Projeto Educativo

“ Fazer uma escultura é muito simples, é só
arranjar um bloco de pedra e depois tirar o que
estiver a mais. (…) Educar uma criança é um
processo muito simples, é só arranjar uma criança
e depois deixa-la ser ela própria”.

João dos Santos

Externato Paroquial de Colares
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Projeto Educativo

Projeto Educativo

Construir o Projeto Educativo da Escola é, por um lado
assumir a autonomia que lhe é reconhecida como instituição e,
por outro, desenvolver um processo de identidade, fundamental
para o exercício da mesma autonomia.

- Construir um projeto educativo, é refletir, questionarse, identificar problemas, questionar decisões e resultados,
avaliar resultados, cooperar nas soluções, mobilizar-se em torno
de objetivos comuns, de forma a perspetivar o futuro, tendo em
vista a qualidade.

- Neste sentido, o Projeto Educativo é um trabalho
coletivo que só tem sentido entendido como tal, visto que ele
será a imagem da escola e de toda a comunidade: daqueles que
nela exercem a sua ação educativa e dos que nela recebem a sua
formação.
-A construção do projeto educativo visa as crianças,
pressupondo os interesses, as características e as expetativas
das mesmas; o conhecimento do contexto interno e externo em
que se desenvolve.

1

Projeto Educativo

Ideário
O Externato Paroquial de Colares é uma instituição da
Igreja Paroquial de Colares, destinada a ajudar os pais na
Educação dos seus filhos. Como tal, tem por objetivo criar um
espaço de aprendizagem com um ambiente e princípios.
É ensinada, neste estabelecimento de Ensino, a Doutrina
Católica, de uma maneira progressiva, com base no Evangelho de
Jesus e na Doutrina do Magistério da Igreja.
Esta instituição segue os programas oficiais de ensino.
As atividades formativas, que promove, são sempre de
acordo com os pais e jamais prejudicam o cumprimento dos
planos anuais. Assim para o 1º Ciclo do ensino Básico tem os
seguintes objetivos:
- Contribuir para o desenvolvimento global e harmonioso das
crianças, de forma a possibilitar a realização pessoal de acordo
com os interesses e aptidões de cada um;
- Favorecer a aquisição de conhecimentos básicos e o
desenvolvimento de capacidades, atitudes e hábitos que
permitam o prosseguimento dos estudos e uma melhor inserção
na sociedade;
- Estimular o desenvolvimento da sensibilidade estética e
das aptidões artísticas;
- Contribuir para o conhecimento da língua e do Património
Cultural e Histórico, incentivando a sua defesa e enriquecimento;
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-Estimular o trabalho individual e em grupo;
-Incentivar o desenvolvimento de atitudes responsáveis
para com as pessoas e todos os seres vivos, no sentido de se
criar o respeito pela vida e pela conservação, defesa e
enriquecimento da Natureza;
-Iniciar o desenvolvimento de um código de conduta,
baseado em atitudes cívicas, morais e religiosas, com vista à
formação de cidadãos livres, responsáveis e democraticamente
intervenientes na vida coletiva.
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Objetivo Fundamental:

Colaborar com as famílias na educação dos seus filhos,
proporcionando-lhes um desenvolvimento harmonioso e integral,
valorizando as dimensões pessoal, social e religiosa.

Objetivos Gerais:
1- Promover o desenvolvimento integral e harmonioso das
crianças, respeitando o ritmo de cada uma.
1.1- Estimular as capacidades naturais e o gosto pela
descoberta e criatividade.
1.2- Promover a integração, o respeito e a aceitação do
outro.
1.3- Promover autonomia, a responsabilidade e o sentido
de inter ajuda.

2- Contribuir para a construção de uma verdadeira
Comunidade Educativa.
2.1- Promover o respeito pelas competências de cada
interveniente no processo educativo: crianças, pessoal
docente, pessoal não docente, direção e pais.
2.2- Promover a inter ajuda, o trabalho em equipa e
fomentar um ambiente de trabalho dinâmico e motivador.
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2.3- Promover a formação contínua de todos os
intervenientes na ação educativa
2.4- Promover um ambiente de respeito e de mútua
estima entre toda a comunidade educativa.

3- Promover a Inter Ação Escola / Família
3.1- Dar resposta adequada às necessidades educativas
de cada família apoiando sobretudo as mais carenciadas.
3.2- Valorizar os aspetos culturais, os saberes e as
vivências de cada família.
3.3 – Promover a participação ativa dos pais na vida da
Escola.

4- Promover a Inter Ação da Escola com o meio envolvente
4.1- Promover o conhecimento da nossa terra e da nossa
cultura, seus valores, tradições e património.
4.2- Fomentar o respeito pela natureza vivenciando-a
como valor natural.
4.3- Proporcionar formação contínua ao corpo docente e
não docente.
5- Promover uma experiência de fé adaptada às idades
5.1- Estimular a vivência religiosa nas crianças.
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História da instituição
O Externato Paroquial de Colares está situado na vila de
Colares, concelho de Sintra, distrito de Lisboa.
Iniciou o seu funcionamento no ano de 1966 em instalações
provisórias da Igreja Paroquial de Colares, o qual iniciou a sua
ação social em 1960 dando apoio a crianças e jovens e em 1962
com a ação de jardim infantil, situado no rés-do-chão da
residência paroquial.
No ano de 1967 foi concedido o alvará nº 1817, sendo seu
diretor o Padre Manuel Frazão Baptista, pároco da Paróquia de
Colares, com uma população escolar de 24 alunos na infantil e 34
alunos no 1º ciclo.
Em 1984, com a lotação fixada em 56 alunos (desde 1976),
o Externato passou a lecionar somente o ensino primário.
A partir de 16 de abril do ano de 1994, o Externato
funciona em edifício próprio, sito na Rua José Inácio da Costa.
Tem uma Direção Colegial composta pelo diretor do centro
Social Paroquial de Colares e uma Diretora Pedagógica.
Foi propriedade da Fábrica da Igreja de Colares até ao ano
de 2006. Neste mesmo ano foi integrado no Centro Paroquial de
Colares, que tem também as valências de creche, jardim infantil
de Colares e Almoçageme, A.T.L., FAC e Apoio Domiciliário.
Atualmente, o Externato Paroquial de Colares pertence ao
agrupamento de escolas da região de Colares.
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Caraterização do Meio
Colares é uma freguesia do concelho de Sintra com
33,07Km de área. Foi sede de um antigo município entre 1255 e
1855, tendo sido elevada a vila em 24 de julho de 1997.
O meio físico em que a escola está inserida é rural, mas
dada a sua privilegiada situação geográfica apresenta já algumas
caraterísticas urbanas.
As atividades predominantes no meio são: agricultura,
comércio, turismo, construção civil, atividades domésticas e de
serviços.
Os meios de transporte que se encontram ao serviço da
população são a rede de autocarros e o elétrico. Este último
como meio de transporte turístico. Como meios de comunicação
temos os Correios, a Internet e o boletim de informação da
Junta de Freguesia.
Os órgãos Autárquicos são a Junta de Freguesia de Colares
e a Câmara Municipal de Sintra.
Os recursos educativos existentes são as escolas do 1º
ciclo e escola do 2º e 3º Ciclo. Como recursos culturais existem
Bandas de Música (Colares, Mucifal e Almoçageme) e grupos de
teatro ( Almoçageme, Mucifal e Escola da Sarrazola).
Na freguesia existem ainda infra estruturas desportivas
como a União Mucifalense, Sport União Colarense, Pavilhão
Polidesportivo dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme,
Mucifal e as piscinas dos Bombeiros Voluntários de Colares.
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Os monumentos existentes são: Igreja Paroquial de Colares,
Pelourinho de Colares, Ruínas do Castelo de Colares, Ruínas
Romanas, Convento do Carmo, Convento dos Capuchos e Galerias.
Toda a freguesia de Colares está inserida no Parque
Natural de Sintra – Cascais.
Os Centros de saúde existentes são: Centro de Saúde de
Colares, Posto Médico dos Bombeiros Voluntários de Colares e
dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme.
Ao longo de todo o ano realizam-se festas nos lugares da
freguesia:
-Festa de Colares ( 15 de agosto) – Nossa Senhora da
Assunção;
- Festa do Mucifal ( julho) – Nossa Senhora das Dores;
- Festa de Almoçageme ( outubro) – Nossa Senhora da
Graça;
- Festa do Penedo ( setembro) – Espírito Santo;
- Festa da Ulgueira ( 13 de junho) – Santo António;
- Festa das Azenhas do Mar ( 11 de agosto) – São Lourenço;
- Festa da Praia da Maçãs (setembro) – Nossa senhora da
Praia:
- Círio de Santa Rita – ( julho)
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População Escolar
O Externato tem alunos dos vários lugares da freguesia de
Colares e alunos de outras freguesias do concelho de Sintra.
Sendo a sua maioria provenientes da classe média baixa e alguns
deles de famílias carenciadas a quem a instituição apoia.
Na população escolar há várias crianças de origem
estrangeira ( origem romena, ucraniana e descendentes de países
africanos).

Enquadramento Legal
O Externato Paroquial de Colares, estabelecimento de
ensino particular, funciona em regime de autonomia pedagógica,
leciona o 1º ciclo com o alvará nº 1817 do Ministério da Educação.
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Caraterização Física da Instituição
O Atual edifício foi construído em 1994.
O 1º andar é constituído por quatro salas de 37m, um amplo
átrio para onde convergem as salas, sala de professores,
gabinete de apoio psicopedagógico e uma casa de banho para
funcionários. Esta parte do edifício comunica com a parte do
edifício onde funciona a infantil.
No piso do rés do chão há duas instalações sanitárias, um
ginásio, duas arrecadações, uma biblioteca e um átrio. Esta parte
do edifício comunica com um recreio coberto, usado pelos alunos,
sobretudo em dias de chuva.
Neste átrio existe ainda uma escada que conduz a uma
cave, onde existe um gabinete da Assistente Social, o gabinete
de inserção profissional e uma arrecadação.
Num anexo construído posteriormente está a secretaria,
formada por duas divisões e uma instalação sanitária.
O refeitório funciona num edifício independente onde são
servidas diariamente as refeições.

Área Envolvente
- Recreio empedrado descoberto nas traseiras da Igreja
Paroquial;
- Recreio coberto empedrado e com madeira.
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Recursos Materiais
Mobiliário completo para as quatro salas de aula. A cada ano
corresponde uma cor própria de mobiliário. 1º ano verde, 2º ano
azul, 3º ano amarelo e 4º ano vermelho.
Material próprio para as aulas de Expressão e Educação
Físico Motora- ( colchões, bolas, arcos e cordas.)
Material didático ( cuisenaire, blocos lógicos, carimbos,
jogos, geoplanos, tangrans, caixa métrica, mapas, compassos,
transferidores, réguas, esquadros…)
Material multimédia, áudio, DVD e vídeo
Material próprio para as aulas de Educação e Expressão
Musical ( acordeão, flautas, pandeiretas, caixa chinesa,
triângulos, clavas, sininhos e castanholas.)
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Transportes
A escola tem transporte próprio ( autocarro e carrinhas).
Assegura a deslocação das crianças casa / escola, escola / casa e
natação.

Recursos Humanos
A Direção Colegial é composta por dois elementos:
Diretor – Sr. Padre José António Rebelo da Silva
Diretora Pedagógica – Profª Carla Godinho

O corpo docente é composto por quatro professoras
titulares e por cinco professores cooperantes para as áreas de
Expressão e Educação Física, Expressão e Educação Musical,
Expressão Moral e Religião Católica, Inglês e Natação.
Ao serviço do Centro estão ainda uma psicóloga, três
assistentes operacionais, duas assistentes sociais, um motorista,
uma cozinheira, três auxiliares de cozinha, auxiliar de limpeza e
três funcionários dos serviços administrativos.

Alunos
Existem 4 turmas do 1º ciclo, uma de cada ano de
escolaridade.
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Relações com a Comunidade
- Plano de formação e atualização de professores e
assistentes operacionais.
- Organização e utilização de recursos e espaços: aos fins
de semana ou à noite os espaços das salas de aula e refeitório
estão abertos á utilização pelos vários grupos apostólicos da
comunidade.
- Relações com a comunidade escolar: visitas de estudo,
jornal escolar, desfile de Carnaval, jantares de pais, jantares de
ação social, musicais e colónias de férias.
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Divulgação, Avaliação e Revisão do Projeto
O Projeto está arquivado e poderá ser consultado, sempre
que solicitado.
Este projeto será avaliado no final de cada ano letivo e
revisto sempre que necessário.
O Projeto foi revisto em setembro de 2015.
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