


O QUE É 
O CANTINHO DOS AMIGOS?

Um colégio que surge da paixão pela educação…

Um colégio de pessoas para pessoas.

Pessoas dinâmicas, empenhadas, criativas que promovem um bom de-
senvolvimento integral da criança e que faz do Cantinho uma segunda 
família.

Um Cantinho onde as crianças se sentem bem, onde estão seguras, onde 
são felizes, onde aprendem e exploram o mundo, onde são  únicas mas 
parte de uma  comunidade e onde valorizam o meio ambiente.



Um colégio onde se ensina a viver para crescer, que:

- Fomenta um ambiente de solidariedade e cooperação onde se defende
uma escola para todos.

- Proporciona às crianças um ensino de excelência,  um espaço de afetividade,
apoiado por um ambiente familiar, de segurança e confiança.

- Estimula a criatividade de cada criança, o prazer da descoberta, o espírito
crítico e a sua capacidade de intervenção face a novos desafios.

- Colabora estreitamente com a família numa partilha de cuidados e 
responsabilidades em todo o processo evolutivo de cada criança.



O Colégio “O Cantinho dos Amigos” iniciou a sua atividade em 1989 num 
espaço de reduzida dimensão, onde funcionava apenas com uma sala de 
Pré-escolar e outra de A.T.L..

Sempre à procura de alargar horizontes e na conquista da realização de 
um sonho em 1998, já a funcionar em instalações maiores situadas na 
Quinta do Pé Leve, o Colégio inaugurou a valência de Creche com duas 
salas e ampliou a valência de Pré-escolar. 

Contudo, o sonho não estava completamente realizado e foi em 2004 
que “a magia do sonho, ditou a conceção do edifício.”

E foi assim que no dia 1 de setembro inaugurámos um colégio construído 
de raiz, pensado ao pormenor, reflexo das experiências vividas e sentidas, 
com capacidade para acolher perto de 240 crianças, distribuídas pelas 
valências de Creche, Pré-escolar e 1º Ciclo.

HISTÓRIA DO
CANTINHO DOS AMIGOS



Atualmente o Cantinho dá resposta a cerca de 240 crianças com idades 
compreendidas entre os 4 meses e os 10 anos de idade e integra na sua 
equipa cerca de 30 colaboradores e colaboradoras distribuídas pelos di-
versos serviços.
Sempre em busca da melhoria contínua e com o objetivo de manter a 
qualidade no atendimento às famílias, nasceu um novo sonho…

É por isso que neste novo ano letivo já teremos mais salas de 1º Ciclo.

Sempre com o objetivo de ir mais além.



A NOSSA MISSÃO

Sempre a crescer... pela paixão de educar e o desafio de inovar tem como 
objetivo fomentar a interação social entre diversos grupos que compõem
a nossa escola, onde cada criança tem o direito de:

Ter o seu próprio ritmo

Ser curiosa

Colocar questões

Receber respostas

Estar ou não estar
de acordo

Fazer ensaios,
tentativas e erros

Saber ou não saber

Ser criativa e 
espontânea

Ser conhecida
e respeitada



O nosso colégio tem como principal objetivo favorecer a diversidade, 
a inclusão, a intervenção, a experiência social e os afetos-
como elementos de um sistema de ensino promotor de uma 
sociedade democrática e solidária.

Um ambiente de solidariedade e cooperação
onde se defende uma "escola para todos".



OS NOSSOS VALORES

Valorizar o meio ambiente

No nosso Colégio, valorizamos os afetos e a inteligência emocional, o respeito 
por si próprio e pelos outros, a promoção de estilos de vida saudáveis e a
defesa do meio ambiente.

Conviver com regras, servir-se 
delas e elaborá-las

Explorar o mundo

Acreditamos numa escola em que a criança é um participante ativo e não 
um ouvinte passivo, aprendendo a saber:  

Gerir e superar conflitos

Ser parte da comunidade

Assumir responsabilidade
(iniciação às práticas democráticas)



Em que os conteúdos a aprender: 

Porque acreditamos que as crianças devem encontrar aqui um espaço onde 
se sintam bem, seguras, felizes, únicas.

E por fim onde o educador é: 

- Um elemento do grupo

- Um organizador das atividades e  
do material

- Quem estimula e orienta

- Quem ajuda a aprender e a crescer

- Quem ajuda a procurar e utilizar 
recursos

Tenham em atenção a vida quoti-
diana das crianças e abordem o 
que é importante para elas

Reconheçam que aprender pela 
experiência é mais interessante 
e eficaz do que decorar (a reinsti-
tuição dos valores e das signifi-
cações) 

-

-



MODELO PEDAGÓGICO

O modelo pedagógico do MEM afirma que o desenvolvimento da criança vai para além das atividades

individuais de compreensão do mundo. A criança também se desenvolve a partir de contatos sociais 

comos pares de diferentes idades e adultos que a introduzem na herança cultural da humanidade.

Aqui, a criança é considerada como um todo dentro de um contínuo de experiência social emocional.

A sua liberdade de expressão, as experiências fora da escola e as suas motivações são o ponto de 

partida para estudos e projetos. A família e a comunidade são fontes de informação e conhecimento. 

(Niza, 1989).



 

1

O Movimento da Escola Moderna é um modelo sociocêntrico cuja prática 
democrática da gestão de conteúdos, das atividades, dos materiais, do tempo 
e do espaço se fazem em cooperação. 
O Modelo pedagógico do MEM assenta em três finalidades formativas: 

Iniciação às
práticas democráticas 

2
Reinstituição
dos valores e das
significações sociais

3

Este modelo permite orientar
as aprendizagens consoante 
as capacidades e necessida-
des dos alunos e ao mesmo 
tempo expô-los a um ambien-
te que estimula a descoberta, 
a  resolução de problemas, o 
trabalho em equipa e o saber 
viver em grupo.

A nossa escola assume-se 
como uma comunidade de 
partilha, cooperação e forma-
ção democrática.

Os alunos inseridos no grupo/ 
turma participam nos pro-
cessos de organização regu-
lação e avaliação constituido 
verdadeiras comunidades 
democráticas formadas
por cidadãos.

Reconstrução
cooperada da cultura
(Niza, 2007)

O processo contínuo de cons-
trução de normas de grupo 
significativas e consensuais 
processa-se através da intera-
ção social negociada, regulada 
em que a criança aprende a 
comunicar efetivamente com 
o outro.
A criança participa ativamente 
nos processos de construção 
dos significados que dão senti-
do social às aprendizagens.



OFERTA EDUCATIVA:
BERÇÁRIO

O Berçário é um espaço destinado à permanência das crianças desde os 
4 meses até à aquisição da marcha.
Está organizado em dois espaços distintos: o dormitório e a sala de ati-
vidades. A nossa equipa educativa valoriza um ambiente caloroso e con-
sidera que as rotinas são momentos securizantes e importantes para o 
desenvolvimento global e harmonioso do bebé.



Privilegiamos a relação com as famílias, procurando definir estratégias de 
cooperação e, ao longo de todo o ano, promovemos atividades onde se 
sintam envolvidas no processo educativo.



OFERTA EDUCATIVA:
CRECHE

A valência de Creche encontra-se organizada em duas salas cada uma 
com identidade e características próprias. A Sala 1 destina-se a crianças 
com idades compreendidas entre a aquisição da marcha e os 24 meses e 
a Sala 2 que se destina a crianças com idades compreendidas entre os 24 
e os 36 meses.

A Creche possui ainda um espaço exterior próprio, que oferece às crianças 
uma maior diversidade de atividades nomeadamente ao nível das 
experiências sensório-motoras.



Valorizamos a aprendizagem em parceria com a comunidade educativa, 
procurando promover intercâmbios e partilhas.
A nossa Creche promove um ambiente acolhedor de aprendizagens onde 
os afetos são fundamentais e a sua demonstração é constante.
Aqui as crianças sentem-se amadas, seguras e felizes.

A nossa ação pedagógica é orientada pelo modelo educativo do Mo-
vimento da Escola Moderna e rege-se de acordo com princípios educa-
tivos, atendendo ao conhecimento das características e necessidades 
específicas de cada faixa etária. 



OFERTA EDUCATIVA:
PRÉ-ESCOLAR

Na valência do Pré-escolar pretendemos desenvolver um grupo de cons-
tantes aprendizagens onde predomina a partilha, a cooperação e a solida-
riedade.
Privilegiamos a interação entre as crianças, de diferentes idades, na apren-
dizagem dos diversos comportamentos sociais.
Um grupo heterogéneo permite mais facilmente desenvolver  relações de 
reciprocidade e de entreajuda.

De acordo com as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar 
(1997), “o contexto institucional de educação deve organizar-se como um 
ambiente facilitador de desenvolvimento e da aprendizagem das crianças”.



Dispomos de quatro salas luminosas, amplas e convidativas com capaci-
dade para 25 crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos, 
cada uma, e uma equipa pedagógica composta por quatro educadoras e 
quatro auxiliares.
A dinâmica de grupo é organizada numa gestão e avaliação cooperada 
num constante exercício de cidadania democrática.

Desta forma, as nossas salas estão organizadas num espaço educativo 
funcional, que permite às nossas crianças aprendizagens diversificadas.
É um espaço onde as crianças podem encontrar um ambiente onde se
sente que a escola não se separa da vida mas, pelo contrário, que lida 
com situações que fazem parte dela.

Acreditamos que só assim a escola não será artificial e sem sentido.
Para isso, é importante que o espaço educativo seja flexível e que possa
ser modificado de acordo com os interesses,propostas e necessidades 
que as crianças vão sentido e experimentando entre si.



OFERTA EDUCATIVA:
1º CICLO

Nas nossas salas do 1.º Ciclo, o processo ensino-aprendizagem caracteri-
za-se por promover um clima de empatia, de afetividade e de confiança 
entre todos, o que permite o desenvolvimento do sentido de segurança 
e de pertença a esta escola.

Os nossos alunos partilham as suas descobertas, vivências, aprendizagens
e projetos na sua sala, aos restantes grupos da escola ou até mesmo aos 
pais vendo assim valorizado a sua individualidade e contribuindo, conse-
quentemente, para a construção da identidade do grupo.
Trata-se de uma reconstrução cooperada da cultura, realizada através de 
diversos e frequentes circuitos de comunicação. 

No 1.º piso existem 6 salas de 1.º Ciclo apetrechadas com diversos mate-
riais didáticos e uma equipa pedagógica constituída por 6 professoras 
titulares de turma, 1 professora de apoio e 4 auxiliares de ação educativa. 



A equipa de docentes utiliza um ensino interativo e dialógico, efetuando 
com os alunos uma gestão cooperada e democrática das dinâmicas da 
sala (conselho de turma, agenda semanal, mapa de tarefas, entre outros), 
tendo por base uma organização social das aprendizagens e um cenário 
pedagógico organizado e adequado a cada grupo.

Promove-se o sentido crítico, a criatividade, capacidade de iniciativa e a 
autonomia com vista a formar cidadãos empreendedores.
Existem momentos de avaliação, como o conselho de cooperação educa-
tiva para aferir projetos, aprendizagens, comportamentos e realizando-se, 
assim, a regulação do desenvolvimento sociomoral do grupo. 

Em momentos coletivos, a aprendizagem dos conteúdos é abordada atra-
vés da colaboração do docente e comparticipada pelos alunos em que 
se constroem e reconstroem conceitos e saberes, com situações realistas 
como a resolução de problemas, ou a escrita de textos com recurso a pla-
nificação, textualização, revisão e reescrita.



As Expressões Artísticas e Físico-Motora bem como as atividades experi-
mentais são valorizadas e utilizadas como suporte aos projetos desenvol-
vidos, fomentando a interdisciplinaridade.

A diferenciação pedagógica constitui um pilar nas dinâmicas das nossas 
salas de aula, sendo posta em prática, por exemplo, através do Tempo de 
Estudo Autónomo em que os alunos trabalham as suas fragilidades, a 
partir do plano individual de trabalho (PIT).

A modalidade de avaliação primordial é a formativa, em que os alunos 
tomam consciência dos conteúdos a trabalhar, através das listas de verifi-
cação. Também os pais e encarregados de educação adquirem o conhe-
cimento do que os seus filhos aprendem, acompanhando o seu percurso 
escolar e, assim, comparticipando no desenvolvimento de uma relação 
escola-família promotora do sucesso educativo das nossas crianças. 

OFERTA EDUCATIVA:
1º CICLO



OFERTA EDUCATIVA:
EXPRESSÃO MOTORA

E FÍSICO-MOTORA

Fazendo parte integrante do currículo, oferecemos semanalmente um 
conjunto de atividades específicas e adequadas ao desenvolvimento de 
cada faixa etária.

SALA 1 E 2
Uma vez por semana, dinamizado pela educadora responsável de sala, 
na sala ou no espaço polivalente

PRÉ-ESCOLAR
Uma vez por semana, dinamizado pela educadora responsável de sala, 
no espaço polivalente ou no campo de jogos

1º CICLO
Uma vez por semana, dinamizado por um professor de educação física, 
no espaço polivalente ou no campo de jogos



OFERTA EDUCATIVA:
EXPRESSÃO MUSICAL

Fazendo parte integrante do currículo, a partir dos 4 meses, oferecemos
um conjunto de atividades específicas e adequadas ao desenvolvimento
dos cinco eixos fundamentais da prática musical: cantar, escutar, dançar, 
tocar e criar.

Semanalmente, dinamizado por um professor de música, na sala de aula.



OFERTA EDUCATIVA:
INGLÊS

PRÉ-ESCOLAR
Uma vez por semana, na sala

1º CICLO
Duas vezes por semana, na sala

Fazendo parte integrante do currículo, a partir do Pré-escolar, oferecemos
o ensino de língua inglesa, dinamizado em parceria com a empresa
Speak About.



OFERTA DE ESCOLA

Escola Virtual

Sala de ComputadoresGabinete de Psicologia

Clube da Dança

Clube do Livro 

Clube do Teatro
(próximo ano letivo)

T.I.C.

Sala de Estudo

Biblioteca Escolar



ATIVIDADES 
EXTRA CURRICULARES

Dança criativa

Ginástica 
Desportiva/Acrobática

Hip Pop

Karaté

Natação

Viola

Xadrez

Canoagem
(próximo ano letivo)

Ballet



ALIMENTAÇÃO

Apresentamos uma ementa diversificada, aconselhada por uma nutricio-
nista, com o intuito de promover o desenvolvimento de hábitos de ali-
mentação saudáveis.
Todos os nossos legumes de folha verde e alguma variedade de fruta são 
de origem biológica.

Contando com uma excelente equipa de cozinha,todas as refeições são 
confecionadas nas nossasinstalações e adequadas às diferentes faixas 
etárias.

PRÓXIMO ANO LECTIVO
Promover o dia sem carne e sem peixe



No Berçário, os nossos bebés contam com um serviço de refeitório indivi-
dualizado, onde são preparadas as suas refeições (provenientes de casa). 
Para nós é importante promover a introdução gradual dos alimentos, 
respeitando as necessidades e ritmos dos nossos bebés.
As mamãs podem, ainda, dar continuidade à amamentação dos seus filhos.



TRANSPORTE

Contamos com uma colaboradora especializada que para além de ser 
responsável pelo transporte das crianças, é também um meio de ligação 
entre as famílias e o Cantinho.



HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO

ABERTURA
7h.30m

 FECHO
19h.30m



LUCÍLIA ALDEIAS
DIRETORA COORD. 

PRÉ-ESCOLAR
NO CANTINHO HÁ 19 ANOS

CECÍLIA ALVES
APOIO 1º CICLO

 
NO CANTINHO HÁ 26 ANOS

AIDA NARIGUETA
PSICÓLOGA

 
NO CANTINHO HÁ 7 ANOS

ISABEL JERÓNIMO
DIRETORA

NO CANTINHO HÁ 26 ANOS

A NOSSA EQUIPA

Porque acreditamos que o trabalho em equipa traz resultados mais
consistentes do que o trabalho individual, a nossa equipa é com-
posta por pessoas dinâmicas, empenhadas, criativas que promo-
vem um bom desenvolvimento integral da criança e que faz do 
Cantinho uma segunda família.
Acreditamos que não só a formação educativa é importante,como 
também a cumplicidade entre as pessoas e os valores como a ami-
zade e o companheirismo.



CARLA BARÃO
EDUCADORA PRÉ-ESCOLAR

NO CANTINHO HÁ 15 ANOS

CLÁUDIA CORDEIRO
COORD. E PROFESSORA

 1º CICLO
NO CANTINHO HÁ 12 ANOS

ÂNGELA BATISTA
PROFESSORA 1º CICLO

 
NO CANTINHO HÁ 9 ANOS

SUSANA VALE
EDUCADORA CRECHE

NO CANTINHO HÁ 1 ANO

CARLA VAZ
EDUCADORA PRÉ-ESCOLAR

NO CANTINHO HÁ 12 ANOS

ELSA FIGUEIRAS
EDUCADORA PRÉ-ESCOLAR

NO CANTINHO HÁ 18 ANOS

LILIANA SOARES
COORD. E EDUCADORA 

CRECHE
NO CANTINHO HÁ 12 ANOS

HELENA MAFRA
PROFESSORA 1º CICLO

 
NO CANTINHO HÁ 3 ANOS



A NOSSA EQUIPA

LINA PAULINO
PROFESSORA 1º CICLO

 
NO CANTINHO HÁ 11 ANOS

VILMA AMARAL
PROFESSORA 1º CICLO

 
NO CANTINHO HÁ 12 ANOS

SUSANA MARQUES
PROFESSORA 1º CICLO

 
NO CANTINHO HÁ 1 ANO

IVONE CALADO
PROFESSORA INGLÊS

 
NO CANTINHO HÁ 8 ANOS

NUNO SILVA
PROFESSORA MÚSICA

 
NO CANTINHO HÁ 15 ANOS

CRISTINA LOPES
MOTORISTA

 
NO CANTINHO HÁ 15 ANOS

ANA CLARA SILVA
RESP. SALA BERÇÁRIO

 
NO CANTINHO HÁ 26 ANOS

CARLA JOÃO FERNANDES
AUXILIAR PRÉ-ESCOLAR

 
NO CANTINHO HÁ 11 ANOS



CARLA PAIS
AUXILIAR CRECHE

NO CANTINHO HÁ 9 ANOS

VERA CANDEIAS
AUXILIAR PRÉ-ESCOLAR

NO CANTINHO HÁ 10 ANOS

ANA BATISTA
MONITORA 1º CICLO

 
NO CANTINHO HÁ 15 ANOS

SÓNIA FARIA
AUXILIAR CRECHE

NO CANTINHO HÁ 3 ANOS

ZINHA AMARAL
AUXILIAR PRÉ-ESCOLAR

NO CANTINHO HÁ 17 ANOS

ELIZABETE LUZIO 
AUXILIAR CRECHE

NO CANTINHO HÁ 4 ANOS

HELENA PINHEIRO
AUXILIAR PRÉ-ESCOLAR

NO CANTINHO HÁ 16 ANOS

ISA PINTASSILGO
MONITORA 1º CICLO 

NO CANTINHO HÁ 18 ANOS



A NOSSA EQUIPA

SANDRA COSTA
MONITORA 1º CICLO

NO CANTINHO HÁ 9 ANOS

GRAÇA PRUDÊNCIO
AUXILIAR COZINHA

NO CANTINHO HÁ 10 ANOS

TÂNIA JACINTO
MONITORA 1º CICLO

NO CANTINHO HÁ 8 ANOS

ALICE RIBEIRO
COZINHEIRA

NO CANTINHO HÁ 26 ANOS

MANUELA BARÃO
AUXILIAR COZINHA

NO CANTINHO HÁ 10 ANOS



O Cantinho onde a amizade entre crianças,
pais, avós e a nossa equipa é o mais importante. 
Aqui somos todos crianças!

A Direção d’O Cantinho dos Amigos



PARCERIAS




