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INTRODUÇÃO 

 

O Projeto educativo é o documento orientador para a comunidade educativa no que diz 

respeito: à visão e aos valores partilhados pelos diversos agentes educativos; à relação 

com as famílias; ao perfil do aluno; ao projeto pedagógico; às grandes linhas que se 

projetam a curto e médio prazo para o Colégio. É obrigação do Colégio dar a conhecer às 

famílias este documento, assim como é um dever que as famílias o conheçam e procurem 

identificar-se com a visão pedagógica, humana e cristã que aqui se delineia. 

O Colégio Imaculada Conceição rege-se pelo regime de autonomia do Ensino Particular o 

qual se encontra legislado no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo (DL 152/2013), 

nomeadamente o art.36.o do Estatuto do EPC que estabelece que “no âmbito do seu 

projeto educativo, as escolas do ensino particular e cooperativo gozam de autonomia 

pedagógica, administrativa e financeira”. 

 

ONDE NOS SITUAMOS 

O Colégio da Imaculada Conceição situa-se na Maia e pertence à rede de Colégios da 

Fundação Arenales. 

Oferecemos um ensino diferenciador que procura a excelência académica e humana 

alicerçada numa visão cristã do mundo e das pessoas, nas valências de Ensino Especial, 

Creche, Pré-escolar, 1º ciclo e 2º Ciclo Regular e Artístico especializado no Ensino da 

Música.  

 

O NOSSO COMPROMISSO 

 

FAMÍLIA 

A família é protagonista da educação. Os pais, em conjunto com os professores, 

acompanham e orientam o programa educativo do seu filho. 

 

OS PROFESSORES 

Com a sua formação contínua, experiência e dedicação, os professores asseguram um 

compromisso que vai além do programa académico, oferecendo ao aluno as soluções que 

procura em função da sua idade e situação pessoal. 



 
 

OS ALUNOS 

Para cada aluno é desenhado um plano de melhoria pessoal que define e revê com os pais 

o programa educativo em todos os seus aspetos.  São, todos e cada um deles, igualmente 

importantes. Os nossos colégios formam pessoas, desenvolvem capacidades, estimulam 

hábitos, ensinam virtudes, propõem modelos de comportamento e promovem a liberdade 

de cada indivíduo. 

 

 

 

PROJETO EDUCATIVO 

 

1. EDUCAÇÃO PERSONALIZADA 

 

De acordo com a família, proporcionamos a todos os nossos alunos uma educação 

adaptada a cada um, que lhes permita alcançar o máximo desenvolvimento das suas 

capacidades, formar o seu próprio critério e tomar decisões de forma livre e responsável. 

Cada indivíduo é respeitado, valorizando a aquisição das suas competências e ajudando-

o a encontrar o caminho da sua plena realização pessoal. 

 

2. INOVAÇÃO EDUCATIVA 

 

A fim de capacitar os nossos alunos para se integrarem num ambiente em constante 

mudança, desenvolvemos o Projeto Mobile Learning e um plano de inovação nos planos 

de estudo e de aplicação de metodologias como a Aprendizagem Baseada no Pensamento 

(TBL) e em Projetos (PBL), Flipped Classroom, Aprendizagem Cooperativa e Colaborativa, 

Inteligências Múltiplas, Programa de Estimulação Precoce, etc. 

 

3. IDENTIDADE CRISTÃ 

 

Os colégios da Fundação Arenales, pelo espírito que os anima, e sempre com o maior 

respeito pela liberdade de cada um, promovem entre os membros da comunidade 



 
educativa uma formação inspirada numa visão cristã da vida, de acordo com os 

ensinamentos da Igreja Católica. As atividades de formação religiosa e assistência 

espiritual são de caráter voluntário. 

 

4. OS PAIS, PROTAGONISTAS 

O direito e a primeira responsabilidade da educação dos filhos cabem aos pais, a quem o 

colégio ajuda na sua tarefa de primeiros educadores. Na Fundação Arenales promovemos 

uma educação personalizada de qualidade procurando que família e o colégio partilhem 

valores e princípios educativos, para que possam trabalhar de forma coordenada. 

 

5. COLABORAÇÃO FAMILIAR 

Os colégios da Fundação Arenales realizam conferencias, sessões de trabalho e cursos 

de orientação familiar para pais e mães, onde são abordados temas académicos e 

educativos, de acordo com a idade e situação dos filhos. Por cada turma é eleito um casal 

encarregado que funciona como canal de comunicação entre as estruturas internas do 

Colégio e as famílias. A colaboração familiar tem um lugar no organigrama interno do 

Colégio e é fundamental para a própria missão e visão da instituição. 

6. OS PROFESSORES 

Na Fundação Arenales consideramos que o professor não é um mero transmissor de 

conteúdos, mas um educador, isto é, uma pessoa empenhada no seu trabalho e na tarefa 

de educar. Os professores da Fundação Arenales realizam o seu trabalho cientes de que 

o seu bom exemplo, bem como a sua formação intelectual e profissional, contribuem 

eficazmente para o desenvolvimento do projeto educativo. 

 

7. TRABALHO EM EQUIPA 

Para a ação educativa na Fundação Arenales é fundamental o trabalho em equipa: o 

Professor Titular de Turma e todos os outros professores, as equipas educativas e as 

equipas técnicas trabalham em conjunto para a melhor concretização do projeto educativo 

de cada colégio e, em especial, para a melhoria pessoal e académica de cada aluna e 

aluno. 

 

8. FORMAÇÃO 

A formação constante dos professores é um objetivo estratégico da Fundação Arenales. 

Estamos convictos de que a qualidade da aprendizagem depende do interesse do 



 
professor pela sua formação contínua e constante atualização pedagógica. Para facilitar a 

realização deste objetivo, existe um Departamento de Educação comum a todos os 

colégios da Fundação Arenales que promove a atualização dos professores através de 

cursos de formação, intercâmbio de experiências e projetos de investigação 

  

OBJETIVOS E METAS 2019-2022 

 

O PE contempla vários objetivos com o intuito de reforçar toda a linha de intervenção 

pedagógica durante este triénio. 

 

➢ Aprofundar o trabalho entre o Colégio e as famílias, nomeadamente com o 

Programa Caminha (Plano de virtudes) e o contributo alargado da Colaboração 

Familiar; 

➢ Aprofundar o trabalho das oficinas de Arte e Letras no 2º ciclo e implementar um 

projeto de artes no 1º ciclo; 

➢ Implementar nos primeiros anos do 1º ciclo a oferta de “Cálculo Mental”; 

➢ Aprofundar o trabalho de Filosofia com crianças 

➢ Iniciar um programa de bilinguismo no Colégio (10% das aulas dadas em Inglês 

em cada Ciclo) 

➢ Dar formação CLIL para professores 

➢ Introduzir uma Sala IPAD por ciclo e desenvolver o trabalho cooperativo 

➢ Implementação progressiva de salas de aula Montessori na creche e ensino pré-

escolar 

➢ Introduzir a Coadjuvação no 1º ciclo 

➢ Solidificar o Ensino Artístico da Música no Colégio, diversificando os instrumentos, 

realizando protocolos, participando em atividades exteriores 

➢ Ter um plano de formação anual para professores e trabalhadores não docentes 

➢ - Reforço da educação inclusiva possibilitada pelo decreto lei nº58/2018 

➢ - Desenvolver um projeto de autonomia e flexibilidade curricular no 2º ciclo 

 

  

 

 

 



 
 

COMO NOS ORGANIZAMOS 

 
 

PLANOS DE MELHORIA E RENOVAÇÃO PEDAGÓGICA  

 
A qualidade dos recursos humanos, aspeto que nos carateriza, é um dos fatores 

determinantes para o sucesso do percurso educativo. Razão pela qual o investimento na 

formação do pessoal docente e não docente se trata de uma prática corrente, sempre com 

uma lógica de melhoria contínua. 

As ações de formação proporcionadas pelo Colégio Imaculada Conceição 

abrangem duas vertentes: a humana e a profissional. 

 

Os objetivos gerais da formação do pessoal docente são, entre outros: 

 

 Tornar o sistema pedagógico mais dinâmico, através da aquisição de conhecimentos e 

metodologias de ensino diversificadas. 

Adquirir conhecimentos sobre novos sistemas didáticos adaptados às novas tecnologias; 

Promover o trabalho cooperativo 

Impelir à reflexão e atualização científica e pedagógica; 

Fomentar o desenvolvimento pessoal, social e espiritual. 

Dotar de estratégias de comunicação e relacionamento interpessoal; 

Os objetivos gerais da formação do pessoal não docente são, entre outros: 

 

Dotar de estratégias de comunicação e relacionamento interpessoal; 

Promover o trabalho cooperativo; 

Fomentar o conhecimento e aplicação de dinâmicas lúdico-pedagógicas; 

 Promover o conhecimento das diferentes fases do desenvolvimento infantil e formas de 

atuação congruentes com as mesmas; 

Fomentar o desenvolvimento pessoal, social e espiritual. 



 
 

 

REFERÊNCIAIS DE CONDUTA 

 

Fundação Arenales – Código de Boas Práticas dos Colégios Arenales 

http://carabanchel.colegioarenales.es/wp-content/uploads/2017/12/cod-buenas-

practicas.pdf 

Regulamento Interno Colégio Imaculada Conceição 

Projetos Curriculares de ciclo 

Perfil do aluno dos Colégios Arenales  

http://carabanchel.colegioarenales.es/wp-content/uploads/2017/12/perfil-estudiante.pdf  

 

 

 

02 de setembro de 2019 

O Representante da Entidade Titular 
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