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1 - Introdução 
 

A Edifacoop, Cooperativa de Educação do Indivíduo, Formação e Apoio, CRL, é um 

estabelecimento de ensino e solidariedade social. 

As políticas educativas atribuem à escola um papel fundamental no desenvolvimento integral e 

equilibrado dos alunos, garantindo-lhes aprendizagens de qualidade e sucesso nas mesmas. 

No entanto, reconhece-se que os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus 

filhos, cabendo à escola um papel complementar. Por isso, conta-se com a colaboração dos pais na 

definição de princípios educativos essenciais para os seus filhos. 

A Edifacoop, consciente desse pressuposto, disponibiliza muito tempo no diálogo com os pais 

quer em reuniões formais quer informais, através das muitas informações que seguem para casa ao 

longo do ano letivo, em atividades que desenvolve no intuito de os sensibilizar para a importância da 

sua participação, como a entrevista de admissão, para os envolver ativamente e transmitirem direta 

ou indiretamente aos seus filhos o gosto, o empenho e a participação, estreitando a relação que criam 

com a instituição. 

Este contributo e esta participação na vida da instituição é imprescindível na promoção do 

desenvolvimento sadio dos seus filhos e leva-os a sentirem-se plenamente integrados na instituição 

como se da sua casa se tratasse. 

É esta aliança entre a escola e a família que se pretende alicerçar. 

Um espaço gerador de solidariedade, de espírito de entreajuda, de amizades, criativo e 

autónomo... que prepara os utentes para assumirem na sociedade um papel ativo e consciente dos 

seus deveres de cidadão. 

 

 

2. Caraterização sócio-económica do meio 

 

 As aldeias (freguesias rurais) incorporadas na área urbana ou nos limites da cidade estão a 

sofrer transformações rápidas que as fazem passar por uma situação de transição, de ajustamento e 

adaptação. Como freguesias rurais, tinham as suas estruturas e organizações próprias. 

 A nossa população escolar pertence maioritariamente aos concelhos de Braga e Barcelos, 

distribuindo-se pelas freguesias de Sequeira, Ferreiros, Maximinos, Celeirós, Aveleda, Passos, 

Cabreiros, Martim, Pousa, Encourados e Areias de Vilar. 

 A proximidade da cidade, a procura constante da mesma e as vivências nesta não lhe retiram 

o seu estatuto de aldeia. Contactos com os párocos, juntas de freguesia e elementos da população 

resultaram numa recolha (superficial) de que se retiraram alguns elementos significativos: 
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 - Rendimento per capita inferior a 70% do salário mínimo nacional; 

 - Deficiente gestão dos recursos; 

 - Unititularidade familiar; 

 - Isolamento de idosos; 

 - Indiferenciação profissional; 

 - Desemprego; 

 - Emprego precário; 

 - Dieta alimentar desequilibrada; 

 - Falta de higiene e saúde; 

 - Baixo nível sócio-económico; 

 - Falta de apoio às camadas infanto-juvenis; 

 - Baixo nível de competências sociais; 

 - Ainda habitações com falta de saneamento e água domiciliária. 

 

  

3. Historial 

 

1992 – A 12 de setembro surge a EDIFACOOP – Cooperativa de Educação do Indivíduo, 

Formação e Apoio, CRL com as seguintes valências: Creche, Jardim de Infância e CATL; 

  Em  julho, dá início a uma atividade de exterior (de sucesso) – semana de praia – que viria a 

tornar-se parte integrante do programa escolar. 

 

1993 – Em julho, assina um protocolo com o CRSS Norte para apoiar as valências de Creche e 

CATL; 

 Regista, em setembro, o início das atividades do 1º CEB, garantindo desse modo a 

continuidade; 

 Para o ano letivo de 1993/1994, os utentes do 1º CEB passam a ser, mediante contrato 

simples, subsidiados pela DREN; 

 Em julho desse ano, integra no programa escolar do 1º CEB e CATL uma semana de 

montanha, contemplando 6 dias e 5 noites; 

 Durante esse ano, criam-se  protocolos/ parcerias com várias instituições.  

 Em setembro, cria uma parceria com o IEFP num curso de formação/emprego, ao abrigo do 

Despacho Nornativo52/93, destinado a jovens licenciados à procura do primeiro emprego. 
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1994 – Em novembro cria, com o Centro de Emprego de Braga, um Clube de Emprego destinado a 

desempregados de longa e muito longa duração, tendo atendido durante o ano de duração cerca de 

três centenas de desempregados e participado na colocação de cerca de uma centena. 

 

1995 – Para vigorar a partir do ano letivo 1995/1996, celebra uma parceria com a Escola EB 2,3 de 

Cabreiros, visando maior apoio às crianças com Necessidades Educativas Especiais; 

 Em julho, integra no seu programa escolar, uma semana de piscina tanto para os utentes do 

Pré-Escolar como para os de 1º CEB/ CATL; 

 Em setembro, também com o CRSS Norte  assina um protocolo de colaboração para a 3.ª 

Idade, surgindo desse modo a valência de Apoio Domiciliário. 

 

1997 – Em agosto, igualmente por protocolo com o CRSS Braga, cria o Centro de Dia para idosos. 

 

1998 – Um novo protocolo entre DREN, Edifacoop e CRSS Braga é estabelecido, possibilitando o 

alargamento do espaço do Pré-Escolar aos mais necessitados. 

Em dezembro, torna-se sócio co-fundador de REAPN, Rede Europeia Anti-Pobreza Norte. 

 

1999 – Surge um novo projeto especificamente destinado aos ex-alunos do seu 1.º CEB e  

frequentadores dos 2º e 3º Ciclos: CALE -  Centro de Atividades Lúdicas e Estudo. 

 

2000 – Em março, em parceria com a Associação de Escolas do Vale do Labriosque, participa num 

projeto Nónio Séc. XXI, “Uma Aventura em Construção” tendo registado enorme sucesso como foi 

reconhecido superior e publicamente.  

Em junho, com o objetivo de criar uma quinta pedagógica, faz a aquisição de uma quinta e 

mata contígua à Edifacoop. Depois de devidamente preparadas/ equipadas são lá colocadas diversas 

espécies de animais para observação e estudo. O mesmo acontece com variadíssimas espécies 

vegetais. 

Em setembro, entra em funcionamento o CALE com o intuito de auxiliar os alunos dos 2º e 

3º Ciclos nos estudos, prepará-los para as provas e proporcionar-lhes também atividades específicas 

em programas planificados, tanto para  períodos escolares como de interrupção letiva. 

 

2001 – Em setembro, depois de demonstrado o interesse pelo seu estudo e de terem sido feitas 

parcerias com o Parque Nacional da Peneda do Gerês, Escola Agrária do Vale de Neiva e Instituto 

da Água (INAG), é instalada  na instituição uma estação meteorológica, oferecida por esse Instituto, 

com o intuito de fornecer dados climatéricos e objeto de estudo diário quer dos seus utentes quer 

outros provenientes de escolas do meio. 
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 Em outubro, é contemplada com a aprovação do projecto “Nós: o clima e as culturas” pelo 

então Ministério da Ciência e da Tecnologia, no âmbito do Concurso Ciência Viva V – apoio à 

atividade experimental na aprendizagem das ciências. 

 

2002 – Nos dias 10 e 11, de maio, participa com grande sucesso no 6.º Fórum de Ciência Viva com 

o projecto de Quinta Pedagógica “Nós: o clima e as culturas”, que se realizou no Pavilhão 

Atlântico por iniciativa do Ministério da Ciência e da Tecnologia.  

Em dezembro, cria o ASPAD, um serviço que visa o apoio sócio-pedagógico ao domicílio, 

destinado prioritariamente aos ex-utentes. 

 

2003 – Em abril, inicia a construção de um novo edifício, com 1.300 m
2
 de área coberta, e adquire o 

estatuto de IPSS. 

 

2004 – Em julho, vê concluído as obras de ampliação iniciadas em abril de 2003, respondendo desse 

modo aos sucessivos apelos de interessados no seu serviço sócio-educativo. 

 Obtém paralelismo pedagógico por tempo indeterminado e vê alargada a sua lotação oficial 

para 168 utentes. 

 

2005 – Beneficia da presença de uma assistente de línguas no âmbito do programa Coménius. 

 

2006 – Celebra protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas de Lamaçães. 

 

2007 – Comemora a XII semana da montanha, em Vila Praia de Âncora, beneficiando de uma 

parceria com a cooperativa local, Ancorensis. 

 Celebra parceria com a junta de freguesia de Sequeira visando a colaboração recíproca 

respondendo às necessidades desta e daquela no que diz respeito à utilização de equipamentos 

comuns pelos alunos desta e da escola do 1º ciclo daquela freguesia.  

 

2008 – Celebra parceria com o Sporting Clube de Braga para a constituição do SCBraga/Edifacoop, 

escalão minibasquet.  

 Recebe, em contexto de trabalho, uma formanda do curso de Acompanhante de Crianças, do 

Centro de Formação Profissional de Mazagão com o qual celebra protocolo, em maio. 

 Retoma protocolo com o Agrupamento de Escolas Veira de Araújo, em Vieira do Minho, 

para a realização da XIII semana de montanha. 

 É uma das quatro nomeadas entre várias dezenas de instituições de ensino para a melhor 

escola do ano, numa iniciativa da Direnor, Galardões A Nossa Terra. 
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 Recebe o 1º prémio (1º ciclo) e 3º prémio (CATL) da Câmara Municipal de Braga, Pelouro 

da Cultura e Ambiente, no concurso de Presépios levado a cabo nesse ano pela mesma. 

 

2009 – Participa na formação de uma aluna da Escola Amar Terra Verde, Vila Verde, como escola 

de acolhimento de um estágio curricular.  

 Recebe o 3º prémio (CATL) da Câmara Municipal de Braga, Pelouro da Cultura e Ambiente, 

no concurso de Presépios levado a cabo nesse ano por este pelouro. 

 

2010 – Assina protocolo de colaboração com o Agrupamento de Escolas de Braga Oeste na 

formação prática em contexto de trabalho dos formandos do curso de Acompanhante de Ação 

Educativa dessa instituição. 

 Celebra protocolo com a Junta de Passos (S. Julião) para colaborar na resolução de 

dificuldades comuns quanto a questões de infância, juventude e terceira idade. 

 Realiza a XVI  semana de montanha em Vieira do Minho com a presença histórica de 91 

utentes das várias idades do CATL. 

 

2011 – Inicia a atividade do Rope Skipping (salto à corda). 

 Realiza a sua XVII semana da montanha em Vieira do Minho. 

 

2012 – Celebra protocolo com o Sindicato Independente dos Bancários. 

 Realiza a sua XVIII semana da montanha em Vieira do Minho. 

 Colabora na organização do campeonato europeu de Rope Skipping em Guimarães, 

apadrinhando a equipa da Hungria. 

 Adere ao ticket infância com vista a facultar a frequência na Edifacoop.  

 Lança o projeto de angariação de resíduos, com as olimpíadas ambientais, destinadas à 

sensibilização para a temática relacionada com o ambiente e angariação de fundos para a atividades 

extra sala (visitas de estudo, teatro, cinema, desportos…). 

 

2013 – Participa com os seus atletas de Rope Skipping em vários torneios da modalidade, com 

obtenção de medalhas de 1.º, 2.º e 3.º lugares e recordes nacionais. 

 Em março, filia-se na Associação Portuguesa de Rope Skipping. 

 Reitera a semana da montanha, em Vieira do Minho, na sua XIX edição. 

 Realiza a primeira edição dos exames nacionais às disciplinas de português e matemática, 

com uma taxa de sucesso de 100%, sendo 75% das provas de níveis 4 e 5. Nos anos anteriores, 

aderiu sempre às provas de aferição de português e matemática, com resultados semelhantes. 
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2014 – Continua com o projeto de angariação de resíduos, com as olimpíadas ambientais, destinadas 

à sensibilização para a temática relacionada com o ambiente e angariação de fundos para a atividades 

extra sala (visitas de estudo, teatro, cinema, desportos…). 

 Apela à poupança, fruto da congetura nacional, em parceria com a Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo e distribui mealheiros, oferecidos por esta instituição de crédito. 

Adere às propostas de concursos eco-natal (10ª edição) e presépios (22ª edição) promovidos 

pela Câmara Municipal de Braga. 

Realiza a 1ª EDIFA CUP em colaboração com a Federação Nacional de Rope Skipping, no 

gimnodesportivo de Sequeira. 

Leva a cabo a semana da montanha, em Vieira do Minho, XX edição.  

 

2015 - Continua com o projeto de angariação de resíduos, com as olimpíadas ambientais, destinadas 

à sensibilização para a temática relacionada com o ambiente e angariação de fundos para a atividades 

extra sala (visitas de estudo, teatro, cinema, desportos…). 

 Programa a semana da montanha, desta vez em Terras de Bouro, XXI edição.  

Adere, como nos anos anteriores, às propostas de concursos natalícios promovidos pela 

Câmara Municipal de Braga, obtendo o 2º prémio no concurso Árvore de Natal. 

 Integra o Programa Eco-Escolas (ABAE) e concebe o seu Plano de Ação. 

 Enriquece o Plano Anual de Atividades (PAA) com iniciativas inovadoras dentro e fora da 

instituição, dando destaque ao envolvimento das famílias nas saídas para colheita de frutos e plantas 

que a mãe natureza oferece, de forma espontânea, no âmbito da temática Alimentação Saudável e 

Sustentável. 

 Continua a colaboração e parceria com instituições locais, relativamente a transportes, 

cedência de espaços… 

 Realiza a 2ª EDIFA CUP em colaboração com a Federação Nacional de Rope Skipping, no 

gimnodesportivo de Sequeira. 

 

2016 - O projeto de angariação de resíduos e olimpíadas ambientais, destinadas à sensibilização para 

a temática relacionada com o ambiente e angariação de fundos para a atividades extra sala (visitas de 

estudo, teatro, cinema, desportos…), continua a crescer. 

 Realiza a semana da montanha, novamente em Terras de Bouro, XXII edição.  

 No que respeita ao Programa Eco-Escolas (ABAE), participa na Rota da Mobilidade (alunos 

do 4º ano) a convite da Câmara Municipal de Braga. Recebe a Escola Básica 2,3 de Celeirós e visita 

a Escola Básica 2,3 D. Frei Caetano Brandão. 

Os alunos do 4º ano realizam provas, no âmbito do estudo PIRLS e EPIRLS 2016, 

promovido pelo IAVE. 
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Adere às Provas de Aferição para os alunos do 2º ano, com resultados excelentes, 

significativamente acima da média nacional nas diferentes áreas disciplinares e respetivos domínios. 

Participa na organização do Campeonato do Mundo de Rope Skipping, na Universidade do 

Minho, em Braga e vê um grupo de alunos (10) da instituição a competir pela equipa de Portugal. 

 Continua a colaboração e parceria com instituições locais, relativamente a transportes, 

cedência de espaços… 

 Participa no concurso eco-natal (1.º CEB) promovido pelo pelouro do Ambiente e Cultura da 

câmara de Braga;  

 Vê aprovado, como escola parceira, o primeiro Projeto Europeu ao programa Erasmus + 

“Healthy kids” (P1) - Crianças Saudáveis, integrando sete países (Portugal, Espanha, Itália, Grécia, 

Turquia, Roménia e Polónia), com a duração de dois anos. 

 Realiza a 3ª EDIFA CUP em colaboração com a Federação Nacional de Rope Skipping, no 

gimnodesportivo de Sequeira. 

  

2017 - Participa no concurso eco-natal (1.º CEB) promovido pelo pelouro do Ambiente e Cultura da 

câmara de Braga. 

 Participa no concurso Dia da Floresta Autótone, promovido pela associação FAPAS; 

 São aprovados mais quatro projetos Erasmus + com a Edifacoop em parceria: um liderado 

pelo Reino Unido “Scientists at Work” (P4), outro liderado pela Polónia “Be a Master” (P5), e os 

dois outros liderados pela Turquia “Peer Coaching” (P3) e o “Let`s Play Outdoor Game” (P2).  

 Programa a semana da montanha, também em Terras de Bouro, XXIII edição. 

 Realiza a 4ª EDIFA CUP em colaboração com a Federação Nacional de Rope Skipping, no 

gimnodesportivo de Sequeira. 

 

2018 – Programa a semana da montanha, também em Terras de Bouro, XXIV edição. 

 Realiza a 5ª EDIFA CUP em colaboração com a Federação Nacional de Rope Skipping, no 

gimnodesportivo de Sequeira. 

 

2019 – Realiza a 6ª EDIFA CUP em colaboração com a Federação Nacional de Rope Skipping, no 

gimnodesportivo de Sequeira. 

 Programa a semana da montanha, desta vez em Rio Caldo, na Escola Básica, XXV edição. 

 Em julho é aprovado, com a duração de dois anos, o primeiro projeto ao Programa Erasmus 

+, como escola coordenadora “Growing up with values from storytelling”, com quatro escolas 

parceiras (Bulgária, Grécia, Roménia e Turquia. 
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 É de registar que a vida e o sucesso desta casa se deve não só aos protocolos realizados com 

as diversas instituições mas, essencialmente, ao trabalho que se desenvolve diretamente com os 

alunos. Direção, professores e restantes colaboradores exercem diariamente uma ação baseada em 

pilares, que são a filosofia desta instituição, junto dos alunos, de forma a proporcionar-lhes um 

desenvolvimento harmonioso, conducente a uma formação e educação do mais integral e equitativa 

possível. Conta-se com a preciosa ajuda da Câmara Municipal de Braga e das juntas da União de 

freguesias de Cabreiros/Passos e Sequeira pela cedência de equipamentos e estruturas de lazer e 

desporto. Também o apoio do IEFP tem sido importante através do programa de formação e 

emprego, programas ocupacionais, estágios e apoio à contratação. O mesmo se diz  da colaboração 

de diversos Agrupamentos de Escolas para a realização, com elevado sucesso, das vinte e duas 

edições de Semana da Montanha. Outras entidades importantes e de menção obrigatória são os 

empresários do parque industrial de Sequeira cujos apoios e colaboração foram importantes para 

responder às necessidades surgidas. 

 

 

4. Caraterização do edifício/escola 

 

 É composta por quatro blocos (1, 2 e 3) bem distintos e um pavilhão construído de raiz, 

destinado à ampliação das anteriores instalações. No primeiro bloco, ao nível do solo, situa-se o 

Centro de Dia, com salas de estar e atividades, casas-de-banho e cozinha; no primeiro piso (inativo) 

encontram-se quatro salas destinadas, à Educação Pré-Escolar, a exposições e sala de leitura, dois 

gabinetes administrativos, duas casas-de-banho; abaixo do nível do solo, neste mesmo bloco, 

encontra-se uma sala de atividades físicas para a 3ª idade e CATL, uma de massagens e três casas-de-

banho. No segundo bloco, existe no piso ao nível do solo, uma sala despensa de apoio ao refeitório, 

refeitório, cozinha, pequena despensa e casas de banho para crianças e adultos. Por baixo deste bloco 

encontram-se duas salas do CATL, destinadas às oficinas/ateliers. No piso superior, encontram-se as 

salas de CATL e biblioteca, bem como casas de banho, pequeno gabinete e armários embutidos. O 

bloco número três comporta dois pisos. No primeiro, localiza-se rouparia, lavandaria e WC; no 

superior a sala de audiovisuais com internet. 

 Por trás do bloco 1, encontra-se uma piscina, no momento inativa e uma pista de karts. Ao 

lado deste espaço (e dele separado por rede alta) deparamos com uma área em piso sintético que 

funciona como espaço de recreio. À frente deste mesmo bloco encontra-se uma área cercada com 

areia, árvores e bancos para a terceira idade. 

 A zona que vai do bloco 2 ao bloco 3 compreende uma área coberta e protegida que funciona 

como espaço para recriação dos alunos. À frente do bloco 3 existe uma outra área de recreio com 
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árvores e jogos para os alunos mais crescidos (CATL). Deste recinto parte uma longa cobertura de 

ligação ao bloco central (pavilhão com dois pisos), local onde funcionam, como veremos, as valências 

da Creche, Educação Pré-Escolar e 1º CEB, área administrativa e estacionamentos, contando com os 

espaços abaixo discriminados. 

 Ao nível da entrada, piso superior, deparamos com o hall de entrada principal, área de 

receção e espera, salão polivalente, sala privada e WC. Para poente, estende-se um corredor que liga 

os principais compartimentos da Creche (copa, fraldário, sala de estar e refeições, sala parque, 

berçário, três salas de atividades de um e dois anos e dois WC; ainda ao fundo deste corredor poderá 

funcionar, a título de emergência, uma porta com acesso a duas salas do 1º CEB e gabinete de 

docentes. Para nascente, instalam-se a secretaria, gabinete de Direção, gabinete de Diretor 

Pedagógico, gabinete de dinamização de atividades e atendimento aos pais, gabinete médico, sala de 

convívio, reuniões e ações de formação, despensa e três WC. 

 Quanto ao piso inferior, apresenta três salas de Educação Pré-Escolar e duas do 1º CEB, bem 

como cinco salas de WC e uma arrecadação coletiva. 

 Os espaços de ocupação/diversão exterior encontram-se ao nível deste piso, exceto o da 

Creche que está junto da área da receção. 

 

 

4.1. Recursos humanos 

 

2021/2022 

 
 Creche Pré-

Escolar 

1.º 

CEB 

CATL Terceira 

Idade 

Cozinha/ 

Limpeza 

Transportes/ 

Manutenção 

Gestão/ 

Administração 

Outros 

Docente 02 03 04 01 00 00 00 01 05 

N/ docente 05 03 00 03 05 06 01 04 00 

 

 

 4.2. Outros recursos possíveis 

 

 - Pessoas idosas 

 - Instituto da Juventude 

 - Universidade do Minho 

 - Biblioteca Pública/Lúcio Craveiro da Silva 

 - Forças vivas do meio, colaboradores, pais 

 - Delegação de Saúde 

 - Centro de Saúde de Sequeira 
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 - Centro de Saúde de Cabreiros 

- Empresas, Jornal Diário do Minho, Correio do Minho 

- Parque Zoo-Botânico / Parcerias 

.PNPG 

.Escola Agrícola Vale do Neiva 

.Ministério da Agricultura 

.Instituto da Água 

- Associação de Defesa do Ambiente em Portugal 

- C.V.P. 

 - C.T.T. 

 - Bombeiros/ANPC 

 - Câmara Municipal de Braga 

 - Câmara Municipal de Vieira do Minho 

 - Câmara Municipal de Terras de Bouro 

- Associação Famílias 

- REAPN 

- Junta de União de freguesias de Cabreiros/Passos (S. Julião)  

- Junta de freguesia de Sequeira 

- Agrupamento de Escolas de Braga Oeste 

- Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo 

- Agrupamento de Escolas Martins Capela 

- Associação Portuguesa de Rope SKipping 

- Bracicla 

- Aquafit 

- Transdev 

 

 

5. A "missão" da instituição 

 

 Como instituição escolar que somos, com autonomia pedagógica, regemo-nos, antes de mais, 

pela missão de que o Ministério da Educação nos incumbe, procurando, na prática, dar cumprimento 

aos normativos emanados e interligar as diretivas com os princípios que nos parecem fundamentais 

num sistema de ensino de qualidade, nomeadamente: 

 - a realização individual das crianças, adolescentes e jovens, em harmonia com os valores da 

solidariedade, da liberdade social; 
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 - a formação cívica e moral das jovens gerações, no respeito e valorização das diferentes 

personalidades, projetos individuais de existência, valores e cultura; 

 - a transmissão, construção e valorização do nosso património cultural, no quadro da tradição 

universalista europeia e da crescente interdependência e necessária solidariedade entre todos os 

povos do mundo; 

 - a aquisição crítica dos saberes necessários ao homem, enquanto ser individual, social e 

ocupacional; 

 - a garantia da igualdade de oportunidades de acesso à educação e ao usufruto de bens 

educacionais; 

 - a promoção da integração social e a valorização das pessoas na comunidade local, regional, 

nacional e europeia; 

-  o estímulo à participação ativa dos alunos na sociedade; 

  -  o acesso ao conhecimento e à prática de normas, regras e critérios de atuação pertinentes, 

em vários contextos; 

  - o desenvolvimento de competências de consulta e utilização de diversas fontes de 

informação; 

  - a apropriação de técnicas de trabalho e métodos de estudo que conduzam à autonomia na 

realização da aprendizagem; 

  - o desenvolvimento de competências sociais: comunicação, trabalho em equipa, gestão de 

conflitos, tomada de decisões e avaliação de processos; 

  - a realização e avaliação de projetos, articulando saberes, necessidades e interesses dos 

alunos, à volta de problemas de diferentes áreas curriculares; 

-  a contextualização e a integração de saberes. 
 

 Resumidamente, tentamos pertencer ao conjunto dos que querem construir uma melhor 

educação, intervindo e procurando os caminhos para uma educação plena.  

 Dentro da autonomia escolar que a legislação nos confere, gostaríamos que a nossa atuação, 

como educadores, transmitisse, para além dos programas, um saber oculto possibilitador de práticas 

de libertação. Para isso, teremos que ser uma escola libertadora, consciente das caraterísticas que 

essa designação implica. Queremos que a nossa ação se caraterize: 
 

 - pela compreensão do que é proposto 

 - pela adequação às necessidades sentidas 

 - pela gestão cooperativa da disciplina, do rigor 

 - pelo estímulo  à participação de todos 

 - pelo recurso ao debate de ideias aumentando, em cada caso, as perspetivas futuras 

 - pela instituição de relações de troca (educador/alunos, educador/educador, aluno/aluno) 
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 - pelo respeito pelas caraterísticas individuais 

 - pela conquista pessoal de autonomia 

 - pela educação para a criatividade e livre iniciativa 

 - pela contribuição para o desenvolvimento pleno da personalidade dos indivíduos 

 - pela competição consigo próprio e a cooperação com os outros 

 - pela promoção de atitudes conscientes decorrentes de uma auto-responsabilidade 

- pelo despertar de uma consciência social e ecológica com base em atitudes voluntárias de 

solidariedade 

- pela cultura do trabalho 

- pela qualidade das aprendizagens 

- (…) 
 

 Estas caraterísticas são necessárias à nossa "missão": formar para a mudança e pela mudança. 
 

 "Confiem em nós que não é mais do que confiarmos na vida  

 Na adesão às transcendentes leis do Universo 

 Na suprema alegria de estarmos neste mundo." 

     Pedro Bandeira Freire, Passagem para o Ego 
 

Assim a Edifacoop como cooperativa de ensino e solidariedade social pretende dar resposta 

às necessidades educativas e sociais do meio onde está inserida, alargando o seu raio de ação para 

outras freguesias que se distanciam da sua sede, pela procura de serviços. 

Procura responder às solicitações da forma mais adequada, prestando à comunidade os 

serviços que desenvolve no intuito de contribuir para o progresso social, económico e cultural 

pretendido. 

Como escola cooperativa assume-se também como uma alternativa que procura a excelência 

do ensino ministrado, não descurando nunca a função de transmitir o saber, embora promova também 

o desenvolvimento pessoal e social dos seus alunos, de forma a formá-los integralmente, como se 

referiu. 

Dá grande relevo a uma educação de qualidade, devidamente organizada, possibilitadora de 

aprendizagens consideradas essenciais:   

Aprender a ser 

Aprender a estar 

Aprender a conhecer 

   Aprender a fazer  

   Aprender a comunicar 
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É nossa missão portanto tornar a instituição um espaço dinâmico, onde os conhecimentos se 

cruzam com a aprendizagem de atitudes de solidariedade, de amizade, de respeito e convivência 

sadia. 

Os recursos físicos de que dispõe são a resposta cabal às necessidades e às expetativas aqui 

expressas. 

 

 

6. Objetivos globais da ação educativa 
 

A Edifacoop encontra necessidade de iniciar a sua “tarefa” nos primeiros anos da criança na 

instituição; nunca substituindo a família, tarefa que será assumida e compartilhada por todos os 

educadores e pais conjuntamente. Um objetivo pessoal que temos com este projeto é que o seu 

espírito impregne e proporcione o seu próprio estilo à instituição. O objetivo global, que esperamos 

que seja alcançado por cada um dos nossos utentes, é: 
 

  “Transformar a criança no homem integral” 
 

Assim propõe-se: 

. Desenvolver uma prática pedagógica centrada em valores que considera essenciais; 

. Fortalecer a participação e intervenção da comunidade educativa; 

. Utilizar o diálogo como forma de  procurar consensos; 

. Promover o crescimento dos utentes através de uma formação para a participação social e cívica; 

. Formar pessoas com valores, princípios e  práticas democráticas; 

. Formar cidadãos intervenientes na sociedade; 

. Proporcionar aos utentes uma visão aberta do mundo, capazes de alargar os seus horizontes culturais; 

. Desenvolver nos utentes o seu espírito crítico; 

. Proporcionar uma formação na área das tecnologias da informação e comunicação; 

. Promover a consciência dos valores e da cultura nacionais; 

. Educar para o respeito pela diversidade sócio cultural e para uma relação interpessoal entre todos 

os elementos da comunidade educativa; 

. Velar pela qualidade de ensino; 

. Diversificar  estratégias e atividades de aprendizagem para alcançar o sucesso; 

. Promover  mecanismos de apoio e recuperação para os alunos com mais dificuldades de aprendizagem; 

. Promover o espírito de iniciativa, de organização, de autonomia e de solidariedade; 

. Criar espaços de convívio e de ocupação correta dos tempos livres; 

. Promover a auto confiança nas relações interpessoais e na realização das tarefas; 

. Buscar sempre o equilíbrio entre a promoção de atitudes e valores e o domínio das aptidões, 

capacidades e conhecimento dos utentes. 
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7. Linhas estratégicas de intervenção 
 

Na implementação do projeto educativo queremos fazer da nossa instituição uma comunidade 

educativa que partilhe todas as ações a desenvolver, de forma a alcançar níveis de qualidade que já 

tem vindo a ser comprovada. 

Continuará a utilizar estratégias metodológicas diversificadas e ativas com o pressuposto de 

criar ambientes de aprendizagens enriquecedoras e estimulantes. 

A organização da instituição em setores, representados em reuniões de Conselho Escolar 

onde as diretrizes de atuação são tomadas, favorecem um trabalho cooperativo extremamente 

frutífero, atento aos problemas que vão surgindo, dando resposta imediata de forma a não deixar 

adensar situações que de outra forma se poderiam tornar mais complexas. 

Responde prontamente aos problemas de aprendizagem diagnosticados, às necessidades 

sentidas, aos interesses dos alunos, por haver uma coordenadora em cada sector que apoia e está em 

contacto permanente com a direção pedagógica. 

As linhas orientadoras da ação pedagógica emergem da direção (pedagógica e 

administrativa), consensualmente aprovadas nas reuniões de Conselho Escolar, gerais e  setoriais, 

com base nas orientações dos Ministérios da Educação e da Segurança Social e outras entidades às 

quais a instituição mantém ligação ou com quem estabeleceu parcerias ou protocolos. 

Sempre que um assunto não possa aguardar pela data da reunião (calendarizadas todas as 

ordinárias no início de cada ano escolar e letivo), o coordenador do respetivo setor resolvê-lo-á com 

a direção pedagógica ou administrativa. 

As linhas orientadoras regem toda a comunidade educativa e assentam em princípios já 

definidos neste documento (in missão da instituição). 

Têm como finalidade contribuir essencialmente para a formação integral dos utentes e dotá-

los de: 

A – Qualidades pessoais, desenvolvendo-lhes: 

- Uma consciência de si próprio e das suas potencialidades; 

- A necessidade de cuidar do seu bem-estar físico e emocional; 

- Uma autonomia na forma de agir e pensar. 

B – Qualidades de cidadão, desenvolvendo-lhes:  

- Uma consciência crítica para a análise de problemas sociais; 

- O empenhamento e a participação social enquanto membro de uma comunidade; 

- Uma propensão para a solidariedade com os membros da mesma comunidade na 

resolução de problemas; 

- Uma consciência e abertura para outras realidades como cidadão europeu e do mundo; 

- Uma responsabilidade perante a conservação e defesa do meio ambiente. 
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C – Qualidades académicas, desenvolvendo-lhes: 

- As capacidades de ler, escrever, falar, manipular conceitos matemáticos básicos 

(princípios basilares); 

- Uma curiosidade de saber sempre mais, qualidade a manter-se pela vida fora; 

- A capacidade de refletir criticamente sobre o mundo que o rodeia; 

- A capacidade de estabelecer relações saudáveis com os outros, com respeito e cooperação 

mútua; 

- A sensibilidade estética e o gosto pela cultura; 

- A faculdade de optar por valores em conformidade com as suas expetativas de vida 

futura; 

- A consciência de adquirirem conhecimentos  que os capacitem para a vida 

ativa/profissional, com plena realização. 

 

Estes princípios aqui enunciados, subjacentes na filosofia do sistema educativo da instituição 

serão transmitidos através de ações a desenvolver sistematicamente com os utentes durante a sua 

permanência na mesma, no contacto com todos os seus colaboradores durante o processo ensino 

aprendizagem, na concretização de atividades... sempre que haja interação humana. 

Para além dos aspetos mencionados, a ação pedagógica estende-se também à aprendizagem 

de uma língua estrangeira – o inglês- proporcionando uma competência plurilingue e multicultural; o 

recurso às TIC como ferramentas imprescindíveis no futuro; a frequência de educação física e 

desportos necessários à aquisição de uma boa forma física e a um equilíbrio emocional e psíquico. 

Este delinear de intenções é referido no projeto curricular da instituição e concretizado 

mediante a escola que queremos construir, através do plano de atividades. Na sua elaboração, serão 

tidas em conta as perspetivas contempladas neste PE e programadas iniciativas e atividades que se 

desenvolverão nas salas de aulas, nas reuniões, nos encontros, nos planos de turma, nas atividades de 

enriquecimento curricular. 

 

 Sem dúvida que uma das nossas linhas/diretrizes é o impacto da nossa instituição no meio em 

que nos encontramos. Como equiparada a IPSS necessitamos de alunos para sermos uma instituição 

escolar e a imagem que eles projetam de nós é um meio que pode permitir a nossa aproximação à 

comunidade que nos envolve e uma atuação sobre ela. 

 Os valores que queremos intrínsecos à prática do nosso projeto pertencem à nossa lógica do 

desejo de contribuir para o projeto de Homem que nos propomos formar e o ideal de sociedade a que 

aspiramos: 

 - Ser tolerante 

 - Ser curioso 
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 - Ser corajoso 

 - Saber enfrentar  

 - Ser respeitado 

 - Ser alegre 

 - Ser criativo 

 - Acreditar em si 

 - Ser responsável 

 - Ser empenhado 

 - Ir ao encontro dos outros 

 - Ser solidário 

- Ser humilde 

- Ser ativo 

- Ser crítico 

 

 Ao sensibilizarmos as crianças para se preocuparem com o seu meio social e ambiental, ao 

promovermos a sua atuação responsável, solidária e voluntária, estamos a garantir que os valores 

enumerados e as preocupações da nossa temática passem a fazer parte integrante das suas vidas. 

  

 

8. Planificação e controle dos resultados 

 

 O nosso projeto será realizado pelos diferentes setores nele intervenientes. 

 Cada setor tem a autonomia necessária para adequar à especificidade das suas crianças: um 

mesmo assunto será abordado de acordo com os diferentes alunos. 

 A evolução e o controle dos resultados far-se-á nas reuniões mensais de Conselho Escolar e 

será registada e colocada em anexo trimestralmente. 

 É de frisar que esta secção fornece as linhas gerais de ação das quais decorrem os planos 

operacionais de médio e de curto prazo. 

 

 

9. Avaliação do projeto educativo 

 Na fase terminal do projeto, a instituição fará a avaliação para julgar do seu projeto educativo 

e proceder à reformulação do próximo. 

A avaliação dos níveis de realização do PE far-se-á anualmente com a participação de toda a 

comunidade educativa e em articulação com as avaliações intermédias. 
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As avaliações das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto curricular da instituição e 

dos projetos de turma em forma de relatório, integrarão também esta avaliação. 

O PE é o objeto de avaliação final/global no termo do período de vigência (3 anos). 

 
 

10. Conclusão 
 

Definimos a nossa essência. Marcamos o nosso espaço. Fixámos o nosso tempo, enquadrados 

nas estruturas que sustentam a contemporaneidade, apoiados na educação que perspetiva o futuro e 

claramente indicia o progresso e a transformação social. 

A escola bate ao ritmo certo e incerto da sociedade. Dela e nela vive. 

Assim, neste convívio humano, responsável e fraterno, estabelecemos tarefas, definimos 

objetivos. Tal humanização passa pela aula que diariamente acontece, pelos laços que estreitam e 

unem professor/aluno, pela comunidade educativa que empenhadamente se dedica e desenvolve o 

projeto educativo, suporte de ação que a tudo e a todos subjaz. 

No dia a dia partilham-se experiências, resolvem-se problemas e trabalha-se rumo a um 

projeto comum. 

Este é o nosso desafio, a nossa promessa, o nosso caminho de acesso à realidade mais 

profunda do homem e do mundo – a existência. 

E porque existimos temos de saber comunicar, saber estar, saber ser... 

 

 

 

 

Edifacoop e Sequeira, 27 de agosto 2021 

 

 

O Diretor Pedagógico 

Amadeu Alves 

 

 

 

 


