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INTRODUÇÃO: PROPOSTA EDUCATIVA   
   
O Centro Infantil Maria de Monserrate (CIMM) é uma valência da IPSS Caminhos da Infância - Núcleo 

Inaciano de Proteção da Infância, constituída em 2012 por elementos de várias Comunidades de Vida 

Cristã (CVX), que se foi organizando com o objetivo de oferecer uma resposta construtiva a questões 

sociais prementes na nossa sociedade, com especial incidência na infância. Um grupo de pessoas das 

mais diversas áreas de formação, que encontrou nesta associação uma parte do seu campo de missão.   

   

O objetivo primeiro da Caminhos da Infância é a promoção e proteção da criança nas suas dimensões bio-

psico-afetiva e espiritual, respeitando as suas características individuais e contribuindo para a correção 

dos efeitos discriminatórios que as condições socioculturais possam potenciar, no sentido de uma 

verdadeira cultura de justiça e solidariedade.    

   

No CIMM elegemos a Fé e a Justiça como os nossos critérios de ação. É, portanto, um projeto vivo, que 

ao invés de se querer estanque e definitivo, pretende responder à diversidade social e cultural da 

comunidade, mas também ao caso concreto de todos os dias, à individualidade de cada criança.  

  

O Projeto Educativo do CIMM reflete uma consciência da especificidade da infância e do brincar como a 

sua identidade e uma intencionalidade educativa respeitadora de cada elemento da equipa, de cada 

criança e da sua família.  

  

“O ensino e a aprendizagem não são neutros, mas ancoram-se num conjunto de valores norteador da 

seleção de conteúdos, dos processos, dos meios e instrumentos de trabalho” (Klein S.J., 2014). Neste 

sentido, as linhas orientadoras de ação a partir das quais serão elaborados anualmente os projetos 

pedagógicos traduzem-se em seis pilares.  
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1. OS 6 PILARES EDUCATIVOS  
  

1. PEDAGOGIA INACIANA E PEDAGOGIAS PARTICIPATIVAS  

  

A Pedagogia Inaciana é profundamente humana e consequentemente universal. E dirige-se em primeiro 

lugar ao adulto cuidador, que toma parte enquanto facilitador da aprendizagem, existindo um inter-

relacionamento contínuo entre a experiência, a reflexão e a ação. Este desafio, no CIMM, implica um 

compromisso consciente do adulto (o adulto pai/mãe, o adulto educador, o adulto de apoio, o adulto 

voluntário) com o protagonismo da pessoa, certos de que o mundo é avança, que não é um dado 

adquirido. A pedagogia inaciana reflete uma visão positiva do mundo, sem a dualidade maniqueísta que 

foi tomando conta da sociedade que rotula o que nos rodeia. “O mundo está pleno da presença e da 

atuação de Deus que o sustenta com amor, para proveito do ser humano, convidado a colaborar no seu 

aperfeiçoamento, uma vez que é passível de mudança. Por isso, o ensino e a aprendizagem inacianos 

partem de uma atitude de assombro, de encantamento diante de toda a realidade, que merece ser 

estudada a fundo, com apreço e gratidão” (Klein S.J., 2014).  

  

À equipa educativa é pedido que a ação seja refletida e criadora de um ambiente participativo e promotor 

de construção de saberes e competências. O ensino e a aprendizagem centram-se na pessoa do 

educando, não no conteúdo nem no educador. Em relação à criança concreta, o educador ouve e escuta, 

vê e observa, documenta as ações, para fazer da planificação educativa uma resposta sempre mais 

personalizada e contemporânea, sem qualquer imposição ou doutrinação (Klein S.J., 2014).  

  

Em suma, e como escreveu Kolvenbach S.J. (1996), “a pedagogia inaciana acredita profundamente no 

exercício da liberdade, sobretudo no discernimento daquele que é o sujeito, o que supõe uma abertura 

mais do que uma certeza, um tatear do desconhecido mais do que a execução de um programa com 

resultados assegurados”.  

  

O projeto pedagógico, que ganhará forma no dia-a-dia, resulta de uma contínua e sistemática 

incorporação de métodos, provenientes de diferentes fontes que possam contribuir mais para a 

formação integral da pessoa, nomeadamente das pedagogias participativas.  

  

O desenvolvimento de competências e aquisição de novos conhecimentos fazse através do mundo social, 

da participação da criança na descoberta. No CIMM, vemos a criança com direitos e com competência, 

“à revelia de imagens centradas na dependência do adulto e nas limitações locomotoras e linguísticas de 

bebés e crianças pequenas. (…) Reconhece-se o seu direito à escuta e à participação afetiva associado ao 

reconhecimento da sua enorme competência: competência para explorar, para descobrir, para 

comunicar, para criar, para construir significado” (Oliveira- Formosinho, Araújo, 2013).  

  

A intencionalidade pedagógica da abordagem proposta, constitui-se, assim, como central em todo o 

processo do quotidiano. Propomos a organização do espaço e do tempo de forma plural e responsiva às 

diferentes intenções de jogo. A criança tem acesso a espaços plurais, tanto de forma individual, como em 

momento de pequeno grupo e de grupo como um todo.  

  

No CIMM, a criança é, por excelência, agente. O adulto é o mediador do seu desenvolvimento.  
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2. A NATUREZA   

   

A primeira infância é o tempo por excelência, de experimentar, sentir e começar a compreender o que 

nos rodeia. É um tempo onde a exploração sensorial e o estímulo têm um papel fundamental e 

determinante no desenvolvimento das crianças. É o tempo de criar gostos, vontades e desejos.  

  

Desta forma o CIMM privilegia como pilar essencial da sua ação educativa a natureza. A exploração ao ar 

livre, a utilização de materiais e recursos naturais tornam-se essenciais para a Expressão Plástica, a 

Expressão e Desenvolvimento Motores e a Expressão Musical.  

Os espaços exteriores oferecem oportunidades, experiências, sensações e desafios que não estão 

disponíveis no interior (White, 2011). Na perspetiva de Thomas e Harding (2011), brincar no exterior 

revela-se como um meio de aprendizagem por excelência, considerando-se que as experiências 

sensoriais decorridas nestes espaços mobilizam a criança como um todo, estimulando-a a ser uma 

construtora ativa do seu próprio conhecimento. A singularidade das características do espaço exterior 

possibilita diferentes formas de aprender, interagir e comunicar, sendo importante valorizar esta 

diferença e compreendê-la de forma articulada com as características do interior (Tovey, 2007).  

  

Atualmente, a vida das crianças revela-se (não poucas vezes!), demasiado estruturada. Estão 

constantemente numa roda-viva, e esticamo-las para fazer isto e aquilo, para correrem para cá e para lá. 

O modelo que queremos construir com este projeto educativo, permite às crianças o tempo para se 

embrenharem na natureza, sem necessidade de pressas e sem adultos a dizer a toda a hora para onde 

têm que ir. A natureza tem essa grande mais valia que é ser uma fonte de estímulos, não só tão diferentes 

entre si, mas também menos estruturados, mais imprevisíveis e que promovem a cooperação e a 

cumplicidade.  

  

O espaço exterior do CIMM está pensado como uma dimensão catalisadora da curiosidade e do desejo 

de movimento e de exploração, indispensáveis ao bem-estar, à aprendizagem e ao desenvolvimento. 

Responde ainda à necessidade de coerência e legibilidade, permitindo a fluidez e a flexibilidade entre as 

áreas – dimensões promotoras do movimento ativo e contínuo das crianças, bem como do 

questionamento e da tomada de decisão (Aida figueiredo, 2013).   

Este contexto deverá oferecer oportunidades às crianças para gerirem os seus próprios riscos num 

ambiente controlado, de maneira a que aprendam capacidades vitais que mais tarde vão ser necessárias 

até na sua vida adulta (Gill, 2007). Eliminar os riscos das brincadeiras das crianças optando por uma 

superproteção, priva as crianças da oportunidade de aprenderem a avaliar os riscos existentes, tornando-

os despreparados para situações semelhantes futuras. 

  

Por último, mas não menos importante, o espaço exterior aparece-nos como um momento em que a 

criança sai do burburinho constante da sala. Os tempos de pausa da criança também têm que ser 

equacionados. A criança é mais facilmente respeitada se quer estar sozinha porque tem, efetivamente, 

espaço. O exterior dá-nos mais essa oportunidade, por vezes tão difícil nas salas, de trabalhar as 

competências de autorregulação.  

  

3. CUIDAR DA INTERIORIDADE   

  

O CIMM, assumindo-se como um centro de inspiração inaciana, propõe uma educação humanista, que 

radica na procura da Interioridade, que está presente em todos os Seres Humanos, que é universal e que 

abrange todas as culturas e religiões.   
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O tempo passa com as suas rotinas, mas a criança tem a oportunidade de encontrar o seu próprio ritmo 

e este sentido de intemporalidade é algo que não se experiência tanto quanto devia no nosso mundo de 

azáfama.   

  

Construímo-nos como pedagogia personalizante, que ajuda a criança a crescer e a tornar-se pessoa, 

saudável, equilibrada, confortável consigo própria e feliz. No CIMM queremos cuidar, mas também saber 

tirar partido.  

  

Ainda neste âmbito, temos na utilização do espaço exterior uma fonte imensa de potencialidades. 

Quando pensamos no desenvolvimento holístico da criança, temos que valorizar a sua componente 

espiritual, que se traduz no seu sentido de pertença ao mundo.   

  

4. INCLUSÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE   

  

No CIMM a inclusão surge como imperativo ético e, por isso, qualquer criança que apresente alterações 

nas funções ou estruturas do corpo, que condicionem a participação nas atividades típicas para a 

respetiva idade e contexto social são bem-vindas.   

  

A Intervenção Precoce na Infância, definida como um conjunto de medidas de apoio integrado, centrado 

na criança e na família tem como objetivo primeiro a melhoria da qualidade de vida da criança e sua 

família, que inclui ações de natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito da saúde, 

educação e ação social. Este serviço podendo ser prestado em diferentes contextos, desenvolve-se 

preferencialmente no ambiente natural da criança, tendo por base uma relação de parceria com a família. 

Visa a promoção do desenvolvimento da criança, em idade precoce, que esteja em risco grave de atraso 

de desenvolvimento, ou que tenha deficiência ou incapacidade, bem como, através de uma abordagem 

transdisciplinar.  

  

Do mesmo modo, consideramos que um adulto com deficiência deve ser integrado na sociedade e que a 

nossa missão passa por proporcionar esse acolhimento, seja como colaborador profissional, seja como 

voluntário.  

  

5. OS PAIS VÊM AO CIMM   

  

No desenvolvimento humano as relações e interações entre as partes atribuem qualidade ao todo. E esta 

perspetiva ecológica do desenvolvimento (Brofenbrenner, 1979), faz tanto mais sentido, quanto 

estarmos a trabalhar em creche. A vinculação é central nos primeiros anos de vida de uma criança e o 

processo educativo é contínuo.  

  

Por outro lado, também para os pais, os primeiros anos de vida do seu filho são anos de novidades, de 

adaptação, de muitas dúvidas e de muitas certezas, alguns medos e ansiedades. Por tudo isto, serão 

propostas ações de formação que possam ir ao encontro dos interesses e necessidades sentidas pela 

comunidade educativa.  

Tendo isto muito presente, abrimos as portas aos pais, na mesma linha da experiência, reflexão e ação 

que nos propõe o paradigma pedagógico inaciano.  
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6. NÓS NA COMUNIDADE  

  

O bem-estar individual da criança e o seu crescimento com respeito por um desenvolvimento integral 

passa também pelo bem-estar dos que o rodeiam. O contexto mais abrangente torna-se, assim, objeto 

da nossa compreensão, no sentido de promoção da qualidade de vida da comunidade, procurando 

conhecer e dar suporte às pessoas nas suas mais diversas situações na vida quotidiana, potenciando a 

vida da família.  

  

As crianças são convidadas a conhecerem a área envolvente da creche, e a terem a cultura portuguesa 

como fonte curricular.  

  

Entendemos comunidade não só como a área circundante mais próxima para uma intervenção mais 

direta, mas também para a comunidade à escala global, de maneira a que o conhecimento do mundo 

não seja apenas virtual.  
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2. IDENTIDADE   
  

1. ESPIRITUALIDADE INACIANA  

A ideia de uma associação de promoção e proteção à infância, que tem a sua primeira concretização no 

CIMM, nasceu numa CVX, uma Comunidade de Vida Cristã, grupo de leigos ligado à Companhia de Jesus, 

e que vive a Espiritualidade Inaciana, nascida a partir da vida de Santo Inácio de Loiola. 

 

Inácio de Loiola foi um basco que nasceu em 1491, numa família de linhagem nobre, e que, em 1540, 

com mais nove companheiros, fundou a Companhia de Jesus.  

Depois de uma infância onde a educação cristã e a influência fidalga foram construindo a sua 

personalidade, Inácio teve a experiência das armas ao serviço do rei, acabando por ser gravemente ferido 

em combate. No período de recuperação, dedicou-se à leitura da Vida de Jesus e dos Santos, nascendo 

no seu interior o grande desejo de trabalhar pela glória de Deus. Passados uns meses do seu acidente, 

Inácio deixa o solar de Loiola e sai em peregrinação até que, na véspera da festa da Anunciação, a 24 de 

março de 1522, entrega os seus ricos vestidos de cavaleiro a um mendigo e veste-se de pobre peregrino. 

Diante do altar de Nossa Senhora, na Igreja de Montserrate, Inácio passou a noite em oração, 

oferecendo o seu ser, o seu coração, o seu trabalho a Deus e, a partir daí, o seu único projeto foi servir e 

imitar o seu Senhor Jesus. 

Nos anos que se seguiram, a sua vida foi bastante atribulada, e Inácio foi estando sempre atento à 

presença de Deus no seu interior, o que o levou a escrever o pequeno, mas profundo livro dos Exercícios 

Espirituais, que é uma proposta de retiro capaz de proporcionar essa mesma experiência de interioridade 

a outros. Esta Espiritualidade Inaciana, fundada nestes Exercícios Espirituais, é hoje seguida por um 

grande conjunto de pessoas, congregações religiosas e movimentos de leigos, dos quais a CVX faz parte.  

  

As linhas orientadoras da CVX estão consignadas nos seus Princípios Gerais, que ajudam a unir a Fé e a 

Vida numa opção apostólica, fazendo com que, para além das Sagradas Escrituras e do Sentido de Igreja, 

os Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loiola sejam “a fonte específica e o instrumento característico 

da nossa espiritualidade” (Princípios Gerais da CVX, ponto 5). Na CVX “estamos particularmente 

conscientes da necessidade premente de trabalhar pela justiça através de uma opção preferencial pelos 

pobres e de um estilo de vida simples que expresse a nossa liberdade e solidariedade com eles” 

(Princípios Gerais da CVX, ponto 4). Em CVX, "a nossa missão ampla e exigente requer de cada membro 

uma vontade de participar na vida social e política e um esforço por desenvolver as qualidades humanas 

e as capacidades profissionais, a fim de se tornar um trabalhador mais competente e uma testemunha 

mais convincente" (Princípios Gerais da CVX, ponto 12). 

 

A proposta do CIMM é, vivendo esta Espiritualidade Inaciana, e lembrando sempre o gesto de Santo 

Inácio em Monserrate, oferecer uma educação humanista, promovendo a procura da Interioridade, que 

está presente em todos os Seres Humanos, e que se quer universal.  

 

Pretendemos com a nossa proposta, transmitir os valores essenciais para a formação “de mulheres e 

homens para os outros”, radicados nos valores do Evangelho, promovendo a educação na fé cristã e a 

justiça social.  

Assim, queremos contribuir para que as nossas crianças cresçam livres, autónomas e responsáveis e que:  

• descubram que o mundo é obra de Deus, da qual todos fazemos parte e na qual podemos e 
devemos participar,  

• aprendam a gostar da tranquilidade, crescendo com desejos de paz,  

• cresçam na humanização, adquirindo gestos e atitudes solidárias,  

• tenham as condições para crescerem como pessoas completas, livres, autónomas, realizadas e 
felizes. 
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2. ASSOCIAÇÃO CAMINHOS DA INFÂNCIA  

A Associação Caminhos da Infância foi formalmente constituída em 2012, mas já vinha sendo pensada há 

alguns anos, numa CVX de Lisboa, em que como em todas as outras se partilha a experiência de oração. 

Concretizou-se assim a vontade de pessoas das mais diversas áreas (social, psicologia, direito, economia) 

preocupadas com o bem comum e conscientes da necessidade de contribuir para uma sociedade mais 

justa, dando-lhe um cunho inaciano.  

 

A Caminhos da Infância constituiu-se como Núcleo Inaciano de Proteção da Infância e propõe-se 

prosseguir os seguintes objetivos: 

a. Potenciar a promoção e proteção da infância, nas suas dimensões  
bio-psicoafetiva e espiritual;   

b. Contribuir para a correção dos efeitos discriminatórios de condições sócioculturais, no sentido 
de uma cultura de justiça;  

c. Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo 
o processo evolutivo das crianças;  

d. Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer situação social de risco e de 
inadaptação ou deficiência;  

e. Dotar as famílias das crianças da creche de competências e fatores de resistência ao risco, 
capazes de proteger a criança e preservar o funcionamento familiar;  

f. Promover ações de formação parental;  

g. Promover ações de formação para os funcionários;  

h. Promover o voluntariado de modo a responder às necessidades encontradas. 
 

Em 2014 deram início os primeiros dois grandes projetos da Caminhos da Infância: 

• O Centro Infantil Maria de Monserrate;  

• A campanha de prevenção da negligência parental: “A infância não se repete, fica para sempre”, 

da autoria da agência publicitária It’s Happening e em colaboração com o ISCTE-IUL e o Comité 

Português da UNICEF. 

A Caminhos da Infância tem estatuto de associação de utilidade pública desde  

15 de outubro de 2012 e por isso qualquer apoio concedido está ao abrigo do Estatuto dos Benefícios 

Legais (Decreto-Lei n.º 74/99 de 16 de março), sendo dedutível em sede de IRS e IRC. 

Atualmente a Caminhos da Infância beneficia, na sua gestão, do acordo de cooperação celebrado com o 

Instituto de Segurança Social, que abrange 80% das vagas.  

  

3. PROGRAMA B.a.Bá   

Da Câmara Municipal de Lisboa veio uma interpelação muito direta: como servir a cidade?   

Estava em curso o Programa de Desenvolvimento de Creches em Lisboa - B.a.Bá, com o objetivo de dotar 

a cidade com uma rede de creches através da criação de 60 novas unidades, correspondente a cerca de 

2520 lugares e de desenvolver condições para a progressiva qualificação dos equipamentos existentes.  

A Caminhos da Infância respondeu a este apelo e no dia 31 de julho de 2012 entregou a sua candidatura 

no campo Grande. Não terá sido uma coincidência ter sido no dia de Santo Inácio de Loyola.  

O CIMM é a concretização dessas páginas trabalhadas sempre centradas no bem comum.  

  

O projeto de arquitetura foi elaborado pelo atelier Appleton & Domingos e assenta em construções 

modulares que traduzem uma imagem de eficiência, inovação, contemporaneidade e sustentabilidade.  

  

As obras do CIMM tiveram início em julho de 2013 e a sua conclusão deu-se em fevereiro de 2014, com 

a assinatura do contrato com a Câmara Municipal de Lisboa no dia 18 de fevereiro. O CIMM abriu portas 

no dia 5 de março de 2014 com um berçário e uma sala heterogénea de 1 e 2 anos.  
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3. Descrição do Centro Infantil Maria de Monserrate  
  
O CIMM situa-se na freguesia do Areeiro, em Lisboa, na Rua Margarida de Abreu n.º4.  

  

A freguesia do Areeiro foi criada no âmbito da reorganização administrativa de 2013, resulta da 

agregação da antiga freguesia de São João de Deus e da freguesia do Alto do Pina. Segundo a Direção-

Geral do Território a freguesia do Areeiro tem 1,74 km² de área e os censos de 2011 indicam uma 

população de 20.131 habitantes.  

  

O CIMM tem capacidade para acolher 84 crianças dos 4 aos 36 meses e conta com as seguintes 

instalações:  

• Dois berçários (com sala parque e sala de berços)   

• Sala de amamentação   

• Quatro salas de creche   

• Sala de isolamento   

• Receção    

• Gabinete de Direção    

• Secretaria / Atendimento de Pais/ Encarregados de Educação   

• Sala de Educadoras   

• Instalações sanitárias para crianças e adultos   

• Cozinha, despensa e compartimento de lixos   

• Refeitório   

• Espaços de recreio exteriores   

  

A zona dos berçários é no piso térreo. Cada berçário tem lotação de 10 bebés. Para além das salas parque 

e das salas de berços, o berçário tem ainda uma sala para amamentação, uma copa e um fraldário 

comuns.  

As duas salas de 1 ano e as duas salas de 2 anos situam-se no 1º piso com acesso por escadas e em casos 

necessários por uma plataforma elevatória. As salas de 1 ano têm capacidade para 14 crianças, cada uma 

e as salas de 2 anos têm capacidade para 18 crianças, também cada uma.  

  

Há ainda duas instalações sanitárias para crianças que dão apoio a estas salas no 1º piso e no piso térreo, 

para apoio do refeitório e recreio.  

  

O bom funcionamento das salas está assegurado com o equipamento e material pedagógico necessários. 

Ao longo dos anos letivos serão decoradas com os trabalhos das próprias crianças.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_aut%C3%A1rquicas_portuguesas_de_2013
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_aut%C3%A1rquicas_portuguesas_de_2013
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_aut%C3%A1rquicas_portuguesas_de_2013
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_aut%C3%A1rquicas_portuguesas_de_2013
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Deus_(Lisboa)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Deus_(Lisboa)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Deus_(Lisboa)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Deus_(Lisboa)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_de_Deus_(Lisboa)
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_do_Pina
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4. MISSÃO E VISÃO  
 

O CIMM é uma creche que promove a formação integral das crianças, a partir dos valores cristãos, 

assumindo um papel fundamental na efetiva conciliação entre a vida familiar e profissional das famílias, 

proporcionando à criança um espaço tranquilo de socialização e de desenvolvimento integral, 

potenciando o seu crescimento e desenvolvimento, respeitando sempre a sua singularidade.   

  

O CIMM, sendo uma valência de Creche, tem como objetivos específicos:    

a. Proporcionar às crianças cuidados individualizados e estimulantes, necessários ao seu desenvolvimento 

integral;    

b. Proporcionar às crianças uma continuidade de vida em ambiente familiar;    

c. Promover relações de interação de acordo com as necessidades fundamentais das crianças (cuidados 

primários);    

d. Promover o desenvolvimento de situações ricas em afeto, que ajudem a criança a desenvolver 

sentimentos de segurança, estabilidade e regularidade;    

e. Ajudar as crianças a utilizar as suas crescentes capacidades psicomotoras, cognitivas e psico-sociais, para 

descobrir, alcançar e explorar o mundo que as rodeia;    

f. Contribuir para a construção de situações de desenvolvimento moral e espiritual promovendo a 

verbalização e a interiorização de situações valorativas.  

  

Entendemos a educação como uma missão baseada na convicção de que a sociedade precisa de pessoas 

formadas na competência profissional, na responsabilidade e na dedicação e preocupação com os outros, 

com o mundo; só assim haverá justiça, amor e paz. A educação na fé e para a justiça começa com o 

respeito pela liberdade, direito e capacidade de cada um, individualmente e em grupo, criar uma vida 

diferente para si mesmo. Isto significa proporcionar às crianças a possibilidade de partilharem o que são, 

ajudando-as a descobrir o que têm de melhor e que não depende do que possuem, mas do que 

verdadeiramente e profundamente são. 

 

A Pedagogia Inaciana   

  

Na linha da pedagogia inaciana, o processo de formação é dirigido a todos (desde a infância à idade 

adulta) e ajuda cada um a colocar tudo quanto é e tem ao serviço dos outros. Para isso, cada pessoa é 

convidada a viver numa atitude de disponibilidade, sempre pronta a questionar o seu modo de pensar e 

de agir, exercitando-se em integrar constantemente experiência, reflexão e ação. Todo o processo de 

aprendizagem/crescimento deve ser vivido pelo educando, pois é ele o sujeito em quem essa 

aprendizagem se vai produzindo.  

  

“Para maior eficácia do seu trabalho, o educador utiliza o Paradigma Pedagógico Inaciano (PPI), composto 

por cinco dimensões ou etapas. Contextualização, Experiência, Reflexão, Ação e Avaliação. Não se trata 

de um método, mas de um padrão, de uma moldura, para que o trabalho educativo, partindo da realidade 

dos educandos, os ajude a colocarem-se em contacto, o mais direto possível, com o objeto do 

conhecimento, questionando o significado e as implicações éticas do seu trabalho, perguntando pelas 

mudanças, internas e externas, que ele irá produzir, e concluindo pela avaliação, mais dos processos e do 

percurso do que pelos resultados” (Klein, 2014 S.J).  

  

Mesmo não o sabendo exprimir, a criança vai-se dando conta (experiência) que dentro de si surgem 

realidades novas de Índole afetiva, intelectual e até experimental. A integração pessoal do conhecimento 

não pode, por isso, ser uma justaposição imposta (“engole isto à força”), mas antes um processo que a 

pouco e pouco vai fazendo parte integrante da criança. É importante ter em mente que este pouco a 
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pouco, tem que ser ajustado ao ritmo e desejo pessoal. A criança não vive este processo solitariamente, 

é acompanhada pelo educador e pelos seus pares que estão nas mesmas circunstâncias.  

  

Outro elemento que recebe especial atenção é o contexto. Além da experiência, da reflexão e da ação, o 

contexto de aprendizagem em que a criança vive deve ser conhecido pelos educadores. É preciso 

conhecer o mundo da criança, o contexto real da sua vida para assim se poderem ir definindo os objetivos 

mais adequados ao seu desenvolvimento e bem-estar.  

  

No final desta dinâmica situa-se a avaliação, entendida de uma forma ampla. A avaliação não se pode 

circunscrever a uma avaliação de desenvolvimento da criança. Pretende-se no dia a dia ter uma visão de 

todo o seu processo de crescimento no mundo que os rodeia, de modo a surgirem novos indicadores 

para a continuação do trabalho em curso.  

  

Crescer para um bem maior   

  

A ação educativa, na esteira de Francesc Torralba Roselló1, tem como polo de referência o bem da pessoa, 

e podem distinguir-se duas finalidades na educação: a construção da pessoa e a transformação do 

mundo.   

  

Partindo daqui e inspirados por São Luiz de Gonzaga, surgiu o Lema do CIMM: “Crescer Para Um Bem 

Maior”. No século XVI, São Luís, natural da Lombardia, o herdeiro do feudo soberano de Castiglione, 

renunciou ao título e à herança paternas e aos catorze anos entrou no noviciado romano da Companhia 

de Jesus, porque, como se atribui ao próprio “ad maiorem natus sum”. São Luís nasceu para um bem 

maior, assim como todas as crianças.  

  

O maior bem que um pai pode desejar para o seu filho é a felicidade, que só o próprio pode vir a descobrir. 

A felicidade não se impõe. Aos pais e educadores cabe dar às crianças os instrumentos para saberem 

escolher e poderem ser também agentes transformadores do mundo. 

  

                                                                   
1 Rostro y sentido de la accion educativa  (2000), Graó, Barcelona.   
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5. COMUNIDADE EDUCATIVA   
  

A proposta educativa do CIMM exige um trabalho conjunto e harmonioso entre os vários elementos que 

participam na vida das crianças. De modo a proporcionar uma educação integral e um verdadeiro bem-

estar individual de cada criança, promovemos uma Comunidade Educativa coesa, em que cada um 

desempenha a sua função, apoiado e respeitado por todos.   

  

A construção de uma autêntica Comunidade Educativa faz-se através do compromisso de cada um e vai-

se construindo no dia-a-dia. E, uma vez que somos uma Comunidade Educativa Cristã, promovemos a 

integração na grande comunidade que é a Igreja, através de propostas de participação e envolvimento 

na sua Pastoral.   

  

A Criança é o principal elemento desta Comunidade, é a razão de existência do CIMM. Assim, tudo o 

que planeamos e desenvolvemos tem o objetivo claro de promover o crescimento feliz e integral de 

cada uma.   

  

A Equipa Educativa desempenha um papel essencial, cujo trabalho vai muito além da prestação de 

cuidados e da transmissão de conhecimentos. Os Educadores acolhem, cuidam, acompanham, 

participam, envolvem-se, estimulam, ensinam, transmitem...   

  

A par desta equipa educativa que está sempre diretamente com as crianças, existem outras pessoas a 

trabalhar. São funcionários e voluntários que são também educadores na medida em que também são 

exemplo para as crianças, mas que asseguram os serviços de cozinha e refeitório, de secretaria, etc. 

  

Os Pais e/ou Encarregados de Educação são os principais responsáveis pela educação dos filhos e 

procuram na creche uma colaboração efetiva na sua missão. Tendo isto muito presente, contamos com 

os pais e procuramos trabalhar sempre em conjunto, estabelecendo uma relação de proximidade, de 

modo a que o trabalho na creche complemente e ajude os Encarregados de Educação na sua tarefa de 

educar.   

Os Encarregados de Educação que escolhem o CIMM por se identificarem com a sua proposta educativa, 

são elementos fundamentais na concretização do nosso projeto educativo. 
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6. FORMAÇÃO   
  

Com a consciência da importância e responsabilidade da nossa missão de educadores, e também porque 

sabemos que a educação e a formação são processos que nunca estão terminados, o CIMM deseja uma 

excelência não só académica, mas também humana, na plenitude do seu sentido, para toda a sua equipa.  

  

A proposta inaciana de em tudo amar e servir, para viver o magis, diferencia a nossa pedagogia, pela 

vivência de um ambiente educativo que contribua para o fortalecimento de processos humanísticos, 

sociais e cristãos, permeados pela espiritualidade inaciana. Esta proposta implica investimentos 

pessoais, livres e criativos sobre os nossos percursos e projetos próprios. Mas implica, também, uma 

construção contínua de nossa identidade profissional, pela reflexão crítica sobre as nossas práticas, 

reconstrução permanente da identidade profissional e, consequentemente, pessoal e institucional.  

  

Deste modo, a direção do CIMM proporcionará e insistirá em sessões de formação para todos, 

abrangendo as várias áreas.  

  

É um enorme desafio refletir e aprender mais sobre Educação e acreditamos que quando a Escola e a 

Família se unem nesta tarefa, é mais fácil promover um desenvolvimento pessoal mais integrado e 

positivo. A exigência que colocamos nas nossas vidas transmitir-se-á, principalmente pelo exemplo, a 

todas as crianças.  

Assim, querendo ser fiel à pedagogia inaciana e aos valores definidos como missão da nossa educação, o 

CIMM deseja ajudar as Famílias e Educadores a integrar este modo de viver e proporcionará sessões de 

formação, para que refletindo sobre a própria experiência como Educadores e dialogando uns com os 

outros, seja possível ir mais longe no desenvolvimento profissional e pessoal.  

  

Será elaborado anualmente um Plano de Formação para toda a Comunidade Educativa. 
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7. AVALIAÇÃO   
  
A avaliação surge como uma dimensão transversal no nosso Projeto Educativo, sendo uma das etapas 

propostas no paradigma pedagógico inaciano, como referido acima.  

  

PROJETO EDUCATIVO  

O Projeto Educativo do CIMM é divulgado junto de toda a Comunidade Educativa e será objeto de uma 

revisão periódica, de modo a podermos perceber se os valores fundamentais da nossa proposta 

educativa vão ou não fazendo sentido na educação das nossas crianças e se nos vão permitindo alcançar 

os objetivos definidos.   

A redação do Projeto Educativo pressupôs uma avaliação diagnóstica. Encontraram-se os pilares que vão 

sustentar a nossa intervenção, mas não de uma forma definitiva. Na verdade, propomos um modelo de 

avaliação crítico, colaborativo, reflexivo e evolutivo, numa atitude de discernimento, numa constante 

auscultação da realidade e numa permanente revisão das próprias posições.  

  

CONTEXTO EDUCATIVO  

O CIMM foi criado de raiz para ser uma creche. Por isso, o seu espaço interior, como tal, foi estudado já 

em projeto de arquitetura.  

As salas, e outros espaços interiores, devem refletir intencionalidade da planificação e a confiança na 

competência participativa da criança e criar diversas oportunidades no âmbito dos seus processos de 

aprendizagem e desenvolvimento (Oliveira- Formosinho, Araújo, 2013). A organização das salas e dos 

materiais à disposição da criança será fundamenta em Plano de Sala, que será objeto de avaliação, tendo 

como indicadores itens organizados a partir dos pilares do Projeto Educativo.  

  

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA  

A avaliação do desenvolvimento da criança incide sobre uma observação diária da criança e permite uma 

constante monitorização permitindo que os planos individuais de intervenção estejam sempre 

atualizados. Esta avaliação é realizada em estreita colaboração com os pais e qualquer plano a 

implementar será também definido com os pais, já que o sucesso do mesmo depende da comunidade.  

Como ponto de partida será aplicada uma escala adaptada de Ages & Stages Questionnaires, Programa 

de Estimulação e Desenvolvimento, e Escalas de desenvolvimento mental de Ruth Griffiths e Escala de 

Mary Sheridan Modificada (DGS), que será aplicada em três momentos do ano.  

  

DESEMPENHO   

Também a avaliação de todos os colabores no CIMM se apresenta como relevante e fundamental para 

se poder proporcionar cada vez mais uma melhor oferta educativa. A avaliação de desempenho far-se-á 

com recurso a uma adaptação da grelha proposta no Contrato Coletivo de Trabalho do Ensino Particular 

e Cooperativo e do Classroom Assessment Scoring System. Sugerese, assim, uma autoavaliação de 

competências em 3 domínios: a). competências técnicas; b) competências profissionais e de conduta; c).  

competências sociais e de relacionamento  

  

Outros momentos de avaliação específica serão definidos anualmente.  


