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1. Introdução
“A verdadeira educação consiste em pôr a descoberto o melhor de uma pessoa.”
Mahatma Gandhi
Os princípios de ação da Enraizar são a Sabedoria e a Felicidade através do desenvolvimento
progressivo da autonomia, criatividade, disciplina e cooperação. A nossa atividade está assente em
cinco valores que priorizam toda a ação: Respeito, Solidariedade, Afetividade, Honestidade e
Responsabilidade.
A Enraizar tem um Centro de Aprendizagem que dá apoio às famílias com crianças em ensino
doméstico, adiante identificado por Centro, onde as famílias poderão vir para realizar e/ou
acompanhar as atividades das crianças.
Cada criança desenvolve um percurso de acordo com as suas características, a intenção da
família e os perfis definidos pelo Centro.
A construção da aprendizagem assenta num contacto privilegiado com a Natureza segundo
linhas pedagógicas que promovem as qualidades humanas que caraterizam cada um de nós.
O presente documento visa estabelecer as linhas de orientação para o funcionamento do Centro.
Dado que o presente documento explicita a estrutura organizacional que decorre do Projeto do
Centro de Aprendizagem, quaisquer dúvidas sobre o sentido das suas disposições deverão ser
clarificadas à luz dos princípios, finalidades e objetivos do próprio Projeto.

2. Organização pedagógica
Grupos do Projeto
•

Grupo de Preparação – GP: composto por crianças que desenvolvem um trabalho de
introdução ao desenvolvimento curricular definido para o 1º Ciclo de escolaridade.

•

Grupo de Iniciação - GI: composto por crianças em alfabetização onde adquirirão as atitudes
e competências básicas que lhes permitam integrar-se de uma forma equilibrada no Centro e
trabalhar em autonomia, no quadro de uma gestão responsável de tempos, espaços e
aprendizagens.

•

Grupo de Desenvolvimento - GD: composto por crianças
progressivamente a autonomia das aprendizagens relativas ao 1º Ciclo.

que

desenvolvem

A transição entre grupos realiza-se numa avaliação conjunta realizada pela criança, pela família e
pelo tutor, de acordo com o disposto nos Perfis de Transição em qualquer momento do ano.
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3. Participação das famílias / adultos responsáveis
Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos e são parte fundamental
do trabalho a realizar no Centro:
•
•
•

No acompanhamento das crianças (no desenvolvimento dos valores, das emoções e das
aprendizagens);
Na participação da construção e sustentabilidade do Centro;
Na dinamização de atividades e interação com a comunidade.

Os tutores e a auxiliar apoiam o trabalho realizado pelas famílias de uma forma cooperativa,
corresponsável e profissional fundada nos valores definidos pelo Centro.
Seja qual for a função específica que exerce no Centro, os adultos têm sempre em mente que a
sua responsabilidade primordial é com a criança, o seu bem-estar, a sua proteção, a sua
humanização e o seu desenvolvimento nos mais diversos âmbitos.
No Centro todos os adultos são considerados educadores. Assim as famílias que participam na
vida do Centro contribuem para o cumprimento do perfil definido tendo em mente que TODOS estão
em permanente aprendizagem.

O educador do Centro tem a convicção de que não se ensina aquilo que se sabe, mas
aquilo que se é.
Perfil do Educador no Centro de Aprendizagem:
1) Cumpre com pontualidade as suas tarefas, não fazendo os outros esperar.
2) É assíduo e, se obrigado a faltar, procura alertar previamente a equipa para a sua ausência.
3) Contribui, ativa e construtivamente, para a resolução de conflitos e tomada de decisões.
4) Toma iniciativas adequadas às situações.
5) Apresenta propostas, busca consensos e critica construtivamente.
6) Harmoniza os interesses do Centro com os seus interesses individuais.
7) Age de forma autónoma tendo sempre em vista os valores do Centro: responsabilidade,
honestidade, solidariedade, afetividade e respeito.
8) Assume as suas falhas, evitando imputar aos outros ou ao coletivo as suas próprias dificuldades.
9) Preocupa-se com a sua formação específica e busca continuamente novos conhecimentos.
10) Dá o exemplo de uma correta e ponderada utilização dos recursos disponíveis, primando pela
limpeza e pela organização.
11) Concebe o indivíduo numa perspetiva holística, nos diferentes âmbitos, emocional, intelectual,
biológico, natural.
12) Está atento às necessidades dos colegas e presta-lhes ajuda sempre que é necessário.
13) Pede ajuda aos colegas quando tem dúvidas sobre como agir.
14) Permite que os colegas o(a) ajudem quando precisa.
15) Manter com os colegas uma relação atenciosa, crítica e fraterna.
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16) Fundamenta os seus pontos de vista, sem deixar de admitir perspetivas diferentes da sua.
17) Articula a sua ação com os demais colegas.
18) Ajuda as crianças a conhecer e a cumprir as regras do Centro.
21) É firme com as crianças, sem cair no autoritarismo, estabelecendo uma relação afetuosa.
22) Toma atitudes em sintonia com o coletivo.
23) Acompanha de perto e orienta o percurso educativo das crianças.
24) Mantém uma relação horizontal com as crianças, sem privilégios.
25) Desperta e instiga em cada criança o gosto e a busca pelo conhecimento.
26) Acolhe positivamente a criança, independentemente do que eles sejam, pensem ou façam, sem
privilégios e com humildade.

4. Horários e permanência no espaço do Centro
O Centro funciona em HORÁRIO LIVRE, ou seja, as famílias participam no horário que mais lhes
convier de acordo com a sua intenção.
O Centro funciona no período entre as 8:15 e as 18:00, com tolerância de 30 minutos, pelo que
as famílias têm de garantir a recolha das crianças antes das 18H30, não sendo permitida a sua
permanência após esta hora. Eventuais atrasos obrigam à permanência dos colaboradores após o
término do seu horário de trabalho, interferindo com a sua vida pessoal. Este horário vigora nos dias
úteis com exceção dos feriados municipais e nacionais.
Para um melhor planeamento e organização das atividades da semana bem como para uma
melhor integração nas dinâmicas de grupo e nos diferentes projetos, pede-se que seja dada a
informação prévia dos dias/períodos de presença ou ausência, com a brevidade possível.
Como as famílias chegam em momentos diferentes do dia, para maximizar os recursos
disponíveis e não perturbar o desenvolvimento das atividades devem ser tidos em atenção os
seguintes aspetos:
•
•
•

•
•

Ao chegar ao Centro, as famílias/crianças integrar-se-ão nos respetivos grupos sem
perturbar as atividades que estão a decorrer.
Cada família arruma os pertences de cada criança no local destinado para esse efeito.
Eventuais questões ao coordenador, tutores ou auxiliar devem ser colocadas
preferencialmente por e-mail, através do agendamento de reunião ou colocadas fora do
horário de trabalho com as crianças dependendo da disponibilidade dos intervenientes.
Os recados diários serão anotados pelas famílias num Livro de Recados que permanecerá
ao balcão ou enviados por SMS ao destinatário.
Horário de atendimento administrativo: terças e quintas-feiras das 09h00 às 10h00.

As crianças podem ser acompanhadas pelo adulto responsável ou poderão ficar entregues à
pessoa responsável que estiver no Centro. Quando as crianças estão sob a responsabilidade do
responsável do Centro, as crianças só serão entregues às pessoas com autorização para esse efeito. A
partir do momento em que a criança é entregue à pessoa devidamente autorizada para esse efeito,
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ainda que permaneçam no espaço do Centro após esse momento, a criança fica à inteira
responsabilidade desse adulto.
Em dias de eventos/festas fora do plano semanal das atividades do Centro, os pais/adultos
responsáveis são os responsáveis pelas crianças.
Sempre que o planeamento de atividades o justificar, poderá haver alteração da rotina.
Horário:
08h15-09h00
09h00-10h30
10h30-11h30
11h30-12h30
12h30-13h30
13h30-15h00
15h00-15h30
15h30-16h00
16h00-18h00
18h00-18h30

Acolhimento
Plano Individual
Lanche e Brincadeira
Plano Individual
Almoço e Brincadeira
Plano Individual, Fórum, Assembleia…
Avaliação do Dia e Responsabilidades
Lanche
Brincadeira
Arrumação

Ao longo da semana, serão desenvolvidas atividades específicas a cada grupo do Centro. Para
mais informações, consultar os horários de cada grupo.
Trabalho de Campo:
Esta atividade pretende contribuir para a nossa visão de aprender sem paredes. Como o
desenvolvimento das aprendizagens deve ocorrer em toda a parte, contamos sair regularmente da
sede em Monte Bom. A frequência desta atividade estará dependente do apoio das famílias para
assegurar o número de adultos adequado a este tipo de trabalho.
As atividades serão anunciadas com uma semana de antecedência.
Quando houver lugar a custos associados a esta atividade, os valores devem ser pagos à auxiliar.
Os custos relativos a transporte e ingressos dos tutores e auxiliar serão suportados equitativamente
pelas crianças que participarem na atividade.
Nestes dias, as crianças terão de participar na atividade ou ficarão com as respetivas famílias.
Oficinas:
Ao longo da semana as famílias dinamizam oficinas de acordo com os seus interesses e
competências. Estas atividades serão inscritas em horário afixado e carecem de inscrição. As
propostas são apresentadas ao coordenador. As atividades têm uma duração variável tendo em
conta a intenção da atividade e a disponibilidade das famílias.
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5.

Regras de convivência
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

O que sujamos, limpamos.
O que desarrumamos, arrumamos.
Não ofendemos.
Não chamamos nomes.
Usamos as coisas dos outros com autorização.
Tratamos bem todos os seres vivos.
Tratamos bem os materiais.
Respeitamos a vez para falar.
Brincamos nos momentos certos.
Respeitamos as regras dos espaços.
Só partilhamos alimentos saudáveis.

Estas regras aplicam-se a TODOS os adultos e crianças que partilham os dias no Centro.

6.

Calendário
•
•
•
•
•
•

7.

01.09.2016 - Início de atividades do Centro
26.12.2016 a 30.12.2016 – Atividades Coletivas
10.04.2017 a 13.04.2017 – Atividades Coletivas
24/07/2017 a 28/07/2017 – Atividades Coletivas
28/07/2017 – Encerramento das atividades do Centro
O Centro encerra nos feriados municipais e nacionais

Frequência
A formalização das inscrições para frequência anual do Centro serão feitas:
•
•

De 2 a 12 de maio para renovação das inscrições.
De 15 a 26 de maio para determinação das vagas disponíveis e aceitação de novas inscrições.

A existência de um período de inscrições não invalida que no decurso do ano possam vir a ser
integradas novas famílias/crianças, no caso de existirem vagas. Poderão sempre ser feitas préinscrições e caso o Centro esteja totalmente preenchido poderão ficar em lista de espera.
Caso uma família pretenda frequentar o Centro com vários filhos, deverá ser feita uma inscrição
para cada criança.
Condições de frequência:
1. Existência de vaga;
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2. Estar inscrito em ensino doméstico;
3. Ter frequentado o Centro durante 3 dias antes da inscrição;
4. Reunião com a família.
Prioridades para a frequência:

1.
2.
3.
4.
5.

Ter frequentado o Centro no ano anterior;
Ter irmãos a frequentar o Centro;
Filhos dos associados ativos no núcleo de trabalho da Enraizar;
Filhos dos associados;
Data de pré-inscrição.

Inscrição/Renovação:
Para a frequência do Centro, as famílias terão de ser associadas da Enraizar e ter as suas
quotas em dia (os pais e a(s) criança(s) inscrita(s)). O valor anual da quota é de 10€. As crianças estão
isentas do pagamento da jóia na inscrição (10€). A renovação anual da quota será feita no mês de
inscrição.
Para a formalização da inscrição ou renovação, é solicitado o pagamento do donativo relativo
ao mês de agosto do período em que se inscreve, dos materiais do Centro (50€/ano), do seguro de
acidentes pessoais (10€/ano) e entregues os seguintes documentos:
•
•
•
•
•

Ficha de inscrição totalmente preenchida;
Fotocópia cartão de cidadão da criança (caso não tenham cartão de cidadão fotocópia do BI e
do cartão de contribuinte);
Fotocópia cartão de cidadão dos pais (caso não tenham cartão de cidadão fotocópia do BI e
do cartão de contribuinte);
Cópia do cartão de utente do SNS;
Fotocópia do Boletim de Vacinas (para consulta em caso de emergência) ou declaração no
caso de opção de não vacinação.

Donativos:
Para ajudar na comparticipação as despesas e possibilitar o funcionamento do Centro,
solicitamos às famílias um apoio, através de um donativo mensal.
A falta de comparência da criança, por férias, doença ou outro motivo não dá direito a
qualquer reembolso.
O valor do donativo mensal é de 240€ com possibilidade de redução para 200€ se participar
como colaborador voluntário (consultar os coordenadores de voluntariado).
Entrega dos donativos:
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O envio dos donativos efetua-se através de transferência bancária, devidamente identificada
com o nome da criança, até ao dia 8 de cada mês.
A partir do dia 9, ao donativo acresce 10% do valor da mensalidade em cada semana de
atraso. Pretende-se assim garantir o pagamento atempado das mensalidades, permitindo o bom
funcionamento financeiro do Centro de Aprendizagem e a igualdade de cumprimento das obrigações
das famílias. A partir do segundo mês de atraso, será suspenso o direito da criança à frequência do
Centro, direito que só será restabelecido mediante o pagamento das mensalidades em atraso e das
respetivas penalizações.
Caso a família preveja impossibilidade de efetuar o donativo ou haja algum atraso no envio
do mesmo, a família deverá informar o Grupo Financeiro (financeiro@enraizar.pt).
Por motivos de organização e segurança dos pagamentos efetuados é importante que nos
seja confirmado o pagamento do donativo através do envio de cópia da transferência com a
identificação da criança, para uma correta emissão dos recibos.
No caso de não ser possível enviar o comprovativo por e-mail, esse comprovativo deverá ser
entregue diretamente à auxiliar.
Cancelamento da frequência:
Agradecemos a comunicação do cancelamento da frequência com a brevidade possível. Não
haverá reembolso da mensalidade de agosto paga no ato da inscrição/renovação uma vez que a
estrutura do Centro estará preparada para apoio ao conjunto de famílias/crianças inscritas
previamente.
7. Materiais e objetos
Materiais de sala e consumíveis:
Os materiais e consumíveis para as atividades são de uso cooperativo.
Pontualmente e para atividades ou projetos específicos, poderá vir a ser solicitada a comparticipação
das famílias para aquisição de materiais.
Perda / danificação de materiais e objectos:
Numa situação em que se verifiquem existir danos tanto em materiais pertencentes às
crianças como em material, mobiliário ou outro pertence ao Centro, provocados de forma
deliberada, será solicitada uma reunião com a presença dos pais e da(s) criança(s) responsáveis, por
forma a ser encontrada uma solução justa para reposição da situação.
O Centro não se responsabiliza por objetos e materiais pessoais trazidos de casa.
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Brinquedos/aparelhos eletrónicos:
Os brinquedos trazidos para o Centro têm de ficar guardados no local definido, quando não
estão a ser utilizados.
As crianças devem evitar trazer aparelhos eletrónicos para o Centro que não sejam solicitados
pelos tutores.

8. Alimentação
Cada família, caso pretenda efetuar a sua refeição no espaço da Associação, deverá providenciar
a alimentação para o seu dia: lanche da manhã, lanche da tarde e almoço.
Sendo a saúde e bem-estar um dos vetores de grande importância no trabalho da Associação,
solicitamos às famílias que seja sempre privilegiada uma alimentação saudável e equilibrada.
Ex. Lanches:
• A privilegiar: fruta variada, cereais integrais, chá, sumo ou batidos naturais.
• A evitar: açúcares refinados (doces, chocolate, bolachas…).
Ex. Almoços:
• A privilegiar: sopa, legumes, cereais integrais, proteínas.
• A evitar: alimentos processados e de conserva, fritos.
O Centro assegurará as condições para que as refeições possam ser realizadas de forma
adequada. Dispomos de frigorífico e forno para aquecimento. As refeições que necessitem de
aquecimento têm de vir em recipientes adequados ao forno eléctrico.
Pedimos também que não sejam trazidas guloseimas.

9.

Vestuário e higiene

Vestuário:
Solicitamos uma muda de roupa completa adequada à estação do ano, guardada num saco de
pano com alças identificado com o nome da criança.
A muda de roupa deve incluir:
• Roupa interior
• Calças/calções/saia
• Camisola/sweat-shirt/t-shirt
• Chapéu/gorro
• Ténis / sapatos
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Sendo privilegiado o contacto com a Natureza e o trabalho exterior, é muito importante que as
famílias/crianças vistam roupa confortável e adequada às atividades.
• Artigos para utilizar no inverno (Roupa impermeável: casaco com capuz, calças e galochas)
• Artigos para utilizar no verão (Toalha, fato de banho, chinelos de exterior)
• 1 garrafa de água reutilizável (tipo cantil, devidamente identificada e que deverá ser
lavada regularmente pela família);
• Chapéu/boné
Sempre que as crianças se apresentem sem algum do material referido, a família será
contactada para se encontrar uma solução.
Todo o material referido deverá estar bem identificado. A Associação não se responsabiliza por
material que não esteja devidamente identificado.
Considerando o facto de nas atividades a desenvolver se privilegiar a interação com o exterior e
com a natureza, reforçamos a ideia de que as crianças irão brincar com terra, água, lama, pedras,
paus e outros materiais naturais, pelo que irão com certeza chegar ao final do dia, felizes e cheios de
evidências dessas interações!
Higiene:
Dado o enquadramento do trabalho a desenvolver pelo Centro é aconselhável que as crianças
tenham consigo o seguinte conjunto de artigos para a sua higiene:
• Toalha pequena para as mãos e rosto (devidamente identificada, que deverá ser lavada
regularmente pela família);
• Calçado para uso no interior;
• Copo com escova e pasta de dentes.
O Centro não se responsabiliza pela perda de acessórios usados pelas crianças que não se
encontrem devidamente identificados.

10. Saúde
Em caso de a criança necessitar de medicação durante um período em que permanência no
Centro, sem estar acompanhada pelos pais ou adulto responsável, os pais deverão entregar ao
Centro os medicamentos devidamente identificados, acompanhados pela respetiva prescrição
médica, ou em caso de falta desta, deverão preencher um Termo de Responsabilidade, no qual
informam por escrito os horários de toma e a posologia. Os medicamentos têm de estar identificados
com o nome da criança.
Caso as crianças apresentem algum sintoma de doença ou alteração física, em períodos em que
não estão acompanhadas pelo adulto responsável, o Centro entrará em contacto com os pais a
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informar a situação e, caso se verifique a necessidade, os pais serão avisados para recolher a criança
com a maior brevidade possível.
Não será possível a frequência de famílias/crianças que apresentem sintomas de doença.
No caso de doenças infecto-contagiosas (nos termos do DL nº229/96 de 13/09), a família/criança não
poderá frequentar o Centro durante o período definido pelo médico e deverá apresentar uma
declaração do médico, indicando que está apta a regressar às atividades.
Numa situação de acidente, serão tomadas as providências adequadas ao grau de gravidade e a
criança será encaminhada para observação por uma Instituição de Saúde (Hospital ou Centro de
Saúde). Os pais serão avisados de imediato e deverão deslocar-se para junto da criança de imediato.

11.

Portefólio

Por forma a apoiar as famílias na tarefa de acompanhamento pedagógico dos seus educandos,
cada criança terá um portefólio físico e um digital. Estes são instrumentos indispensáveis para a
orientação do processo de aprendizagem. Será organizado por cada criança com a ajuda da sua
família e respetivo tutor. É composto por planos de trabalho, listas das metas, instrumentos de
avaliação e outros trabalhos realizados ao longo de um ano.

12.

Articulação com as famílias

A articulação entre a família e a equipa do Centro é uma ferramenta muito importante
para o desenvolvimento de cada criança.
Para que os tutores vão ao encontro das intenções manifestadas na carta de intenções
de cada família serão realizadas reuniões individuais a cada trimestre com a entrega de um
relatório do acompanhamento ao Ensino Doméstico.
Poderão ser desenvolvidas atividades de debate, planeamento e convívio em torno dos
temas da educação e parentalidade. As propostas e dinamização dos encontros serão da
responsabilidade das famílias ou do Grupo de Centro de Aprendizagem.
Sempre que se considerar necessário poderão ser agendadas outras reuniões tendo
em consideração a disponibilidade dos intervenientes.
Os pais deverão solicitar reuniões individuais aos respetivos tutores para aferir o
processo de participação de cada criança nas atividades do Centro.
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13.

Grupo do Centro de Aprendizagem

O Centro conta com um coordenador/tutor, uma tutora, uma auxiliar, colaboradores
voluntários e voluntários. Poderá também incluir estagiários. Estão atribuídas pelo Grupo do
Centro as seguintes responsabilidades:
O coordenador é responsável por assegurar a concretização do Projeto do Centro de
Aprendizagem, pela cooperação e representação institucional e pela promoção e
coordenação das atividades desenvolvidas pelos diferentes atores do Centro.
Os tutores são responsáveis pela mediação pedagógica, cuidando das crianças em
cooperação com as famílias.
A auxiliar é responsável pela administração, pelo acompanhamento das crianças
durante as refeições e momentos de brincadeira e pela limpeza do edifício.
Os colaboradores voluntários apoiam o desenvolvimento das atividades em
articulação com os coordenadores do voluntariado. Colaboram na definição e na
concretização do Projeto do Centro de Aprendizagem.
Os voluntários apoiam o desenvolvimento das atividades em articulação com o
coordenador e tutores.
Esta estrutura poderá ser alterada de acordo com as necessidades.
As famílias poderão integrar o Grupo do Centro e assumir uma das responsabilidades.
Responsabilidade
Nome
Contacto
Coordenador/Tutor do GD
Tutor do GI
Tutor do GP
Auxiliar
Coordenação de Voluntariado
Colaborador Voluntário
Coordenação de Voluntariado
Colaborador Voluntário
Colaborador Voluntário
Colaborador Voluntário
Colaborador Voluntário

Paulo Santos
Cátia Zeferino
Lídia Neto
Luísa Batalha
Filipa Rodrigues
Verónica Gonçalves
Aldina Duarte
Pedro Lopes
Cristina Correia
Zita Franco
Susana Sardinha

925 469 043
964 849 229
915 150 146
962 978 508
936 786 260
918 233 738

Documento atualizado e revisto em 5 setembro 2016.
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