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«Cada passo dado no desenvolvimento da capacidade de compreender e expressar as 

emoções serve o importante propósito de nos habilitar a comunicar uns com os outros.”  

 (Detlev Ploog) 

 

A História mantém viva e perpetua quer os acontecimentos mais tenebrosos quer os mais 

extraordinários da Humanidade. Prova, igualmente, a capacidade hercúlea que o ser humano 

tem em lidar e ultrapassar tais momentos. O presente, revestido de um tempo tão imprevisível 

e de anormalidade, devido à pandemia COVID-19, “convida-nos” a olhar/escutar o Mundo, a 

Vida, o Outro com uma perspetiva diferente daquela a que estávamos habituados. O 

confinamento/isolamento e o distanciamento ditado pelo COVID 19, medidas de afastamento 

social essenciais, visando a proteção da população e a quebra da cadeia de transmissão do vírus 

entre as pessoas, desperta em nós sentimentos e emoções com as quais nos debatemos 

diariamente e não sabemos muito bem lidar com elas: ansiedade, stress e incerteza no advir. 

Estas situações novas e inesperadas podem, naturalmente, desencadear angústia. É importante 

fortalecer os laços em família e gerir os momentos de tensão e conflito. As crianças são 

vulneráveis às pressões do meio e da própria situação de isolamento. A sua estabilidade, 

confiança e segurança são afetadas pelo ambiente que as rodeia, onde os laços afetivos, a gestão 

de exposição a riscos, a comunicação adaptada ao seu desenvolvimento e a prestação de 

cuidados são fatores de proteção cruciais. Assim, Família/Escola devem estar atentas e adotar 

estilos de relação que minimizem o impacto da situação nas crianças. Ainda é muito cedo para 

aferir uma conclusão do impacto desta Pandemia na saúde mental das crianças, contudo, é 

extremamente, urgente refletir, implementar medidas, analisar e avaliar. Neste sentido, o 

enfoque da nossa intenção pedagógica será mais centrado na manifestação/reação emocional 

da criança e na gestão das suas emoções, ou seja, na Educação Emocional, privilegiando a Arte 

como uma ferramenta de aprendizagem e de desenvolvimento de competências. Ao colocar a 

criança em contacto com as diferentes linguagens artísticas permitir-lhe-á expressar as suas 

emoções e sentimentos. A Arte torna-se, neste contexto, um meio e não um fim; pretende-se 

colocar à disposição da criança um leque diversificado de formas e técnicas de 

comunicação/expressão para que ela possa experimentar/vivenciar, partilhar 

sentimentos/emoções e conhecimentos.  
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Encontrada, assim, a génese do Projeto Pedagógico de Estabelecimento para o triénio 2021-

2024 cujo título é “Emocion’Arte”, este surge como uma proposta para dar resposta à 

necessidade em “encaminhar” as crianças no reconhecimento e na compreensão das suas 

emoções, na relação com o Eu e com o Outro, estimulando a(s) expressão(ões) do Sentir através 

do contacto com as diversas linguagens artísticas e desenvolvendo, igualmente, a sua 

sensibilidade estética.  

Cabe-nos a nós, enquanto Educadores, proporcionar às crianças momentos lúdicos que lhes 

proporcione uma diversidade de estímulos através de experiências várias e diversificadas, pois 

sabemos que estas têm um verdadeiro impacto no seu desenvolvimento social, afetivo e 

intelectual. Assim, é nossa ambição, que o Projeto Pedagógico de Estabelecimento, permita que 

a criança construa a sua própria identidade, o seu próprio caminho, promovendo o saber ser e o 

saber conviver. Do mesmo modo, pretendemos também reforçar as capacidades e competências 

emocionais para um crescimento e desenvolvimento equilibrado.  

Face a tudo isto propomo-nos dar cumprimento aos seguintes objetivos: 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de 

vida; 

 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diferenciadas; 

 Criar ambientes de aprendizagem ricos, em que as crianças se possam desenvolver 

como seres de múltiplas facetas, construindo perceções e bases onde alicerçar 

aprendizagens; 

 Trabalhar a identidade da criança fazendo com que ela se reconheça como um ser 

social em direitos e em deveres; 

 Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios 

de relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo e 

favorecer a inter-relação Família/Escola/Comunidade, em ordem a uma valorização, 

aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA 

 

O QUADRO LEGAL PORTUGUÊS 

A LEI DE BASES E A LEI-QUADRO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – DEFINIÇÕES, PRINCÍPIOS GERAIS E ORGANIZAÇÃO 

 

 A Lei de Bases do Sistema Educativo é a Lei que configura o desenvolvimento educativo de 

Portugal, e, entre outras coisas, define os princípios gerais bem como o seu quadro geral. No seu 

art.º 1º, na alínea 2, define que “O Sistema Educativo é o conjunto de meios pelos quais se concretiza 

o direito à Educação, que se exprime pela garantia de uma permanente acção formativa orientada 

para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização 

da sociedade”. Definindo também que todos os portugueses têm direito à Educação e à Cultura, nos 

termos da Constituição, garante a todos os portugueses o “respeito pelo princípio da liberdade de 

aprender e de ensinar, com tolerância para com as escolhas possíveis, tendo em conta, 

designadamente, os seguintes princípios: 

 a) O Estado não pode atribuir-se o direito de programar a educação e a cultura segundo 

quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas; 

 b) O ensino público não será confessional; 

 c) É garantido o direito de criação de escolas particulares e cooperativas. 

O sistema educativo responde às necessidades resultantes da realidade social, “contribuindo para 

o desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação 

de cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana do 

trabalho. Neste pressuposto, “a educação promove o desenvolvimento do espírito democrático e 

pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre troca de opiniões, 

formando cidadãos capazes  

de julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem 

na sua transformação progressiva“.  

Quanto à organização do Sistema Educativo, este organiza-se de forma a: 

 a) Contribuir para a defesa da identidade nacional e para o reforço da fidelidade à matriz 

histórica de Portugal, através da consciencialização relativamente ao património cultural do povo 
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português, no quadro da tradição universalista europeia e da crescente 

interdependência e necessária solidariedade entre todos os povos do Mundo; 

 b) Contribuir para a realização do educando, através do pleno desenvolvimento da 

personalidade, da formação do caráter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente 

sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos e proporcionando-lhe um equilibrado 

desenvolvimento físico; 

 c) Assegurar a formação cívica e moral dos jovens; 

 d) Assegurar o direito à diferença, mercê do respeito pelas personalidades e pelos projetos 

individuais da existência, bem como da consideração e valorização dos diferentes saberes e culturas; 

 e) Desenvolver a capacidade para o trabalho e proporcionar, com base numa sólida 

formação geral, uma formação específica para a ocupação de um justo lugar na vida activa que 

permita ao indivíduo prestar o seu contributo ao progresso da sociedade em consonância com os 

seus interesses, capacidades e vocação; 

 f) Contribuir para a realização pessoal e comunitária dos indivíduos, não só pela formação 

para o «sistema de ocupações socialmente úteis, mas ainda pela prática e aprendizagem da 

utilização criativa dos tempos livres; 

 g) Descentralizar, desconcentrar e diversificar as estruturas e ações educativas, de modo a 

proporcionar uma correta adaptação às realidades, um elevado sentido de participação das 

populações, uma adequada inserção no meio comunitário e níveis de decisão eficientes; 

 h) Contribuir para a correção das assimetrias de desenvolvimento regional e local, devendo 

incrementar em todas as regiões do País a igualdade no acesso aos benefícios da educação, da 

cultura e da ciência; 

i) Assegurar uma escolaridade de segunda oportunidade aos que dela não usufruíram na 

idade própria, aos que procuram o sistema educativo por razões profissionais ou de promoção 

cultural, devidas, nomeadamente, a necessidades de reconversão ou aperfeiçoamento decorrentes 

da evolução dos conhecimentos científicos e tecnológicos; 

 j) Assegurar a igualdade de oportunidade para ambos os sexos, nomeadamente através das 

práticas de co-educação e da orientação escolar e profissional, e sensibilizar, para o efeito, o 

conjunto dos intervenientes no processo educativo; 

 l) Contribuir para desenvolver o espírito e a prática democráticos, através da adoção de 

estruturas e processos participativos na definição da política educativa, na administração e gestão 
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do sistema escolar e na experiência pedagógica quotidiana, em que se integram 

todos os intervenientes no processo educativo, em especial os alunos, os docentes e as famílias. 

 O Sistema de Ensino compreende a Educação Pré-Escolar, a Educação Escolar e a Educação 

Extra-escolar. 

A Educação Pré-Escolar, no seu aspecto formativo, é complementar e ou supletiva da ação educativa 

da família, com a qual estabelece estreita ligação (Artº4, alínea 2). 

De acordo ainda com a Lei de Bases do Sistema Educativo, são objectivos da educação pré-escolar: 

 a) Estimular as capacidades de cada criança e favorecer a sua formação e o desenvolvimento 

equilibrado de todas as suas potencialidades; 

 b) Contribuir para a estabilidade e segurança afetivas da criança; 

 c) Favorecer a observação e a compreensão do meio natural e humano para melhor 

integração e participação da criança; 

 d) Desenvolver a formação moral da criança e o sentido da responsabilidade, associado ao 

da liberdade; 

 e) Fomentar a integração da criança em grupos sociais diversos, complementares da família, 

tendo em vista o desenvolvimento da sociabilidade; 

f) Desenvolver as capacidades de expressão e comunicação da criança, assim como a 

imaginação criativa, e estimular a atividade lúdica; 

 g) Incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde pessoal e coletiva; 

 h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a 

melhor orientação e encaminhamento da criança. 

 A prossecução dos objetivos enunciados far-se-á de acordo com conteúdos, métodos e 

técnicas apropriados, tendo em conta a articulação com o meio familiar. 

A educação pré-escolar destina-se às crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade 

de ingresso no ensino básico. 
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AS ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR (OCEPE) 

 

 O princípio geral e os objetivos pedagógicos atrás enunciados enquadram os fundamentos e 

a organização das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. De seguida, apresenta-se 

por tópicos, e com base no texto da Lei-Quadro, as principais afirmações e conceitos que sustentam 

os seus objetivos, os fundamentos e a organização: 

 

Objetivos, Fundamentos e Organização Principais Conceitos 

“A Educação Pré-Escolar é a primeira etapa da Educação Básica no 
Processo de Educação ao Longo da Vida” 
 

Educação ao Longo da Vida 
Aprender a Aprender 

 

 
“Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e 
para o sucesso das aprendizagens” 

Igualdade de Oportunidades 
Sucesso Escolar 

Pedagogia Estruturada 
Caráter Lúdico 

Sucesso da Aprendizagem 

 
“Favorecer a Formação e o Desenvolvimento equilibrado da Criança” 
 
“Estimular o Desenvolvimento Global da Criança, no respeito pelas 
suas características individuais, desenvolvimento que implica 
favorecer aprendizagens significativas e diferenciadas” 
 

Formação e Desenvolvimento 
Interligação Desenvolvimento/Aprendizagem 
Criança como Sujeito do Processo Educativo 

Partir do que a criança sabe 
Educação para Todos 

Escola Inclusiva 
Planeamento para o grupo 

Funcionamento do Estabelecimento Educativo 

“Tendo em vista a sua plena inserção na sociedade como Ser 
Autónomo, Livre e Solidário” 
 
“Promover o Desenvolvimento Pessoal e Social da Criança com base 
em experiências de vida democrática numa perspectiva de Educação 
para a Cidadania” 
 
“Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no 
respeito pela pluralidade das cultura, favorecendo uma progressiva 
consciência como membro da sociedade” 
 
“Proporcionar ocasiões de Bem-Estar e de Segurança, 
nomeadamente no âmbito da saúde individual e colectiva” 
 

Desenvolvimento Pessoal e Social 
Organização do Ambiente Educativo 

Formação Pessoal e Social 
Bem-Estar e Segurança 

“Desenvolver a Expressão e a Comunicação através de linguagens 
múltiplas como meios de relação, de informação, de sensibilização 
estética e de compreensão do mundo” 
 
“Despertar a Curiosidade e o Espírito Crítico” 

Expressão e Comunicação 
Conhecimento do Mundo 
Articulação de Conteúdos 

Curiosidade e Espírito Crítico 
 

“Incentivar a participação das famílias no Processo Educativo e 
estabelecer relações de efectiva colaboração com a comunidade” 

Participação da Família 
Participação da Comunidade 

Projeto Educativo de Estabelecimento 
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OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA 
 
 A intencionalidade do processo educativo que carateriza a intervenção do educador passa 

por diferentes etapas interligadas que se vão sucedendo e aprofundando: 

 

 

 

OBSERVAÇÃO 

 

 

 
Observar cada criança e o grupo para conhecer as suas capacidades, interesses e dificuldades; 
Recolher informação sobre o contexto familiar e cultural; 
O conhecimento da criança e da sua evolução constitui o fundamento da diferenciação 
pedagógica que parte do que ela sabe e é capaz de fazer; 
Este conhecimento pressupõe produtos das crianças, diferentes formas de registo, 
reconhecimento do meio, da família, etc. 
A observação é a base do Planeamento e da Avaliação, constituindo o mais válido suporte da 
intencionalidade educativa. 
 

 

 

PLANIFICAÇÃO 

 

 

 
Planear o processo educativo, a partir do que o Educador conhece é condição para proporcionar 
um ambiente estimulante de desenvolvimento que promova aprendizagens significativas e 
diversificadas; 
Implica a reflexão sobre as suas intenções educativas e as formas de as adequar ao grupo; 
Permite a previsão e a organização de recursos; 
Permite a articulação entre as diversas áreas de conteúdo; 
Permite um processo de partilha e interação do grupo facilitador da aprendizagem e do 
desenvolvimento. 

 
AÇÃO 

 
Concretizar na ação as intenções educativas, envolvendo quer o grupo quer a comunidade (pais, 
famílias, técnicos auxiliares, outros docentes, etc.) é uma forma de alargar as interações das 
crianças e enriquecer o processo educativo. 
 

 
AVALIAÇÃO 

 
Avaliar o processo é tomar consciência da ação para a adequar e estabelecer a progressão das 
aprendizagens, bem como para melhorar os aspetos organizativos e os recursos. 
 
 

 
 

COMUNICAÇÃO 
 

 
 
O conhecimento que advém do desenvolvimento global da criança é enriquecido pela partilha 
com todos os outros adultos que dividem as responsabilidades; 
A troca de opiniões fornece indicações importantes para a educação da criança; 
A apresentação do trabalho desenvolvido permite um feed-backinteractivo. 
 

 
 

ARTICULAÇÃO 
 

 
É fundamental que o Educador assegure e promova a continuidade educativa e a transição para 
a escolaridade obrigatória. 
É também função do Educador proporcionar condições para a aprendizagem com sucesso na fase 
seguinte, nomeadamente através da colaboração com as famílias e com os docentes 
consequentes. 
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CARACTERIZAÇÃO CONTEXTUAL 

TOPONÍMIA E HISTÓRIA 

 

  

 

  

 

 

 

 O topónimo Sangalhos deriva do latim vulgar "sangalius", medidas de pão que os habitantes 

pagavam às religiosas do Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, que detinham o padroado da igreja 

da freguesia e, portanto, apresentavam o vigário local. O “sangalho” era uma medida de cereais 

equivalente a cinco “celamins” (décima sexta parte do alqueire). Note-se, contudo, a variante 

popular "Sancto Galios" nas Inquirições de D. Afonso II (1220) e a referência num manuscrito da 

Biblioteca Nacional de 1528 a "S. Galles", ainda, Duarte Nunes de Leão, na descrição do Reino de 

Portugal, publicada em 1610, escreve "Sam Galhos". 

 Já segundo a tradição, o seu nome estará associado à lenda que conta que uma rainha teria 

passado nas proximidades, na estrada de Avelãs de Caminho e, ouvindo cantar os galos, para o lado 

de Sangalhos, terá perguntado: "- São Galos?". 

 De seguida, numa breve incursão histórica, “Sangalhos, é a povoação anterior à fundação da 

nacionalidade que, segundo documentos já existia no tempo dos godos. As primeiras referências à 

Vila datam dos anos de 957 e 961. No entanto, em 1040 os monges do mosteiro da Vacariça 

comprovaram que, muito antes da invasão dos Mouros em Portugal, no ano de 716, lhes pertenciam 

várias povoações, entre as quais, era mencionada a Vila de Sagalios. Mais tarde seria novamente 

inserida na relação de bens do Mosteiro da Vacariça, como pertença de Elias Exalaba (actual Avelãs 

de Caminho), no ano da reconquista de Coimbra, 1064. 

 No ano de 1143, após a constituição de Portugal, o Rei D. Afonso Henriques doou a Maria 

Fromariguez uma herdade que se situava em Sangalhos e documentos do século XIII dão 

conhecimento que já nessa época Sangalhos passara ao domínio da coroa. Por carta de 10 de Março 

Bandeira: 
 “esquartada de azul e branco. 
Cordão e borlas de prata e azul. Haste 
e lança de ouro.”  
 
(http://www.portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.) 

 

http://portugal.veraki.pt/concelhos/concelhos.php?idconc=191
http://portugal.veraki.pt/index.php
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=1183
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de 1338, D. Afonso IV doou a sua terra de Sangalhos ao Convento de Santa Clara 

de Coimbra, para pagamento parcial duma quantia em dinheiro que sua mãe, mais tarde a Rainha 

Santa Isabel, deixara ao convento. Já em 14 de Novembro de 1466, D. Afonso V doou a Pedro 

Albuquerque o julgado de Sangalhos, com o cível, o crime e o padroado da igreja. Após as Inquirições 

de 11 de Abril de 1511 a 20 de Agosto de 1514, D. Manuel I concedeu foral à Vila de Sangalhos. 

Neste foral são também referidas as terras de Fogueira, Paraimo, Sá e São João, entre outras. Um 

dos três exemplares, dois deles são dados como perdidos deste foral, existe registo na Torre do 

Tombo. Em 1755, por motivo dos direitos senhoriais que o foral manuelino fizera cessar, o Convento 

de Santa Clara de Coimbra promoveu acalorada celeuma contra os caseiros, moradores e colonos 

de Sangalhos. O Concelho de Sangalhos foi extinto em 1836 e integrado na antiga comarca de 

Esgueira (Aveiro), para no ano de 1840 passar a fazer parte do Concelho de São Lourenço do Bairro, 

que por ter sido extinto em 31 de Dezembro de 1853 levou a Vila de Sangalhos a ser incorporada no 

Concelho de Anadia, onde ainda hoje continua, perdendo no entanto o estatuto de Vila. Mais 

recentemente a Lei nº 65/85 de 25 de Setembro decreta que "A povoação de Sangalhos, no 

concelho de Anadia, é elevada à categoria de vila", para isso muito contribuiu o dinamismo dos 

habitantes, traduzido na criação de um grande número de empresas, com destaque para as 

indústrias de bicicletas, pioneiras em Portugal, as caves e as cerâmicas.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.sangalhos.com/historia.html 
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BRASÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videiras  
Representam uma das atividades económicas de 
maior destaque na freguesia, as caves vinícolas. 

 

  (http://www.portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.) 

Roda de Bicicleta 
 

 

Representa uma das atividades económicas de maior 
destaque na freguesia, a produção de velocípedes, 

pioneira em Portugal. 
 

                                 (http://www.portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.) 

 

Burelas Ondeadas 
 

 

Representam a localização da freguesia, junto ao rio 
Cértima. 

 

(http://www.portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf. 

Brasão: 
 “escudo de prata, roda de bicicleta de negro com aro e raios de 
ouro e duas parreiras arrancadas de verde, frutadas de púrpura, tudo 
alinhado em roquete; campanha diminuta ondada de azul e prata de três 
tiras. Coroa mural de prata de quatro torres. Listel branco, com a legenda 
a negro: «SANGALHOS».” 

 
(http://www.portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.) 

 

http://portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.php?idfreg=1189&op=SI
http://portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.php?idfreg=1189&op=SI
http://portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.php?idfreg=1189&op=SI
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO MEIO LOCAL 

 

MUNICÍPIO DE ANADIA 

 

  

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O município de Anadia localiza-se na Beira Litoral, Região Centro de Portugal, no Baixo Vouga na 
sub-região da Bairrada e pertence ao distrito de Aveiro. 

O município de Anadia situa-se geograficamente entre os municípios de Águeda e Oliveira do Bairro 
(a Norte), o município da Mealhada (a sul) e faz fronteira com o município de Cantanhede (a poente) 
e com o município de Mortágua (a nascente). 

  

http://www.cm-anadia.pt/images/municipio/dados-estatisticos/CAOP_2013_QGIS_B.jpeg
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                               LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANADIA NO DISTRITO DE AVEIRO 

  

ATIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Sangalhos é uma freguesia importante e dinâmica dentro do concelho de Anadia devido aos 

seus polos socioeconómicos. 

Sob o ponto de vista industrial e comercial, a freguesia pode orgulhar-se de ser a sede de 

algumas das mais prestigiadas caves do País, que produzem aguardentes e espumantes naturais. 

Referimo-nos especialmente, Companhia das Quintas (ex Caves Borlido), S. João e Aliança Vinhos 

de Portugal. Presentemente, existem, também, alguns produtores individuais com elevada 

reputação no fabrico de Vinhos da Bairrada, como a Casa de Saima, Quinta das Bageiras e Gallius 

Vinhos Lda, entre outros. Outra grande fonte de receitas tem a ver com o fabrico e comércio de 

bicicletas, e, nesta área, é de salientar a existência de alguns armazéns que se dedicam à montagem 

e venda de bicicletas. 
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Companhia das Quintas: 
 

A Companhia das Quintas dedica-se à produção e 
comercialização de vinhos, espumantes e bebidas espirituosas 
de elevada qualidade, sendo uma das mais importantes 
empresas do sector em Portugal.  

 
(http://companhiadasquintas.com/quem-somos) 

 

Caves S. João: 
 

 
As Caves São João são uma empresa familiar independente. 
Fundada em 1920, prepara-se para celebrar o seu 100 º 
aniversário. Esta empresa esteve sempre aliada ao 
vanguardismo e tradição. Em 1930 começou a vender os 
vinhos espumantes e em 1959 começou a comercializar 
vinhos engarrafados de qualidade, tanto a nível nacional 
como internacional. Inspirando-se no passado, reintroduziu 
as variedades universais na Quinta do Poço do Lobo, que 
comprou em 1971. Não é possível escrever a história da 
produção do vinho da Bairrada sem as Caves São João. 

 
 

(http://www.rotadabairrada.pt/entidade/caves-sao-joao_pt) 

 Aliança Vinhos de Portugal: 
 

 
A Aliança foi fundada há mais de 75 anos, em 1927, por 11 
associados liderados por Domingos Silva e Ângelo Neves, em 
Sangalhos, na região Demarcada da Bairrada. 
Em 2007 a maioria do capital da empresa foi adquirido pela 
Bacalhôa Vinhos de Portugal liderada pelo Sr. Comendador 
Joe Berardo. Esta aquisição conduz à alteração da designação 
da empresa, em Março de 2008, para Aliança - Vinhos de 
Portugal, SA. 

 
(http://www.rotadabairrada.pt/entidade/alianca-vinhos-de-portugal_pt_52) 
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      INFRAESTRUTURAS 

 

 

 

 

  
Misericórdia da Freguesia de Sangalhos: 

 
“A Bem Fazer se Viverá Bem” é o lema da Misericórdia da Freguesia de 

Sangalhos, desde 1932, ano da sua fundação, assumindo-se, atualmente, como 
uma Instituição Particular de Solidariedade Social de Utilidade Pública. 

Esta Instituição é constituída por três grandes núcleos: CSAPI, Centro de 
Bem Estar Infantil e Casa da Criança. Na área da Infância, o Centro de Bem Estar 
Infantil abrange três respostas sociais: Creche, Pré-Escolar e CATL e a Casa da 
Criança (CAR) acolhe temporariamente crianças em risco dos 0 aos 12 anos. O 
CSAPI: Serviço de Apoio Domiciliário e ERPI. Serviço de 
Acompanhamento/Atendimento Social. 
 

  
Auditório e Biblioteca: 

 
          “No edifício da sede da Junta está também integrado um auditório e uma 
biblioteca que servem a população de Sangalhos.”    

 
 
 
 

 (http://www.portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.) 

  
Centro de Saúde: 
 

          “Ao lado da sede da Junta de Freguesia situa-se o Centro de Saúde que 
serve a população, com os seguintes serviços: Consulta de Clínica Geral, 
Planeamento Familiar, Saúde Materna, Saúde Infantil, Saúde Escolar, 
Ostomizados, Aconselhamento a Diabéticos, Vacinação, Pensos e Injetáveis, 
Avaliação da Tensão Arterial e Glicemia e Domicílios de Enfermagem.” 
 

 (Informação obtida através de contacto telefónico.) 

  
Centro Paroquial: 
 

“Junto à Igreja Paroquial situa-se o Centro Paroquial, grande espaço de 
cultura e lazer.” Neste local desenvolvem-se as seguintes atividades: 
catecumenato, catequese, Irmandade do Santíssimo e Almas da Freguesia de 
Sangalhos e outras atividades recreativas. 

 
(http://www.portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.) 

http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=1189&op=AC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=1189&op=AC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/indexf.php?idfreg=1189&op=AC
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Mercado da Freguesia de Sangalhos: 
 

No amplo espaço envolvente à Sede da Junta de Freguesia, situa-se o 
Mercado, local com diferentes comércios, de Segunda a Sábado. Às Quartas, 
Sextas e Sábados, funciona como feira. 

 
 

  

Posto da Guarda Nacional Republicana 
(GNR): 

 
Inaugurado a 14 de março de 2003, é composto por uma 

equipa de 14 efetivos, 2 viaturas e duas celas. Prestam todo o 
tipo de apoio à comunidade: segurança doméstica, acidentes, 
furtos, infidelidades, conflitos entre vizinhos, ou seja, zelam pela segurança das 
pessoas e dos bens. A equipa do núcleo da Escola Segura dá apoio a este posto 
e no futuro, contará também, alguns dias por mês, com a ajuda de cães 
treinados.    

  
                                                                                    (fonte: Comandante de Posto 

Sangalhos) 

  

Parque Infantil do Passal: 
 

“Junto à Igreja Paroquial situa-se o Parque Infantil do Passal, espaço em 
areia reservado às brincadeiras dos mais pequenos.” 

 
 

(http://www.portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.) 

  

Centro Escolar de Sangalhos: 
 
“O Centro Escolar de Sangalhos é um estabelecimento de ensino 
público, pertencente ao Agrupamento de Escolas de Anadia. “O CE de 
Sangalhos possui 8 salas de 1º ciclo, 3 de pré-escolar, 1 sala de 
informática, 1 Biblioteca, 1 polivalente, 1 refeitório, reprografia e 3 

gabinetes. No exterior, recreio livre e parque infantil.” 
 

    (https://aeanadia.pt/escolas/) 
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Velódromo: 
 

“Este novo espaço, que contempla todas as modalidades desportivas, é 
Centro de Alto Rendimento das modalidades de Ciclismo, esgrima, Judo, 
Ginástica, Trampolins e Desportos Acrobáticos. (…) Para além da pista coberta, 
com 250 metros, para a modalidade de ciclismo, a nova infraestrutura 
desportiva dispõe ainda de uma área polivalente com1100 metros quadrados. 

O Centro de Estágios, destinado aos atletas e equipa técnica, dispõe de 16 
quartos duplos e de um espaço adequado à preparação e recuperação de 
atletas, composto por balneários, Health Club, ginásios, gabinetes médicos, 
salas de aulas e sala de convívio com cafetaria. O Velódromo dispõe ainda de 
sala de reuniões, de sala de conferência, de gabinetes e de refeitório.” 

 
(http://www.cm-anadia.pt) 

 

 

 

Ecoparque de Sangalhos: 
 
“O Ecoparque de Sangalhos, com uma área de 6550 m2, contém um conjunto 
de valências, nomeadamente áreas arborizadas, infraestruturas desportivas e 
de recreio (circuito de manutenção, campo desportivo de basquetebol, zona de 
merendas e parque infantil), mobiliário urbano (bancos, papeleiras, 
bebedouros, entre outros) e infraestruturas básicas como sanitários.” 
 

 
(https://www.terranova.pt/) 

  

Miradouro de Sangalhos: 
 
“O Miradouro de Sangalhos situa-se num planalto com vista panorâmica para 
a planície, onde se localizam várias povoações do concelho de Anadia, tendo 
como pano de fundo as serras do Bussaco e do Caramulo.” 

 
 
 

(https://www.regiaodeaveiro.pt) 

  

Museu das 2 Rodas: 
 

 “O Museu das Duas Rodas foi inaugurado em 22 de junho de 2021. Único no 
país, dá a conhecer a história local, nacional e até mundial da mota e da 
bicicleta, mostrando a sua forte ligação ao concelho de Anadia, assim como a 

importância desta indústria para a economia da região. Além de bicicletas e 
motorizadas, o Museu conta com uma grande panóplia de peças e 
acessórios, sendo que alguns são autênticas raridades que marcam 
também a história do ciclismo e do motociclismo local, regional e 
nacional. Um dos veículos mais antigos em exposição é uma bicicleta 
do século XIX. Paralelamente, está também exposto um importante 
espólio documental e fotográfico. 

(https://www.cm-anadia.pt/pages) 
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CULTURA E LAZER 

 

FESTAS E ROMARIAS 

S. Vicente 22 de janeiro S. Francisco 1º Domingo de agosto 

Senhora da Agonia 22 de janeiro Senhora da Piedade 2ºDomingo de agosto 

S. João 24 de junho Santa Eufémia Último Domingo de agosto 

S. Pedro 29 de junho S. Silvestre 31 de dezembro 

 

 

DESPORTO 

 

 

 

 

 

 

OUTROS 

SERVIÇOS 

 

- CTT – Correios de Portugal (a funcionar na Junta de Freguesia de 
Sangalhos) 
- Um Hotel de 4 Estrelas 
- Um hospital privado 
- Uma Farmácia 
-Transportes Rodoviários, Estação Ferroviária e uma Praça de Táxis 
- Dois Centros de Recolha de Análises Clínicas 
- Uma Clínica de Medicina Física e de Reabilitação  
-Um Posto de Abastecimento de Combustíveis 

 

 

 

Sangalhos Desporto Clube: 
 

“Fundado a 1 de janeiro de 1940, muito tem contribuído para o 
desenvolvimento do Ciclismo e Basquetebol, atividades a que se 
dedica. Este Clube tem pavilhão, pista de ciclismo, campo de futebol 
não relvado e campo de basquetebol.” 

 
(http://www.portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.) 

 

 
Núcleo Karaté Sangalhos: 

 
“A partir da época 2012-2013, passou a treinar nas instalações 
do Centro de Alto Rendimento de Anadia (Velódromo de 
Sangalhos) e reestruturando todo o seu funcionamento. 

Especializações 
Karaté Tradicional, Competição (kata - Kumite), Defesa 
Pessoal, Ginásio, Formações” 

(https://www.portugalio.com/nucleo-karate-sangalhos/) 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.abaveiro.pt/contents/files/2008/01/08/d198d2739c451b29536683b1862535fd.gif&imgrefurl=http://www.abaveiro.pt/main.php?srvacr=pages_19&mode=public&template=frontoffice&usg=__OjTjsxreCV-NPAzFi_E4cqROOnc=&h=367&w=254&sz=58&hl=pt-PT&start=1&um=1&tbnid=aA7nWgCqcmL8nM:&tbnh=122&tbnw=84&prev=/images?q=Sangalhos+desporto+clube&um=1&hl=pt-PT&sa=N
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GASTRONOMIA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

       COLETIVIDADES 

 

 

Secção Columbófila do Sangalhos Desporto Clube 

 

Centro Cultural de Sá 

 

Associação de Caçadores e Pescadores de Sangalhos 

 

 

Centro Cultural Fogueirense 

- Grupo Coral Oásis -  

 

AGVS – Associação das geminações da Vila 
Sangalhos 

 

 

Corpo Nacional de Escutas, 
Agrupamento 681 

 

 

Associação de Moradores de S. João da Azenha 

 

 

 

 

Associação dos Dadores de Sangue 

da Freguesia de Sangalhos - 

ADASFES 

 

Associação de Ciclismo de Aveiro 

 

 

Grupo Cáritas da Freguesia de 
Sangalhos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Da gastronomia local destacam-se o leitão assado no espeto e a 

chanfana à Bairrada.” 

 
 
 

(http://www.portugal.veraki.pt/freguesias/heraldicaf.) 

http://portugal.veraki.pt/freguesias/cullaf.php?idfreg=1189&op=CT
http://portugal.veraki.pt/freguesias/cullaf.php?idfreg=1189&op=CT
http://portugal.veraki.pt/freguesias/cullaf.php?idfreg=1189&op=CT
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://hortanova.com/images/leitao.jpg&imgrefurl=http://www.mochileiros.com/top-5-pratos-tipicos-t29171.html&usg=__r--AL4QovhekqYv93l9JcHE-mug=&h=338&w=450&sz=37&hl=pt-PT&start=1&um=1&tbnid=FcvGWNuwiZGAsM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=leit%C3%A3o+bairrada&um=1&hl=pt-PT&sa=N
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.ideotario.com/blog2007_petiscos03.jpg&imgrefurl=http://ideotario.blogspot.com/2007/12/sai-um-petisco.html&usg=__j70uoNuhhnusOz3iWs_3ml-W7jY=&h=384&w=500&sz=63&hl=pt-PT&start=4&um=1&tbnid=ZVOb7JrBxEyhMM:&tbnh=100&tbnw=130&prev=/images?q=chanfana&um=1&hl=pt-PT
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Núcleo de Karaté – Sangalhos Desporto Clube 

 

 
Associação Cultural dos Amigos do 
Ribeiro 

          - ACARS – 
 

 

Centro Cultural e Desportivo do Paraimo  

 
 

 

PATRIMÓNIO 

 

 

 

PATRIMÓNIO 

ARQUITETÓNICO 

 

 

 

 

Capelas 

S. João Baptista 

 

Capela 

da 

N. S. 

da 

Piedade 

 

Capela  

S. 

Eufémia 

 

Casa 

da 

Cruz 

 

Casa 

da Quinta 

do Eng.  

Borlido      

 

 

Casa das Meninas 

do Graça 

 

 

Casa de D. Zaida 

 

 

Casa do Dr. Seabra 

 

Casa dos Urbanos 

 

Casa Dr. Joaquim 

Nunes Maia 

 

 

Casa Dr. Seabra Dinis 

 

Casa Joaquim da 

Silveira 

Cave da Quinta do 

Eng. Borlido 

 

Cruzeiro de  

Sangalhos 

 

Fonte S. João 

 

Fonte S. Vicente 

Fonte e capela de 

Porto Lobo 

Igreja Paroquial de 

Sangalhos 

http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
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Monumento 

benemérito ao Dr. 

Luís Carlos da 

Conceição  

 

 

 

 

 

Quinta da Grimpa 

 

 

 

 

Quinta S. António 

 

Vila Lameiro 
 

Capela 

da Quinta do Eng. 

Borlido 

http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
http://portugal.veraki.pt/freguesias/patrimf.php?idfreg=1189&op=PC
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PRINCÍPIOS BÁSICOS DA INSTITUIÇÃO 

 

MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

A Mesa Administrativa decidiu continuar a adotar a missão, visão e valores que foram 

redigidos e adotados em 2014: 

 

MISSÃO: A MFS visa a satisfação das necessidades da comunidade e sociedade em geral. 

Asseguramos a qualidade dos serviços prestados, em colaboração com agentes socioeconómicos. A 

nossa atuação incide sobre: famílias, infância, juventude, idade adulta, velhice e pessoas doentes. 

 

VISÃO: Ser uma entidade de referência pela excelência das suas Boas Práticas, evoluindo 

tendo em conta as necessidades emergentes da Sociedade. 

 

VALORES: A MFS fundamentando-se nos princípios cristãos, define e destaca os seguintes 

valores: 
 

Solidariedade e Amor 

Acreditamos que os afetos, a partilha e a compreensão são fundamentais no exercício diário 

das nossas atividades. São eles o nosso propósito.  

 

Verdade e Proteção 

No nosso trabalho, privilegiamos a transparência e a honestidade. Através destes valores 

asseguramos a segurança e estabilidade dos nossos clientes. 

 

 

 
 Brasão da Misericórdia da Freguesia de Sangalhos: 
 

 
A escolha do brasão da Instituição, isto é, uma cegonha a picar o próprio coração para alimentar os filhos, 

está diretamente ligada ao lema da Instituição “A Bem Fazer se Viverá Bem”. Pretende veicular a ideia de amor 
ao próximo, de solidariedade e de partilha, enfatizando o amor incondicional de uma mãe a um filho. 

 
 

(fonte: Dr.ª Graça Tavares – Coordenadora Geral da Instituição) 
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Ética e Justiça 

Apoiamo-nos em regras de condutas que conferem a equidade nas relações estabelecidas 

no âmbito da nossa ação. 

 

Confiança e Respeito 

É nossa convicção que a credibilidade é um pilar nas interações desenvolvidas na nossa 

instituição. Respeitamos a integridade e individualidade de cada um e valorizamos o sigilo 

profissional. 

 

Profissionalismo e Responsabilidade 

A iniciativa e a disponibilidade são essenciais para um desempenho que visa a excelência. 

A orientação para os resultados deve garantir uma organização eficaz de tarefas, não 

esquecendo a importância de um espírito de equipa positivo, de uma comunicação saudável e da 

formação continua. Só assim, alcançamos o êxito de todos. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Para além da análise à Missão, a Visão e os Valores, a MA decidiu também atribuir um Tema para o 

ano de gestão de 2022 por motivo histórico e institucional. Com a informação transversal que foi 

recolhida, a MA encontrou-se em posição de materializar as suas prioridades (objetivos estratégicos 

– OE) através do Plano Estratégico, de 26/10/2021, para os dois últimos anos do atual mandato. 

 

OE1 – Qualidade dos Serviços  

A MFS tem como missão contribuir para a qualidade de vida, em primeiro lugar dos bebés, crianças, 

jovens, adultos e idosos como também para o bem-estar da comunidade. O objetivo é que a 

satisfação dos utentes e a qualidade de vida destes melhore significativamente com a melhoria da 

prestação dos serviços e acesso a melhores recursos com respostas a necessidades cada vez mais 

específicas. Este é o primeiro objetivo da Instituição e o mais difícil de concretização já que 

pressupõe múltiplos processos internos e investimentos nos recursos. 
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Pretende-se desenvolver a Política da Qualidade e definir uma Política de Gestão 

de Recursos Humanos em conjunto com um plano de formação realista, enriquecido e alinhado com 

as verdadeiras necessidades da organização. 

 

OE2 – Inovação (diversificação adaptação)  

A MFS quer ter a preocupação de acompanhamento da evolução da sociedade e ter a capacidade 

de responder às novas necessidades e preocupações sociais que estão a surgir. Esta organização 

tem que se preparar para as novas necessidades e desafios dos idosos X e Baby Boomers. As 

prioridades passam por criar novas soluções nas respostas sociais existentes, melhorar os atuais e 

procurar desenvolver, paralelamente, produtos e/ou serviços com valor para maior impacto social 

e sustentabilidade económica. 

 

OE3 – Imagem e Comunicação  

A MFS precisa de reforçar e melhorar a reputação e a sua imagem, características visíveis e 

imediatas para a captação de Utentes, de Mecenas, de Parceiros, de Voluntários e de novas 

oportunidades e assim obter benefícios que ajudem à concretização da missão. 

No âmbito de uma política de participação, a MFS pretende ter como parceiros, os seus 

colaboradores, através da promoção da motivação, espírito de pertença e de equipa, elevando os 

padrões de eficiência e qualidade das respostas sociais e serviços.  

Também, à luz de uma política de liderança, a MFS pretende acompanhar e atualizar ativamente os 

meios de informação como forma de divulgação de projetos, necessidades e atividades da MFS. 

Espera-se adotar ferramentas TIC – Tecnologias de informação e comunicação como canais de 

suporte para uma proximidade junto das partes interessadas. Aspira também, junto destes, cuidar 

da comunicação organizacional para que seja prática instalada a tomada de decisão participada.  

 

OE4 – Sustentabilidade Financeira  

A sustentabilidade financeira é o fator de maior relevância dado a grande dependência do Estado, 

e o mesmo não pagar em consonância com o custo real do utente, e introduzindo cada vez mais 

regras e exigências que aumentam os encargos.  
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Dada à incapacidade financeira das famílias em fazer face às suas obrigações, cumpre à MFS ter uma 

gestão criteriosa e minuciosa sobre todas as atividades que possibilitam uma monitorização, 

cumprindo com o planeado, quer no orçamento anual como de investimento. Neste sentido, a 

Instituição propõe-se implementar o Sistema de Gestão de Qualidade para, entre outros benefícios, 

reduzir significativamente os custos e desperdícios. 

Paralelamente, procurar-se-á desenvolver os conceitos de voluntariado, responsabilidade social e 

de parceria junto da comunidade local para fazer face às despesas correntes. Quanto ao património 

imobiliário, continuará a ser dinamizado para um crescimento enquanto fonte de rendimentos para 

a Instituição. 

 

ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

 

RESENHA HISTÓRICA 

 

 A Misericórdia da Freguesia de Sangalhos (MFS) foi fundada em 1932 pelo Sr. Dr. Luís Conceição, 

médico, sob o lema “A Bem Fazer se Viverá Bem”. A primeira ação deste grupo de homens bons, foi 

criar o hospital da Misericórdia para assistir aos mais necessitados na década de 50 através de vários 

cortejos e ações de angariações de fundos. A sua esposa, a Sr.ª D. Marília Sereno, pouco tempo 

depois organiza a “Sopa dos Pobres” na cozinha do Hospital durante os difíceis anos da IIª Guerra 

Mundial com a colaboração dos comerciantes e industriais, locais. Mais tarde segue a “sopa para as 

crianças” e o Infantário com um grupo de 25 crianças.  

Em 1975 o Hospital passa para a dependência do Ministério da Saúde e as crianças crescem para 

100 em regime de Creche e Educação Pré-Escolar, agora com o apoio e orientação da congregação 

das Irmãs Servas da Sagrada Família, mantendo-se sob a gerência destas até Julho de 2000. 

Em 1982 a Mesa Administrativa planeia a construção de um edifício destinado para apoio à terceira 

idade, com condições confortáveis e modernas. A construção arranca em 1988 nos terrenos doados 

pelo Sr. Provedor Narciso da Marça e esposa Sr.ª D. Francelina Moreira Marça, na zona de Sá, num 

total de 8.552,30 m2.  

Em 1989 inicia-se o serviço de Apoio Domiciliário, no edifício junto das crianças, por detrás do 

Hospital, para 20 idosos das freguesias de Sangalhos, Avelãs de Caminho, Ancas e Amoreira da 
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Gândara. A Misericórdia inaugura as novas instalações no Complexo Social de 

Apoio à Pessoa Idosa com o Centro de Dia para 40 idosos. No ano de 1992 protocola-se com a 

Segurança Social o lar para 30 idosos e em 1993, o Centro de Atividades de Tempos Livres para 30 

crianças numa das salas da Escola de Sá com direito a refeições. Dois anos mais tarde assina-se outro 

Acordo para o Centro de Atividades de Tempos Livres numa das salas da Escola N.º1 de Sangalhos, 

junto ao cruzeiro. 

A instituição decide investir, em 1994, na construção de um novo pavilhão para acolhimento de 

mais idosos, um projeto que designou de “Privado”. O então Sr. Provedor, Narciso da Marça, 

inspirado no 1º Congresso Mundial das Misericórdias, organizado em Florença, Itália, em 1992, 

projetou este novo tipo de lar. As pessoas que necessitassem e pudessem pagar teriam ali uma 

residência vitalícia, mediante uma oferta à Misericórdia, cujo valor foi estipulado em função da 

idade do possível utente. Destinavam-se apenas aos irmãos da Misericórdia. Toda a ala foi 

construída em duas fases. 

Em 1995, a convite do Ministério da Segurança Social, a Misericórdia arranca com um novo projeto: 

uma Casa de Acolhimento Temporário (agora com o nome de Casa de Acolhimento Residencial) 

para 30 jovens em situação de perigo, entre os 0 e 12 anos. 

Em 31/12/1998 o Hospital é devolvido à instituição após a construção da extensão de Saúde de 

Sangalhos ficando este, desativado. 

A Misericórdia assina protocolo de cooperação com a Segurança Social em 30/06/1999 para a 

Intervenção Comunitária na área de Comunidade e Família, consolidando assim o trabalho iniciado 

em 1997 com o núcleo executivo do Rendimento Mínimo de Anadia.  

Em 2000 a Misericórdia passa a colaborar no núcleo de Intervenção Precoce de Anadia e também 

na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Anadia.  

Em 06/06/2002 a Misericórdia assina protocolo com os Hospitais Privados Portugueses (HPP) para 

a requalificação e gestão do Hospital da Misericórdia. 

Com a criação da Rede Social de Anadia em Maio de 2004, a Misericórdia adere a este grupo que 

pretende ser uma mola impulsionadora de combate à pobreza e à exclusão social de forma 

interligada e com responsabilização local e regional.   

Em 2005 o Hospital foi sujeito a remodelações com alargamento da estrutura física passando a ter 

capacidade de resposta nos setores de ambulatório, bloco cirúrgico e internamento. É inaugurado 

pelo Ex-Ministro da Saúde Dr. Luís Filipe Pereira.  
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A Mesa Administrativa, sensível aos condicionalismos e debilidades da população local, solicita o 

alargamento do protocolo do lar (atual Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas - ERPII) ao Centro 

Distrital da Segurança Social de Aveiro em 13/07/2007, absorvendo a ala “privada”. 

A Casa da Criança (CAR), pela mão do Sr. Provedor José Carlos Carvalhais Silveira Costeira, é 

inaugurada em 01/10/2008 pelo Governador Civil de Aveiro, Dr. Filipe Brandão, num edifício com 

área bruta total de 1.215,00m2, preservando como linhas orientadoras o Acolhimento Residencial 

às crianças em perigo e a concretização, o mais breve possível, de projetos de vida que assegurem 

o seu bem-estar.  

Também neste ano, a Misericórdia participa no Programa Comunitário de Ajuda Alimentar aos 

Carenciados (PCAAC), integrando numa rede de receção e distribuição de produtos alimentares, dos 

Ministérios do Trabalho e Solidariedade Social e Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas. 

A partir de 2009, fruto de um Protocolo com a Câmara Municipal de Anadia e no âmbito do 

Programa Generalizado de Refeições Escolares às crianças do 1º CEB, a Misericórdia começa a 

confecionar, fornecer e acompanhar as refeições para as Crianças do 1º ciclo da Escola N.º 1 de 

Sangalhos. 

Em 16/05/2013 o Hospital da Misericórdia passa para a administração da IDEALMED III – serviços 

de gestão, Lda. – Unidade Hospitalar de Coimbra. 

A Mesa Administrativa promove exposição pública do Projeto de Ampliação e requalificação do 

CSAPI com a presença do Bispo de Aveiro, Dom António Moiteiro e do então Diretor da Segurança 

Social Dr. Rui Cruz em 20/09/2014. No mesmo ano, em 1 de novembro, a instituição é obrigada a 

assumir a gestão direta do hospital até encontrar um parceiro com capacidade para dinamizar a 

infraestrutura.  

Em 19/02/2015 a Misericórdia assina Protocolo com a Câmara Municipal de Anadia relativo a 

Cedência de Espaços do Centro Escolar de Sangalhos para o funcionamento da resposta social 

Centro de Atividades de Tempos Livres.  

Em 14/10/2015 o Protocolo com a Câmara Municipal relativamente à confeção, fornecimento e 

vigia dos Almoços das Crianças da Escola N.º 1 é alargado para todas as crianças do 1º Ciclo a 

frequentarem o Centro Escolar de Sangalhos. Na mesma data o Município assina também Acordo 
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de Cooperação para as Atividades de Animação e de Apoio à Família no Jardim de 

Infância da rede pública de Sangalhos. 

Ainda neste ano a atividade de receção e distribuição alimentar no âmbito do PCAAC termina, tendo 

este ultimo, sido substituído pelo Fundo Europeu Auxílio a Carenciados – FEAC, programa que 

pretende melhorar o modelo de ajuda alimentar da União Europeia e que tem como preocupação 

assegurar a distribuição de cabazes alimentares adequados do ponto de vista nutricional para as 

pessoas mais carenciadas. 

Em 02/02/2016 o Centro de Atividades de Tempos Livres é transferido para o Centro Escolar de 

Sangalhos pela assinatura de Adenda ao Acordo de Cooperação que vêm permitir esta melhoria e a 

transição da resposta para tipo Conciliação Familiar. Por motivos financeiros, a Instituição encerra 

as portas do Hospital em 27/02/2017. Em 30/11/2017 encontra um novo parceiro para a 

dinamização e requalificação do Hospital da Misericórdia, a LS Hospital Medical Center & Research, 

Lda., reabrindo portas em 02/11/2020 e pretendendo servir a população local e atrair segmentos 

de mercado específicos, nomeadamente clientes nacionais e internacionais que procuram cuidados 

de saúde personalizados, num ambiente tranquilo e totalmente centrado no paciente, com a 

máxima qualidade e segurança.  

De 01/10/2017 a 30/09/2019 a Misericórdia integra o Programa Operacional de Apoio às Pessoas 

Mais Carenciadas – POAPMC, que tem como objetivo geral responder às necessidades de carência 

alimentar, identificadas em 404 destinatários, residentes nos territórios de Anadia, Mealhada e 

Oliveira do Bairro. A Misericórdia assume como entidade mediadora a distribuição de géneros 

alimentares e implementação de medidas de acompanhamento promotoras de inclusão social, 

nomeadamente, no âmbito da seleção de géneros alimentares, prevenção do desperdício e 

otimização da gestão do orçamento familiar, para 202 indivíduos. 

Em 01/09/2019 a Misericórdia (finalmente) vê o seu pedido de alargamento do ERPI (Lar) aceite, 

assinando protocolo de alargamento para 54 idosos.  

O POAPMC é renovado, de 01/12/2019 a 31/12/2022 para 173 indivíduos do concelho de Anadia. 

No entanto, por força da declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS, em que decreta 

pandemia mundial em 11/03/2020 pelo SARS-COV-2 designada por COVID-19, a abrangência deste 

programa duplicou para 346 indivíduos. 
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ENQUADRAMENTO LEGAL DA INSTITUIÇÃO 

 

A Misericórdia da Freguesia de Sangalhos é “ (...) uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social, registada na Direção Geral da Segurança Social, em 12/11/1985, no livro 2 das Irmandades 

da Misericórdia, a folhas 19 e verso, sob o n.º 37/85. Por força do disposto no artigo 8º do Estatuto 

aprovado pelo Decreto – Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro, esta Instituição é considerada uma 

pessoa coletiva de utilidade pública, gozando, nesta qualidade, as isenções fiscais previstas (...) ”2. 

Com efeito, é definida como “uma associação de fiéis, constituída na ordem jurídica canónica, com 

o objectivo de satisfazer carências sociais e praticar actos de culto católicos, de harmonia com o seu 

espírito tradicional, informado pelos princípios da doutrina e moral cristãs.”3  

Em termos sociais, esta instituição exerce a “sua acção através da prática das catorze obras 

de Misericórdia (...) “,4 cuja sede sita na vila de Sangalhos, promovendo o seu dinamismo “ (...) na 

área desta Freguesia, podendo exercer, igualmente, as actividades que prossegue nas freguesias 

limítrofes. Procura sempre colaborar e cooperar com outras entidades públicas e particulares, 

autoridades e população com vista ao desenvolvimento de obras sociais, sem quebrar a sua 

autonomia e independência e dos princípios que a orientam (...) ”.5 

Assim, segundo os seus Estatutos, “o seu campo de acção poderá transcender as áreas 

cometidas à Segurança Social e os fins que, prioritariamente prosseguirá, serão, designadamente, o 

apoio À Família, À Infância e Juventude e à Velhice, através das obras sociais existentes e da eventual 

criação de outras valências que julgue necessárias à prossecução dos seus fins.”6 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Documento Centro Regional de Segurança Social – Aveiro.3 de junho de 1988. 
3 Estatutos da Misericórdia da Freguesia de Sangalhos.  
4 IBIDEM. 
5 IBIDEM. 
6 IBIDEM. 
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ESTRUTURAS DE GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
 

“São órgãos da Misericórdia: 

 

 - Assembleia Geral - é a reunião dos irmãos admitidos há pelo menos três meses, que 

tenham as suas quotas em dia e estejam em pleno gozo dos seus direitos e nela reside o poder 

decisório da Misericórdia; 

 

 - Mesa Administrativa - representa e obriga para todos os efeitos legais a 

Misericórdia representando-a em juízo e fora dele, e promove os atos de gestão, que se tornem 

necessários à prossecução dos seus objectivos. A Assembleia Geral delega as suas atribuições ao Sr. 

Provedor e sua respectiva equipa de trabalho, denominando-se por “Mesa Administrativa”. Assim, 

no triénio de 2018 a 2021, esta é constituída por: 

 

 - Provedor: Carlos Manuel Henriques Santiago 

 - Vice-Provedor: Isilda Alves Silva 

 - Secretária: Maria Lúcia Braga Araújo 

 - Tesoureiro: Carlos Fernando Morais Martins 

 - 1ª Vogal: Júlio Augusto Rodrigues Anjos 

 - 2ªVogal: Hipólito Neves Santos 

 - 3ªVogal: José Maria Gonçalves 

 

- Conselho Fiscal - fiscaliza e verifica todos os actos administrativos da Mesa Administrativa 

e vela pelo exacto cumprimento dos estatutos e regulamentos da Misericórdia.”7 

 

 

 

 

 

                                                 
7Novos Estatutos/Documento de Trabalho da Misericórdia da Freguesia de Sangalhos, 24 de novembro de 2006. 
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ORGANOGRAMA 
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CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL/CATL 

 

DEFINIÇÃO DE ESCOLA 

Centro de Bem Estar Infantil e Centro de Atividades de Tempos Livres 

Rua das Escolas, N.º 193, Apartado 69, 3781-908 Sangalhos 

N.º de Telefone – 234741671 

Telemóveis: Dra. Helena Gouveia – 968552542; 

Correio eletrónico – infantario@mfsangalhos.com 

 

 

RESPOSTAS SOCIAIS DA ÁREA DE APOIO À INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 

ENQUADRAMENTO DA RESPOSTA SOCIAL 

 

    CRECHE 
 

“A Creche constitui uma das primeiras experiências da criança num sistema organizado, exterior ao 

seu círculo familiar, onde irá ser integrada e na qual se pretende que venha a desenvolver 

determinadas competências e capacidades.”8  

A Resposta Social de Creche reporta-se a “um equipamento de natureza socioeducativa, 

vocacionado para o apoio à família e à criança, destinado a acolher crianças até aos 3 anos de idade, 

durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades 

parentais”9 prestando um conjunto de atividades  e serviços de onde se destacam: “ cuidados 

adequados à satisfação das necessidades da criança; nutrição e alimentação adequada, à idade da 

criança, sem prejuízo de dietas especiais em caso de prescrição médica; cuidados de higiene pessoal; 

atendimento individualizado, de acordo com as capacidades e competências das crianças; atividades 

pedagógicas, lúdicas e de motricidade, em função da idade e necessidades específicas das crianças; 

disponibilização de informação, à família, sobre o funcionamento da creche e desenvolvimento da 

                                                 
8 Creche – Manual de Processos-Chave, Modelos de Avaliação da Qualidade das Respostas Sociais, Instituto da 
Segurança Social, 2ª Edição, 2010. 
9 Portaria nº 262/2011 de 31 de Agosto – Ministério da Solidariedade e da Segurança Social. 
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criança”.10 Compete ao Instituto da Segurança Social regular e fiscalizar todas as 

atividades desenvolvidas nestes equipamentos sociais.  

O trabalho desenvolvido nesta resposta social visa dar corpo aos seguintes objetivos: “ facilitar a 

conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar; colaborar com a família numa 

partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo da criança; assegurar um 

atendimento individual e personalizado em função das necessidades específicas de cada criança; 

prevenir e despistar precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco, 

assegurando o encaminhamento mais adequado; proporcionar condições para o desenvolvimento 

integral da criança, num ambiente de segurança física e afetiva; promover a articulação com outros 

serviços existentes na comunidade.11  

No entanto, o trabalho em creche é muito mais abrangente e específico não se esgotando nos 

objetivos enunciados anteriormente. Analisando bem os mesmos facilmente percebemos que estes 

enfatizam aspetos ligados à perspetiva assistencialista/ “o tomar conta”: apoio às famílias e resposta 

às necessidades básicas das crianças. Contudo, os conhecimentos trazidos até nós quer pela 

psicologia do desenvolvimento, quer pela área das neurociências ou até pelos estudos sobre 

programas de creche e a própria experiência dos profissionais de educação infância têm vindo a 

demonstrar a importância do estabelecimento de relações precoces seguras no processo de 

desenvolvimento: “Bebés ou crianças muito pequenas necessitam de atenção às suas necessidades 

físicas e psicológicas o que pressupõe uma relação com alguém em quem confiem; oportunidades 

para interação com outras crianças; liberdade para explorar e descobrir o mundo; a experiência de 

um ambiente seguro e saudável.”12 Também Bronfenbrenner nos diz que “ (…) [o] estabelecimento 

de padrões de interação, no seio de uma ligação afectiva forte e positiva, disponibiliza a criança para 

a abertura ao contexto físico, social e, mais tarde, simbólico, promovendo a exploração, 

manipulação, elaboração, elaboração e imaginação. Tais atividades, por sua vez, estimulam o 

desenvolvimento psicológico da criança.”13 Neste sentido, podemos afirmar que na génese do 

                                                 
10  
11  
12 Portugal, G. (2000). Educação de Bebés em Creche – Perspetivas de Formação Teóricas e Práticas. Infância e 
Educação. Investigação e Práticas / Revista GEDEI, nº1, 85-106. 
 
13  Portugal, G. in, Conselho Nacional de Educação. (2011). Educação das crianças dos 0 aos 3 anos [Actas do Seminário 
realizado no CNE em 18 de Novembro de 2010]. 
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trabalho em creche estão as relações e interações entre bebés/crianças/adultos 

e vice-versa constituindo-se estas como uma verdadeira relação educativa. 

 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 
A resposta social Educação Pré-Escolar, sendo um equipamento de natureza socioeducativo 

vocacionado para o apoio à Família e à Criança, tem como objetivo geral acolher crianças entre os 

3 anos e a idade de ingresso ao ensino básico. 

“A Educação Pré-escolar constitui a primeira etapa da Educação Básica. Para que assegure a 

democratização de oportunidades e o apoio ao desenvolvimento harmonioso das crianças, tem que 

ser pautada pela exigência, tanto nos moldes de organização como nas práticas educativas.” 

Com efeito, sendo a primeira etapa do processo educativo e complementar ao familiar, vai favorecer 

o desenvolvimento pessoal, equilibrado e uma inserção salutar na sociedade durante ao período 

correspondente ao impedimento dos pais. É um espaço único, de novas vivências e diferentes 

experiências, sem pressões curriculares. Assim, no Pré-escolar, dizemos “educação” e não “ensino”; 

há educadores e não professores e, por último, temos atividades e não aulas. Para que tudo isto 

aconteça, o ambiente educativo é verdadeiramente motivador e facilitador de experiências que 

permitem à criança aprendizagens diversificadas de comunicação, criatividade, interação, resolução 

de problemas, questionamento e muitas outras. 

 
 

CENTRO DE ATIVIDADES DOS TEMPOS LIVRES (CATL) 
 

 

A resposta social Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) tem uma natureza socioeducativa 

vocacionada para o apoio à criança e à família, destinada a acolher crianças do 1º ciclo do Ensino 

Básico, durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as 

responsabilidades parentais. Tem como principais metas assegurar a ocupação dos tempos livres de 

forma lúdica e pedagógica, proporcionando um leque de atividades integradas num projeto de 

animação sociocultural. O “Brincar” torna-se indispensável à saúde física, emocional e intelectual 

da criança, constatando-se que a longo prazo, contribui para o equilíbrio global do sujeito. As 

crianças têm a oportunidade de escolher e participar livremente em função dos seus interesses e 

aptidões. Procura, igualmente, fomentar o desenvolvimento integral de cada criança e a sua 

inserção na comunidade através da aquisição de hábitos de autonomia, assim como o estimular de 
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relações interpessoais assentes em valores/normas de conduta social como o 

respeito, a igualdade e o sentido de partilha.  

Entende-se por Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), segundo a Direção Geral de Ação Social (1998), 

“(…) todas as instituições com suporte jurídico em entidades públicas ou privadas, com ou sem fins 

lucrativos que se destinam a proporcionar atividades de lazer a partir dos 6 anos e aos jovens até 30 anos, 

de ambos os sexos, nos períodos disponíveis dos das responsabilidades escolares e de trabalho.”  

Os principais objetivos do Centro de Atividades dos Tempos Livres (CATL), de acordo com a 

fonte citada, são: 

 

a) Permitir a cada criança ou jovem, através da participação na vida em grupo, a 

oportunidade da sua inserção na sociedade; 

b) Contribuir para que cada grupo encontre os seus objetivos, de acordo com as 

necessidades, aspirações e situações próprias de cada elemento e do seu grupo social, 

favorecendo a adesão aos fins livremente escolhidos; 

c) Criar um ambiente propício ao desenvolvimento pessoal de cada criança ou jovem, 

por forma a ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e 

aceitação de cada uma; 

d) Favorecer a inter-relação família/escola/comunidade/estabelecimento, em ordem a 

uma valorização, aproveitamento e rentabilização de todos os recursos do meio. 

 

Para a prossecução dos objetivos referidos anteriormente, compete ao Centro de Atividades 

dos Tempos Livres (CATL): 

a) Garantir o ambiente físico adequado, proporcionando as condições para o 

desenvolvimento das atividades, num clima calmo, agradável e acolhedor; 

b) Recrutar e admitir unidades de pessoal, em número suficiente e com preparação 

adequada que garanta o bom atendimento que se pretende proporcionar às 

crianças e jovens; 

c) Proporcionar uma vasta gama de atividades integradas num projeto de animação 

sociocultural em que as crianças e os jovens possam escolher e participar livremente, 

considerando as características dos grupos e tendo como base o maior respeito pela 

pessoa; 
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d) Manter um estreito relacionamento com a família, os estabelecimentos de 

ensino e a comunidade, numa perspetiva de parceria, tendo em vista a partilha de 

responsabilidades a vários níveis. 

 
Paralelamente e, numa perspetiva de complementaridade, parafraseia-se o anexo C da 

Norma Portuguesa 4536-2014, o Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) é uma resposta 

social de natureza socioeducativa e cultural, vocacionada para acompanhar crianças e jovens em 

complemento dos períodos escolares e promover o desenvolvimento de apetências e capacidades 

artísticas, sociais, culturais e desportivas, numa perspetiva de desenvolvimento integral da 

criança/jovem, preparando-o para ser um adulto bem formado e ativo da sociedade.  

 

O CATL tem como objetivos principais: 

a) Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança ou do jovem com base em 

experiências de vida democráticas, numa perspetiva de educação para a cidadania; 

b) Fomentar a inserção da criança ou jovem em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência do seu papel 

como membro da sociedade; 

c) Contribuir para a igualdade de oportunidades quer no acesso à informação e cultura, 

quer para o sucesso da aprendizagem; 

d) Estimular o desenvolvimento global de cada criança ou jovem, no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens 

significativas e diversificadas; 

e) Desenvolver a expressão e a comunicação através da utilização de linguagens 

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

compreensão do mundo; 

f) Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

g) Proporcionar a cada criança ou jovem condições de bem-estar, saúde e segurança; 

h) Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências e precocidades, promovendo a 

orientação e encaminhamento adequado da criança ou jovem; 

i) Incentivar a participação das famílias no processo educativo; 

j) Estabelecer relações de efetiva colaboração com a comunidade.   
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Atendendo ao grau de autonomia e desenvolvimento das crianças/jovens, o 

CATL deverá definir e documentar as suas atividades, que compreenderão pelo menos os seguintes 

agrupamentos: 

a) Apoio escolar, em consonância com as metas curriculares definidas para o sistema de 

ensino, observando o nível escolar e o plano individual da criança ou do jovem; 

b) Alimentação, aplicável no âmbito regular ou esporádico; 

c)  Transporte entre os centros escolares de atividades, regulares ou ocasionais, pedestres 

ou em veículos; 

d) Ligação e coordenação de necessidades e atividades com a família e com a escola; 

e) Atividades socioculturais; 

f) Atividades lúdico pedagógicas; 

g) Gestão de expectativas e do desenvolvimento da criança ou do jovem, atendendo às 

fases de crescimento. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA ESCOLA                                                                                   
 

O centro de Bem Estar Infantil é o edifício mais antigo da Instituição, possuindo os seguintes 

espaços: 

 

Creche: 

 Sala de Berçário (1) com sala de Parque – 3 aos 12 meses; sala de atividades (1) – 12 aos 24 

meses; sala de atividades (1) – 24 aos 36 meses; copa de leite/sala de refeição (1) da sala 

dos 12 aos 24 meses; dormitório (1) dos 24 aos 36 meses. 

 A Creche compreende 3 salas de atividades: Berçário, com capacidade para 10 bebés, ao 

cuidado de 2 Ajudantes de Ação Educativa, supervisionada pela Educadora de Infância da 

sala de 1 ano; Sala de 1 ano, com capacidade para 12 crianças, ao cuidado de 1 Educadora 

de Infância e 1 Ajudante de Ação Educativa e Sala de 2 anos, com capacidade para 15 

crianças, ao cuidado de 1 Educadora de Infância e 1 Ajudante de Ação educativa. Contudo, 

este número de crianças (12+15) não é estanque às salas em questão, podendo ocorrer 

alteração nestes números. 
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Pré-escolar: 

 Sala de atividades (1) – com capacidade para 25 crianças dos 3 aos 6 anos., ao cuidado de 1 

Educadora de Infância e 1 Ajudante de Ação educativa; sala de atividades (1) - Componente 

de Apoio à Família, 1 casa de banho e 1 sala de acolhimento. 

Áreas comuns às 2 respostas sociais: 

 

 casa de banho de apoio ao salão polivalente (1); casa de banho adultos (3); sala de arrumos 

(1); sala de isolamento (1); sala de trabalho da equipa técnica (1), refeitório (1), sala de 

funcionárias (1) e sala de reuniões e atendimento aos Pais/Representantes Legais (1). 

Outros espaços: 

 Hall de entrada; 

 Gabinete da Direção Técnica e de Recursos Humanos (1); 

 Receção/secretaria (1); 

 Arquivo (2); 

 Capela (1); 

 Arrumos de materiais diversos (2); 

 Arrecadação de produtos de limpeza (2); 

 Lavandaria (1); 

 Cozinha (1); 

 Dispensa para alimentação (1); 

 Estufa (1); 

 Sótão (1); 

 Zona Exterior (1) 

 Carrinha de transporte de crianças (1) com capacidade de 7 lugares. 

CATL: 

 Resposta Social que completa a ação da escola pública, auxiliando os encarregados de 

educação nos horários de indisponibilidade, proporcionado atividades de lazer a crianças a 

frequentar o 1º ciclo do ensino Básico.  
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 Esta Resposta Social exerce a sua atividade no Centro escolar de Sangalhos, tendo 2 salas 

de atividades – com capacidade para 2 grupos de 20 crianças, ao cuidado de 1 Animadora 

Sociocultural e 3 Ajudantes de Ação Educativa; 2 casas de banho, 1 refeitório, 1 polivalente, 

zona exterior. 

 No que diz respeito aos procedimentos administrativos, estes ocorrem na secretaria do 

Centro de Bem Estar Infantil. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

Na definição das formas e estratégias a usar nos processos de avaliação dos diferentes documentos 
orientadores da prática educativa, como é o caso do plano anual de atividades, importa considerar 
e compreender o que significa avaliar em educação e, sobretudo, avaliar nas faixas etárias que 
compreendem a primeira infância. Neste sentido, “a avaliação (…) é um elemento integrante e 
regulador da prática educativa (…) [implicando] (…) princípios e procedimentos adequados às suas 
especificidades.”. (in circular nº 4/dgigc/dsdc/2011 de 11-04-2011 avaliação em educação pré-
escolar). 
  
A avaliação visa: 
 

 Apoiar o processo educativo, permitindo ajustar metodologias e recursos, de acordo com as 

necessidades e interesses de cada criança e as características do grupo, de forma a melhorar as 

estratégias de ensino/aprendizagem; 

 Refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir da observação de cada criança e do grupo, 

reconhecendo a pertinência e sentido das oportunidades educativas proporcionadas e o modo como 

contribuíram para o desenvolvimento de todas e cada uma, de modo a estabelecer a progressão das 

aprendizagens; 

 Envolver a criança num processo de análise e de construção conjunta, inerente ao desenvolvimento 

da atividade educativa, que lhe permita, enquanto protagonista da sua própria aprendizagem, tomar 

consciência dos progressos e das dificuldades que vai tendo e como as vai ultrapassando; 

 Contribuir para a adequação das práticas, tendo por base uma recolha sistemática de informação 

que permita ao educador regular a atividade educativa, tomar decisões e planear a ação; 

 Conhecer a criança e o seu contexto, numa perspetiva global, o que implica desenvolver processos 

de reflexão, partilha de informação e aferição entre os vários intervenientes – pais, equipa e outros 

profissionais – tendo em vista a adequação do processo educativo. 

 
Neste processo de avaliação intervêm: 

 As crianças, através de estratégias a definir pelo técnico responsável pelo grupo; 

 Os representantes legais/famílias, através de um questionário de satisfação 

 A equipa técnica, através de reuniões mensais; 
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 Docentes das atividades complementares, através de uma reunião anual; 

 

 As equipas de ajudantes de ação educativa, através de reuniões mensais; 

 

 Entidades parceiras, através de reuniões periódicas. 

 
A avaliação do presente plano anual de atividades deverá ser periódica, como também deverá ser 
final, quando se concluírem as atividades educativas de cada ano escolar. Deverá ser sempre 
pensada no sentido global, não esquecendo o processo mais do que os resultados. Isto quer dizer 
que, assim, ter-se-á um elemento de diagnóstico e de análise, interpretação final e correção 
sistemática de todo o processo relativamente à elaboração do plano anual seguinte.  
 
O resultado final da avaliação deste plano anual de atividades assumirá a forma de um relatório final 
de avaliação do plano anual de atividades que será reportado à Mesa Administrativa, sendo, 
posteriormente, apresentado em Assembleia Geral de Irmãos e afixado no placard de informações 
no átrio do estabelecimento. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 FONSECA, J. (2005). Educação e valores: que relação? Arquipélago – Ciências da Educação 6. 
 FONSECA, J. (2011). A cidadania como projeto educacional: uma abordagem reflexiva e reconstrutiva. Tese de 

Doutoramento em Educação. Universidade dos Açores, Angra do Heroísmo. 
 Portaria nº 196-A/2015 de 1 de julho. 
 Projeto Valores. Serra Grande - Valença- BA. Fevereiro/2014. 
 QUINTANA, José Maria (2002). Teoria da Educação: conceção antinómica da educação. 1º Ed. Asa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  MISERICÓRDIA DA FREGUESIA DE SANGALHOS 
    IPSS - Instituição Particular de Solidariedade Social de Utilidade Pública 

 

 

 

41 

 

 

SIGLAS 

 

AC   Acordo de Cooperação 
AF   Agregados Familiares 
CAR   Casa de Acolhimento Residencial 
CATL   Centro de Atividades de Tempos Livres 
CBEI   Centro de Bem Estar Infantil 
CES   Centro Escolar de Sangalhos 
CEI   Contrato de Emprego de Inserção 
CSAPI   Complexo Social de Apoio à Pessoa Idosa 
DT   Direção Técnica 
EEPE   Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 
ERPI   Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 
IEFP   Instituto de Emprego e Formação Profissional 
IPSS   Instituição Particular de Solidariedade Social 
MA   Mesa Administrativa 
MFS   Misericórdia da Freguesia de Sangalhos 
OE   Objetivos Estratégicos 
OP   Objetivos Operacionais 
PAAO   Plano de Ação, Atividades e Orçamento 
POAPMC   Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 
RGPD   Regulamento Geral de Proteção de Dados 
RSI   Rendimento Social de Inserção 
RF   Recursos Financeiros 
RH   Recursos Humanos 
SAAS   Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social 
SAD   Serviço de Apoio Domiciliário 
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Sangalhos, 30 de setembro de 2021 
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Helena Maria Teixeiras Gouveia  
 Diretora Técnica de Estabelecimento  

 

Cristina Maria Godinho Santos  
Educadora de Infância  

 
Ana Cândida Soares 

Educadora de Infância 
 

Sónia Cristina Carvalho 
Educadora de Infância  

 
Sónia Maria Nunes Silva Costa 

Animadora Sociocultural 


