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INTRODUÇÃO 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), lei nº. 46/86, de 14 de outubro, foi 
conferido aos diferentes intervenientes no processo educativo – alunos, professores e famílias – um 
novo e importante papel no processo de participação na educação e gestão das escolas, no sentido de 
“ (…) descentralizar e diversificar as estruturas e ações educativas, de modo a proporcionar uma correta 
adaptação às realidades, um elevado sentido de participação das populações, uma adequada inserção 
no meio comunitário e níveis de decisão eficientes.” (artigo 3.ºg) e “(…) contribuir para desenvolver o 
espírito e a prática democráticos, através  da adoção de estruturas e processos participativos na 
definição da política educativa, na administração e gestão do sistema escolar e na experiência 
pedagógica quotidiana, em que se integram todos os intervenientes no processo educativo, em especial 
os alunos, os docentes e as famílias.” (artigo 3.º,I). 

Reconhecem-se, assim, com a publicação da LBSE, espaços de liberdade para que as escolas definam um 
conjunto de normativos internos (projeto educativo, regulamento interno, plano curricular de escola, 
entre outros) que, de acordo com a sua identidade, e considerando o contexto social em que se inserem, 
estabeleçam o seu caráter próprio e as suas especificidades.  

A importância atribuída ao projeto educativo consolida-se no conteúdo normativo do Decreto-Lei nº 
172/91, de 10 de maio, no qual se define o regime de direção, administração e gestão dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar dos ensinos básico e secundário e em que se realça o papel 
do projeto educativo no modelo de direção, gestão e administração escolar, instituído no âmbito do 
exercício da autonomia das escolas.  

Uma definição mais clara do projeto educativo surge com despacho nº 113/ME/93, de 23 de junho, no 
qual se assinala que “(…) o projeto educativo da escola é um instrumento aglutinador e orientador da 
ação educativa que esclarece as finalidades e funções da escola, inventaria os problemas e os modos 
possíveis da sua resolução, pensa os recursos disponíveis e aqueles que podem ser mobilizados”.  

Resultante de uma dinâmica participativa e integrativa, o projeto educativo permeia a educação 
enquanto processo racional e local e procura mobilizar todos os elementos da comunidade educativa 
assumindo-se como o rosto visível da especificidade e autonomia da organização escolar.” 

No processo de elaboração e conceptualização do Projeto Educativo, não pode ficar omissa a Lei nº 5/97 
de 10 de fevereiro - Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar que consagra o ordenamento jurídico da 
educação pré-escolar, considera que “A educação Pré-escolar é a primeira etapa da educação básica” e 
define os Princípios Gerais Pedagógicos.    

IMPORTÂNCIA DO PROJETO EDUCATIVO  
Tomando como referência as linhas orientadoras para a elaboração e concretização do Projeto 
Educativo de Escola expressas na Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), lei nº. 46/86, de 14 de 
outubro e na Lei-Quadro da Educação Pré-escolar - Lei 5/97 de 10 de fevereiro e restante legislação, é 
possível definir o que é o Projeto Educativo de Escola/Estabelecimento e qual a sua importância.  

O Projeto Educativo de Estabelecimento é importante porque: 
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§ Define a orientação educativa global da escola; 
§ É o documento guia em termos metodológicos e pedagógicos; 
§ Valoriza a comunidade educativa e a educação projetada para o futuro; 
§ Prevê parcerias; 
§ Clarifica os aspetos de gestão; 
§ Funciona como canal de informação, divulgação e aglutinação entre os vários parceiros 

educativos; 
§ Opera como retificador de erros e de estratégias; 
§ Tem por base as orientações curriculares a nível nacional. 

 
O Projeto Educativo, mais do que um imperativo legal, é um agente de progresso e constante valorização 
de todos os seus intervenientes. 

É dando cumprimento a este preceito legal que o presente documento foi elaborado para definir e 
explicitar as linhas orientadoras do Colégio de Talentos como comunidade educativa.  

INSTITUIÇÃO  
 

ONDE ESTAMOS 
A freguesia de Arroios onde se situa o Colégio de Talentos é uma freguesia cujo nome invoca os 
numerosos cursos de água que por aqui existiram. A freguesia de Arroios resulta da agregação das 
antigas freguesias dos Anjos, Pena e São Jorge de Arroios. Pertence à zona centro da capital com 2,13 
km2 de área e 31.653 habitantes com uma densidade de 14 860,6 hab/km2.  

Arroios é uma zona de edifícios residenciais e mistos. Os edifícios têm vários pisos e compõem-se de 
alojamentos de dimensão média a grande, tanto pelo número de divisões como pela área. A nível dos 
estabelecimentos, destaca-se o Instituto Superior Técnico. Existem espalhados por toda a freguesia 
pequenos espaços verdes: Jardim Constantino, Jardim do Largo de Arroios e Jardim Cesário Verde.  

O Colégio de Talentos fica situado na Rua de Ponta Delgada, nº 1, em Lisboa, defronte do Jardim Cesário 
Verde. Desde 1950, neste edifício, funcionou o Externato Infanta Dona Joana, cujo nome, em 1975, 
mudou para Colégio Adventista de Lisboa, tendo, em 1994, retomado o nome de ´Colégio` Infanta Dona 
Joana, até ao seu encerramento, em 2002, por imperativo do decreto-lei 123/97, de 22 de maio, 
concernente à lei das acessibilidades do edifício/escola.  

O edifício, desde 1975, é património da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia e sofreu 
profundas obras de adaptação para servir as suas novas funções.  

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO EDIFÍCIO 
O Colégio de Talentos é composto por um edifício e um espaço de recreio com área coberta e 
descoberta.   

O edifício é composto por 3 pisos.  

O rés-do chão dispõe:  
§ sala polivalente,  
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§ refeitório,  
§ copa de sujos e copa de limpos,  
§ 3 instalações sanitárias divididas por sexos (para adultos, crianças e pessoas com mobilidade 

reduzida)  
§ vestiário/balneário. 
§ Sala de isolamento 

O 1º piso dispõe: 
§ gabinete administrativo,  
§ berçário,  
§ 2 salas de creche  
§ 1 sala de pré-escolar 
§ instalações sanitárias adequadas às crianças  
§ espaço exterior/recreio  

 
O 2º piso dispõe: 
§ sala do pessoal docente  
§ sala do pessoal não docente.  
§ arrumos 
§ instalação sanitária de apoio 

O Espaço anexo ao edifício principal: 
§ Sala de aulas do 1º Ciclo,  
§ 2 instalações sanitárias divididas por sexos, preparadas para pessoas com mobilidade reduzida,  
§ Biblioteca, 
§ 2 espaços exteriores/recreios  

 
O acesso ao 1º piso é feito por escadas exteriores e possui uma plataforma elevatória como meio de 
ultrapassar as dificuldades de mobilidade criadas pelas barreiras arquitetónicas existentes.  
 
QUEM SOMOS 
Cada estabelecimento educativo tem a sua identidade. É diferente, delimitado e singular.  

O Colégio de Talentos tem uma razão de ser e um funcionamento próprios, com objetivos e finalidades 
específicos, gerais e operacionais, de acordo com a sua identidade.  

Como Projeto de Educação Adventista, de filosofia cristã, o Colégio faz parte de uma rede de 
estabelecimentos de ensino a nível mundial, com 2 milhões de alunos, em mais de 150 países, desde o 
Berçário ao Ensino Superior, considerada uma das maiores redes de Ensino Privado do mundo.     

Para além da dimensão mundial, o Colégio de Talentos possui uma identidade nacional. Essa identidade 
permite um grau de uniformização com os outros estabelecimentos pertencentes à Rede Escolar 
Adventista do Sétimo Dia (REASD) situados em território nacional.  

Em Portugal, integram esta rede escolar: o Colégio Adventista de Oliveira do Douro (do Pré-escolar ao 
3.º Ciclo do Ensino Básico); o Colégio Adventista de Setúbal (1.º Ciclo), o Arco-Íris (Berçário, Creche e 
Jardim de Infância); o Externato Adventista do Funchal (Pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico); e o 
Colégio de Talentos em Lisboa.      

Educar para a Eternidade é parte integrante da visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia.  
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O `ressurgir` do Colégio deve-se, em primeiro lugar, ao sentido de Missão da Igreja Adventista, depois, 
ao sonho e desejo sentido pelos pais e famílias de antigos alunos, educadores e comunidade 
circundante, que cresceram e aprenderam a ser quem são neste mesmo espaço tão especial para eles.  

Decorridos alguns anos, graças às obras de adaptação no edifício, o sonho concretiza-se na atual oferta 
de um espaço renovado onde as crianças podem crescer em segurança, desenvolver-se global e 
integralmente, proporcionando-lhes amor, conforto e comodidade.  

Estando atentos aos desafios de excelência e inovação, tanto institucionais como nacionais, funcionam 
já as atividades educativas do 1º Ciclo, do Pré-escolar, que abrange a faixa etária dos 3 aos 6 anos, e 
neste ano de 2019 iremos dilatar a nossa ação educativa na valência da Creche e Berçário.   

A NOSSA PRÁTICA EDUCATIVA 
 A nossa ação pedagógica assenta na premissa que o trabalho profissional com crianças dos 0 aos 10 
anos tem fundamentos comuns e deve ser orientado pelos mesmos princípios; desenvolvimento e a 
aprendizagem são vertentes indissociáveis.  

Defendemos que a educação com base nos princípios éticos, morais e espirituais, nos primeiros anos de 
vida, é o fundamento na construção da personalidade, do caráter e da mente que preparam a criança 
para a participação ativa e altruísta na sociedade humana.  

Fundamentamos a nossa prática educativa e pedagógica nas Ciências da Educação e na Bíblia Sagrada. 
Assim, somos desafiados a ter uma perspetiva holística da Educação cujo objetivo, dado pelo próprio 
Criador, é restaurar a imagem divina no ser humano, tendo sempre em vista uma Educação para a 
Eternidade. 

Desejamos proporcionar às crianças um ambiente educativo facilitador de situações diversificadas de 
aprendizagens múltiplas, progressivamente mais complexas, ao longo do seu desenvolvimento, 
valorizando as suas experiências e descobertas.  

Pretendemos criar situações conducentes ao desenvolvimento das capacidades da criança de refletir, 
exprimir e comunicar, despertando assim a curiosidade e o pensamento crítico. 

Promovemos a formação pessoal e social da criança, tornando-a interessada pelo conhecimento do 
Mundo, valorizando a perceção do ambiente natural e o dinamismo da natureza e das relações entre as 
pessoas.   

Sabemos que educar não pode ser obra do acaso. Assim, valorizamos uma intencionalidade educativa 
com planeamento, ação (que implica reflexão) e avaliação para que sejam tomadas decisões sobre a 
nossa prática educativa e a sua adequação às características de cada criança e do grupo em que está 
inserida.  

Em concordância com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, a nossa prática 
educativa concretiza-se em três grandes Áreas de Conteúdo: 

§ Área de Formação Pessoal e Social - Visa o desenvolvimento de atitudes e valores que permitam à 
criança tornar-se um cidadão autónomo, consciente e solidário. 
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§ Área de Expressão e Comunicação – Visa desenvolver na criança competências que a levem a 
interagir com os outros, exprimindo pensamentos e emoções de forma própria e criativa, dando 
sentido e representando o mundo que a rodeia.  

§ Área do Conhecimento do Mundo – Visa estimular na criança uma atitude de questionamento e de 
procura organizada do saber de modo a promover uma melhor compreensão do mundo físico, social 
e tecnológico que a rodeia, lançando assim as bases de estruturação do pensamento científico.  
 

O Colégio de talentos respeitará os programas, as metas curriculares, as aprendizagens essenciais, a 
estratégia Nacional para a Cidadania e as respetivas linhas orientadoras para o 1.º CEB para promover o 
sucesso escolar, a escola inclusiva, as aprendizagens significativas, a interdisciplinaridade, as áreas de 
competências e os valores preconizados no Perfil Dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 
 
Organização dos tempos letivos 
 

Componentes Curriculares Carga Horário Semanal 
Língua Portuguesa 

Matemática 
Estudo do Meio 

Expressões Artísticas e Físico-Motoras 
Apoio ao Estudo 

Oferta Complementar - Bíblia 
Inglês  

8 Horas 
7 Horas 
5 Horas 
3 Horas 
3 Horas 
1 Hora 
1 Hora (1.º e 2.º Anos) 2 Horas (3.º e 4.º Anos 

RECURSOS 
 

FÍSICOS 
 O Colégio de Talentos abrange a valência de 1.º Ciclo, Jardim-de-infância (valência de Berçário e Creche 
em preparação), com uma única sala, mas dividida por uma porta de correr. O espaço educativo inclui 
ainda os espaços comuns a todo o estabelecimento – corredores, sala polivalente - que são utilizados e 
rentabilizados tendo em conta as decisões tomadas pela equipa educativa.  

O espaço exterior, igualmente educativo, é privilegiado para atividades de iniciativa das crianças onde 
estas têm oportunidade de desenvolver aptidões motoras num ambiente de ar livre.  

HUMANOS  
Os recursos humanos são constituídos por direção pedagógica, pessoal docente e não docente. A 
escolha da direção pedagógica tem por base o Artigo 40º do Decreto-Lei nº 152/2013. A do pessoal 
docente e não docente obedecerá às normas estabelecidas pelo MEC.  

Estão incluídos nos recursos humanos o professor de Educação Musical e o de Educação Física e Motora 
e Inglês.  
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RELAÇÃO COLÉGIO-FAMÍLIA  
 
Sabendo que a família é a primeira célula de afeto da criança, privilegiamos as ações que a façam sentir 
amada e pertença do seu núcleo familiar, levando-a a escolher caminhos de Bem e de Amor entre os 
seus pares e a família. 

 

Direção 

 

Creche 
12 a 24 meses 

 

Pré-Escolar 
3 a 6 anos 

 

Direção Técnica 
Creche 

 

Direção Pedagógica 
Pré-Escolar – 1º CEB 

 

AAA 

 

Educadora 

Lotação: 6 
bebés 

 

Lotação: 23 crianças 
 

Lotação: 50 crianças 

 

Lotação total: 79 crianças 

 

1º Ciclo 
6 a 10 anos 

 

Creche 
24 a 36 meses 

 

Berçário 
12 a 36 meses 

 

AAA 
 

Educadora 
 

Educadora 

 

AAA 
 

AAA 

 

Professora 

 

AAA 
 

AAA 
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A construção da personalidade humana tornar-se-á tanto mais rica quanto maior for o envolvimento de 
todos. Assim, educadores, encarregados de educação, auxiliares de ação educativa, comunidade 
envolvente, todos devem dar o seu contributo para esta tão grande tarefa de formar pessoas que 
possam enfrentar o futuro com esperança.  

Sendo os pais os primeiros e naturais responsáveis pela educação dos seus filhos, a criação de estreitos 
laços de colaboração entre o Colégio e os pais das nossas crianças é uma mais-valia.  

Neste sentido, privilegiamos o contacto direto e constante entre docentes e encarregados de educação 
para partilha de ideias e opiniões num diálogo construtivo e enriquecedor que permita relações de 
solidariedade e de apoio mútuo entre as famílias. 

Para além destes contactos informais, há reuniões mais personalizadas e formais entre pais e 
educadoras para comunicar sobre o processo de ensino-aprendizagem. Não havendo um dia fixo, a 
calendarização destas reuniões é feita entre encarregados de educação e educadora definindo o dia, a 
hora e a duração. A iniciativa destas reuniões tanto é da educadora como dos pais. 

Somos uma comunidade envolvida no meio social. Temos consciência das dificuldades relacionais com 
o meio, mas não fazemos delas obstáculos intransponíveis. Queremos ser mais e melhor para as crianças 
que os pais nos confiam, mantendo sempre um diálogo aberto.  

A organização da vida do Colégio está definida no seu Regulamento Interno, dando a conhecer a cada 
um dos intervenientes – pais, encarregados de educação e instituição - os seus deveres e os seus direitos 
para a criação de uma dinâmica comum. A inscrição na Instituição pressupõe implicitamente a aceitação 
pelos encarregados de educação dos princípios, normas e regulamentos da mesma.  

 

VISÃO, MISSÃO e Metas 
A Visão da Educação Adventista defende a ideia de que o futuro de qualquer sociedade será moldado 
pela juventude, de hoje; assim sendo, esse futuro será sempre influenciado pela Educação recebida nos 
primeiros anos de vida, em que o amor a Deus se espelha no amor aos outros. 

A Educação Adventista que conta com 145 anos de História, reconhece que a Educação Cristã é a única 
que pode satisfazer as mais profundas necessidades humanas.   

“… No seu sentido pleno, a educação cristã é redenção, restauração e reconciliação …O propósito e o 
objetivo da educação adventista é a restauração da imagem de Deus em cada aluno, a reconciliação dos 
estudantes com Deus, com os seus colegas, consigo próprio e com o mundo natural…” (George R. Knight, 
Educar para a Eternidade - Uma Filosofia Adventista da Educação, p.59).   

A nossa visão declara que: 

 

VISÃO  
Educar é Viver nesta Terra antecipando a Eternidade, preparando os alunos para uma vida útil e feliz, 
resultando da amizade com Deus e da aceitação dos valores bíblicos.  
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O Colégio de Talentos tem como Missão garantir que “… o currículo educativo não pode focar-se 
meramente no desenvolvimento mental ou na preparação para uma carreira. Tem de desenvolver a 
pessoa inteira – as necessidades físicas, sociais, espirituais e vocacionais, assim como mentais, de cada 
aluno.” - (George R. Knight, Educar para a Eternidade - Uma Filosofia Adventista da Educação, p. 113 e 114).  

 Corporizando esta perspetiva completa e integral da Educação Cristã, o Colégio de Talentos, com a 
colaboração de todos os seus intervenientes educativos, decidiu adotar o mote “Olhar 3D” – Descobrir, 
Desenvolver, Dar - como tema coletivo do Projeto Educativo a implementar nos próximos 3 anos. Este 
mote leva-nos a olhar para três vertentes - Descoberta, Desenvolvimento e Doação. 

Assim, levamos a criança a Descobrir a sua identidade, a sua independência e autonomia, a consciência 
de si como aprendente.  

Favorecemos o Desenvolvimento da sua autoestima no reconhecimento das suas características 
singulares, na perceção do que tem em comum e diferente em relação aos outros, como meio de 
enriquecimento pessoal.  

Valorizamos as oportunidades de partilha e Doação da criança com os outros e aos outros: os seus pares, 
a família e a sociedade envolvente; considerando todos os seres humanos como dignos de respeito; 
demonstrando cortesia, altruísmo, paciência e bondade para com todos.  

Em suma, a nossa Missão é: 

A MISSÃO 
Integrar o conceito de “Olhar 3D” aplicando-o: 

§ nas três dimensões distintivas do ser: mente, caráter e personalidade;  
§ nos valores fundamentais: fidelidade, solidariedade e responsabilidade;  
§ nos objetivos: educar para a cidadania nesta sociedade, em função da Eternidade.  

Cumprimos a nossa Missão amando incondicionalmente cada criança, proporcionando-lhe um ambiente 
educativo onde se sinta confortável, segura, amada e feliz, encorajando-a a dar relevância a valores 
como o afeto, o carinho e o estabelecimento de relações positivas com outras crianças e adultos.  

METAS   
Para a operacionalização do mote “Olhar 3D” impõe-se o estabelecimento de metas: 

1. Educação para os valores – Levar a criança a assimilar os valores espirituais, estéticos, morais e 
cívicos que “não se ensinam”, mas que se vivem e aprendem na relação com os outros, respeitando 
todos os seres humanos que têm valores diferentes; 

2. Ampliação do sentido estético – Proporcionar oportunidades de apreciar a beleza em situações de 
sala e noutros contextos como, por exemplo, contactos com a natureza; 

3. Desenvolvimento da criatividade – Definir conjuntos de experiências, saberes e processos 
conducentes ao desenvolvimento da criatividade paralelamente à autonomia; 

4. Reconhecimento de laços de pertença social – Facultar vivências que levem a criança a aceitar as 
suas características pessoais valorizando laços de pertença social e cultural; 

5. Evolução da consciência e domínio do corpo – Apresentar oportunidades desafiantes e 
diversificadas em que a criança aprenda a conhecer e usar melhor o seu corpo criando uma imagem 
favorável de si mesma;  
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6. Promover estilos de vida saudável – Favorecer a vivência de prática regular de exercício físico e 
motor, contacto com a natureza e alimentação saudável adaptada ao desenvolvimento etário; 
§ Explorar elementos de comunicação visual – Estimular na criança o desejo de querer ver mais, 

de descobrir novos elementos desenvolvendo progressivamente a sua sensibilidade estética; 
§ Dramatizar histórias e acontecimentos da vida quotidiana – Recriar e inventar histórias que 

envolvam situações de jogo simbólico e dramático para apreciação da arte dramática e 
desenvolvimento da sensibilidade estética; 

§ Perscrutar as características de diferentes sons e/ou músicas – Interpretar cantos rítmicos, 
jogos prosódicos, canções, valorizando a música como fator de expressão;  

§ Criar um clima de comunicação oral – Mobilizar as crianças para um gradual domínio da 
linguagem oral, alargando o vocabulário e começando a tomar consciência de uma língua 
estruturada e organizada nos seus aspetos formais;  

§ Alertar para uma língua estrangeira – Criar situações, de caráter lúdico e informal, facilitadoras 
da aprendizagem de uma segunda língua tendo em vista contactos com crianças de outros 
países; 

§ Facilitar a emergência da linguagem escrita – Promover o contacto com a escrita diligenciando 
o desenvolvimento de aprendizagens diversas como funcionalidade da linguagem escrita e sua 
utilização em situações reais associadas ao quotidiano da criança;  

§ Proporcionar a aquisição de conceitos matemáticos – Levar as crianças a matematizar as suas 
experiências informais com o objetivo de resolverem situações problemáticas que tenham 
significado para elas;  

§ Construir a orientação espacial – Partir das atividades espontâneas e lúdicas da criança para a 
aquisição do pensamento espacial (orientação e visualização espacial), bem como a noção de 
relação e deslocação dos objetos no espaço;  

§ Sensibilizar às ciências naturais e sociais – Provocar curiosidade e interesse na criança pelo meio 
físico e social que a rodeia levando-a a colocar questões que exprimem o seu desejo de saber 
mais;  

§ Considerar a articulação entre o Pré-escolar e o 1º Ciclo do Ensino Básico de forma a garantir 
uma coerência de currículo e das práticas pedagógicas no desenvolvimento da criança;  

§ Desenvolver sentimentos de gratidão e altruísmo – Aproveitar situações que levem a criança a 
agradecer a Deus o que tem e a perceber que há outros que precisam da sua generosidade e 
partilha, seja de tempo seja de bens materiais, levando-a a compreender que é um agente de 
Deus para a promoção da solidariedade.   

 

AVALIAÇÃO  
ANÁLISE DO PEE 
Qualquer projeto educativo como instrumento guia da orientação educativa global da 
escola/estabelecimento carece de observação e de avaliação. Assim, estão previstos momentos 
distintos de avaliação: no final de cada ano letivo e do triénio. São momentos de balanço, de 
identificação de pontos fortes e fracos e de reajustamento de metas.    

A avaliação é baseada nos relatórios do pessoal docente, tanto orais com escritos, nas informações 
dadas pelo pessoal não-docente e informações dadas pelos pais.  
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PONTOS FORTES  
§ Elevado empenho, dedicação e formação dos profissionais; 
§ Boa localização - perto do Saldanha e do largo de Dona Estefânia com bons serviços de transportes 

públicos; 
§ Instalações renovadas com espaços adequados que reúnem as condições para a concretização de 

um objetivo: excelência na educação; 
§ Funcionamento a partir das 7h30; 
§ Proximidade e facilidade de acesso a espaços verdes – Jardins Cesário Verde, Constantino, do Arco-

do-Cego, Praça José Fontana e Alameda; 
§ Segurança na escola - Proximidade de forças de segurança (polícia e bombeiros); 
§ Boa conservação e limpeza das instalações; 
§ Plataforma elevatória para acesso de pessoas com mobilidade reduzida; 
§ Ambiente acolhedor e personalizado; 
§ Prática educativa visando os valores ético-morais, espirituais, estéticos e cívicos; 
§ Preocupação no desenvolvimento de hábitos de vida saudável; 
§ Prática de educação física e motora por técnico especializado; 
§ Prática desportiva - iniciação à Natação; 
§ Expressão musical administrada por professor especializado; 
§ Disponibilidade para a aprendizagem de um instrumento musical, a pedido dos pais; 
§ Boa preparação para a transição do Pré-escolar para o 1º ciclo do Ensino Básico. 

O QUE DESEJAMOS  
§ Funcionamento do Berçário e da Creche (previsão de abertura para breve); 
§ O crescimento económico das famílias;  
§ Possuir transporte próprio;  
§  

CONCLUSÃO 
O Projeto Educativo do Estabelecimento é divulgado a todos os membros da comunidade escolar e 
encontra-se para consulta na Secretaria e no site do Colégio.   

É o Projeto Educativo que estabelece pontes entre a Rede Escolar Adventista.    

Procuraremos, através da operacionalização do mote “Olhar 3D”, concretizar o nosso Projeto com a 
colaboração dos principais agentes educativos que, na filosofia cristã de educação, são os pilares 
responsáveis pela educação das nossas crianças e jovens – Pais, Família, Escola e Igreja.   

Este é um extraordinário desafio colocado por Deus para nós, escola e educadores, tendo em vista o 
desenvolvimento global das crianças que os pais nos confiam, visando a educação como um processo 
contínuo de transformação e de mudança.  

Partindo desta parceria saudável, este PEE procura ainda mostrar que a Educação deve ser holística, 
tendo na Bíblia e na revelação divina o seu equilíbrio e no objetivo de “Educar para a Eternidade” o seu 
mais elevado sentido.  

 Como escreveu Ivy Baker Priest - “O Mundo é redondo e o lugar que parece ser o fim, pode ser o 
começo.” 
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