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1. INTRODUÇÃO
O Projeto Educativo do Colégio de Santa Teresa de Jesus reafirma o papel essencial que a
escola assume enquanto instituição socioeducativa. Daí que a qualidade da formação, a
capacidade de respostas a situações reais e a mobilização de recursos devem passar também
pelo envolvimento da escola e dos seus agentes na procura de caminhos que conduzam a uma
formação integral, adequadas a todos os alunos.
Pretende-se assumir a autonomia que lhe confere a legislação em vigor, implementar
dinâmicas de inovação e simultaneamente explicitar e desenvolver um processo de identidade
baseada na Proposta Educativa Teresiana mundial.
Somos uma escola teresiana, vivendo segundo o carisma da Família Teresiana de Henrique de
Ossó, fundador da Companhia de Santa Teresa de Jesus.
Assumindo-se a escola como agente de mudança e de integração na sociedade do
conhecimento, ambiciona-se a formação de cidadãos ativos, dotando-os de ferramentas que
lhes permitam tornar-se autónomos, responsáveis, críticos e solidários, capazes de
implementar a mudança no sentido da construção de um mundo progressivamente melhor.
Centramos a nossa ação na formação integral dos alunos do ensino básico, do pré-escolar ao
9º ano. Pretendemos ser uma escola de qualidade que promova o desenvolvimento das
capacidades intelectuais, emocionais, relacionais, artísticas e desportivas dos alunos,
privilegiando o empenho, o rigor, a disciplina, a reflexão e a interioridade, com a finalidade de
que cada educando desenvolva plenamente as suas potencialidades. Acreditamos que
conseguiremos formar cidadãos mais justos e preocupados com a ética do cuidado da vida e
da ecologia, colocando os seus saberes e os seus talentos ao serviço do bem comum. Também
a formação de todos os agentes educativos se revela de extrema importância, uma vez que a
atualização e aperfeiçoamento constantes são essenciais para quem colabora no
desenvolvimento e formação da pessoa humana.
A vivência dos valores humanos e cristãos é para nós um pilar fundamental deste projeto,
adquirindo especial importância o desenvolvimento transversal desses mesmos valores no
trabalho quotidiano e sistemático desenvolvido na escola. O Colégio oferece aos alunos, como
especificidade carismática da escola teresiana, o “Quarto de Hora” de oração/reflexão diária,
que constitui um momento do dia para todos os alunos do Colégio, desde o pré-escolar até ao
9º ano.
Este é um projeto aberto que se concretiza noutros projetos, válido para o triénio 2016-2019 e
é fruto do trabalho de investigação, reflexão e ação de todos quantos fazem parte desta
instituição, pois pretendemos mobilizar toda a comunidade educativa em torno de objetivos
comuns, de forma a projetar o futuro e educar com qualidade.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO DE AÇÃO EDUCATIVA
2.1 Caracterização do Meio Envolvente
2.1.1 Localização e caracterização do concelho
Santo Tirso é sede de concelho. A cidade fica situada na margem esquerda do rio Ave e a sua
história está ligada à do Mosteiro Beneditino, fundado em 978. O couto do Mosteiro de Santo
Tirso foi instituído em 1097 pelo Conde D. Henrique, o qual o doou a Soeiro Mendes da Maia.
Ao Mosteiro pertenceram as terras do Couto até ao séc. XIX, quando por decreto de António
José de Aguiar se deu a expropriação dos bens das ordens religiosas. A 11 de Maio de 1834
toma posse a Comissão Municipal Interina do futuro concelho de Santo Tirso.
No ano de 1868, Santo Tirso é elevado a vila e vai crescendo a embrionária industrialização
com as remessas “dos brasileiros” emigrados. Foi elevado a cidade em 14 de Agosto de 1985.
Atualmente Santo Tirso é uma cidade pertencente ao Distrito do Porto, incluída na sub-região,
denominada Área Metropolitana do Grande Porto, com 14.107 habitantes, segundo os sensos
de 2011.
É sede de município, com cerca de 132,6 Km2 de área, composta por 71.530 habitantes
divididos por 14 freguesias, sendo o 3º município com o maior número de habitantes, depois
de Guimarães e de Vila Nova de Famalicão.
Bem situado geograficamente, está centrado entre as grandes cidades de Braga, Guimarães e
Porto, às quais está ligado por boas vias de comunicação e de transportes, assim como aos
concelhos limítrofes de Vila Nova de Famalicão, Vizela, Lousada, Paços de Ferreira e Trofa.
A evolução demográfica da última década (2001 a 2011) demonstra que o município de Santo
Tirso perdeu população ao contrário da tendência de crescimento no Vale do Ave, na região
Norte e no país, em parte justificado pela criação, em 1998, do Concelho da Trofa.
Evidencia-se em Santo Tirso uma economia fortemente centrada no setor secundário, em
particular na indústria transformadora, continuando a ser o setor têxtil e a indústria de
vestuário o mais significativo em termos de volume de negócio, representando cerca de 30 a
40% da indústria transformadora. Outros setores se têm vindo a afirmar, como são os casos
das indústrias de artigos de borracha, de matérias plásticas, da indústria de metalomecânica e
de equipamentos com uma dinâmica em crescimento.
Considerando a evolução da população residente por grupos etários nas diferentes freguesias,
em todas elas aumentou a população com mais de 65 anos, tendo-se verificado uma
diminuição da população mais jovem, entre os 14 e os 24 anos. Isto explica, em parte, o nível
de escolaridade baixo no concelho.
No concelho de Santo Tirso, a distribuição dos indivíduos empregados pelos setores de
atividade é agora bastante distinta da situação verificada há dez anos, pois o setor terciário

PROJETO EDUCATIVO | Colégio de Santa Teresa de Jesus

5

tem vindo a ganhar terreno apresentando em 2011 a maior afluência de trabalhadores (50%),
contra 35,1% em 2001. O setor secundário engloba 49% da população de trabalhadores,
evidenciando ainda o peso da tradição da indústria, ainda que agora mais enfraquecida, pois
em 2001 representava 63.6%. O setor primário continua a ser aquele onde as pessoas menos
investem a sua profissão, com apenas 1% da população empregada.
Santo Tirso tem vindo a desenvolver uma política consolidada no que se refere à valorização
do património cultural, que testemunha uma ocupação secular do território, em articulação
com um progressivo desenvolvimento económico a que se associam dinâmicas sociais e
práticas culturais consolidadas.

2.1.2 Parcerias com outras instituições
O Colégio de Santa Teresa de Jesus estabelece um conjunto de parcerias através de protocolos
com várias instituições públicas e privadas que colaboram na formação de professores, pais e
encarregados de educação e desenvolvem atividades com os alunos.
Universidade do Minho; Universidade Católica Portuguesa (Porto); Escola Superior de
Educação, Politécnico do Porto; Cambridge English Language Assessment Exam Preparation
Centre; Alliance Française de Guimarães; Cruz Vermelha Portuguesa; Unidade de Saúde
Pública de Santo Tirso/Trofa; ASAS (Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso;
Jorge Oculista; Podomed, saúde; Centro de Educação e Psicologia - Projeto (Des)envolver +,
são algumas das instituições parceiras que muito têm contribuído para o alargamento do
nosso âmbito educativo e para a qualidade dos nossos serviços.

2.2 Caracterização do Colégio
O Colégio de Santa Teresa de Jesus, como escola teresiana, organiza-se em comunidade
educativa que aprende da diversidade dos seus membros e do meio com o qual se relaciona.
Assume o desafio de formar parte da realidade plural, multicultural e da sociedade do
conhecimento. Cada membro integrante da comunidade tem uma forma pessoal de ser e de
perceber; por isso, é preciso acolher a diversidade e criar, mediante o diálogo, uma visão
partilhada.
Formam a comunidade educativa:


A entidade titular, que é a última responsável perante a sociedade, a administração e
a comunidade educativa;



Os alunos, que são o centro da comunidade educativa, e a razão de ser da escola
teresiana;
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Os professores, educadores por vocação e identificados com o projeto, que crescem
juntos, formando-se como profissionais para ser mediadores nos processos de
aprendizagem e de convivência, acompanhando a formação integral dos alunos;



O pessoal da administração e serviços, que, participando ativamente nas tarefas
administrativas, favorecem a missão educativa do Colégio;



Os pais/encarregados de educação, que são os principais responsáveis da educação
dos seus filhos. Devem identificar-se com o projeto educativo, buscando um caminho
comum para o desenvolvimento integral dos seus filhos, estabelecendo relações de
colaboração e cooperação.

A comunidade educativa possui um valor pedagógico fundamental para concretizar o Projeto
Educativo na escola teresiana. Os vários grupos que a constituem desempenham funções
diferenciadas, comunicam entre si e cooperam para possibilitar o aperfeiçoamento humano de
todo o processo educativo.
A escola teresiana, consciente da complexidade dos fatores que se vivem na atualidade mudanças sociais, comportamentos e necessidades de alunos, atualização de metodologias e
relação com um novo paradigma de família -, trabalha em equipa exercendo a liderança para
agir em coerência com o projeto educativo.

2.2.1 Os nossos Mestres
Teresa de Jesus
Teresa nasceu em Ávila a 28 de Março de 1515. Seus pais gozavam de uma situação
económica desafogada pela posse de terras e pelo comércio. Apesar da oposição do pai,
Teresa ingressou no Convento da Encarnação de Ávila em 1535, tomou o hábito no ano
seguinte e professou os votos em 1537.
Em 1560, após uma transformação espiritual que a levou a querer mudar o nome para Teresa
de Jesus, resolveu empreender a reforma da sua Ordem, no que, desde o início deparou com
uma forte oposição. A sua vida decorreu num contínuo aperfeiçoamento espiritual e numa
atividade incansável de reformadora e fundadora de conventos carmelitas descalços de
homens e mulheres.
À contemplação e à oração unia uma caridade incansável e um ânimo forte e ardente que lhe
permitia mover-se e triunfar das incompreensões da sua época e até da própria Inquisição.
Revelou-se uma escritora genial. Escreveu: o Livro da Vida, o Caminho de Perfeição, as
Moradas do Castelo Interior, o livro das Fundações, Poesias e outras obras.
Faleceu a 4 de Outubro de 1582 na cidade de Alba de Tormes.

PROJETO EDUCATIVO | Colégio de Santa Teresa de Jesus

7

Foi canonizada pelo Papa Gregório XV a 12 de Março de 1622. E foi declarada Doutora da
Igreja Universal pelo Papa Paulo VI a 27 de Setembro de 1970.

Henrique de Ossó – Fundador da Companhia de STJ
Henrique de Ossó nasceu no dia 16 de Outubro de 1840, em Vinebre, uma aldeia situada junto
do rio Ebro, no sudoeste da Catalunha, província de Tarragona, diocese de Tortosa. Foi o mais
novo de três filhos e desde muito novo sentiu a importância de ter “pais bons, uma mãe
piedosa e uns avós santos”.
A mãe e o avô materno muito contribuíram para que Henrique desde criança, tomasse um
grande gosto pela leitura e pelo estudo assim como o amor a Jesus, à Virgem Maria e aos
Anjos protetores.
Passou pela experiência de aprendiz de comerciante e aos 13 anos, quando faleceu a mãe,
tomou a decisão de ser sacerdote, vocação esta que, ao longo da vida, uniu à sua primeira
vontade de criança: ser professor.
Foi sempre um aluno exemplar, pelo estudo e trabalho. Teve bons professores e deles colheu a
experiência e o gosto pela educação e pelo ensino, como o comprovou anos mais tarde, já
sacerdote, fundando em 1873, o MTA e em 1876, a Companhia de Santa Teresa de Jesus, para
que as Teresianas se dedicassem a “formar Jesus Cristo nas mentes e nos corações das
crianças e dos jovens” através da oração, do ensino e do sacrifício. Desde os tempos de
estudante, que se entusiasmou vivamente pela vida e pelos escritos de Santa Teresa de Ávila,
tornando-se o apóstolo teresiano do séc. XIX em Espanha e no mundo.
Morreu com 55 anos, mas deixou uma obra escrita muito rica e muito vasta no campo da
pedagogia e da educação.
No dia 16 de Junho de 1993, o Papa João Paulo II apresentou-o ao mundo como um Educador
e Pedagogo Santo.

2.2.2 Corpo docente e não docente
O Colégio dispõe de cerca de cinquenta agentes educativos, entre pessoal docente e não
docente. O pessoal docente e não docente é bastante estável, pertencendo, na sua maioria, ao
quadro do Colégio. Existe um número reduzido de professores em regime de acumulação, mas
que mantém um vínculo estável com o Colégio. A estabilidade do corpo docente permite
seguir uma estratégia de continuidade, possibilitando um maior conhecimento dos alunos e a
definição de estratégias a curto e médio prazo.
Nos questionários respondidos, os docentes revelaram considerar que o empenho pessoal, o
acompanhamento dos pais e o apoio individualizado por parte dos professores são as

PROJETO EDUCATIVO | Colégio de Santa Teresa de Jesus

8

estratégias de maior eficácia na resolução de problemas relacionados com a aprendizagem.
Para além dos valores referidos pelos restantes membros da comunidade educativa, os
docentes realçam ainda a autonomia como sendo uma das competências em que
necessitamos de investir neste triénio, assim como o respeito pelas pessoas (aluno/aluno,
aluno/comunidade educativa) e pelos materiais, sentido de responsabilidade, espírito crítico e
reflexivo e capacidade de lidar com a frustração, ou seja, para além da educação das emoções
e dos afetos é cada vez mais necessário educar as vontades.
Tal como os docentes, o corpo não docente considera fundamental a formação integral do
aluno, realçando a importância de valores como o respeito pelas pessoas e pelos espaços e o
cumprimento das normas de funcionamento do Colégio.

2.2.3 Alunos
O Colégio integra mais de trezentos alunos distribuídos pelo ensino pré-escolar, 1º, 2º e 3º
ciclos do ensino básico. O nível etário dos alunos situa-se entre os três e os quinze anos. A
maioria dos alunos reside no concelho de Santo Tirso e são, regra geral, de nacionalidade
portuguesa, embora existam alguns de outras nacionalidades.
Os alunos são provenientes de vários estratos sociais, sendo a maioria de classe média. Podem
beneficiar de apoio financeiro do Ministério de Educação às famílias, sob a forma de Contrato
de Desenvolvimento ou Simples, de acordo com a legislação em vigor.
Através de questionários aplicados no início do ano letivo, os alunos revelam estabelecer uma
boa relação com os restantes membros da comunidade educativa. Sobre as estratégias
implementadas na resolução de problemas de aprendizagem, os alunos são conscientes que é
fundamental

o

empenho

pessoal

assim

como

a

implicação

da

família

e

da

educadora/professora titular/diretora de turma. Realçam ainda a importância das
aprendizagens significativa e cooperativa como metodologias adequadas e promotoras de
sucesso educativo.

2.2.4 Encarregados de educação / Famílias
Os encarregados de educação acompanham o processo de aprendizagem dos seus educandos,
trabalhando em parceria com os educadores do Colégio. Assumindo uma postura de
cooperação, são essenciais na formação integral dos alunos, tanto na educação formal como
na educação não formal.
Através dos questionários efetuados a todos os membros da comunidade educativa, os
encarregados de educação apontam a qualidade do ensino, o facto de ser uma escola católica
e a segurança como principais fatores que motivam a escolha do Colégio.
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Maioritariamente, reconhecem o trabalho desenvolvido ao nível da promoção dos valores
referidos anteriormente, considerando que o espírito crítico, a capacidade de lidar com a
frustração e a resolução de problemas são competências a potenciar no próximo triénio.

2.2.5 Horário
2ª

3ª

4ª

5ª

8:00h

Abertura

8:30h

Início das aulas do 3º ciclo

8:45h

Início das aulas do 2º ciclo

9:00h

Início das atividades da Pré-Escolar

6ª

Início das aulas do 1º ciclo
Quarto de Hora de Oração/Reflexão
Almoço
13:45h

Início das aulas do 1º, 2º e 3º ciclos

14:00h

Início das atividades da Pré-Escolar

16:30h

Fim das aulas

17:15h

Fim das aulas de 7º, 8º e 9º, dois dias por semana

17h

Sala de Estudo e Atividades de Enriquecimento

19h

Encerramento

2.2.6 Sala de Estudo
O colégio oferece um serviço, Sala de Estudo, após o horário letivo, para os alunos de 1º, 2º e
3º ciclos, com o acompanhamento de professores que orientam o estudo individual dos alunos
e promovem aprendizagens variadas desenvolvendo competências cognitivas, comunicativas e
sociais.
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2.2.7 Planos Curriculares do Colégio
Pré-Escolar
Carga horária semanal
Áreas de desenvolvimento
3 anos

4 anos

5 anos

Conhecimento do Mundo

Transversal

Formação Pessoal e Social: Formação Cristã

30 minutos

Comunicação oral e
abordagem à escrita
Expressão e
comunicação

Transversal
Transversal

Matemática
Consciência Fonológica

30 minutos

Inglês

………

30 minutos

30 minutos

Música

………

30 minutos

30 minutos

Educação Física
Total

30 minutos
25 h

25h

25h

1º Ciclo
Carga horária semanal
Componentes do currículo
1º e 2º anos

3º e 4º anos

8h 15m

7h

Matemática

7h

7h

Estudo do Meio

3h

4h15m

Expressões

3h

3h

1h 30m

1h 30m

Oferta Complementar (EPS)

1h

1h

Educação Moral e Religiosa Católica

1h

1h

1h 15m

1h 15m

Inglês

1h

2h

Total

27h

28h

Português

Apoio ao Estudo

Reflexão/Oração
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2º Ciclo
Carga horária semanal (tempos)

Componentes do currículo

5º ano

6º ano

Total de ciclo

Português

6

6

Inglês

3

3

História e Geografia de Portugal

3

3

Matemática

6

6

Ciências Naturais

3

3

Educação Visual

2

2

Educação Tecnológica

2

2

Educação Musical

2

2

Educação Física

3

3

6

Educação Moral e Religiosa Católica

1

1

2

Oferta Complementar (EPS)

1

1

2

Apoio ao Estudo

3

3

6

Total

35

35

70

24

18

12

3º ciclo
Componentes do currículo

Carga horária semanal (tempos)
7º ano

8º ano

9º ano

Total de ciclo

Português

5

5

5

15

Inglês

3

2

3

Francês

3

3

2

História

2

3

3

Geografia

3

2

3

Matemática

5

5

5

Ciências Naturais

3

3

3

Físico-Química

3

3

3

Educação Visual

2

2

3

TIC (oferta de escola)

2

2

-----

Educação Física

3

3

3

9

Edu. Moral e Religiosa Católica

1

1

1

3

Oferta complementar (EPS)

1

1

1

3

Reforço (Port. e Mat.)

1

1

2

4

Total

37

36

37

110

16
16
15
18
11
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2.2.7.1

Quarto de Hora de Oração/Reflexão

Momento diário de oração/reflexão, de conhecimento e aprofundamento do carisma
teresiano, com o objetivo de desenvolvimento da dimensão espiritual, valorizando a
integridade da Pessoa, numa perspetiva de abertura e relação consigo próprio, com os outros,
com o mundo e com Deus. “ A oração não é outra coisa senão criar amizade, estando muitas
vezes a sós com quem sabemos que nos ama.” (Teresa de Jesus).

2.2.7.2

Educação Pessoal e Social (EPS)

A área curricular de Educação Pessoal e Social (EPS) é uma opção da escola teresiana, como
oferta complementar do currículo, assumindo um papel fundamental na formação integral dos
alunos promovendo aprendizagens significativas de autoconhecimento e de participação
social.
Esta área é desenvolvida pelos professores titulares do 1º ciclo e pelos diretores de turma nos
2º e 3º ciclos e distribui-se ao longo dos 3 ciclos com 45m semanais.
Em parceria com os professores do Colégio, colaboram os profissionais dos programas
nacionais de Educação para a Saúde (Unidade de Saúde de Santo Tirso) e da Escola Segura
(Polícia de Segurança Pública) que desenvolvem sessões temáticas de acordo com os
protocolos entre os Ministérios. Colabora ainda o Gabinete de Psicologia do Colégio, com os
alunos de 3º ciclo, desenvolvendo o Programa de Orientação Vocacional e Profissional.
Objetivos gerais:


Desenvolver a cultura do encontro consigo próprio, com os outros, com o meio
envolvente, com Deus;



Articular saberes e harmonizar ideias, sentimentos, ações, descobrindo a sua
interioridade e comunhão com Deus;



Formar pessoas ativas e participativas na transformação de sociedades plurais,
interculturais, democráticas, inclusivas e solidárias;



Promover o crescimento e desenvolvimento de pessoas, em processo contínuo de
aprendizagem, tornando-se agentes da sua realização e liberdade.

Critérios de Avaliação:


Capacidade de reflexão sobre si mesmo;



Interesse e participação com intervenções oportunas;



Expressão e partilha de ideias próprias;



Capacidade de problematizar ideias e desenvolver juízos críticos;



Capacidade de iniciativa, fazer escolhas e tomadas de decisão;
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Capacidade de resolução de problemas;



Empenho nas fases de resolução dos problemas;



Respeito pela opinião dos colegas e aceitação da perspetiva do outro;



Espírito de entreajuda e cooperação na execução das tarefas;



Responsabilidade;



Criatividade e originalidade nos trabalhos;
Desenvolvimento e implementação de Projetos.

Classificação:


Não Satisfaz (NS); Satisfaz (S); Satisfaz Bem (SB);Satisfaz Muito Bem (SM)

1º ciclo
Encontro-me comigo
mesmo
Descobrir a minha
identidade:
- Quem sou eu?
- Qual é a minha
riqueza interior?
- Quais são as minhas
qualidades?
- Quais são os meus
defeitos?
- Em que preciso de
melhorar para me
tornar mais pessoa?
Descobrir o meu corpo:
- Em que partes se
divide o meu corpo?
- Que influência tem a
alimentação, higiene,
segurança e exercício
físico na saúde do meu
corpo?
- Aceitar a minha
pessoa, a minha
realidade, o meu
passado, o meu
presente…
- Desenvolver a
capacidade de
aceitação de mim
mesmo.

Encontro-me com os
Outros

Encontro-me com o
Meio

- Conhecer melhor a
família;
- Respeitar e ajudar as
pessoas idosas;
- Respeitar a opinião
dos outros;
- Conhecer-me e darme a conhecer aos
outros;
- Valorizar as
características pessoais;
- Valorizar a diferença
como algo positivo;
- Abertura e confiança
em si mesmo e nos
outros;
- Criar abertura para
descobrir os outros;
- Viver a experiência de
grupo, como meio de
crescimento;
- Experimentar a
entreajuda no grupo;
- Valorizar a relação
positiva com os outros,
fomentando os valores
da escuta, do diálogo,
da sinceridade, do
respeito, da aceitação;
- Aprender a confiar no
outro.

- Conhecimento de
princípios e valores
teresianos;
- Conhecer a história do
colégio e o seu
percurso até à
atualidade;
- Respeitar o
património;
- Valorização da
consciência ecológica e
patrimonial;
- Conhecer as lendas,
personalidades,
monumentos, e
gastronomia.

Encontro-me com
Deus
- Encontrar Deus em
mim, nos outros, no
meio;
- Abrir a nossa vida a
Deus;
- Aprender a escutá-Lo;
- Conhecer Jesus e
saber que o seu amor e
amizade não tem
limites;
- Falar com Jesus da
minha vida: das minhas
qualidades, defeitos,
das minhas
preocupações;
- Falar de Jesus aos
amigos e familiares.
- Reconhecer Jesus
como Mestre que
ilumina o nosso
caminho para o bem.
- Descobrir Jesus como
Amigo indispensável no
crescimento.
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2º ciclo
TEMA
ORIENTADOR

5º ANO

6º ANO

- Delegados de Turma;
- Direitos e deveres dos alunos
- Regras da turma;
- Assuntos relacionados com a turma;
- Assembleias de turma;
- População escolar;
- Projetos.

- Delegados de Turma;
- Direitos e deveres dos alunos;
- Regras da turma;
- Assuntos relacionados com a turma;
- Assembleias de turma;
- Projetos.

- Poder local (Junta de Freguesia, Câmara
Municipal…);
- Bullying;

- Noção de violência;
- Tipos de violência: física, psicológica, verbal,
sexual, grupo, brincadeiras de risco, bullying;
- Relato de situações conhecidas ou vividas;
- Condutas inadequadas;
indisciplina, incivilidade, ato ilícito,
responsabilidade.

EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

- Práticas amigas do ambiente na escola (exs:
consumo de energia, qualidade do ar,
separação de resíduos, reciclagem dos
materiais…);
- Poluição;
- Política dos 5 r´s.

- Práticas amigas do ambiente na escola (exs:
consumo de energia, qualidade do ar,
separação de resíduos, reciclagem dos
materiais…);
- Proteção da natureza;
- Áreas protegidas em Portugal.

SEGURANÇA

- Plano de Segurança do Colégio;
- Prevenção Rodoviária.

- Plano de Segurança do Colégio.

EDUCAÇÃO
PARA A SAÚDE

- Alimentação saudável
- Higiene pessoal

A ESCOLA

VIVER EM
FAMÍLIA
E SOCIEDADE

3º ciclo
TEMA
ORIENTADOR

A ESCOLA

VIVER EM
FAMÍLIA
E SOCIEDADE

7º ANO

8º ANO

9º ANO

- Delegados de Turma;
- Direitos e deveres dos
alunos;
- Assuntos relacionados
com a turma;
- Assembleias de turma;
- Regras da turma;
- Projetos.

- Delegados de Turma;
- Direitos e deveres dos
alunos;
- Assuntos relacionados
com a turma;
- Assembleias de turma;
- Regras da turma;
- Autorregulação;
- Organização da escola;
- Projetos.

- Delegados de Turma;
- Direitos e deveres dos
alunos;
- Assuntos relacionados com a
turma;
- Assembleias de turma;
- Regras da turma;
- Organização da escola;
- Projetos;
- Viagem e Festa de Finalistas.

- Direito à educação;
- A autoestima;
- As relações interpessoais;
- Assertividade;
- O respeito e a
comunicação;
- Definição de objetivos.

- Bullying;
- Exploração de situações
de bullying;
- Preconceitos em relação
às vítimas;
- Modos de atuação;
- A deficiência física ou
mental
(pensar numa ida a uma
instituição).

- A violência no namoro¹
- A questão dos afetos
- Relações saudáveis vs
relações abusivas
- Romantização da violência
- O voluntariado
(visita a uma instituição)
- Campanha de solidariedade

PROJETO EDUCATIVO | Colégio de Santa Teresa de Jesus

15

TEMA
ORIENTADOR
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

SEGURANÇA

7º ANO

8º ANO

9º ANO

- Práticas amigas do
ambiente na escola (exs:
consumo de energia,
qualidade do ar, separação
de resíduos, reciclagem dos
materiais…).

- Práticas amigas do
ambiente na escola (exs:
consumo de energia,
qualidade do ar, separação
de resíduos, reciclagem dos
materiais…).

- Práticas amigas do ambiente
16
na escola (exs: consumo de
energia, qualidade do ar,
separação de resíduos,
reciclagem dos materiais…).

- Plano de Segurança do
Colégio.

- Plano de Segurança do
Colégio.

- Plano de Segurança do
Colégio.

- Conflitos de gerações
- Consumos nocivo¹s.

- Comportamentos de risco
e tomadas de decisão.

- Educação sexual;
- O amor;
- A sexualidade;
- Gravidez na adolescência;
- Doenças sexualmente
transmissíveis.

- Exploração de
características pessoais;
- Competências
consideradas relevantes
para o mercado de
trabalho;
- Mitos e verdades em
torno de algumas
profissões;
- Encontro com
profissionais.

- Estereótipos relacionados
com determinadas
profissões;
- Relação entre
género/papéis;
- Papéis sociais;
- Influência do estereótipo
de género nas expectativas
para o futuro;
- Encontro com
profissionais.

- Evolução do mercado de
trabalho;
- Curriculum vitae;
- Elaboração de um projeto
de futuro com base na
realidade atual;
- Preparação do encontro
com profissionais;
- Encontro com profissionais;
- Simulação de matrículas.

EDUCAÇÃO
PARA A SAÚDE

ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL
E VOCACIONAL

2.2.7.3

Apoio ao Estudo (AE)

A Área Curricular Apoio ao Estudo desenvolve-se nos 1º e 2º ciclos e tem como objetivos:


Promover métodos de estudo e de trabalho adequados;



Melhorar as competências de autorregulação dos alunos;



Orientar e apoiar os alunos no seu estudo individual para a revisão de matérias,
organização de apontamentos, pesquisa de informação, etc.;



Apoiar os alunos na planificação do seu estudo;



Fomentar a análise e reflexão acerca das estratégias e dos recursos utilizados no
estudo e acerca dos seus resultados;



Apoiar no desenvolvimento das suas capacidades;



Prestar apoio ao nível das dificuldades de aprendizagem;



Proporcionar oportunidades de enriquecimento cognitivo e social mediante o recurso
a procedimentos da aprendizagem cooperativa;



Reforçar as aprendizagens das disciplinas de Português e Matemática.
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2.2.7.4

Aulas de Reforço de Português e de Matemática (3º ciclo)

No 3º ciclo o plano de estudos contempla um tempo acrescido nas disciplinas de Português e
Matemática para reforço das aprendizagens, com os seguintes objetivos:


Desenvolver e alargar conhecimentos no âmbito da língua materna;



Desenvolver a capacidade de raciocínio e de cálculo;



Aprofundar e articular conhecimentos e saberes;



Exercitar e consolidar conhecimentos, e colmatar dificuldades;

2.2.7.5

Atividades de Enriquecimento

O colégio complementa a educação dos seus educandos com atividades de enriquecimento
curricular, atividades nas interrupções das aulas e jornadas teresianas no final de ano, que têm
os seguintes objetivos:


Criar consciência ecológica e promover o desenvolvimento sustentável;



Desenvolver a sensibilidade por aprendizagens específicas a nível artístico;



Promover o crescimento harmonioso da pessoa.

Destacam-se as seguintes atividades de enriquecimento:
Pré-Escolar

1º Ciclo
Aerodance
Piano
Guitarra

Informática

Minivoleibol

Judo

Inglês

Natação

Futsal

Aerodance

Judo

Miniténis

Natação

Atelier das Artes

Miniténis Programação de

“Mundo Virtual”

jogos informáticos

Amiguinhos do Ambiente

Inglês
Xadrez
Clube do Ambiente Clube
de Teatro e Companhia
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2º e 3º Ciclos
Guitarra
Piano
Judo
Voleibol
Futsal
Natação
Danças urbanas
Xadrez
Inglês
Clube PROJAMBI
Clube do Ambiente
Clube de Teatro
Clube da Ciência
Clube da Leitura “Leitura é
Aventura”
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2.2.7.6

Atividades nas Interrupções letivas

O Colégio Santa Teresa de Jesus promove um conjunto de atividades de férias de verão, de
Natal e de Páscoa, visando a formação integral dos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos, prolongando o
calendário escolar com um conjunto de atividades variadas que proporcionam aos nossos
alunos um complemento das aprendizagens desenvolvidas ao longo do ano letivo, nas áreas
curriculares disciplinares.

2.2.7.7

Jornadas Teresianas

As jornadas teresianas são momentos privilegiados de educação integral em que se aprende a
viver com pouco e a retirar o máximo sentido de todas as experiências, através de caminhadas,
atividades de convívio, jogos, orações e reflexões, tarefas inerentes às rotinas diárias e
avaliação de comportamentos, atitudes, sentimentos e emoções.
As jornadas decorrem ao longo de três dias e duas noites em regime de acantonamento,
acompanhadas e supervisionadas por professores e monitores, com os seguintes objetivos:


Aumentar a autoconfiança e autoestima;



Desenvolver capacidades e competências pessoais;



Partilhar da vivência em grupo e da troca de experiências;



Possibilitar o reconhecimento e exploração do meio físico, social e cultural diferente
do meio habitual;



Aprender através de atividades divertidas e saudáveis;



Desenvolver a interioridade e espiritualidade.

Realizam-se anualmente três projetos:


1º ciclo (4º Ano) – Castelo Interior;



2º ciclo – Tesouro;



3º ciclo – Casulo.

2.2.8

Recursos materiais

O Colégio possui um espaço físico com boas condições interiores e exteriores para receber o
número de alunos existentes e responder de forma eficaz às suas necessidades educativas,
com espaços exteriores para recreio e prática desportiva, com zonas de lazer, arborizadas e
ajardinadas.
Possui um pavilhão Gimnodesportivo que, para além das atividades letivas, é utilizado pela
Comunidade local, para a prática desportiva.
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O Colégio é composto por salas que se destinam ao funcionamento de aulas, reuniões e salas
específicas. Destacam-se assim:


1 Laboratório de Ciências Naturais/Físico-Química



1 Centro de Recursos Multimédia



1 Sala de Educação Musical



1 Sala de Educação Visual e Tecnológica



1 Sala de Educação Visual



1 Sala de Informática



1 Sala de Acolhimento do Pré-escolar



1 Sala de Acolhimento do 1º Ciclo



3 Salas de Atendimento aos Encarregados de Educação



1 Sala de reuniões do MTA (Movimento Teresiano de Apostolado)



1 Sala de Diretores de Turma/Gabinete de Psicologia



1 Sala de Professores



1 Sala de Reuniões de professores e assistentes educativos



1 Biblioteca



1 Oratório

Os vários espaços estão equipados com o material necessário para a prática educativa de
qualidade que se vive no Colégio.
Com vista à ocupação dos tempos livres dos alunos, o Colégio tem vindo a melhorar os pátios
de recreio e de lazer e inclui nos seus projetos de construção e melhoramentos, a progressiva
resolução da necessidade de salas de convívio dos alunos.
O espaço escolar é alvo da atenção de toda a Comunidade Educativa em ordem ao bem-estar e
segurança do pessoal docente e discente, o que se traduz nas medidas de vigilância, e
segurança que têm sido permanentemente atualizadas.

2.2.9

Serviços

O Colégio de Santa Teresa de Jesus tem ao dispor da comunidade educativa os seguintes
serviços:


Serviços de Psicologia e Orientação Profissional e Vocacional (psicóloga em tempo
parcial)



Serviços administrativos



Papelaria



Refeitório
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Bar



Biblioteca

O funcionamento destes serviços rege-se pela regulamentação superiormente estabelecida e
pelo Regulamento Interno do Colégio.

2.2.10

Projetos

Tendo em consideração a formação integral dos nossos alunos e os desafios do mundo atual, o
Colégio fomenta a implementação de projetos que despertem o interesse e a curiosidade dos
educandos em diversas áreas (nomeadamente da saúde, ecologia, desporto e cidadania), a par
do desenvolvimento curricular, contando com o apoio dos profissionais dos programas
nacionais de Educação para a Saúde (Unidade de Saúde de Santo Tirso) e da Escola Segura
(Polícia de Segurança Pública) que desenvolvem sessões temáticas de acordo com os
protocolos entre os Ministérios. A Câmara Municipal de Santo Tirso é também um parceiro
importante na educação dos nossos alunos nomeadamente com os projetos de desporto
Interescolas a nível concelhio, da proteção civil através com os clubes de Proteção Civil e das
atividades das Eco escolas.
Estes projetos têm a sua concretização no Plano Anual de Atividades, sendo propostos e
avaliados em departamentos e setores, e em Conselho Pedagógico.

2.3

Organismos de Apoio

2.3.1

APECOST

A Associação de Pais, Mães e Encarregados/as de Educação do Colégio de Santa Teresa de
Jesus, designada na sua abreviatura por "APECOST", foi criada em 1975.
Esta associação, constituída por Pais, Mães e Encarregados/as de Educação, tem como
finalidade incentivar a sua missão de educadores/as. É uma associação sem fins lucrativos,
com estatutos próprios, sedeada no Colégio. Tem como objetivos, entre outros, colaborar com
a Direção do Colégio, promover, apoiar e participar nas atividades curriculares e de
enriquecimento curricular organizadas pela Comunidade Educativa.
Composta por três órgãos, Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal, a APECOST participa
no Conselho Pedagógico a convite da Direção.
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3. MISSÃO / VALORES / VISÃO
3.1

Missão

Como escola teresiana, a nossa missão educativa na sociedade tem como referência a ideia de
Santo Henrique de Ossó, nosso fundador, de que “Se formarmos bons cidadãos, formaremos
uma boa família e uma boa sociedade.” (Apontamentos de Pedagogia Teresiana, nº 85).
De referir também o que nos é dito na Proposta Educativa Teresiana acerca das sociedades
que pretendemos alcançar: “Para colaborar no projeto de Jesus sobre a humanidade,
queremos formar sociedades solidárias, inclusivas, democráticas, interculturais, relacionandonos a partir da nossa dignidade de pessoas que se responsabilizam pelo cuidado da Vida.”
(Proposta Educativa Teresiana, II. Marco Conceptual, 2. Sociedade).
Assim, a comunidade educativa do Colégio de Santa Teresa de Jesus baseia o seu plano
educativo nos elementos que constituem a essência da espiritualidade teresiana,
pretendendo:


Conhecer e amar Jesus através dos valores evangélicos;



Formar integralmente os alunos na sua dimensão intelectual, social, psicomotora,
cultural, espiritual e ecológica, alicerçando a aprendizagem no rigor e na exigência;



Formar pessoas para a vida com base na essência da espiritualidade teresiana:
dignidade da pessoa, conhecimento próprio, interioridade, relação de amizade com
Deus, compromisso com a humanidade, implicação social e eclesial.

3.2

Valores

A escola teresiana pretende contribuir para o desenvolvimento humano e cristão de cada
pessoa, missão que realiza em colaboração com a família, para que haja uma participação
efetiva no projeto educativo.
Sendo uma escola comprometida com a sociedade, propõe uma visão cristã da vida, aspirando
a contribuir para a construção de uma humanidade mais fraterna, justa e solidária.
Procuramos explicitar as nossas opções e linhas educativas reconhecendo e alentando os
valores teresianos e outros valores emergentes do momento histórico que vivemos, optando
intencionalmente pela vivência dos seguintes valores: Interioridade; Verdade/Humildade;
Respeito; Responsabilidade/Compromisso; Trabalho; Cooperação; Liberdade; Harmonia;
Solidariedade;

Autonomia;

Interculturalidade;

Sensibilidade Estética/Criatividade.
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Sustentabilidade;

Igualdade;
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3.3

Visão

A escola teresiana é uma escola que vê na educação uma oportunidade para “(…) a formação
de pessoas, homens e mulheres, sujeitos de encontro; formados integralmente - mente e
coração; capacidade crítica e compaixão, corresponsabilidade e cooperação; sabedoria e saber
instrumental; transformadores sociais - cidadãos enraizados na própria cultura com abertura
ao mundo global, conscientes da sua identidade e pertença, criadores de cultura solidária e de
paz.” (Proposta Educativa Teresiana, IV. Líneas Maestras, 2). Por isso queremos ser:


Escola de qualidade que contribua para a formação integral de pessoas, articulando a
componente académica com a capacidade de viver a vida com interioridade, abertas
aos outros, à transcendência e à relação com Deus;



Escola centrada na pessoa que reconhece a dignidade de cada ser humano,
valorizando a sua dimensão relacional num processo de crescimento contínuo;



Escola em colaboração com a família que reconhece nos pais os primeiros
educadores;



Escola aberta à comunidade que é consciente da importância da partilha de saberes e
experiências na formação dos alunos, estabelecendo parcerias com instituições de
educação formal e educação não formal do concelho;



Escola em pastoral que aprofunda o conhecimento dos valores cristãos através do
quarto de hora de oração diária e da vivência dos tempos litúrgicos ao longo do ano;



Escola transformadora que promove processos de mudança, concebe a vida em
contínua comunicação interna e externa e, partindo de uma cultura de encontro,
procura compromissos coletivos de transformação da pessoa, da escola e da
sociedade.

4. O EDUCADOR TERESIANO
Os educadores e a organização escolar transmitem uma visão da vida e um modo particular de
ser pessoa. Detrás de cada ação educativa subjaz a mesma intencionalidade: possibilitar a
formação de uma pessoa com determinados sinais de identidade, um modo de sentir, de atuar
e de gerir a vida. A escola só conseguirá os seus fins na medida em que viva os valores que
quer transmitir.
Este Projeto Educativo procura interligar a eficácia educacional com o desenvolvimento
organizacional da escola. Neste sentido, o educador assume um papel fundamental na vivência
da ação, da inovação, da qualidade, da interdisciplinaridade e do rigor, princípios reguladores
de uma escola ativa, uma escola para a vida.

PROJETO EDUCATIVO | Colégio de Santa Teresa de Jesus

22

O educador teresiano é:


Um Educador por vocação que educa com o testemunho pessoal;



Um Educador investigador na ação (ação-reflexão-ação);



Um Educador que faz parte de uma comunidade que aprende (educamos educandonos), respeitando a individualidade de cada membro, trabalhando em equipa de forma
cooperativa e privilegiando a formação contínua;



Um Educador que cria espaços de aprendizagem, visando o desenvolvimento crítico, a
autonomia e o trabalho cooperativo.



Um Educador que implementa metodologias ativas, que incentivem à investigação, à
aprendizagem experimental e ao desenvolvimento de todas as inteligências.

5. O ALUNO TERESIANO
A educação teresiana considera o aluno/a pessoa como um ser relacional do Amor e para o
Amor. A experiência do Amor leva a pessoa a sentir-se amada, desencadeia uma atitude
libertadora, responsável, um aumento de autoestima e a descoberta do sentido da vida,
aprendendo a amar e a comprometer-se na história e na realidade em que está inserida. Nesta
dinâmica a pessoa é capaz de se abrir e ter uma atitude positiva e de acolhimento perante as
diversas culturas, tornando-se sujeito de encontros, consciente da sua identidade e pertença,
formado integralmente: mente e coração; com capacidade crítica e compaixão,
corresponsabilidade e cooperação; sabedoria e saber instrumental para que possa ser
transformador social.

A nossa ação educativa promove:


O conhecimento próprio e o crescimento interior, conhecendo as emoções, os dons e
qualidades, e aceitando as limitações;



A valorização e o acolhimento das diferenças, descobrindo-as como oportunidade para
crescer;



O exercício da liberdade, vivendo de uma forma responsável de acordo com as suas
crenças e valores;



A valorização, respeito e cuidado da natureza como fonte de recursos para todos;



A descoberta de Deus como sentido da sua existência, presente na sua vida e nos
acontecimentos;
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O desenvolvimento da sua consciência de cidadãos ativos e participativos defendendo
os direitos humanos, bem como uma justa distribuição de recursos e participando nas
redes de cooperação e solidariedade a favor dos empobrecidos e excluídos;



As aprendizagens ativas, cooperativas e dialógicas, educando educando-nos em
comunidades de aprendizagem em que cada pessoa desenvolve o gosto pela
aprendizagem individual e coletiva, construindo saberes e crescendo como aprendizes
estratégicos e autorregulados.

6. AÇÃO
6.1 Metodologia
A metodologia adotada é a da ação-reflexão-ação, através da pedagogia da relação e de
pedagogias críticas privilegiando as inteligências múltiplas.
Nesta metodologia, entende-se por ação o ponto de partida, por reflexão os momentos
presentes em todos os espaços que implicam um questionamento da prática e por ação “final”
a prática incorporando as aprendizagens resultantes da reflexão crítica sobre o trabalho
desenvolvido anteriormente.
Como princípios de ação consideram-se a:


constituição de comunidades que aprendem;



valorização das diversidades;



implicação de todos a partir da participação corresponsável.

A implementação desta orientação metodológica consubstanciar-se-á através de: trabalho
cooperativo; formação contínua; autoavaliação sistemática; trabalho interdisciplinar;
processos de aprendizagem significativa; processos de aprendizagem por resolução de
problemas; integração das TIC no processo de ensino aprendizagem.

6.2 Operacionalização dos princípios metodológicos
A nossa ação pretende concretizar a missão, os valores e a visão que orientam o nosso projeto,
nomeadamente através dos seguintes documentos:


Plano Curricular – O plano curricular é avaliado anualmente em sede de Conselho
Pedagógico e apresenta o desenho curricular desde a pré-escolar até ao 9ºano.
Representa uma proposta de ação concretizando o Projeto Educativo, visando o
sucesso dos alunos, tendo como base os seus interesses e necessidades de
aprendizagem e como ponto de partida o Currículo Nacional;
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Regulamento Interno – O Regulamento Interno define o regime de funcionamento do
Colégio, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, das estruturas de
orientação educativa e dos serviços de apoio educativo, bem como os direitos e
deveres dos membros da comunidade;



Plano Anual de Atividades – O Plano Anual de Atividades é o documento de
planeamento, elaborado pelos docentes e aprovado pelo Conselho Pedagógico, que
define as atividades a desenvolver ao longo do ano letivo;



Plano de Trabalho da Turma - O Plano de Trabalho da Turma pretende ser um
documento facilitador da organização de dinâmicas de mudança que propiciem
aprendizagens com sentido, adequando o Currículo Nacional à especificidade dos
alunos da turma e ao meio local.

6.2.1 Tipologia de ações/ atividades a desenvolver
A implementação do contemplado nos documentos atrás referidos consubstancia-se através
de:


Reuniões dos Setores da Pré-escolar e do 1º ciclo, Conselhos de Turma, Conselho de
Diretores de Turma, Conselho Pedagógico, Departamentos, Assembleias de Turma,
Reuniões com Encarregados de Educação e da Associação de Pais (APECOST);



Ações de formação em diversas áreas (científica, espiritualidade e valores teresianos,
pedagógica e metodológica);



Dias de reflexão para os alunos dos 2º e 3º ciclos ;



Visitas de estudo de caráter lúdico, científico, cultural, artístico e a Instituições de
Solidariedade Social;



Atividades de Enriquecimento Curricular;



Atividades Desportivas;



Comemoração de Efemérides;



Trabalhos e Projetos nas Áreas de Formação Pessoal e Social;



Encontros / Festas (Santa Teresa, Natal, Santo Henrique, Festa da Família, Festa do
Colégio);



Atividades no âmbito do Projeto de Promoção da Saúde (parceria com o Programa
Nacional de Saúde Escolar e parceria com a PSP no Programa Escola Segura);



Projetos no âmbito da Eco escola.
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7.

AVALIAÇÃO

A Direção e o Conselho Pedagógico farão a avaliação contínua do Projeto Educativo nas várias
reuniões realizadas ao longo do ano letivo. No final de cada ano letivo, far-se-á em sede
própria o ponto da situação relativamente ao cumprimento das metas definidas neste Projeto
Educativo e divulgar-se-ão os resultados da análise feita, em ordem a fazer os ajustamentos
necessários.
No terceiro período do ano letivo 2018/2019, será desencadeada uma reflexão geral ao nível
da comunidade educativa, de modo a rever e atualizar este documento orientador do Colégio.
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