
 

 
 

 

 
Anexo 1 

– Modelo de participação – 

ESCOLA AMIGA DA CRIANÇA  

– IDEIAS EXTRAORDINÁRIAS – 

1.ª EDIÇÃO | 2017-2018 

 (todos os campos abaixo são de preenchimento obrigatório) 

 

Escola:   

Agrupamento:   

Nome do(a) responsável:   

Cargo/Função exercido na escola:   

E-mail do(a) responsável: 

  

Contacto telefónico do(a) responsável:   

Designação da ideia extraordinária:  

Categoria a que concorre:  

 

Descrição da ideia (máximo 500 palavras) 

“Ave-Maria” 

Não aplicável 

Sérgio Manuel Pombeiro / Teresa Cid 

Diretor Pedagógico / Professora de E.M.R.C. 

sergiopombeiro@escola-avemaria.com / teresacid@escola-avemaria.com 

933610970 / 965082298 

“Educar com o Coração” 

Formação Cívica 

mailto:sergiopombeiro@escola-avemaria.com


 

 
 

 

 

Projeto: “Educar com o Coração” 
 

O projeto “Educar com o Coração” nasceu no ano letivo 2016/2017 e é fruto de uma profunda 
análise da Escola que somos e queremos continuar a ser, no que diz respeito à formação cívica 
dos nossos alunos e ao seu necessário e estruturado crescimento individual, enquanto 
elementos modeladores e determinantes da sociedade em que se inserem.  
Baseado em linhas orientadoras mestras de respeito mútuo, solidariedade e ajuda ao próximo, 
este projeto, dirigido a todos os alunos entre os 5.º e o 9.º anos de escolaridade, tem como 
principais objetivos o desenvolvimento de competências pessoais diversas, associadas à 
formação cívica de cada um dos alunos, bem como contribuir para a intervenção dos mesmos na 
comunidade local.  
Em termos metodológicos, o projeto operacionaliza-se em duas vertentes: um tempo letivo no 
horário dos alunos (substituindo uma das disciplinas) e durante uma das tardes, em regime livre, 
na qual os alunos não têm atividade letiva. Este rearranjo na organização curricular permite 
aumentar a eficácia dos objetivos delineados e contribuir para uma maior otimização na carga 
letiva semanal dos alunos e, por conseguinte, do seu bem-estar.  
No início do ano letivo, a professora responsável pelo projeto apresenta em sala de aula a lista 
de Entidades com as quais a Escola irá colaborar. Esta seleção é feita tendo em conta as faixas 
etárias dos alunos, os seus interesses pessoais e os objetivos que se pretendem atingir em cada 
ação/visita. 
As Entidades envolvidas são: Centro de Dia da Paróquia de Alcântara, Ajuda de Mãe, Centro de 
Apoio à Vida, Ajuda de Berço e Centro Social e Paroquial de Alcântara. Esta abrangência permite 
“trabalhar” com vários públicos alvo e com uma diversidade de tarefas, permitindo que o 
contributo seja mais profícuo e tornando cada um dos alunos mais completo, em termos de 
responsabilidade social.     
 
No Centro de Dia da Paróquia de Alcântara convivem com os idosos, fazendo-lhes companhia, 
dando e recebendo afeto mas, acima de tudo, os alunos entregam-se e dão um pouco de si para 
trazer alegria ao coração destes “avozinhos”, como alguns carinhosamente lhes chamam. Para 
além do agradável convívio inter-geracional, os alunos desenvolvem atividades de estimulação 
cognitiva e de psicomotricidade, previamente preparadas.  
Na Ajuda de Mãe, os alunos prestam auxílio no berçário, brincando e ajudando a cuidar dos 
bebés, proporcionando-lhes muita alegria, amor e ternura e, por outro lado, ajudam também a 
selecionar, por idades, as roupas e brinquedos oferecidos.  
No Centro de Apoio à Vida, os alunos realizam atividades ligadas ao cuidado dos bebés, e ao 
serviço comunitário, como a jardinagem.  
No Centro Social e Paroquial de Alcântara, os alunos ajudam na arrumação e organização dos 
alimentos para distribuição a famílias carenciadas. 
E, por último, na Ajuda de Berço, os alunos preparam peças de teatro, músicas e canções para 
animar as crianças.  
Prestando apoio, disponibilizando o seu tempo e apostando na solidariedade, sem esperar 
qualquer tipo de recompensa, estes alunos crescem de forma mais completa, saudável e com a 
certeza de terem adquirido muitas ferramentas para uma  participação ativa na sociedade. São, 
certamente, crianças mais felizes!  

 



 

 
 

 

 

Registos da implementação da ideia:  

(Identificação de Fotografias / Vídeos / Hiperligações / Outros documentos)  

 

Site da escola:www.escola-avemaria.com 

Vídeos em anexo: Envio por wetransfer 

7 Fotografias em anexo: Educarcomcoracao (1 a 7) 

 

http://www.escola-avemaria.com/

