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Vai! Educa com carinho, 

Cuida com amor, 

Constrói o caminho, 

Oferece uma flor! 

 

Atreve-te! Abre um livro, 

Esfolheia com imaginação. 

Será ou não amigo, 

Sem ato de contrição. 

 

Voa! Abraça a liberdade, 

Pagina, dobra o Bojador 

Sem censura ou piedade. 

Rasga, cultiva com sabor. 

 

Põe os olhos no horizonte! 

O filho de hoje, imaturo, 

Passará a mesma ponte. 

Será, amanhã, o futuro! 

       JpTorres 
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1. Introdução 

 
 
 
 
 O projeto Educativo é um documento programático no qual a 

instituição apresenta os seus objetivos e as suas finalidades, tendo em vista 

uma dupla preocupação que se organiza nos domínios educativos e 

assistenciais. 

 O Centro Social Paroquial de Terroso através do seu projeto Educativo, 

pretende colmatar algumas das necessidades da sociedade atual que carece 

de atendimento às crianças (primeira, segunda, terceira infância) e aos 

idosos (terceira idade).  

 A partir do momento em que nasce, o indivíduo recebe informação e 

interage com pessoas e situações que influenciam o desenvolvimento da sua 

inteligência, a formação do seu carácter e a forma de interpretar o mundo. 

Há todo um conjunto de mensagens, imagens, valores, normas e ações que 

se geram e se desenvolvem a partir dos mais variados contextos. 

 Daí que o sistema educativo, tenha que ser acompanhado por uma 

série de elementos e valores fundamentais, tais como: o ambiente familiar 

em que a criança cresce, a comunidade em que a criança está integrada, as 

conceções de vida e costumes dos que a rodeiam, o ambiente cultural e as 

suas manifestações, os valores religiosos que se repercutem no carácter, na 

conduta e na visão do mundo.   

 Segundo os autores, S. Antunez et al. (1991:20-21), o projeto 

Educativo “(…) é um contrato que compromete e vincula todos os membros 

da comunidade educativa numa finalidade comum sendo o resultado de um 

consenso a que se chega depois de uma análise de dados, de necessidades e 

expectativas (…). Neste sentido o projeto Educativo de uma dada escola 

[instituição], não deve ser ou não pode ser igual ou de uma outra qualquer 

escola.” 
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2. Caracterização do Contexto 

 
2.1. Contexto Geográfico 

 
 Terroso é uma das doze freguesias do concelho da Póvoa de Varzim 

(ver mapa nº.1), ficando esta agregada as freguesias de Amorim e Aver o 

Mar desde Outubro de 2014 (ver mapa nº.2). Este concelho situa-se a cerca 

de trinta quilómetros a norte, da capital de Distrito – Porto. 

 Terroso conta com 4,63Km2 de área e, de acordo com o último censo, 

tem 2  528 habitantes (2021).  

               Mapa nº1                                 Mapa nº2 

 

 A Freguesia de Terroso é atravessada pela Estrada Nacional n.º 205 

que liga a Cidade da Póvoa de Varzim à Cidade de Barcelos. Assim, conta 

com um bom acesso, o que a torna um local de passagem e lhe confere 

fortes atrativos para local de residência. Como pode observar-se no mapa 

n.º 2, é uma freguesia ampla que gira em torno da mencionada estrada, 

onde de situa o Centro Social Paroquial de Terroso, e da zona onde se 

localiza a Igreja Paroquial. 

Dada a localização geográfica na Freguesia, o Centro Social Paroquial 

de Terroso, é servido por meios de transportes públicos, que passam com 

frequência junto à instituição.  

 

 

 

(1) Fonte 
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Mapa n.º 2 – Mapa da Freguesia de Terroso (1) 

 

 

Situada a 5 Km da Póvoa de Varzim, estende-se desde a encosta do 

monte da Cividade até á planície de S. Lourenço a caminho de Navais. 

 

     

Imagem n.º 1 – Cividade da Freguesia de Terroso (1) 

 

 A sua área foi habitada desde épocas pré – históricas, como o 

evidenciam os topónimos Leira da Anta (entre Terroso e Amorim) e Cortinha 

da Fonte da Mama, ou castelo de Paranho de origem medieval, mas que de 

apenas chegaram á atualidade escassas ruínas.  

 O seu topónimo deve provir do latim Terrosu – significando “cheio de 

terra” ou “com terra misturada” e referindo-se ao monte amuralhado ou á 

“Cividade”. 

 

 

 

 

(1) Fonte 
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Este povoado fortificado proto-histórico, situa-se numa elevação com 

cerca de 153 metros de altitude, onde se regista um longo período de 

ocupação (800/700 a. C. - séc. III d. C.) e que forneceu já importantes 

elementos de estudo para a história dos povos castrejos e da implantação 

romana. Pensa-se que a construção e ocupação da cividade se deu por volta 

de 500 a. C. / Séc. I d. C. Apresenta vestígios de mais de 80 casas de planta 

circular e mais de 15 retangulares. A organização urbana deste povoado 

aproxima-o ao esquema dos grandes povoados castrejos proto-urbanos da 

fase mais recente da Idade do Ferro do Norte de Portugal, do tipo da Citânia 

de Sanfins ou da Cividade de Âncora, caracterizado pela existência de um 

plano ordenador. 

A sua descoberta e escavação deu-se nos inícios do século XX pela 

mão de Rocha Peixoto e desde 1980, vêm-se realizando trabalhos 

arqueológicos tendentes à sua escavação, estudo e valorização. Numa 

intervenção efetuada em 1906 / 1907 foram identificadas estruturas 

sepulcrais as quais constituem um documento muito raro no contexto dos 

povoados fortificados da Idade do Ferro do Norte de Portugal. 

Do monte da Cividade nasceram as límpidas águas levadas pelo 

aqueduto para o convento de Santa Clara (Vila do Conde), no séc. XVIII. A 

mais antiga referencia a esta freguesia consta num documento de 

953.”Subtus Montis Terroso”. 

 Até à reforma liberal, Terroso pertenceu ao concelho de Barcelos e, 

nessa altura, passou para o concelho da Póvoa de Varzim. 

 A principal atividade económica é a agricultura a 

pecuária e a indústria além do típico artesanato das 

mantas e tapetes de farrapos, feitos de tiras de vários 

géneros de tecidos, características desta freguesia.  

As mantas e tapetes de farrapos, visíveis na Imagem 

n.º 2, são característicos desta Freguesia e conhecidos 

em quase todo o País. Curiosamente, no  

(1) Fonte: Sítio da Cidade da Póvoa de Varzim 

Imagem n.º 2 -  
Brasão de Terroso 
(1) 
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brasão da Freguesia pode ver-se um tear manual onde ainda hoje se 

tecem estas mantas e tapetes. 

 

 

Imagem n.º 3 – Mantas e Tapetes de Farrapos (1) 

 

Apesar de ser uma Freguesia de pequena dimensão, como já foi dito, 

podemos encontrar três Capelas em honra dos Santos Padroeiros de 

Terroso: São Salvador, São Lourenço e Santo António. Esta última em 

terreno contíguo ao da Instituição. 

 

 

  

 

Imagem n.º 4 
Capela de S. Salvador 

Imagem n.º 5 
Capela de S. Lourenço 

Imagem n.º 6 
Capela de Santo 

António 

Imagem n.º 7 
Igreja Paroquial 

 
 

   

 

 

 

 

 

Imagem n.º 8 
Capela S. António de Sejães 

 
 
(1) Fonte: Sítio da Cidade da Póvoa de Varzim 
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2.2. Contexto Cultural 
 

A Freguesia de Terroso apesar de não ter uma grande dimensão, 

comparativamente com outras do Concelho, como pode visualizar-se no 

Mapa n.º 1, possui um leque alargado de Equipamentos e Serviços 

Comerciais e Culturais, fazendo com que, em alguns domínios, se baste a 

si própria e permita afirmar que tem um razoável nível de iniciativas que 

servem a comunidade. 

Quanto ao Equipamento Comercial Terroso conta com: 1) empresas 

de artesanato de mantas/tapetes; 2) empresas de confeção;  restaurantes;  

residencial; estação de serviço;  cabeleireiros; esteticista; carpintarias; 

oficinas de mecânica; oficinas elétricas; mini–mercados; mercearias.   

Quanto ao Equipamento Cultural e Desportivo a Freguesia dispõe 

de diversas instituições. São elas: 1) Centro Cultural e Desportivo de 

Terroso onde se conta com diversas modalidades, tais como: CATLetismo, 

futebol e ténis de mesa; 2) Academias de Ginástica; 3) Centro Hípico  5) 

Diversos Grupos de Adolescentes e Jovens que têm por objetivo a 

promoção de uma educação e formação cristã; 6) Fraternidade Nuno 

Alvares 7) Escuteiros; 8) Coros Paroquiais de Adultos (Coral Paroquial 

de Santa Maria de Terroso e Coral de Santo António); 9) Coro Paroquial 

Infanto–Juvenil (Coral Paroquial dos Pequenos Cantores); 10) Escola de 

Música; 11) Ginástica sénior (junta de freguesia).  

Quanto ao Equipamento Educativo a Freguesia é servida por 

diversas Instituições que se integram na Rede Pública e Instituições 

Particulares de Solidariedade Social.  

 

 

As que integram a Rede Pública são: 1) Escola n.º 3 do 1º Primeiro 

Ciclo do Ensino Básico (Paçô); 2) Jardim-de-Infância de Sejães. 

 As que integram a Rede de Solidariedade Social são 1) Centro Social 

Paroquial de Terroso (Creche, Jardim-de-Infância, atividades de Tempos 

Livres e Lar de Idosos); 2) Regaço (centro de acolhimento temporário para 
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crianças em risco); 3) MAPADI (Movimento de Apoio a Pais e Amigos do 

Diminuído Intelectual; 

 Na Rede Particular existem dois Lares Residenciais de Idosos, Casa 

Maior e Diálogos e Ternuras. 
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3. Notas de Identidade 

 
 
3.1. Apresentação 

 
 

O Centro Social Paroquial de Terroso é uma associação de fiéis, ereta 

como pessoa jurídica pública, por decreto de Sua Excelência Reverendíssima 

o Senhor Arcebispo Primaz de Braga. É uma instituição empenhada em 

servir a população e contribuir para o desenvolvimento social do meio, 

integrando-se na ordem civil, como instituição particular de solidariedade 

social (IPSS), através da inscrição no Centro Regional de Segurança Social, 

sob o número91/92, folha 6 do Livro 5 das Fundações de Solidariedade 

Social. 

Desde a sua criação que o lema escolhido pela 

instituição foi “Amar é Servir”, por se ter entendido 

que era o que melhor espelhava os objetivos pelos 

quais nasceu: servir a comunidade e contribuir para o 

seu desenvolvimento, tendo como base a primeira 

necessidade do ser humano: AMOR. 

 

 

Tais objetivos, continuam a nortear as principais preocupações da 

Instituição e são elas que obrigam a uma atenção constante ao seu bom 

funcionamento, através do pleno envolvimento de todos os intervenientes na 

comunidade institucional, no planeamento ajustado às características das 

diferentes Respostas Sociais e/ou grupos e pelo ambiente de trabalho, 

desenvolvido por uma verdadeira equipa, com objetivos e finalidades 

comuns, onde se respira um clima institucional de profissionalismo, 

empenho, disponibilidade e desejo de melhoria constante, partindo da 

certeza que todos são instrumentos para a felicidade, crescimento e 

melhoria pessoal e profissional de cada um dos utentes. 

Imagem n.º 8 - 
Lema do CSPT 
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 O Centro propõe-se contribuir para a promoção integral de todos os 

paroquianos, cooperando com os serviços públicos competentes ou com as 

instituições particulares num espírito de solidariedade humana, cristã e 

social. 

 

3.1.1. Missão 

 
O CSPT presta serviços de cariz social de apoio à comunidade, desde a 

primeira infância até à terceira idade, promovendo a dimensão humana, 
social, paroquial e religiosa, através de um conjunto de respostas sociais, 

nomeadamente Creche, Jardim-de-infância, CCATL, SASE, ERPI, Centro de 
Dia, Serviço de Apoio Domiciliário e Refeições Domicilio, que vão de 

encontro às suas necessidades humanas. Sempre sobre o lema “Amar é 

Servir” 

 

3.1.2. Visão 

 

Receber e acolher com caráter solidário todos aqueles que recorrem aos 
nossos serviços, segundo valores cristãos e numa gestão sustentada, que 

contribuam para uma adequada inclusão social, contribuindo para o 
reconhecimento de uma IPSS de referência. 

 
3.1.3. Valores 

 
Responsabilidade Social e Solidariedade 

 
Dignidade Humana 

 

Espírito de Tolerância 

 

Formação e Transparência 

 

 
 

3.1.4. Política de Qualidade 

 

O CSPT compromete-se a melhorar continuamente os serviços que 
presta à comunidade, através do controlo de processos, envolvimento dos 

colaboradores e compromisso da direção. Sempre no intuito de prestar 
serviços de qualidade, fomentando um saudável espírito de equipa entre os 

seus colaboradores e criando um ambiente favorável à iniciativa e ao 
dinamismo. 
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3.2. Organização 

 

Através do organograma abaixo representado, e aprovado pela 

Direção em setembro de 2021, é possível obter uma visão global do modo 

como de organiza o Centro Social Paroquial de Terroso. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagem n.º 9 – Organograma do Centro Social e Paroquial de Terroso 
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3.3. Notas Históricas 

 
 
 O Centro Social Paroquial de Terroso (CSPT) nasceu no dia 30 de 

Novembro de 1990, pelas mãos de um grupo de fiéis que se propunha servir 

voluntariamente a sociedade, para minorar as carências existentes a nível 

social. Foi com um espírito cristão que o grupo de amigos se orientou e fez 

nascer o Centro Social e Paroquial de Terroso com o lema “ Amar é Servir”. 

 Como qualquer instituição, o CSPT foi realizando o seu percurso, 

visando a concretização dos objetivos a que se tinham proposto, ou seja, 

servir a população, respondendo às suas necessidades. Era importante dar o 

enquadramento social e o atendimento a crianças e a idosos da freguesia de 

Terroso. 

 Lentamente, mas com forte determinação, avançou-se para o projeto. 

Primeiramente a legalização da associação, para depois se avançar para a 

compra do terreno, seguindo-se as obras de construção do CSPT. Estas 

foram fruto da força de um povo que conseguiu a angariação de fundos, 

através da realização de diversas iniciativas, nomeadamente a realização de 

vários cortejos. 

 Em 1997 estava criado o CSPT, abrindo ao público com as respostas 

sociais de Creche, ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário. 

 O percurso Histórico da Instituição, percorreu as seguintes etapas: 

 1997 (1 de Setembro) abertura do ERPI, Centro de Dia e Apoio 

Domiciliário; 

 1997 (15 de Setembro) abertura da Creche; 

 1998 (26 de Março) Formação do Grupo Danças e Cantares “Os 

Amigos” do CSPT; 

 2001 (1 de Setembro) abertura do Jardim-de-infância; 

  2002 (1 de Setembro) abertura do CATL; 

 2002 (1 de Setembro) abertura da Escola de Música; 

 2003 (1 de Setembro) alargamento do Jardim-de-Infância; 

 2005 (1 de Março) abertura da Academia de Ginástica; 
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 2005 (1 de Fevereiro) abertura do Gabinete de Psicologia; 

 2012 (1 de Junho) alargamento da capacidade de Creche; 

 2014 (18 de Março) alargamento da capacidade de Lar; 

 2014 (30 de Setembro) obtenção de Certificação Energética 

 2017 (1 de janeiro) abertura SASE(Serviço Apoio Sócioeducativo) 

 2019(1 de junho) Refeições ao Domicilio 

 

  O CSPT surge com a preocupação primordial de contribuir para a 

promoção de todos num espírito de solidariedade humana, cristã e social.  

 Assenta num modelo capaz de criar práticas pedagógicas que 

promovam o desenvolvimento integral da criança, num contexto educativo 

onde a criança participa, contata e aprende. Tendo presente a importância 

da família como instrumento de transição da criança para mundo 

envolvente, os profissionais de educação promovem esta união 

estabelecendo desta forma uma relação complementar no processo de 

aprendizagem das crianças.  

 Promove-se nas crianças o interesse pela vida escolar, como meio 

lúdico-pedagógico que conduz à assimilação de saberes, de direitos e de 

deveres, permitindo contribuir para a construção de pessoas civicamente 

responsáveis, criativas e tolerantes.  

A nível da terceira idade, o Serviço Social na prática com o idoso, tem o desafio 

de consciencializar a população do verdadeiro papel do idoso, garantindo o seu 

lugar numa sociedade que passa por grandes mudanças que estão centradas no 

avanço tecnológico. O idoso é parte integrante e imprescindível da dinâmica social, 

é sujeito de direitos, autonomia e identidade.  

A questão social, nas suas múltiplas facetas, reflete-se no idoso justamente no 

ponto da exclusão social; do não convívio familiar, da falta de acesso a direitos e 

serviços voltados para sua idade, assim como da falta de recursos das famílias, pela 

situação de pobreza e miséria enfrentada, que são impedidas de garantir a 

qualidade de vida dos seus idosos. 
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O Serviço Social está diretamente ligado à forma como são desenvolvidas as 

relações em sociedade e o desempenho da prática profissional. Portanto, cabe ao 

CSPT estimular a autoestima da pessoa idosa e a garantir seus direitos. 

 Ao longo destes anos esta instituição teve como preocupação o 

cumprimento de uma indiscutível função social na receção, no 

enquadramento e na socialização das crianças e idosos da freguesia de 

Terroso, freguesias circundantes e mesmo da cidade da Póvoa de Varzim. 

 

3.4. Recursos 

 
3.4.1. Recursos Físicos 

 
 
 O Centro Social Paroquial de Terroso situa-se numa das zonas mais 

privilegiadas da freguesia, devido ao seu fácil acesso e ao seu 

enquadramento geográfico, como foi apresentado no ponto 2.1. deste 

documento.  

O Centro Social Paroquial de Terroso possui dois edifícios construídos 

de raiz que procuraram enquadrar-se no ambiente, de modo a criar um 

edificado agradavelmente situado. O primeiro, casa mãe, onde funciona a 

creche, o jardim-de-infância, o ERPI, o centro de dia e o apoio ao domicílio. 

- O segundo, construção exterior e contígua ao primeiro edifício, onde 

funciona o CCATL e SASE.  

 A ocupação do Edifício Mãe faz-se da seguinte forma: 

 
a) Rés-do-chão:  

 
   Secretaria: 

- Receção 

- Casa de banho 

- Arrecadação 

- Arquivo 

- Gabinete da Direção 

- Gabinete Administrativo 
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Cozinha: 

- Dispensas 

- Casa de banho e Balneários  

- Hall de recepção de mercadorias 

- Escadas de acesso à lavandaria e cave 

- Copa 

 

 

Creche: 

- 3 Salas 

- 1 dormitório 

- 1 Átrio 

- Casa de banho para crianças 

- Casa de banho para adultos 

- 2 Arrecadações 

- Gabinete médico / Sala amamentação 

- Refeitório 

 

Lar/Centro de Dia: 

- Casas de banho 

- Gabinete médico 

- Gabinete do psicólogo 

- Arrecadação 

- Sala de estar e atividades 

- Gabinete da Assistente Social  

- Escadas de acesso cave e primeiro andar 

- Elevador 

- Quarto individual (situações emergência) 

- Refeitório Lar/Centro de Dia 

 

Casa das máquinas – Caldeiras de aquecimento 
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b) Primeiro Andar: 

O acesso ao primeiro andar pode ser feito através de escadas 

interiores ou por elevador. 

 

Jardim-de-infância: 

- Duas salas 

- Casas de banho para crianças 

- Casa de banho para adultos 

- Casa de banho para deficientes 

- Gabinete das Educadoras 

 

Lar: 

- Hall dos quartos  

- Varanda 

- Catorze suites 

- Quarto de quarentena 

- Cabeleireiro 

- Sala de estar 

 

c) Cave: 

O acesso à cave pode ser feito pelo exterior, por escadas interiores 

e/ou por elevador. 

 

- Lavandaria 

- Salão polivalente 

- Refeitório do Jardim de Infância, do CCATL e do 

SASE 

- Três arrecadações  

- Sala de costura 

- Três despensas de mercadorias 

- Sala de máquinas/elevador 

- Cisterna/ tanque de água 

- Acesso ao exterior 
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    - Casas de banho crianças 

    - Elevador Porta-Pratos 

    - Gabinete Economato 

    - Balneários com casas de banho  

 

 A ocupação do Segundo Edifício faz-se da seguinte forma: 

 

CCATL e SASE 

- Quatro salas de CCATL 

- Polivalente 

- Casas de banho 

- Duas arrecadações 

 

Como Espaços Exteriores o Centro Social Paroquial de Terroso 

dispõe de um parque infantil, um jardim, um pátio e um campo de jogos. 

 Dado que o Centro é contíguo à Capela de Santo António e ao Jardim 

de Santo António acaba por utilizar de forma permanente. 

 

3.4.2. Recursos Humanos 

 

Na Creche:  

  Corpo docente: 2 Educadoras de Infância  

Corpo não Docente: 6 Ajudantes de Ação Educativa  

 

No Jardim-de-infância: 

Corpo Docente: 2 Educadoras de Infância (1 delas é Diretora 

Pedagógica do Jardim e diretora técnica da creche) 

Corpo não Docente: 3 Ajudantes de Ação Educativa  

      1 Trabalhadora Auxiliar (comum a Creche e J. Infância) 

                            1 Médico Pediatra –em regime de voluntariado (comum a 

Creche e J. Infância) 
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No CCATL e SASE:  

 

Corpo Docente: 2 Professoras 

Corpo Não Docente: 1 Ajudante de Ocupação 

1 Trabalhadora Auxiliar 

 

 

ERPI/Centro de Dia/Apoio Domiciliário: 

 

- 1 Técnica Serviço Social e Diretora Técnica (comum às respostas 

sociais da Terceira Idade) 

- 1 Educadora Social 

- 1 Animadora Sócio Cultural  

- 17 Ajudantes da Ação Direta (3 noturnas e 4 A. Domiciliário) 

- 10 Trabalhadoras Auxiliares  

- 1 Médico e 1 Enfermeira (voluntários) 

- 1 Psicólogo  

 

Secretaria: 

- 1 Diretor de Serviços Gerais (Técnico responsável área administrativa 

e financeira) 

- 1 Escriturário 

 

Armazém: 

- 1 Fiel de Armazém 

 

Cozinha 

- 2 Cozinheiras 

- 3 Ajudantes de Cozinha 

 

Lavandaria 

- 1 Lavadeira 
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4. Enquadramento Jurídico e Administrativo 

 
O Centro Social Paroquial de Terroso é, como já foi mencionado, uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social, com estatuto aprovado pelo 

decreto de lei n.º 119\83, de 25 de Fevereiro. Este foi alterado pelo decreto 

de lei n.º 402\85 de 11 de Outubro e no regulamento aprovado pela portaria 

nº 778\83 de 23 de Julho, que se procedeu ao registo definitivo dos 

estatutos da instituição particular de solidariedade social. O registo foi 

lavrado pela inscrição nº 91\92, a fl. 6 do livro nº 5 das fundações de 

solidariedade social, e considera-se efetuado em 13 de Dezembro de 1991. 

(ver anexo 2) 

 

4.1. Estatutos do Centro Social da Paroquial de Terroso 

 

 Dos Estatutos, apresentados em Anexo n.º 3, decorre que o CSPT o 

Centro Social Paroquial de Terroso é uma pessoa jurídica canónica de 

natureza pública, sujeita em Direito Canónico de obrigações e de direitos 

consentâneos com a índole de instituto da Igreja Católica, para 

desempenhar o mesmo indicado nos presentes Estatutos, em ordem ao bem 

público eclesial, ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de 

Braga e sob sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por esta 

autoridade eclesiástica. 

 
Segundo o Direito Concordatário resultante, quer da Concordata de 7 de 

Maio 1940, quer da Concordata de 18 de Maio de 2004, o Centro é uma 

pessoa jurídica canónica constituída por decreto da autoridade eclesiástica 

em 30 de novembro de 1990, sob o nº 437/C na seção de Associação de 

Fiéis e Institutos Eclesiásticos a que o Estado Português reconhece 

personalidade jurídica civil, que se rege pelo Direito Canónico e pelo Direito 

Português, aplicados pelas respetivas autoridades, e tem a mesma 

capacidade civil que o Direito Português atribui às pessoas coletivas de 
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direito privado, sem fim lucrativo, gozando dos mesmos direitos e benefícios 

atribuídos às Instituições Particulares de Solidariedade Social, nos termos 

dos artºs 10.º, 11.º e 12.º da Concordata de 2004. 

 

Segundo o Direito Português, o Centro é uma pessoa coletiva religiosa 

(NIPC n.º 502741090) reconhecida como Instituição Particular de 

Solidariedade Social (NISS n.º 20007513972), qualificada como Institutos 

de Organizações ou Instituições da Igreja Católica, devidamente inscrita no 

competente registo das IPSS, em 13 de dezembro de 1991, sob o n.º 2 do 

artigo 13, no livro 5, na folha 6 que adota a forma de Centro Social 

Paroquial, sem prejuízo do espírito e disciplina religiosa que o informam, 

regendo-se pelas disposições do Estatuto das IPSS e demais normas 

aplicáveis, desde que no respeito pelas disposições da Concordata de 2004. 

 

O Centro foi criado para a prossecução dos seus fins próprios previstos 

nos presentes Estatutos, sendo por isso uma entidade autónoma jurídica e 

patrimonialmente, que, no exercício da sua atividade própria, não exerce 

fins ou comissões de outras entidades, sem prejuízo da sua articulação 

programática com outras pessoas jurídicas canónicas e da sujeição à 

legislação canónica universal e particular, especificamente em matéria de 

vigilância do Ordinário do lugar. 
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5. O Projeto 

 

 

5.1. Nota Introdutória 

 
No que concerne à escolha do tema tornou-se prioritário, um projeto 

educativo que tem como objetivo primordial melhorar atitudes e 

comportamentos, onde o trabalho em equipa, com todos os parceiros 

educativos é crucial para proporcionar a crianças, jovens e idosos um 

clima de afetividade e segurança. 

A nossa escolha recaiu sobre “Educar com carinho, cuidar com 

Amor”, pois a criança começa a perceber desde cedo o mundo que a 

rodeia, através das deduções que faz das experiências que vive no seu 

quotidiano. 

Pretendemos criar um clima de afetos e sentimentos para que as crianças 

cresçam felizes e equilibradas. 

Na creche, o caminho para a autonomia da criança é muito marcada pela 

proteção e afeto. 

No jardim-de-infância, ela situa-se particularmente no campo da 

sensibilidade e da ação, tendo sempre por base, as emoções. 

É preciso tempo e dedicação para educar e cuidar de uma criança. Sim, é 

o trabalho mais exigente do mundo, mas o mais gratificante. 

 

“Antes de tentares que a criança te ouça, assegura-te que ela se sinta 

vista, ouvida e compreendida”  (Mikaela Oven) 

 

O acompanhamento parental é para pais, mães e cuidadores que querem 

criar relações mais saudáveis e harmoniosas com as crianças. 

 Salienta-se por fim, que o fato desta temática ser muito abrangente 

possibilita uma maior variedade de atividades que promovam o 

desenvolvimento integral e integrado das crianças, partindo das suas 

necessidades e interesses. 
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Assim sendo, definimos os seguintes objetivos: 

 

a) Promover o desenvolvimento pessoal, social, intelectual, motor, 

moral e espiritual de todos os clientes, com base na história de vida e em 

experiências de vida democrática numa perspetiva de cidadania; 

b) Fomentar a inserção em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência da 

importância de ser membro de uma comunidade e de uma sociedade; 

c) Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens 

múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e 

de conhecimento e compreensão do mundo. 

d) Incentivar a participação das famílias no processo educativo dos 

clientes e na história de vida e necessidades dos idosos, estabelecendo 

relações de efetiva colaboração com a comunidade, mantendo-se, para o 

efeito, as necessárias parcerias com a Câmara Municipal da Póvoa de 

Varzim, com a Junta de Freguesia de Terroso, com as Escolas e outras 

Associações locais. 

 

5.1.1. Princípios Pedagógicos 

 

 Os princípios pedagógicos utilizados por cada Educador ou Professor 

são da sua inteira responsabilidade, desde que respeitem os Objetivos e 

Princípios Institucionais do Centro e as metas e propósitos a que este se 

propõe. Deste modo, é suposto que cada Educador, de acordo com o modelo 

pedagógico que entender, elabore o Projeto Curricular de grupo, a 

planificação semanal ou quinzenal ou mensal e os registos de observação 

das crianças e um relatório anual de auto-avaliação do trabalho realizado 

com o grupo que lhe foi confiado. Estes documentos devem respeitar a 

liberdade de atuação em contexto de sala de aula, desde que construídos de 

forma coerente e articulada com a metodologia que o Educador diz utilizar e 
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respeitando o Projeto Educativo do Centro, o Projeto Curricular do Centro e 

o respetivo Plano de Atividades. 

 Contudo, o Centro Social Paroquial de Terroso é um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento integral da pessoa humana. Nesta 

perspetiva, o Centro Social Paroquial de Terroso, procura orientar o seu 

processo educativo, para os seguintes princípios gerais: I) Educação para o 

desenvolvimento espiritual; II) Educação para o desenvolvimento cognitivo; 

III) Educação para o desenvolvimento Afetivo; IV) Educação para o 

desenvolvimento social; V) Educação para o desenvolvimento das 

expressões 

 

5.1.2.Linhas Orientadoras da Prática Pedagógica 

 

O CSPT procura incentivar a expansão da vertente educativa na creche, 

jardim-de-infância e no CATL. Para que o mesmo aconteça as práticas 

educativas são sustentadas pelos vários documentos emanados pelo 

Ministério da Educação, que constituem referenciais comuns para todos os 

educadores (OCDE, s/d, p.191). Contudo, é dada a liberdade a todos os 

educadores e professores de optarem pelo(s) modelo(s) curricular(es) que 

mais se adeque(m) às especificidades do grupo, mas sem nunca se 

esquecerem do caráter sócio construtivista em que se pretende fundamentar 

todas as opções pedagógicas da instituição. Uma vez que a adoção de um ou 

mais modelos pedagógicos orientam e apoiam o educador na prática 

educacional da educação de infância, que tem como base as Orientações 

Curriculares para a Educação de Infância, dando liberdade ao educador de 

fazer o seu próprio programa de atividades‖ (Oliveira - Formosinho, et al, 

2007, p.4).  

Sabendo-se que os Modelos Curriculares são um referencial de 

qualidade e diversidade (Oliveira Formosinho, 2007) os mesmos podem ser 

vistos como um pilar da metodologia de trabalho do educador. Neste 

sentido, e tendo sempre em consideração que a práxis pedagógica deve ser 

orientada segundo referenciais sócio-construtivistas, procede-se de seguida 
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a uma análise das metodologias que contribuem para a prática educacional 

da instituição. Deste modo, deve-se referir que a práxis resulta da 

triangulação entre as ações práticas, as crenças/ valores e os 

saberes/teorias, assente na reflexividade dos educadores que constroem e 

reconstroem a sua prática de forma a responder às necessidades e 

interesses das crianças (Oliveira - Formosinho, et al, 2007).  

O trabalho de projeto requer a participação de cada membro de um 

grupo, segundo as suas capacidades, com o objetivo de realizar um trabalho 

conjunto, decidido, planificado e organizado de comum acordo (Thinés, 

1984, citado por Castro e Ricardo, 1993, p.9).  

Contudo, o trabalho de projeto não deverá substituir todas as práticas 

infantis correntes, nem constituir a totalidade do currículo nos primeiros 

anos, (…) [devendo ser visto] como parcela significativa de um programa 

educativo, de forma a estimular as capacidades emergentes e ajudar as 

crianças a dominá-las‖ (Katz & Chard, 1997, p.10). Neste sentido, recorre-se 

a alguns dos Modelos Curriculares da Educação Pré-escolar como forma de 

sustentar as práticas educativas implementadas na instituição.  

O Modelo High-Scope é um deles, já que assenta numa perspetiva 

fundamentadora, na organização do ambiente físico, na rotina diária, na 

conceção do papel do adulto e nos instrumentos de observação‖ (Oliveira- 

Formosinho, 2007, p.65). A análise de cada um destes aspetos evidencia 

que toda esta a estrutura foi idealizada para realizar a grande finalidade 

piagetiana a autonomia intelectual das crianças‖ (idem). Desta forma, este 

modelo perspetiva uma aprendizagem ativa pela ação, sendo que é dada 

grande importância aos materiais que devem ser interessantes, diversos, 

mutáveis, organizados e guardados de forma visível e acessível. Devem 

estar organizados em áreas de interesse bem identificadas, flexíveis para 

que a criança possa usá-los de maneiras distintas, descobrindo formas 

alternativas de os usar, jogar e brincar com eles. Deste modo, a alusão à 

organização temporal e espacial é uma constante neste modelo, uma vez 

que o currículo High/Scope tem como princípios básicos: a aprendizagem 

pela ação, interações positivas entre adulto e criança, ambiente de 
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aprendizagem agradável para as crianças, rotina diária consistente e 

avaliação diária da criança por parte do adulto e da equipa.  

Este modelo está assente numa dinâmica de planear-fazer-rever que 

procura corporalizar na prática a teoria da aprendizagem pela ação sócio 

construtivista.  

Recorre-se ainda, ao Modelo do Movimento da Escola Moderna (MEM) 

que assenta num projeto democrático de autoformação cooperada de 

docentes‖(Niza, 2007, p.125), em que existe uma transferência de 

procedimentos para um modelo de cooperação educativa nas escolas. Para 

os docentes é nas salas que se iniciam as práticas de cooperação e de 

solidariedade de uma vida democrática (idem). Neste sentido, a 

aprendizagem realiza-se através de interações socioculturais estabelecidas 

entre o indivíduo em desenvolvimento e os pares, ou entre este e os 

adultos, impulsionando desta forma o seu desenvolvimento integral. Assim é 

atribuído um papel preponderante ao grupo que funciona como um agente 

provocador do desenvolvimento intelectual, moral e cívico com uma forte 

ligação ao quotidiano. Esta ligação vai dar um maior significado às 

aprendizagens, uma vez que as mesmas são feitas através de desafios 

baseados em problemáticas do grupo e da comunidade (Folque,1999).  

O Modelo Curricular Reggio Emilia, também dá o seu contributo, na 

medida em que se desenvolve em torno da construção da imagem de 

criança como aprendiz ativo, competente, e que está em constante 

construção do seu conhecimento e identidade, uma vez que esta, constrói e 

testa teorias acerca de si próprio e do mundo que a rodeia. Este é um 

modelo em que se procuram promover as relações, as interações e as 

comunicações entre crianças, professores/educadores, pais e comunidade 

em geral, que têm a convicção de que todo o conhecimento surge através de 

uma construção pessoal e social (idem). Para isso, é necessário atender-se 

às cinco dimensões pedagógicas que estão subjacentes a toda a organização 

deste Modelo, são elas: o espaço como terceiro educador; o tempo 

educacional; as interações educativas e a pedagogia da escuta; o currículo 

contextualizado e o trabalho de projeto; a documentação pedagógica como 
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sustentação da planificação educacional e da avaliação da criança (Lino, 

2007). 

Em suma estas serão as diretrizes que orientarão a nossa prática 

pedagógica. 

 

5.2. Metas a Atingir nas Diferentes Respostas Sociais 

 

5.2.1. Respostas Sociais de Creche e Jardim-de-Infância 

 

 Ao nível da atenção à infância (Creche e Jardim-de-Infância) os 

profissionais devem orientar o seu trabalho de modo a: I) Garantir a 

igualdade de oportunidades; II) Estimular o desenvolvimento global através 

de aprendizagens significativas e diferenciadas; III) Despertar a curiosidade 

e sentido crítico; IV) Proceder à despistagem de inadaptações e dotações, 

colaborando no seu encaminhamento adequado; V) Proporcionar ao cliente 

situações de bem-estar pessoal e social. 

 

 Apresentam-se como objetivos específicos da valência da Creche, 

designadamente os que passamos a apresentar: 

1) Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral do cliente 

num clima de higiene, saúde e segurança afectiva e física, através 

de um atendimento predominantemente personalizado; 

2) Colaborar com as famílias e/ou encarregados de educação, numa 

partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo 

evolutivo e desenvolvimental do cliente; 

3) Promover o desenvolvimento pessoal e social do cliente, numa 

perspectiva de educação integral; 

4) Estimular o desenvolvimento global do cliente, no respeito pelas 

suas características individuais, incutindo comportamentos que 

favoreçam aprendizagens significativas e diversificadas; 
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5) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de 

linguagens múltiplas, como meios de relação, de sensibilização 

estética e de compreensão do mundo; 

6) Promover a curiosidade e a estimulação multisensorial; 

7) Promover o desenvolvimento pessoal e social com base em 

pequenas experiências sociais e tendo a preocupação de fomentar 

uma educação para os valores. 

 

 Apresentam-se como objetivos específicos da valência de Jardim-de-

Infância (e tendo por base o artigo 10 da Lei n.º 5/97 de 10 de Fevereiro), 

designadamente os que passamos a apresentar: 

1) Promover o desenvolvimento pessoal e social do cliente com 

base em experiências de vida democrática, numa perspetiva de 

educação para a cidadania; 

2) Fomentar a inserção do cliente em grupos sócias diversos, no 

respeito pela pluralidade de culturas, favorecendo uma progressiva 

consciência do seu papel como ser social; 

3) Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à 

escola e para o sucesso da aprendizagem; 

4) Estimular o desenvolvimento global de cada cliente, no 

respeito pelas suas características individuais, incutindo 

comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diversificadas; 

5) Desenvolver a expressão e a comunicação através da 

utilização de linguagens múltiplas, como meios de relação, de 

informação, de sensibilização estética e de conhecimento e 

compreensão do mundo; 

6) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico, tendo como 

base a educação para os valores; 

7) Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar físico, mental e 

social; 
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8) Proceder à despistagem de inadaptações, de deficiências ou 

precocidades e promover a melhor orientação e encaminhamento 

do cliente; 

9) Incentivar a participação das famílias no processo educativo e 

estabelecer relações de efectiva relação com a comunidade. 

 

 

O Centro Social e Paroquial de Terroso não esquece 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 se autónomo, livre e 

solidário” (Teresa Vasconcelos: 1997) 

 

 
5.2.2. Resposta Social de CATL e SASE 

 

O CATL tem como objetivos específicos: 

1) Oferecer um espaço onde a criança se sinta em família, promovendo o 

bem-estar intergeracional;  

2) Proporcionar iniciativas, que visem desenvolver atividades criativas, 

valores musicais, teatrais, artísticos e sociais; 

3) Desenvolver um todo nas áreas psicomotoras, afetiva e comunicativa; 

4) Estimular o cumprimento das normas sociais, culturais e morais, 

valorizando a solidariedade, o respeito, a partilha e a amizade; 

5) Promover atividades, no sentido de desenvolver o aluno nas diferentes 

áreas disciplinares. 
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5.2.3. Valência dos ERPI, Centro de Dia e SAD 

 
 
O Centro de dia tem como objetivos específicos: 

 

1) Manter os idosos no seu meio habitual de vida visando a promoção de 

autonomia; 

2) Colmatar algumas das dificuldades que os idosos ou mesmo o seu 

agregado familiar possam sentir diariamente; 

3) Possibilitar aos idosos novos relacionamentos e elos de ligação com o 

exterior; 

4) Proporcionar o seu bem-estar ao nível das necessidades básicas; 

5) Prestação de apoio psico-social; 

6) Desenvolver relações interpessoais dos utentes através da participação 

nas atividades e visitas promovidas pela instituição; 

 

O Lar tem como objetivos específicos: 

 

1) Prestação de serviços que satisfação as necessidades básicas dos 

idosos; 

2) Prestação de apoio psico-social; 

3) Desenvolver relações interpessoais dos utentes através da participação 

nas atividades e visitas promovidas pela instituição; 

4) Fomento das relações interpessoais entre os idosos e entre estes e os 

outros grupos etários; 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário tem como objetivos específicos: 

 

       1) Manter os idosos no seu meio habitual de vida visando a promoção 

de autonomia; 
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       2) Criar condições de permanência do idoso no seu meio através da 

prestação de cuidados básicos evitando deste modo a sua 

institucionalização; 

       3) Fomentar redes de entreajuda com a família, amigos e comunidade 

envolvente; 

      4) Prestação de apoio psico-social; 

      5) Minimizar as situações de incapacidade física e/ou mental 

contribuindo para o seu bem-estar; 

      6) Desenvolver as relações interpessoais dos utentes através da 

participação nas atividades e visitas promovidas pela Instituição combatendo 

o isolamento social; 

      7) A oferta de serviços diversificados cujo acesso corresponde à 

concretização dos direitos de cidadania. 

 
 

 

5.3. Partilhas e necessidades comuns  
 

Em todas as Respostas Sociais, e para atingir estas metas, 

desenvolver-se-ão atividades estruturadas de carácter lúdico, tendo sempre 

em atenção a formação e desenvolvimento do ser humano, numa perspetiva 

social cristã. 

Estas atividades nem sempre ocorrerão em contexto de sala de aula 

e/ou centro, podendo ter um carácter diversificado e alvos heterogéneos, 

sobretudo a conjugação entre as diferentes Respostas Sociais da Instituição. 

Citamos, a título de exemplo: 1) Partilha de referências e conhecimento 

entre as diferentes Respostas Sociais (intercâmbio entre clientes de 

diferentes Resposta Social); 2) Propostas que envolvam os pais, os 

encarregados de educação e outros familiares; 3) Festas convívio na 

instituição ou exteriores a ela; 4) Festas e comemorações propostas pela 

Câmara Municipal e pela União de Freguesias; 5) Adesão a convites que 

possam enriquecer a atividade do Centro e dos seus clientes; 6) Participação 
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em projetos conjuntos com outras instituições; 7) Visitas de estudo e/ou 

passeios; 8) Convívios e intercâmbio com outras instituições. 

 

5.4. Funções das Pessoas que Compõem a Comunidade 

Educativa 

 

 Tendo em consideração que uma comunidade educativa é constituída 

por pessoas que, simultaneamente, têm de se tornar agentes de 

transformação social e, não obstante toda a colaboração, toda a 

flexibilidade, toda a cooperação e inter-ajuda em todos os elementos, 

convém, delimitar de forma global, as funções de cada categoria. 

 No Centro Social Paroquial de Terroso, atualmente, podemos 

encontrar: 

 

 

A - Equipa Técnica: 

 

Educadora de Infância – promove o desenvolvimento global de 

crianças em estabelecimentos tais como jardins-de-infância, centros 

de pediatria e internatos infantis organizando diversas atividades que, 

simultaneamente, as ocupam e incentiva no seu desenvolvimento 

físico, psíquico e social:  

Orienta diversas atividades a fim que a criança execute exercícios de 

coordenação, atenção, memória, imaginação e raciocínio para 

incentivar o seu desenvolvimento psico-motor; desperta-a para o meio 

em que está inserida; estrutura e promove as expressões plástica, 

musical, corporal da criança e outras; estimula o desenvolvimento 

sócio-afetivo, promovendo a segurança, auto-confiança, autonomia e 

respeito pelo outro; acompanha a evolução da criança e estabelece 

contactos com os pais com o fim de se obter uma ação pedagógica 

coordenada. 
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 Professor – Exerce atividade docente em estabelecimento de ensino 

particular. Ministra ensinamentos, transmitindo conhecimentos da sua 

especialidade, utilizando métodos pedagógicos e técnicas apropriadas: 

Recolhe elementos de fontes diversas; elabora planos de lições tendo 

em atenção a metodologia a utilizar, a complexidade dos assuntos e as 

características do grupo a que se destinam; seleciona e propõe temas 

para discussão e orienta a execução de diversos tipos de trabalhos, 

com o fim de incentivar o interesse, a participação e o espírito critico 

dos alunos; dá informações sobre bibliografia a consultar e visitas de 

estudo a efetuar; acompanha e orienta os alunos na execução de 

trabalhos práticos; avalia a evolução do aluno ao nível do 

aproveitamento e comportamento, através da participação, execução 

de trabalhos práticos, provas escritas e orais e da assiduidade e 

observação do comportamento. 

Por vezes é incumbido de elaborar relatórios, acerca de cada aluno 

para a direção da escola/e encarregados de educação. Por vezes 

organiza e/ou participa em atividades extra-escolares. Pode exercer 

funções de direção em estabelecimentos de ensino secundário, ou de 

turma ou de coordenação de disciplina. 

Pode ser especializado no ensino de determinadas matérias, tais como 

línguas, literatura, matemática, ciências da natureza, história, 

geografia, física, química, filosofia, desenho, educação física, música e 

trabalhos oficinais. 

Pode dar aulas nos dois últimos anos do ensino básico-preparatório. 

 

 

 Assistente Social – Estuda e define normas gerais, esquemas e 

regras de atuação do serviço social das instituições; procede à análise 

de problemas de serviço social diretamente relacionados com os 

serviços das instituições; assegura e promove a colaboração com os 

serviços sociais de outras instituições ou entidades; estuda com os 
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indivíduos as soluções possíveis dos seus problemas (descoberta do 

equipamento social de que podem dispor); ajuda os utentes a resolver 

adequadamente os seus problemas de adaptação e readaptação social, 

fomentando uma decisão responsável.   

 

 Diretor de serviços gerais - Estuda, organiza e dirige, nos limites dos 

poderes de que está investido, as atividades da instituição; colabora na 

determinação da política da instituição; planeia a utilização mais 

conveniente da mão-de-obra, equipamento, materiais, instalações e 

capitais; orienta, dirige e fiscaliza a atividade da instituição segundo os 

planos estabelecidos, a política adotada a as normas e regulamentos 

prescritos; cria e mantém uma estrutura administrativa que permita 

explorar e dirigir a instituição de maneira eficaz; colabora na fixação da 

política financeira e exerce a verificação dos custos. 

 

 Educadora Social - Presta ajuda técnica com carácter educativo e 

social, em ordem ao aperfeiçoamento das condições de vida dos grupos 

etários e sociais com que trabalha; realiza e apoia atividades de 

carácter recreativo, para crianças, adolescentes, jovens e idosos. 

 
 Psicólogo - Estuda o comportamento e os mecanismos mentais do 

homem e procede a investigações sobre problemas psicológicos em 

domínios tais como o fisiológico, social, pedagógico e patológico, 

utilizando técnicas específicas que, por vezes, elabora; analisa os 

problemas resultantes da interação entre indivíduos, instituições e 

grupos; estuda todas as perturbações internas e relacionais que afetam 

o indivíduo; investiga os fatores diferenciais quer biológicos, ambientais 

e pessoais do seu desenvolvimento, assim como o crescimento 

progressivo das capacidades motoras e das aptidões intelectivas e 

sensitivas; estuda as bases fisiológicas do comportamento e 

mecanismos mentais do homem, sobretudo nos seus aspetos métricos. 

Pode investigar um ramo de psicologia, psicossociologia, 

psicopatologia, psicofisiologia ou ser especializado numa aplicação 
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particular da psicologia, como, por exemplo, o diagnóstico e 

tratamento de desvios de personalidade e de inadaptações sociais, em 

problemas psicológicos que surgem durante a educação e o 

desenvolvimento das crianças e jovens ou em problemas psicológicos 

de ordem profissional, tais como os da seleção, formação e orientação 

profissional dos trabalhadores, e ser designado em conformidade. 

 

 

 

B - Equipa Auxiliar: 

 

 Ajudante da Ação Educativa – Participa nas atividades socio-

educativas; ajuda nas tarefas de alimentação, cuidados de higiene e 

conforto, diretamente relacionados com o cliente; vigia as crianças 

durante o repouso e na sala de atividades; assiste as crianças nos 

transportes, nos recreios, nos passeios e visitas de estudo. Toma 

iniciativas de jogos e propostas de entretenimento, na ausência do 

Educador. 

 

 Estagiários –Frequentemente são realizados estágios na instituição, 

 nas mais diversas áreas, conjugando a oferta com a procura. 

 

 Animador cultural – organiza, coordena e ou desenvolve atividade de 

animação e desenvolvimento sociocultural junto dos utentes no âmbito 

dos objetivos da instituição; acompanha e procura desenvolver o 

espírito de pertença, cooperação e solidariedade das pessoas, bem 

como proporcionar o desenvolvimento das suas capacidades de 

expressão e realização, utilizando para tal métodos pedagógicos e de 

animação 
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 Trabalhador Auxiliar – Procede à limpeza e arrumação das 

instalações. Desempenha outras tarefas não específicas que se 

enquadram no âmbito da sua categoria profissional; 

 

 

 Ajudante da ação direta - 1) Trabalha diretamente com idosos, quer 

individualmente, quer em grupo, tendo em vista o seu bem-estar, pelo 

que executa a totalidade ou parte das seguintes tarefas: a) recebe os 

utentes e faz a sua integração no período inicial de utilização dos 

equipamentos ou serviços; b) procede ao acompanhamento diurno e 

ou noturno dos utentes, dentro e fora dos estabelecimentos e serviços, 

guiando-os através da conservação, detetando os seus interesses e 

motivações e participando na ocupação de tempos livres; c) assegura 

a alimentação regular dos utilizadores; d) recolhe e cuida dos 

utensílios e equipamentos utilizados nas refeições; e) presta cuidados 

de higiene e conforto aos utilizadores e colabora na prestação de 

cuidados de saúde que não requeiram conhecimentos específicos, 

nomeadamente, aplicando cremes medicinais, executando pequenos 

pensos e administrando medicamentos, nas horas prescritas e 

segundo as instruções recebidas; f) substitui as roupas de cama e da 

casa-de-banho, bem como o vestuário dos utilizadores, procede ao 

acondicionamento, arrumação, distribuição, transporte e controle das 

roupas lavadas e à recolha de roupas sujas e sua entrega na 

lavandaria; g) Requisita, recebe, controla e distribui os artigos de 

higiene e conforto; h) reporta à instituições ocorrências relevantes no 

âmbito das funções exercidas; i) conduz, se habilitado, as viaturas da 

instituição. 

2) Caso a instituição assegure apoio domiciliário, compete ainda ao 

ajudante da ação direta providenciar pela manutenção das condições 

de higiene e salubridade do domicilio dos utentes. 
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 Lavadeira - procede á lavagem manual ou mecânica das roupas de 

serviço e dos utentes; engoma a roupa, arruma-a e assegura outros 

serviços da secção. 

 

 

 Voluntário – 1.O voluntariado é um movimento de humanização que 

procura aproveitar e desenvolver as mais elevadas faculdades do 

Homem no apoio ao seu semelhante, seja doente, criança ou idoso; 

2. O Voluntariado serve-se pela força do Amor pelo próximo, doando-

se ao seu serviço com total dedicação, procurando ajudar a aliviar-lhe 

o seu sofrimento moral e emocional, prestando-lhe o apoio de que 

necessita e que esteja dentro das suas capacidades, de forma a que o 

utente beneficie do melhor bem estar possível; 

3. A ação do voluntário só pode ser eficaz e contínua, num grupo 

devidamente preparado e organizado para este fim; 

4. O Voluntário, integrado no Serviço de Voluntariado, beneficia das 

ações de formação e de organização do serviço, comprometendo-se a 

cumprir as normas regulamentares estabelecidas; 

5. Toda a ação do voluntariado rege-se, de forma geral, pela Lei 

nº71/98 de 3 de Novembro. 

 

 

Escriturário de 1ª – Estuda, organiza e dirige, nos limites dos poderes de 

que está investido, as atividades da instituição; colabora na determinação da 

política da instituição; planeia a utilização mais conveniente da mão-de-

obra, equipamento, materiais, instalações e capitais; orienta, dirige e 

fiscaliza a atividade da instituição segundo os planos estabelecidos, a política 

adotada a as normas e regulamentos prescritos; cria e mantém uma 

estrutura administrativa que permita explorar e dirigir a instituição de 

maneira eficaz; colabora na fixação da política financeira e exerce a 

verificação dos custos. 
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 Fiel de Armazém – Superintende nas operações de entrada e saída 

de mercadoria e ou materiais no armazém, executa ou fiscaliza os 

respetivos documentos e responsabiliza-se pela arrumação e 

conservação das mercadorias e ou materiais; comunica os níveis de 

stocks colabora na elaboração de inventários.  

 

 Cozinheira – Prepara, tempera e cozinha os alimentos destinados às 

refeições; colabora e contribui para a confeção das ementas; recebe os 

viveres e outros produtos necessários à sua confeção, sendo 

responsável pela sua conservação; amanha o peixe, prepara os 

legumes e a carne e procede à execução das operações culinárias; 

emprata-os, guarnece-os e confeciona os doces destinados às 

refeições, quando haja pasteleiro; executa ou zela pela limpeza da 

cozinha e dos utensílios.  

 

 Ajudantes de cozinha – Trabalha sob as ordens de um cozinheiro, 

auxiliando-o na execução das suas tarefas; limpa e corta legumes, 

carnes, peixe ou outros alimentos; prepara guarnições para os pratos; 

executa e colabora nos trabalhos de arrumação e limpeza na sua 

secção; colabora no serviço de refeitório. 

 

 Para além dos agentes que acabámos de mencionar, surgem os 

primeiros e principais educadores e responsáveis pelos seus educandos ou 

pelos seus familiares: a Família.  

 O Centro Social Paroquial de Terroso é um forte colaborador dos Pais 

e/ou encarregados de educação. Não esquecendo, no entanto, que a 

primeira responsabilidade é dos Pais e/ou Encarregados de Educação, que de 

forma alguma se propõe substituí-los na tarefa que lhes compete. 

 Postura semelhante é tida com os idosos. Os familiares são os 

responsáveis principais e aqueles a quem cabe a tomada de determinadas 

decisões. Assumindo a Instituição o papel de quem serve, acompanha ou 

colabora, executando o que a família atual não tem possibilidades de fazer. 
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 Desta forma a relação entre o Centro e a Família ou Encarregado de 

Educação, gira em torno de contactos permanentes e informais, bem como 

de momentos mais formais, organizados de forma individual, em pequeno 

grupo ou grande grupo. Estas ocasiões têm como finalidade a partilha de 

informações sobre o cliente, de modo a que haja uma verdadeira e real 

colaboração entre o Centro e a Família. Esta colaboração passa, também, 

pelo pedido de uma participação ativa em atividades propostas. 

 O Centro Social Paroquial de Terroso pretende, ainda, assumir-se 

como um agente formativo das famílias dos clientes. Assim, tem a 

preocupação de promover e organizar reuniões de Pais e/ou Encarregados 

de Educação e sessões de formação para os familiares dos idosos. Tais 

ocasiões de formação têm em vista facultar e promover a reflexão em torno 

de questões que os profissionais identificam como necessidade ou em torno 

de questões que os Pais e/ou encarregados de educação solicitem. 

Semelhante procedimento é adotado no ERPI em que, paralelamente, se 

procurará sensibilizar as famílias para as necessidades desta faixa etária, 

ajudando a criar e implementar estratégias que impeçam a situação de 

isolamento da família. 
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6. Princípios de Atuação 

 

6.1. Nas Respostas Sociais de Creche e Jardim-de-infância 

 

 Todo o sucesso educativo passa por um processo que se pretende 

fundamentado, com intencionalidade e intervenções adequadas de acordo 

com a enorme variedade de atores neste palco que é a vida de uma escola. 

Cabe ao educador refletir sobre as prioridades e estratégias da 

aprendizagem, daí que se pretende que tenha uma intervenção direcionada 

seguindo algumas etapas fundamentais para a boa preparação do ambiente 

educativo e que passam pelos seguintes momentos de acordo com as 

orientações curriculares para a educação pré-escolar, Vasconcelos, Teresa 

1997.  

 

1. Observação dos conhecimentos, das capacidades e das dificuldades, dos 

interesses, da evolução e do processo de crescimento de cada criança. Esta 

observação deve cuidar o princípio da diferenciação pedagógica, deve ser 

direta e contínua e deve envolver os Pais e Encarregados de Educação. Esta 

observação é uma recolha de elementos e dela devem ser produzidos os 

respetivos registos factuais e reflexivos; 

 

2. Planificação decorre da análise das observações efetuadas e deve ser 

materializada em diferentes níveis de planificação. Uma fase macro que 

envolve todo o Centro e todas as Respostas Sociais (projeto Curricular de 

Centro). Uma fase micro que envolve a planificação para um determinado 

grupo/sala (projeto Curricular de Grupo). Esta última assenta e articula, 

simultaneamente, em dois pilares base: o conhecimento do desenvolvimento 

da criança nas diferentes faixas etárias e as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar.  
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No Jardim-de-infância cabe a cada Educador a seleção do modelo 

curricular a implementar e, consequentemente, deve realizar uma 

planificação coerente com o mesmo. 

Da conjugação entre o projeto Curricular do Centro e do projeto 

Curricular de Turma, surge um plano de atividades que deve ser articulado e 

discutido com as restantes Respostas Sociais. 

 

3. Ação tem de ser planificada de acordo com o respetivo Modelo 

Pedagógico. Contudo, e em qualquer caso, as atividades devem ser 

significativas e diversificadas; devem articular diferentes áreas curriculares; 

devem ter em conta os recursos humanos/materiais; devem criar 

diversidade de oportunidades e de experiências; devem promover a criação 

de um auto-conceito positivo. 

Esta ação preocupa-se em escutar as propostas das crianças, 

aproveita oportunidades imprevistas, alarga a interação da criança; cuida a 

organização e beleza do ambiente educativo 

 

4. Avaliação é a última etapa do processo e tem diferentes níveis.  

O primeiro tem em vista a tomada de consciência da adequação da 

planificação e da ação, enquanto processo, a um determinado grupo de 

crianças. Seguidamente urge refletir e auto-avaliar os efeitos ao nível da 

Formação Pessoal e Social, da Expressão e Comunicação e do Conhecimento 

do Mundo. Para este efeito, usamos os seguintes instrumentos: - Avaliação 

das planificações semanais; - Avaliação diagnóstica e perfil de 

desenvolvimento. 

O segundo nível assente numa preocupação grupal, focalizada no 

processo de evolução do grupo, salientando os casos que se evidenciam.  

O terceiro nível de avaliação centra-se na própria criança e no seu 

processo de crescimento e desenvolvimento. 

No decorrer da implementação do projeto, este será alvo de uma avaliação 

sistemática e contínua, e teremos em consideração a sua relevância e 

implicações no processo educativo. Esta recolha sistemática de informação 
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tem como principal processo de avaliação a observação, uma vez que “o 

educador de infância observa constantemente as crianças, como estão, o 

que fazem (...). É a partir destas observações e em função dos objetivos que 

se propõem atingir que o educador regula a sua atividade e a das crianças. 

A observação é assim parte integrante do processo de ensino aprendizagem 

(...)” (Figueiredo, 2002, p.48). 

Desta forma, “a avaliação do processo permite reconhecer a pertinência e 

sentido das oportunidades educativas proporcionadas, saber se estas 

estimularam o desenvolvimento de todas e cada uma das crianças e 

alargaram os seus interesses, curiosidades e desejo de aprender.” (OC/ME, 

1997, p.93) 

 

6.2. Nas Respostas Sociais de CATL e SASE 

 

No percurso da nossa atividade profissional, há exigências à volta das 

quais estamos todos de acordo. Existem competências que o professor deve 

adquirir ao longo da sua formação inicial, bem como durante o seu percurso 

profissional, e sobre as quais deve frequentemente aprofundar, reequacionar 

e repensar para melhor traçar o caminho de um verdadeiro desenvolvimento 

pessoal. 

Uma dessas competências é a capacidade de avaliar. 

O ato pedagógico exige e supõe várias etapas: 

- Observar e caracterizar a situação pedagógica  

- Definir objetivos 

- Selecionar estratégias 

- Avaliar os processos e os resultados 

- Reformular a intervenção 

 

Observação 

Devemos ter em conta os conhecimentos, as capacidades e as 

dificuldades, bem como os interesses, a evolução e o processo de 

crescimento e de desenvolvimento de cada criança. 
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Esta deve ser uma observação cuidada, tendo em atenção a 

diferenciação pedagógica, devendo ser direta e contínua, envolvendo os Pais 

e Encarregados de Educação. 

Será a partir desta observação cuidada que serão planificadas as 

diversas atividades que privilegiam o pleno desenvolvimento das crianças. 

 

 

Planificação 

A planificação acontece a partir das observações realizadas ao grupo e 

deve ser elaborada de forma a envolver toda a instituição e respetivas 

Respostas Sociais, bem como mais concretamente o grupo de crianças a que 

se destina. 

Cabe a cada professor selecionar o modelo curricular a implementar, e, 

portanto, a planificação deve ser realizada tendo em conta o mesmo. 

Objetivos do CATL e SASE 

“Entre trabalho e tempos livres criou-se uma separação monstruosa. Dum lado, 

o estrangulamento da espontaneidade, a amortização da dívida social pelo sacrifício da 

honra do bom selvagem. E, do outro lado, o fracasso do prazer pelo stock de liberdade 

incapaz de rendimento.” 

Agustina Bessa-Luís 

 

 

- Partir sempre do que a criança sabe, valoriza e deseja saber, 

trabalhando assim de acordo com os seus interesses 

- Fazer com que haja sempre partilha de saberes durante o processo 

criativo 

- Permitir que a interação no projeto seja plena, globalizando as 

diferentes áreas 

- Desenvolver nos alunos uma formação geral que lhes garanta o 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio, memória, espírito 

crítico, criatividade, tornando-os cidadãos responsáveis e participativos 
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- Proporcionar experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e 

sócio afetiva, criando neles atitudes e hábitos positivos de relação e 

cooperação, estabelecendo vínculos mais fortes com a família e 

realidade circundante 

- Fomentar o gosto por uma constante atualização de conhecimentos 

- Compreender as realidades desconhecidas, a partir de pesquisas e 

buscas de informação 

- Identificar as raízes e hábitos culturais, saberes, valores e 

necessidades das crianças e da população 

- Contribuir para a consciencialização dos direitos sociais e humanos 

inerentes à nossa sociedade 

- Desenvolver o conhecimento e o apreço pelos valores característicos 

da identidade, língua, história e cultura 

- Desenvolver a comunicação com a participação de toda a comunidade 

educativa, através do intercâmbio com outras instituições, quer 

culturais, quer informativas. 

- Ter sempre presente todas as capacidades, interesses e necessidades 

da criança 

- Adequar os materiais ao desenvolvimento integral da criança, 

realizando atividades com materiais de desperdício 

- Incentivar a criatividade das crianças no momento de criar mesmo 

tamanho 

 

- Proporcionar atividades animadoras e criativas 

- Desenvolver técnicas plásticas e informáticas 

- Seriar valores musicais, teatrais, artísticos e sociais 

- Alargar o sentido crítico, criativo e estético 

 

 

Ação 

O modo de intervir, bem como os melhores recursos e estratégias a 

serem utilizados, devem estar de acordo com o modelo pedagógico utilizado. 
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Contudo, as atividades devem privilegiar as diferentes áreas curriculares, ter 

em conta os recursos humanos e materiais, devem criar diversidade de 

oportunidades e de experiências, promovendo sempre a criação de um auto-

conceito positivo. 

Devemos sempre escutar as propostas das crianças a fazer sempre 

com que a sua participação seja a mais ativa.  

 

Avaliação 

Avaliar é determinar ou reconhecer o valor. 

Avaliar é importante pelo simples facto de ser fundamental “reler” e 

“rever” o que se fez, para repensar o que se vai fazer. 

A avaliação é um processo de recolha de dados e analise desses 

mesmos dados em função de uma acção futura. É essencialmente comparar 

os resultados obtidos com objetivos previamente fixados. 

Avaliar é uma atividade de controlo do nosso próprio trabalho e hoje 

em dia não se concebe trabalho sério sem avaliação. Exige autocrítica, 

trabalho em equipa, confronto, objectividade e rigor.  

A avaliação do projeto será realizada por diferentes intervenientes, 

pois desta forma teremos uma visão mais alargada dos aspetos positivos e 

menos bons do mesmo. De forma a melhorarmos a qualidade dos serviços 

prestados. Assim, os avaliadores serão a equipa técnica: professoras, as 

auxiliares de ação educativa e respetivos encarregados de educação. 

 

 

 

6.3. Na Resposta Social de ERPI 

 

As respostas sociais da terceira idade do Centro Social Paroquial de Terroso 

orientam o seu funcionamento interno e em todas as suas atividades, pelos 

seguintes princípios: 

1) Conceito unitário e global da pessoa humana; 
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2) Respeito pela sua dignidade; 

3) Aperfeiçoamento cultural, espiritual e moral de todos os utentes; 

4) Espírito de convivência e de solidariedade social como factor decisivo 

do trabalho comum, tendente à valorização integral dos indivíduos, 

das famílias e de mais agrupamentos e da comunidade paroquial. 

 

 

7. Outros domínios a que nos Propormos 

 

7.1. De Âmbito Institucional 
 

O Centro Social Paroquial de Terroso tem, na atualidade, alguns 

objetivos de âmbito institucional que se propões concretizar. São eles: 

 

1) Relação com as Famílias 

Proceder à articulação entre o estabelecimento e as famílias e/ou 

encarregados de educação, no sentido de encontrar respostas mais 

adequadas aos seus utentes e às suas famílias. 

O Centro e todos os elementos da Comunidade Educativa procurarão 

fomentar a colaboração das famílias e da comunidade, de forma a obter os 

maiores benefícios para os seus clientes, procurando incentivar a 

participação das famílias no processo individual de cada cliente, não 

esquecendo o estabelecimento de relações, de efectiva colaboração, com a 

comunidade. 

 

 

2) Formação ao Longo da Vida 

Promover uma cultura de formação contínua, incentivando cada 

elemento da comunidade educativa a traçar o seu próprio percurso de 

formação ao longo da vida. Procurará o próprio Centro, sem prejuízo dos 

seus clientes e do bom funcionamento do mesmo, promover, incentivar e 

facilitar a participação em ocasiões de formação. 
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3) Avaliação de Desempenho 

Entendem todos os agentes envolvidos no Centro Social Paroquial de 

Terroso que sem reflexão, a par de formação, não é possível evolução e 

crescimento pessoal e profissional. Assim o processo de avaliação de 

desempenho tem por objetivo clarificar direitos e deveres, refletir a 

qualidade da atuação e traçar planos individuais e/ou grupais ou de 

melhoria. 

 

 
7.2. De Âmbito Administrativo e Financeiro 

 
 O Centro Social Paroquial de Terroso tem a preocupação de investir e 

canalizar verbas para o melhoramento e preservação das instalações, bem 

como a realização de ajustes necessários, decorrentes de normativos legais 

que vão sendo publicados. 

 Em todos os sectores procurará aplicar verbas necessárias para 

equipamentos e em materiais necessários ao bom desenvolvimento das 

diferentes atividades e iniciativas. 

 
7.3. De Âmbito Relacional 
 
O ambiente e clima institucional do Centro Social de Paroquial de Terroso 

assenta no princípio e na exigência de uma relação de entreajuda 

trabalhando em função de um projeto comum com benefícios para todos, 

fomentando o clima de interajuda entre as pessoas do centro (pessoal 

docente, não docente, técnicos, auxiliares, pais e elementos da direção); 

Tal princípio exigirá que todos os colaboradores sejam coerentes nas 

atitudes estabelecendo a ligação entre a teoria (o que defendem) e a prática 

(o que fazem), promovendo o respeito entre todas as pessoas, enquanto 

seres únicos, que compõem o Centro; 
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7.4. De Âmbito Comunitário 

 

  O Centro estabelece as melhores relações com todas as forças vivas da 

comunidade, entendendo que uma instituição e todos os seus clientes e 

pessoal não podem deixar de viver em comunidade. Assim, colaboraremos 

com todas as instituições comunitárias. 

 Para além destas iniciativas, analisará todas as solicitações pontuais 

que favoreçam a criação de parcerias, projetos conjuntos e iniciativas 

comunitárias. 

 

 
 
 
 
7.5. De Âmbito Espiritual 
 
 O Centro Social Paroquial de Terroso promove uma educação integral, 

que envolva a pessoa em todas as suas dimensões, nomeadamente na 

dimensão espiritual, integrada num projeto social cristão. 

 Nas respostas sociais que envolvem crianças pretende-se que estas se 

apercebam que: i) para além dos pais, educadores, ajudantes da ação 

educativa, há um outro grande AMIGO em quem se pode confiar: é JESUS; 

ii) são acolhidas e reconhecida nos vários âmbitos da sua inserção social e 

eclesial (família, escola e paroquia); iii) é bom ter mais amigos e que de 

entre esses, está JESUS, o nossos grande AMIGO; JESUS é o nosso maior 

Amigo, a nossa alegria e que é bom falar e estar com Ele; iv) são 

valorizados os gestos de amizade: um beijo, um pequeno diálogo, um 

conselho, um favor,…; v) se privilegiam os gestos de acolhimento uma vez 

que o seu crescimento está condicionado pelo clima de amor ou rejeição que 

a rodeia; há uma variedade de grupos que fazem parte da sua vida: a 

família, os amigos da escola, os amigos da rua e que nos somos o grupo de 

amigos de JESUS, “os cristãos”. 
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 Em suma, o objetivo primordial é fazer com que as nossas crianças 

sejam capazes de viver o altruísmo de viver com os outros, sendo sensíveis 

e solidárias com as suas necessidades, principalmente com os mais pobres e 

capazes de participarem em projetos comuns, não esquecendo nunca o 

distintivo dos cristãos O AMOR. 

 O objetivo primordial é ajudar os seus clientes a entrarem no mistério 

de Jesus Cristo de modo a que, conduzidos por Ele, possam participar na 

comunhão profunda com Deus. 

 Isto faz-se de modo organizado, progressivo e adaptado às capacidade 

dos clientes de cada uma das respostas sociais. A frequência na creche, no 

jardim-de-infância, no CATL e no SASE, envolve etapas significativas na vida 

e crescimento de uma criança. Permite a descoberta de novos adultos de 

referência e outros companheiros, bem como a aquisição de novas 

capacidades para realizar novos projetos e o desabrochar para a descoberta 

dos outros. A ERPI é um estabelecimento que desenvolve atividades de 

apoio social através do alojamento coletivo, de utilização temporária ou 

permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de saúde, higiene e 

conforto, fomenta o convívio e proporciona a animação social e a ocupação 

dos tempos livres dos clientes. 

  

 
7.6. Nas respostas sociais de Creche, Jardim-de-infância, 

CATL e SASE 

 
7.6.1. Organização do Ambiente Educativo 

 
A organização do ambiente educativo, como contexto onde a criança 

participa, onde contacta e aprende, tem de ser direcionada para a aplicação 

da vida democrática, onde se aprende a respeitar as diferenças culturais e 

sociais, entre outras. 

É, também, neste ambiente que se proporcionam hábitos de ordem, bem-

estar e segurança, apoio às necessidades psicológicas e físicas, valorização 

da auto-estima e estimulação à aprendizagem enquanto meio de 
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concretização das aprendizagens propostas, devendo traduzir as vivências 

realizadas na sala e dar visibilidade aos trabalhos/conceitos/aprendizagens 

efetuadas. 

Como complemento de harmonia, as nossas salas são espaços 

cativantes, arejados, (com cerca de 40m2) que dispõem de iluminação 

natural em virtude da existência de janelas e portas envidraçadas de acesso 

ao espaço exterior.  

Todas as salas têm nas proximidades casas de banho coletivas dotadas 

de separadores, lavatórios e polibã. 

O mobiliário disponível é adequado à idade e estatura das crianças 

bem como o material lúdico e didático -pedagógico. 

 

7.6.2. Atividades de enriquecimento curricular 

 

 Entende o Centro Social Paroquial de Terroso que será importante 

proporcionar a frequência em algumas atividades Enriquecimento Curricular, 

havendo sempre uma oferta que se entenda positiva. 

 A oferta a proporcionar será decidida anualmente, de acordo com as 

possibilidades da instituição e as necessidades dos clientes nas diferentes 

idades.  

 Todas as atividades de enriquecimento curricular são gratuitas, dando 

oportunidades que todos as possam frequentar se assim o desejarem. 

 

“Escola de Todos para Todos” 

 

7.6.3. Gestão de Recursos 

 

 A gestão, distribuição e organização dos recursos humanos será 

efetuada anualmente pela Direção, mediante proposta da responsável de 

Setor. Esta gestão terá em consideração: I) o bem-estar e necessidades das 
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crianças; II) a continuidade de, pelo menos, um adulto de referência; III) as 

aptidões e tendências de cada um dos funcionários. 

 

 

7.7. Na Resposta Social de Centro de Dia, ERPI e Apoio 

Domiciliário 

 

7.7.1. Prestação de serviços que satisfaçam as 

necessidades básicas. 

 
Criar condições para que que sejam supridas todas as necessidades 

inerentes ao cliente, através de acompanhamento médico, enfermagem e 

condições habitacionais e de alimentação, entre outras que consideremos 

pertinentes a cada clientes,  

Atribuição de todas as ajudas quer técnicas, quer humanas necessárias 

à boa qualidade de vida de todos os nossos idosos. 

 

 

7.7.2. Prestação de apoio psico-social 

Projetar metas e atividades que possam ser alcançadas pelo idoso. 

Ajudar os idosos a reconhecer e aceitar as mudanças que lhes trouxeram a 

ingressam numa instituição  

Informar-lhes que eles não estão sozinhos e que há multidões de atividades 

que eles podem seguir para ajudarem-se a si mesmos. 

Alentar os idosos a rejeitar as atividades negativas, pensamentos auto-

destrutivos, e estimular-lhes a que se concentrem em atividades que 

melhorem a sua saúde e futuro imediato. 
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7.7.3. Fomento das relações interpessoais entre os idosos 

e entre estes e os outros grupos etários. 

 

 Fomentar as relações entre os idosos e as crianças das diversas fachas 

etárias que frequentam a nossa instituição. Ao mesmo tempo que existe 

intercambio entre as diversas famílias de utentes e com os próprios 

funcionários. 

 

8. Caraterização Geral dos Clientes 

 

8.1. Nas Respostas Sociais de Creche/Jardim/CATL e SASE 

 

As crianças que frequentam o Centro Social Paroquial de Terroso são 

de uma forma geral residentes na zona de incidência e pertencem de uma 

forma global à classe média, apresentando, os pais um nível de habilitações 

que gira em torno do 12º Ano. Relativamente ao tipo de habitação verifica-

se que são maioritariamente moradias. 

 

8.2. Nas Respostas Sociais de ERPI, Centro de Dia e SAD 

 

 Os idosos que frequentam o Centro Social Paroquial de Terroso são 

predominantemente naturais da nossa freguesia, ou de freguesias 

envolventes. Na sua globalidade são da classe média baixa, cerca de 70% 

analfabetos e que trabalhavam na agricultura ou em fabricas. A grande 

maioria são pessoas que estavam a ficar em situação de isolamento e com 

graves carências afetivas.  
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9. Avaliação 

 A conceção, organização e desenvolvimento dos projetos e atividades 

supõem que todos os agentes sejam envolvidos. Assim, devem existir, com 

alguma regularidade, reuniões com os diferentes agentes envolvidos, tendo 

em vista a reflexão e a avaliação de momentos específicos e de momentos 

da rotina que integram o quotidiano do Centro. 

 A avaliação incidirá em todos os aspetos aqui integrados e que 

sintetizamos, nos seguintes aspetos: I) Clima organizacional e relacional 

entre todos os agentes envolvidos; II) Planificação, organização e avaliação 

da ação; III) Transversalidade do currículo e/ou de iniciativas e propostas 

IV) Sistemas de informação e comunicação; V) atividades extra; VI) Outros 

projetos; VII) Envolvimento e participação das famílias dos utentes;  

 

Este processo de avaliação contínua potencia a reflexão, permite a 

adequação de estratégias e instrumentos de ação funcionando como um 

instrumento de regulação e reestruturação das práticas educativas. 

 

A avaliação de projetos deve ser democrática, participada, envolvendo todos 

os atores implicados no processo, tendo em consideração o contexto, a 

realidade social, os recursos, o produto e os efeitos não previstos. Para isso 

contribuíram as reuniões de docentes (gerais e de Respostas Sociais), 

reuniões com os Encarregados de Educação. 

 

Tendo em conta que qualquer projeto implica avaliar - avaliar para agir, 

avaliar durante o processo e avaliar no final o processo avaliativo é 

constante ao longo do ano letivo. 

 

“A Família constitui a grande “riqueza social” que outras 
instituições não podem substituir, devendo ser ajudada e 
reforçada para não perder jamais os justo sentido dos 
serviços que a sociedade presta aos cidadãos.” 

Papa Francisco   
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