigração de todo o agregado, que tem que adaptar-se bruscamente a realidades sociais contrastantes e à 

língua portuguesa, totalmente desconhecida. Mais uma vez, o apoio psicológico e social revestem-se de 

grande importância na ajuda à integração social e à estabilização afetiva da criança. 

Também, a integração em meio escolar, mediada por educadoras de infância atentas às necessidades infantis 

e o estabelecimento de laços com pares, são fatores protetores da saudável adaptação à nova realidade de 

vida. Ainda, os conteúdos curriculares devem favorecer a inclusão de crianças imigrantes e/ou 

potencialmente emigrantes, através da sensibilização para o mundo global, para a diversidade e 

multiculturalidade. 
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5.4 Identidade pedagógica 

As educadoras de infância trabalham e desenvolvem técnicas e estratégias pedagógicas de acordo com o 

paradigma teórico com que mais se identificam e/ou no qual se especializaram na formação universitária. 

Todos os modelos pedagógicos têm vantagens e limitações, não existindo evidências sobre a eficácia de 

aplicação de um único modelo no processo de aprendizagem das crianças. 

No entanto, pretende-se criar uma maior homogeneidade nos métodos e técnicas usadas, garantindo-se de 

forma contínua a identidade das valências de infância. Desta forma, são planeados workshops entre 

educadoras, que visam a partilha de experiências e uniformização de alguns procedimentos. 

Com a uniformização pedagógica não se procura um método ideal de trabalho, mas sim o que se pode 

considerar desejável e com a necessária flexibilidade, de modo a encontrar um fio condutor que todos 

possam partilhar incentivando, promovendo e cultivando cada vez mais uma melhor qualidade. 

Pretende-se criar um quadro de referências que pressuponha a liberdade, a responsabilidade, a valorização 

pessoal e do trabalho, não se adotando uma fórmula única mas favorecendo-se a complementaridade e o 

enriquecimento mútuo. Pretende-se melhorar o trabalho em equipa salientando e aproveitando as 

capacidades e qualidades de cada elemento em prol de um bem comum. 

5.5 Comunicação com as famílias 

A comunicação com as famílias em contexto escolar deve ser sempre mediada pela educadora de infância da 

criança. Assim, está prevista a possibilidade de agendamento de reunião presencial, a comunicação por 

correio eletrónico ou o atendimento telefónico. Também a marcação de algumas reuniões de sala ao longo 

do ano letivo, facilitam a comunicação entre todos os encarregados de educação. 

Ainda, como forma de melhorar cada vez mais a comunicação entre colaboradores e utentes, foi criada em 

cada sala, pela primeira vez no ano letivo 2017-2018, a figura dos Representante dos Encarregados de 

Educação, elementos com acesso privilegiado à educadora de infância e à diretora técnica e pedagógica do 

Departamento de Infância. 

Mais recentemente, e por iniciativa de alguns encarregados de educação, foi também criada e encontra-se 

já legalizada a Associação de Pais dos utentes da Creche e Jardim de Infância da Misericórdia – Portela de 

Sintra. 

Encontra-se, ainda, em fase de análise e avaliação o melhor procedimento interno a implementar com 

algumas normas e orientações que pretendem colmatar o esquecimento na transmissão de recados e 

informações relevantes aos pais e encarregados de educação. 
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5.6 Sustentabilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia de Sintra 

À semelhança de outras IPSS, a Santa Casa da Misericórdia de Sintra é financiada sobretudo por fundos 

estatais e comparticipações familiares. 

Para manter e melhorar a sua atividade, a Instituição, considera fundamental continuar a apostar na 

apresentação de candidaturas para obtenção de financiamento externo ao mesmo tempo que procura outras 

fontes de rendimentos, nomeadamente, através de ações que visem a angariação de novos fundos como o 

cartão de amigo, eventos festivos, campanhas de recolhas de donativos, angariação de doadores e 

voluntários, zelando assim pela sua sustentabilidade. 

5.7 Qualidade das instalações e dos equipamentos  

Os resultados dos questionários de satisfação dos utentes referem sistematicamente como aspetos a 

melhorar, diversas questões relacionadas com a qualidade das instalações e equipamentos das valências de 

creche e pré-escolar. 

Entre os objetivos de melhoria, inserem-se o conforto térmico dos espaços, reparação de portões, pinturas 

de fundo e substituição de determinados equipamentos. Nos últimos anos tem havido um investimento 

gradual nos espaços exteriores, como por exemplo, na substituição do gradeamento e portões na Creche das 

Maçãs, obra financiada pela Autarquia. 

Em 2019, a Santa Casa da Misericórdia de Sintra, candidatou-se ao Fundo Rainha D. Leonor tendo sido 

contemplada com um parecer positivo. Com a verba adquirida nesta candidatura, tornou-se possível efetuar 

obras (ainda a decorrer) de melhoramento dos espaços, no equipamento de infância da Portela de Sintra, 

indo ao encontro das necessidades dos utentes e da comunidade. 

5.8 Sistema de gestão de qualidade e segurança 

A implementação gradual do Sistema de Gestão de Qualidade de acordo com os referenciais propostos pelo 

Instituto da Segurança Social tem contribuído para o aumento da produtividade e organização no trabalho, 

assim como para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. 

Existem, contudo, necessidades contínuas de atualização de procedimentos e instrumentos de trabalho, 

sendo importante continuar a investir na formação do pessoal e realizar auditorias internas de modo a 

supervisionar a implementação e cumprimento do processo de uma forma mais sistemática. 

Com este procedimento pretende-se conseguir identificar, o mais precocemente possível, dificuldades, 

incorreções e eventuais problemas que possam surgir. O Manual de Qualidade é assim um documento 

constituído por instruções de trabalho e respetivos impressos que se encontram em constante atualização. 
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Para além da qualidade, existem melhorias a fazer no domínio da segurança, almejando-se elaborar as 

Medidas de autoproteção e planos de segurança, assim como concretizar simulacros nos equipamentos de 

infância dando prioridade ao de maior dimensão. 

6 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO 

6.1 Modelo pedagógico adotado pela Santa Casa da Misericórdia de Sintra 

O percurso da Santa Casa da Misericórdia de Sintra no domínio da educação tem permitido experienciar 

diversas ideologias pedagógicas, fazendo-nos crer que o processo de ensino – aprendizagem deve ser 

individualizado, adaptado às características, capacidades e necessidades específicas de cada criança mas, 

trabalhado em grupo e para o grupo para que todas as crianças beneficiem, de uma forma ou de outra, com 

todas as atividades propostas. 

A Pedagogia de Projeto tem vindo a constituir-se como modelo pedagógico privilegiado, defendendo a livre 

participação e autonomia das crianças, contribuindo para o aumento dos seus interesses e conhecimentos, 

valorizando a curiosidade e criatividade infantis.  

Na Pedagogia de Projeto o educador deixa de ser um mero transmissor de saberes e executor de tarefas 

definidas por outros, que necessariamente, impedem as crianças de construir o seu próprio conhecimento 

passando a ter o papel de criadores de possibilidades, provocadores do desenvolvimento infantil, 

promovendo interações significativas. 

A metodologia de trabalho pressupõe, como ponto de partida, as motivações concretas da criança, 

associadas à sua realidade social, construindo-se um plano de ação, coordenado pelo educador. Este plano 

será flexível e aberto, tendo como objetivos fundamentais o desenvolvimento da sensibilidade, da 

imaginação criadora, da autonomia e socialização da criança. 

Durante a implementação do projeto, o educador de infância estará presente e envolvido, desempenhando 

um papel orientador na definição e concretização das suas diversas fases. Concentra-se em perguntas de 

aprofundamento ou antevisão típicas do trabalho de projeto: “Quem?”, “Como?”, “Onde?”. 

O conteúdo de cada projeto parte de um tema ou curiosidade surgida e é livremente escolhido pelo grupo 

de crianças. O educador, enquanto profissional responsável, deve estar atento às escolhas e apontar critérios 

de relevância cultural, social, ética e estética em cada projeto. 

É importante que as crianças aprendam a ser cidadãs através dos projetos que realizam ao criarem sentido 

de pertença, de responsabilidade mútua e de solidariedade para com os outros – crianças diferentes, outros 

povos, outros contextos, numa real perspetiva intercultural; que aprendam a usar recursos que sabem ser 

limitados, que aprendam a reciclar, a preservar o ambiente que as rodeia, a ter consciência dos recursos 
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limitados do planeta, da nossa ação enquanto cidadãos intervenientes e responsáveis, numa linha de 

desenvolvimento sustentável. 

Trata-se uma abordagem pedagógica centrada nos problemas ou “um estudo em profundidade sobre 

determinado tema ou tópico” (Katz e Chard, 1989:2, cit por Vasconcelos et al, 2012) ou, melhor ainda, “uma 

metodologia assumida em grupo que pressupõe uma grande implicação de todos os participantes, 

envolvendo trabalho de pesquisa no terreno, tempos de planificação e intervenção com a finalidade de 

responder aos problemas encontrados” (Leite, Malpique e Santos, 1989:140, cit por Vasconcelos et al, 2012). 

Segundo Katz e Chard (1997, in Vasconcelos et al, 2012) o trabalho de projeto promove o desenvolvimento 

intelectual das crianças englobando não apenas conhecimentos e capacidades, mas também a sensibilidade 

emocional, moral e estética de cada uma. “As crianças colocam questões, resolvem problemas e buscam um 

sentido para o mundo que as rodeia, desenvolvendo a capacidade de continuar a aprender”. 

Katz (2004, in Vasconcelos et al, 2012) afirma que as experiências de carácter intelectual, fortalecem as 

disposições inatas da criança para: 

 Fazer sentido da sua própria experiência; 

 Colocar hipóteses, analisar, elaborar conjeturas; 

 Ser curiosa; 

 Fazer previsões e verificá-las; 

 Ser empírica; 

 Persistir na resolução de problemas; 

 Tomar iniciativas e ser responsável pelo que conseguiu fazer; 

 Antecipar os desejos dos outros, as suas reações. 

Considerando que somos uma resposta social que promove a educação e o desenvolvimento das crianças 

correspondente ao período em que se inicia a construção da sua identidade, temos por base três aspetos a 

alcançar como principais objetivos: Educar, Cuidar e Brincar. 

É, precisamente, na mais tenra idade que as competências adquiridas e os valores experienciados por cada 

uma das crianças deixam marcas que mais tarde irão ter impacto na vida social de cada um. É importante 

conhecermos e dar atenção à individualidade de cada criança, entender o perfil de cada uma, observando-

as diariamente, ajudando-as e encaminhando-as no que mais precisam, tentando entender todas as suas 

dificuldades e, ao seu lado, ir ultrapassando obstáculos. É de igual modo na transmissão de competências, 
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tais como o respeito pela individualidade de cada criança, que ela por sua vez também irá respeitar a 

individualidade dos outros, é com este respeito que teremos uma melhor sociedade.  

Estando, atualmente, o mundo a atravessar uma pandemia, houve uma consciencialização e retrospeção na 

área da educação. Após vários estudos existentes, em que um desses estudos inclui Portugal, chegou-se à 

conclusão que as crianças não saem para brincar ao ar livre. Mais de metade das crianças (56%) passa uma 

hora ou menos por dia a brincar ao ar livre, uma em cada cinco crianças passa trinta minutos ou menos ao ar 

livre e uma em cada dez nunca brinca ao ar livre. Em todos os países estudados, as crianças passam 50% do 

tempo diário em frente aos ecrãs de dispositivos eletrónicos em detrimento de atividades ao ar livre. 

Outro aspeto a que o estudo chegou revela-nos que: 

 Observa-se que apenas 10,8% das crianças que frequentam creches e jardins-de-infância brincam nos 

espaços exteriores/recreios durante os três meses de inverno; 

 Nas creches, os bebés com menos de um ano de idade apenas realizam em média, duas saídas ao 

exterior durante os três meses de inverno; 

 As crianças portuguesas passam quarenta horas semanais nas creches e nos infantários, mais dez 

horas do que a média europeia; 

 Nos últimos vinte anos, as crianças perderam em média oito horas de brincadeira livre por semana.  

Existe uma urgência em corrigir estes aspetos que ao longo destes anos se foram perdendo. Para se corrigir 

estes erros é urgente, escola e família apostarem na libertação das crianças. É importante deixá-las brincar 

livremente, dando-lhes oportunidade para serem criativas, explorarem, socializarem, conversarem entre elas 

sem terem nada estruturado e optar de preferência sempre pelo exterior. 

Lá fora, há um grande mundo de observação que proporciona um forte foco de desenvolvimento da 

linguagem. É muito benéfico para as aprendizagens de crianças tímidas que ficam mais desinibidas no 

exterior, pois o ambiente é mais rico, tornando ainda mais enriquecedora a aprendizagem. Existe, assim, um 

desenvolvimento natural da linguagem por existir uma grande variedade de temas. 

A natureza proporciona grandes aprendizagens em todas as áreas do desenvolvimento, trazendo grandes 

benefícios para as crianças, tanto a nível cognitivo como físico, de saúde mental, de aprendizagens e 

exploração sensorial. 

“Brincar desenvolve os músculos e as habilidades sociais, fertiliza a atividade cerebral, aprofunda e regula 

emoções, faz-nos perder a noção do tempo, proporciona um estado de equilíbrio, ajuda a lidar com as 
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dificuldades, aumenta a expansividade e favorece as conexões entre as pessoas. Ao brincar ativamos o lado 

direito do cérebro que está ligado à criatividade, à emoção, à imaginação, à intuição e à subjetividade.” 

(Stuart Brown, 2017). 

6.2 Objetivos pedagógicos 

6.2.1 Objetivos pedagógicos da valência de creche 

Tendo em conta a realidade educacional em que a Instituição se encontra inserida, o Projeto Educativo é 

adaptado ao seu contexto sociocultural atendendo aos saberes, competências, valores e afetos. 

Potencializar-se-á o respeito pelo utente como ser único, o que pressupõe uma pedagogia diferenciada, 

centrada na cooperação e ainda a construção articulada do saber, que implica uma abordagem globalizante 

e integrada das diferentes áreas a contemplar. 

Os objetivos pedagógicos das creches da Santa Casa da Misericórdia de Sintra são baseados no Manual de 

Processos Chave para Creches (Sistema de Gestão de Qualidade) do Instituto da Segurança Social: 

a) Assegurar a prestação de cuidados adequados ao desenvolvimento e bem-estar das crianças no que 

respeita à segurança, higiene e nutrição; 

b) Desenvolver o máximo de competências e capacidades das crianças através da promoção de um 

ambiente facilitador à brincadeira ativa, descoberta, interação, exploração, criatividade e à resolução 

de problemas por parte das crianças; 

c) Criar um ambiente adaptável às necessidades e interesses individuais das crianças facilitando a sua 

confiança e iniciativa; 

d) Estabelecer relações que favoreçam a participação ativa da criança; 

e) Criar uma rotina diária consistente que reforce o sentimento de pertença e a adaptação da criança 

ao quotidiano. 

Todo o trabalho desenvolvido na creche tem como principal objetivo promover o desenvolvimento integral 

da criança ao nível sócio afetivo, cognitivo e psicomotor. 

Neste sentido, serão trabalhadas as seguintes Áreas de Desenvolvimento: 

 Desenvolvimento Motor; 

 Desenvolvimento Cognitivo; 

 Desenvolvimento Pessoal e Social; 
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 Pensamento criativo. 

6.2.2 Objetivos pedagógicos da valência de pré-escolar 

A Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar (Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro), estabelece como princípio geral que 

a “Educação Pré-Escolar é a primeira etapa da educação básica no processo de educação ao longo da vida, 

sendo complementar da ação educativa da família, com a qual deve estabelecer estreita relação, 

favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua plena inserção na 

sociedade como ser autónomo, livre e solidário”. 

As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE) são o ponto de apoio para a prática 

pedagógica do educador de infância que é construtor e o gestor do seu próprio currículo, atendendo aos 

saberes das crianças, das suas famílias, e às solicitações da comunidade e de outros níveis de ensino. 

“Pretende-se que as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar sejam “um ponto de apoio” para 

uma Educação Pré-Escolar enquanto primeira etapa da educação básica, estrutura de suporte de uma 

educação que se desenvolve ao longo da vida. Poderão contribuir para que a educação de qualidade se torne 

motor de cidadania, alicerce de uma vida social, emocional e intelectual, que seja um todo integrado e 

dinâmico para todas as crianças”. 

Neste sentido, os objetivos pedagógicos dos jardins-de-infância da Santa Casa da Misericórdia de Sintra 

derivam do que está estabelecido na Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar: 

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida 

democrática numa perspetiva de educação para a cidadania; 

b) Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela pluralidade das culturas, 

favorecendo uma progressiva consciência como membro da sociedade; 

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem; 

d) Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características individuais, 

incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e diferenciadas; 

e) Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de relação, 

de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

g) Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente, no âmbito da saúde 

individual e coletiva; 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a melhor 
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orientação e encaminhamento da criança; 

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva 

colaboração com a comunidade. 

De acordo com as Orientações Curriculares do Ministério da Educação, serão desenvolvidas três Áreas de 

Conteúdos: 

 Área de Formação Pessoal e Social; 

 Área de Expressão e Comunicação; 

 Área do Conhecimento do Mundo. 

6.3 Princípios, visão, valores e competências 

Como guia orientador do trabalho pedagógico, defendem-se valores que estão subjacentes à Missão da 

Instituição e ao contexto atual, no qual se baseia o Projeto Educativo. 

Procura-se assegurar uma visão de criança e de educação que promova a continuidade educativa, fundada 

em intencionalidades pedagógicas, princípios e valores, como condição para transições seguras e 

significativas para a escolaridade obrigatória. 

A expansão das novas tecnologias veio favorecer a formação de uma consciência social, despertando para as 

enormes desigualdades sociais no mundo. Inspirados nesta ideia, espera-se contribuir para a formação de 

cidadãos mais tolerantes, sensíveis e íntegros, começando desde tenra idade a desenvolver nas crianças o 

respeito e espírito de luta por uma sociedade mais igualitária. 

É igualmente importante que se promova a educação financeira junto das crianças em idade escolar. Segundo 

a OCDE este é “um dos meios mais eficazes para chegar a uma geração que se quer portadora de uma cultura 

financeira que lhe permita, enquanto jovem e futuro adulto, desenvolver comportamentos e atitudes 

racionais face a questões de natureza económica e financeira” (MNE, www.dge.mec.pt/educacao-

financeira). 

Tendo por base o Perfil do Aluno que se apresenta estruturado em princípios, visão, valores e áreas de 

competências, que aponta para uma educação escolar em que as crianças desta geração global constroem e 

sedimentam uma cultura científica e artística de base humanista, pretende-se trabalhar valores e 

competências que permitam à criança intervir na vida e na história dos indivíduos e das sociedades, tomar 

decisões livres e fundamentadas sobre questões naturais, sociais e éticas, e dispor de uma capacidade de 

participação cívica, ativa, consciente e responsável. 

http://www.dge.mec.pt/educacao-financeira
http://www.dge.mec.pt/educacao-financeira
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Assim sendo, salienta-se na tabela seguinte os princípios e a visão pelos quais se pauta a ação educativa e os 

valores e competências que se pretendem desenvolver. 

Princípios Visão Valores e Competências 

Base 
humanista, 
cidadania e 

inclusão 

Compreender e conhecer o mundo 
global 

Ter consciência social 

Promover a inclusão social e cultural 

Ser livre, autónoma, responsável e 
consciente de si própria e do mundo 
que a rodeia 

Rejeitar todas as formas de 
discriminação e de exclusão social 

Valorizar o relacionamento 
interpessoal 

Conhecer as diferentes realidades culturais 

Conhecer e ter contacto com as diferentes línguas, 
hábitos de vida, religiões e estratos sociais 

Conhecer as diferentes paisagens e climas 

Reconhecer as diferentes características físicas entre 
pessoas 

Aceitar as diferenças sociais e culturais 

Demonstrar respeito pela diversidade humana 

Reconhecer os valores de solidariedade e integridade 

Ter consciência e respeitar-se a si mesmo e aos outros 

Saber agir eticamente, consciente da obrigação de 
responder pelas próprias ações 

Ponderar as ações próprias e alheias em função do 
bem comum 

Ter sensibilidade e ser solidário para com os outros 

Colaborar na construção de uma sociedade mais justa 

Saber trabalhar em grupo e usar diferentes formas de 
comunicação 

Aprendizagem e 
saber 

Ser capaz de pensar critica e 
autonomamente 

Ser criativa, com competência de 
trabalho colaborativo e com 
capacidade de comunicação 

Estar apta a continuar a aprendizagem 
ao longo da vida, como fator decisivo 
do seu desenvolvimento pessoal e da 
sua intervenção social 

Desenvolver a cultura científica 

Promover um conhecimento sólido e 
robusto 

Querer aprender mais 

Ter pensamento reflexivo, crítico e criativo 

Procurar novas soluções e aplicações 

Compreender, tomar decisões e intervir sobre as 
realidades naturais e sociais no mundo 

Compreender que existem diferentes visões sobre o 
mesmo tema através de debates 

Adaptabilidade, 
coerência e 

ousadia 

Conseguir adaptar-se a novos 
contextos e novas estruturas 

Ter respeito pela dignidade humana, 
pelo exercício da cidadania plena, pela 
solidariedade para com os outros, pela 
diversidade cultural e pelo debate 
democrático 

Ser perseverante perante as dificuldades 

Manifestar autonomia pessoal centrada na livre 
escolha e no bem comum 

Ser capaz de chegar às suas próprias conclusões através 
da investigação 
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Princípios Visão Valores e Competências 

Ser capaz de lidar com a mudança e 
com a incerteza num mundo em 
rápida transformação 

Desenvolver o raciocínio e a 
capacidade de resolução de 
problemas 

Bem-estar, 
saúde e 

ambiente 

Desenvolver a consciência ecológica e 
ambiental 

Promover um estilo de vida saudável 

Desenvolver alguns princípios da 
educação financeira 

Possuir uma boa higiene e saúde oral 

Praticar uma alimentação saudável e variada 

Ter noção da importância de praticar atividades físicas 
desportivas e passeios pedestres 

Negociar a solução de conflitos em prol da 
solidariedade e da sustentabilidade ecológica 

Ser interventiva, tomando a iniciativa e adotando uma 
participação ativa 

Educação 
financeira 

Compreender a diferença entre o 
necessário e o supérfluo 

Caracterizar meios de pagamento 

Saber o que é a poupança e quais os 
seus objetivos 

Conhecer os princípios básicos sobre 
planeamento e gestão do orçamento 

Reconhecer a moeda como meio de pagamento 

Reconhecer a diferença entre “necessitar” e “querer” 

Aprender a noção de despesa 

Identificar notas e moedas 

Saber que o euro é a moeda oficial de Portugal 

De forma a alcançar os pressupostos acima enunciados adotar-se-ão diferentes atividades e estratégias, 

como sejam visitas de estudo e passeios, audição de histórias e canções de todo o mundo, visionamento de 

vídeos, experiências gastronómicas variadas, criação de ateliês, dramatizações, pesquisa ativa de 

informação, debates sobre diversos temas, entre outras atividades. 

Serão propostos e viabilizados encontros e realização de pequenas sessões de partilha de saberes, com pais, 

encarregados de educação, familiares e outras Instituições, bem como a realização de eventos diversos, em 

articulação com as famílias e comunidades sendo determinante o trabalho desenvolvido entre escola, família 

e comunidade para o desenvolvimento integral da criança. 

Ainda, serão disponibilizados aos utentes atividades extracurriculares semanais e rastreios anuais de diversas 

áreas clínicas. 
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6.4 Avaliação do Projeto Educativo 

A avaliação do Projeto Educativo, que deve ser feita de uma forma contínua, destina-se não só a aferir o 

cumprimento dos objetivos e estratégias já traçados mas também a identificar e a analisar novos problemas 

e constrangimentos que possam ir surgindo propondo estratégias para resolução dos mesmos. 

A avaliação pode ser concretizada através dos seguintes meios: 

 Reuniões com os encarregados de educação; 

 Reuniões mensais de toda a equipa; 

 Supervisão e auditorias efetuadas aos procedimentos implementados; 

 Questionário anual de avaliação do grau de satisfação dos encarregados de educação; 

 Tratamento de dados recolhidos por via da caixa de sugestões ou reclamações rececionadas; 

 Avaliação anual de desempenho da equipa; 

 Avaliação anual dos Projetos Pedagógicos de Sala. 

7 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE EM CRECHE E PRÉ-ESCOLAR 

7.1 Pressupostos da certificação 

Sob proposta da Segurança Social e da Câmara Municipal de Sintra, em 2013 a Santa Casa da Misericórdia de 

Sintra iniciou a implementação do Sistema de Gestão de Qualidade. Baseado no Referencial de Qualidade 

proposto pelo Instituto da Segurança Social, específico para Creche, tem como objetivos a melhoria contínua 

dos serviços prestados, a inovação e satisfação dos utentes. 

A Instituição baseou-se nesse Referencial para criar um modelo semelhante adaptado à valência de 

pré-escolar. 

O sistema tem tido resultados muito positivos, nomeadamente na otimização e organização do trabalho, 

melhoria de procedimentos e reforço da qualidade no funcionamento geral dos estabelecimentos. 

O modelo incluiu a definição de regras, procedimentos e instrumentos de trabalho para os seguintes 

processos chave: 

1 – Candidatura; 

2 – Admissão e Acolhimento; 

3 – Plano Individual; 

4 – Planeamento e Acompanhamento de Atividades; 
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5 – Cuidados Pessoais; 

O Referencial de Qualidade de Creche (Manual de Processos Chave) poderá ser consultado no site da 

Segurança Social. 

7.2 Formação contínua da equipa pedagógica 

Consciente da importância da atualização de conhecimentos e desenvolvimento de competências dos 

colaboradores, a Santa Casa da Misericórdia de Sintra pretende implementar o seguinte plano de formação: 

Área de Formação Destinatários Entidade formadora 

Desenvolvimento infantil 
Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Externa 

Modelos pedagógicos e atividades 
pedagógicas 

Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Externa 

Combate a incêndios Toda a equipa SCMS / Bombeiros 

Formação na área da saúde – 
Primeiros Socorros 

Toda a equipa SCMS / Bombeiros 

Formação na área da saúde – 
Abordagem a patologias 
específicas 

Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Externa – Centro de Saúde 

Artes plásticas 
Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Externa 

Ética e deontologia profissional Toda a equipa Externa 

Trabalho de equipa e cooperação Toda a equipa Externa 

Autismo 
Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Externa 

Pinturas faciais e modelagem de 
balões 

Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Externa 

A criança e a família em contextos 
sociais e familiares diferentes dos 
convencionais 

Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Externa 

Novas Orientações Curriculares 
Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Externa 

Dinamização de atividades e 
organização do tempo em contexto 
de sala e nos recreios 

Auxiliares de ação educativa Externa 

Educação pela positiva 
Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Externa 
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Área de Formação Destinatários Entidade formadora 

A voz como instrumento de 
trabalho 

Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Externa 

Como sensibilizar os pais para o 
seu papel na educação e sucesso 
dos filhos 

Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Educadoras de infância e Auxiliares 
de ação educativa 

Sistema de Gestão de Qualidade 

Elementos responsáveis pela 
implementação, supervisão e 
manutenção do Manual da 
Qualidade 

Externa 

Medidas de autoproteção e planos 
de segurança 

Toda a equipa Externa 

Observações: a concretização deste plano estará dependente da disponibilidade financeira da Instituição e das ofertas locais. 
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Gulbenkian, 2010 

 Vasconcelos, T. et al, Trabalho por projetos na Educação de Infância, Direção-Geral da Educação 

(DGE), 2012 

 www.apei.pt 

 www.childoneurope.org 

 www.cm-sintra.pt  

 www.cnis.pt 

 www.dge.mec.pt/educacao-financeira 

 www.iefp.pt 

 www.ine.pt 

 www.min-edu.pt 

 www.oecd.orghttp 

 www.ohchr.org 

 www.seg-social.pt 

 www.ump.pt 

 www.un.org/en/ 

 www.unicef.pt 
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 https://www.youtube.com/watch?v=8D7itf-bUFs 

 www.educare.pt  

 www.escolavirtual.pt/sitiodosmiudos.html 

 www.planonacionaldeleitura.gov.pt – Livros recomendados pelo Ministério da Educação 

9 ANEXOS 

9.1 Legislação aplicável em creche 

 Portaria n.º 271/2020, de 24 de novembro – define as condições específicas do princípio da 

gratuitidade da frequência de creche, em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 146.º da Lei 

n.º 2/2020, de 31 de março 

 Portaria n.º 218-D/2019, de 15 de julho – procede à segunda alteração à Portaria n.º 196 -A/2015, de 

1 de julho, que define os critérios, regras e formas em que assenta o modelo específico da cooperação 

estabelecida entre o Instituto da Segurança Social, I. P., e as instituições particulares de solidariedade 

social ou legalmente equiparadas, para o desenvolvimento de respostas sociais, em conformidade 

com o subsistema de ação social. Procede, ainda, à alteração ao «Regulamento das comparticipações 

familiares devidas pela utilização dos serviços e equipamentos sociais», anexo à Portaria n.º 196 -

A/2015, de 1 de julho, e que dela faz parte integrante 

 Circular Normativa n.º 4, de 2014/12/16 da Direção Geral da Segurança Social – define o Modelo de 

Regulamento das comparticipações familiares pela utilização de serviços e equipamentos sociais das 

IPSS 

 Decreto- lei n.º 33/2014, de 4 de março – define o regime jurídico de instalação e funcionamento e 

fiscalização dos estabelecimentos de apoio social gerido por entidades privadas, estabelecendo o 

respetivo regime contraordenacional 

 Portaria n.º 411/2012, de 14 de dezembro – atualização das condições de funcionamento das creches 

 Decreto-lei n.º 99/ 2011, de 28 de setembro – regime de instalação, funcionamento e fiscalização dos 

estabelecimentos de apoio social 

 Portaria n.º 262/2011, de 31 de agosto – Normas reguladoras das condições de instalação e 

funcionamento da creche 

 Manual de Processos Chave para Creche, Modelos de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais, 

2ª edição, 2010, Instituto da Segurança Social 

https://www.youtube.com/watch?v=8D7itf-bUFs
http://www.educare.pt/
http://www.escolavirtual.pt/sitiodosmiudos.html
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9.2 Legislação aplicável em pré-escolar 

 Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro – primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-

Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da Educação Inclusiva 

 Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho – estabelece o regime de constituição de grupos 

e turma e o período de funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino no âmbito da 

escolaridade obrigatória. Constituição de grupos na educação pré-escolar 

 Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de junho – estabelece o regime jurídico da Educação Inclusiva 

 Despacho nº 6478/2017, 26 de julho – o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória 

 Despacho n.º 9180/2016 – Diário da República n.º 137/2016, Série II de 2016-07-19 – Homologa as 

orientações curriculares para a educação pré-escolar 

 Lopes da Silva, Isabel, Marques, Liliana, Mata, Lourdes e Rosa, Manuela, Orientações Curriculares 

para a Educação Pré-Escolar, Ministério da Educação/Direção-Geral da Educação, 2016 

 Lei n.º 65/2015, de 3 de julho – Estabelece a universalidade da educação pré-escolar para as crianças 

a partir dos 4 anos de idade 

 Despacho n.º 1025/2014. D. R. n.º 15, Série II de 2014-01-22 – Fixa o apoio financeiro estabelecido 

no protocolo de cooperação entre o Governo, a União das Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, a União das Misericórdias  Portuguesas e a União das Mutualidades Portuguesas no Programa 

de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 

 Portaria n.º 293/2013. D. R. n.º 186, Série I de 2013-09-26 – Alarga o Programa de Apoio e 

Qualificação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância 

 Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de outubro – cria o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância 

 Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto – Estabelece o regime de escolaridade obrigatória e consagra a 

universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos de idade 

 Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro – Define os apoios especializados a prestar na educação 

pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, particular e cooperativo 

 Despacho Conjunto 300/97, de 4 de setembro – aprova as normas reguladoras das comparticipações 

familiares pela utilização de serviços de apoio à família em estabelecimentos de educação pré-escolar 

 Despacho Conjunto n.º 268/97, de 25 de agosto – Define os requisitos pedagógicos e técnicos para a 

instalação e funcionamento de estabelecimentos de educação pré-escolar. Normas de instalações 

http://www.sec-geral.mec.pt/track/click/6937/7360
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Legislacao/lei_65_2015_3_julho.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/lei_85_2009.pdf
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 Despacho Conjunto n.º 258/97, de 21 de agosto – Define os critérios a utilizar pelos estabelecimentos 

de educação pré-escolar, quanto à escolha das instalações e do equipamento didático 

 Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho – Estabelece o ordenamento jurídico do desenvolvimento e 

expansão da rede nacional de educação pré-escolar e define o respetivo sistema de organização e 

financiamento 

 Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro – Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar – Consagra o ordenamento 

jurídico da educação pré-escolar, na sequência da Lei de Bases do Sistema Educativo 

 Lei n.º 46/86, de 14 de outubro – Lei de Bases do Sistema Educativo 

 Decreto-Lei n.º 542/79, de 31 de dezembro – aprova o Estatuto dos Jardins-de-Infância 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/EInfancia/documentos/lei-quadro_educacao_pre-escolar.pdf

