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"Não há Caridade sem caridades, não há amor sem amor, não há perdão 

sem perdão. Sejamos, pois, caridosos, generosos, compassivos!" 

 

Luiza Andaluz 

 

http://frenys.com/236946526371745-pensamentos-luiza-andaluz/tag/Luiza+Andaluz/
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Introdução 

Sendo a Escola Rumo ao Futuro, uma escola cuja Identidade é a Religião 

Católica será de notar que esta Identidade estará visível em todos os projetos a 

desenvolver. 

  Será necessária a articulação de projetos, atitudes e estratégias que ajudem a 

ultrapassar a conjuntura que atravessamos. É imperioso preparar um futuro melhor tendo 

a consciência que é da responsabilidade de cada um, sem exceção, esse trabalho. 

Consideramos o nosso Projeto Educativo "Aqui Cresço Saudável e sou Feliz", 

como o grande orientador de toda a ação educativa, onde estarão integrados as 

estratégias e o desenvolvimento do currículo, que serão depois adaptados às 

características da turma através de programas da turma.  

Esperamos deste modo, para além dos conhecimentos académicos e das metas 

a atingir, que consigamos com a partilha de experiências e conhecimentos de toda a 

comunidade educativa, alcançar o caminho certo para um crescimento nas várias 

Dimensões Humanas ( Física, Emocional, Intelectual/Académica e Espiritual) saudável e 

feliz, respeitando a individualidade de cada um.  
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1.Caracterização da Escola Rumo ao Futuro 

 

O CSPE situa-se no Entroncamento que é cidade e sede de um Concelho com 14Km2 

e cerca de 20 000 habitantes. Situa-se no centro do país a 100kms de Lisboa. Confina a 

norte e a poente com o concelho de Torres Novas, a sul com o concelho da Golegã e a 

nascente com o concelho de Vila Nova da Barquinha. O Entroncamento é então uma 

cidade com uma ótima situação geográfica beneficiando de um dos principais corredores 

ferroviários do país.  

Relativamente à educação existem estabelecimentos do ensino oficial e particular que 

ministram vários níveis de Ensino desde o pré-escolar ao Ensino Superior, passando pelo 

ensino Profissional. A nível económico a cidade nasceu e cresceu em torno de uma 

importante estação de comboios, tendo acolhido e empregado no caminho-de-ferro 

pessoas oriundas de todos os pontos do País. Este fluxo migratório explica a diversidade 

etnográfica e cultural do meio social. Assim, o Entroncamento apresenta-se hoje como um 

pólo urbano, para além de representar uma realidade multifacetada que abarca em si 

pólos como o comercial, o militar - com instalações dentro da cidade e no concelho 

vizinho e o de retaguarda da área Metropolitana de Lisboa – pela acessibilidade que 

colocam o Entroncamento a menos de uma hora de Lisboa. 

No que diz respeito ao contexto histórico e caracterização do CSPE, este é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, tendo sido fundado a 4 

de Junho de 1945 como Centro de Assistência Social, ao abrigo do artigo III da 

Concordata da Santa Sé e da República Portuguesa. O Centro começou a funcionar em 

1946, na rua D. Pedro V numa casa particular. O Centro foi seguidamente orientado pela 

ação das Irmãs da Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima, o que se 

mantém até hoje. A ação educativa foi evoluindo de modo diverso ao longo dos anos e só 

em 1952 se começou a admitir crianças do sexo masculino em idade pré-escolar, escolar 

e adolescência. Houve então mudanças de edifícios e em 1986 foi construído e 
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inaugurado o atual Edifício (Sede) onde funciona o CSPE. Atualmente, o Centro Social 

Paroquial do Entroncamento comporta várias respostas sociais: Creche Familiar; Creche; 

Pré-escolar; Atividades de Tempos Livres; 1º Ciclo do Ensino Básico (Escola Rumo ao 

Futuro) e apoio aos 5º e 6º anos (Projeto Futuro 2).  

A Escola Rumo ao Futuro, pertença do Centro Social Paroquial do 

Entroncamento, que por sua vez é pertença da fábrica da Igreja, foi criada em 1991 

e iniciou a sua atividade no ano letivo de 91/92. A Escola sempre se assumiu como 

um projeto de vida por parte da Direção e também uma realização pessoal por parte 

de todos os seus professores e funcionários. Assegura a formação completa do 1º 

ciclo do Ensino Básico beneficiando de Autonomia Pedagógica, oficializado pelo 

Ministério de Educação e acompanhado pela Inspeção-geral do Ensino. 

Na sua maioria, as famílias e crianças da ERF aparentam situação económica na 

média, de acordo com os parâmetros da região. No que diz respeito à sua composição, as 

salas e turmas apresentam heterogeneidade, quer a nível cognitivo e sócio-afectivo, com 

alguns casos de Necessidades Educativas Especiais. 

Os recursos físicos estão distribuídos por 3 edifícios. No edifício I (sede) encontram-se 

os serviços administrativos, cozinha e refeitório. No edifício 2 encontram-se as salas das 

AEC, dos Tempos Livres, a sala de informática e o gabinete de apoio de psicologia. No 

edifício 3 podemos encontrar quatro salas do 1º CEB, o ginásio/pavilhão multiusos e o 

pequeno auditório. 

É igualmente importante referir que o CSPE/Escola Rumo ao Futuro se encontra 

certificado pela APCER, seguindo diretrizes da ISO 9001/2008 e dos referenciais da S.S. 

Continua a implementar o SGQ numa perspetiva de melhoria continua. Está igualmente 

certificada pela APQ/EFQM. 

Os recursos humanos do CSPE/ ERF contam com a existência dos membros diretivos, 

colaboradores dos serviços administrativos, professoras do ensino básico, uma professora 

de educação especial, uma educadora social, uma psicóloga, auxiliares de ação 
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educativa, auxiliares dos serviços gerais (limpeza, cozinha, lavandaria) e um motorista. 

Para além dos recursos internos, contamos com recursos humanos de contrato externo 

onde se incluem a professora de dança; o professor de educação física; terapeuta da fala; 

advogada; contabilista; fornecedores das mais diversas áreas, tais como o serviço de 

alimentação; serviço de desinfestação; e manutenção dos sistemas de segurança.  

Tentamos manter estes recursos o mais estáveis possível, nunca comprometendo a 

qualidade dos serviços e apontando na direção de uma melhoria continua e sustentável.  
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2.Resultados Escolares 

A Escola Rumo ao Futuro desde sempre que se tem posicionado como uma Escola cujos 

resultados estão acima da média nacional. Os resultados abaixo são indicativos dos três 

últimos anos letivos  2014/2015 referente à Prova Final de Ciclo; 2015/2016 e 2016/2017 

referentes às Provas de Aferição. 

Ano letivo 2014/2015 - Prova final de Ciclo 4º ano 

Português 

 

Matemática 
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Ano letivo 2015/2016 - Prova de Aferição 2ºano 

Português 

 

 

Matemática 

 

 

Estudo do Meio 

 

 

 

50,00% 

55,00% 

60,00% 

65,00% 

Nacional ERF 

60,00% 

65,00% 

70,00% 

75,00% 

Nacional ERF 

35,00% 

40,00% 

45,00% 

Nacional ERF 



CSPE/Escola Rumo ao Futuro 2017/2020 
IMP01.RF.PC03  

  Projeto Educativo 

 

Projeto Educativo 
 

Aprovado: P’la Direcção                                       Data: 31/08/2017                                                            R EV 02 

 
9 

3. Identidade 

O Conceito de Identidade está intimamente ligado ao conjunto das características que 

especificam algo ou alguém, porém elas não podem ser vistas como estáticas, mas sim 

numa constante interação e reciprocidade com o outro.  

Assim, a identidade da Escola Rumo ao Futuro assume-se como uma identidade de 

vivencia Cristã assente em princípios que definem a sua Missão, Visão e Valores. 

É Missão da Escola Rumo ao Futuro colaborar com as famílias, na educação e ensino 

das crianças dando resposta às suas necessidades pessoais, educativas e sociais tendo 

como base os valores cristãos da Doutrina Social da Igreja, procurando uma melhoria 

crescente.  

Tem como Visão Ser uma Instituição exemplar e de referência, que viva em pleno a 

Caridade e que consiga responder às necessidades da comunidade contribuindo assim 

para um mundo melhor.  

Tem como orientação Valores como a caridade enquanto caminho para a vivencia da 

fraternidade Cristã: amor ao próximo; solidariedade; respeito; verdade; justiça; igualdade 

de oportunidades e espirito comunitário. 

Apesar de não existir Associação de pais, a Escola está sempre disponível e aberta à 

participação de todos, sendo que no inicio de cada ano letivo é eleito um representante de 

cada turma com vista a uma participação mais próxima na  vivencia escolar e na sua 

identidade. 
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4. Objetivos 

Partindo do Conceito de Identidade da nossa Escola, da sua missão, visão e valores 

vislumbramos como objetivos prioritários 

 Ter como referência a Identidade Cristã 

 Promover a participação dos Pais na vida da Escola 

 Ter comportamentos que promovam a saúde física e mental como elementos 

essenciais ao desenvolvimento da dimensão humana 

 Promover o sentido de aprendizagem ao longo da vida 

 Centrar a aprendizagem no aluno, construindo o seu próprio conhecimento 

 Pensar com espirito critico 

 Responsabilizar o aluno pelas suas tarefas e atitudes, consolidando o sentido 

de  disciplina 

 Pensar de forma organizada (questionado, pesquisando, prevendo, planeando) 

 Ter uma atitude empreendedora no caminho para a modernidade 

 Promover a cooperação dentro e fora da sala, promovendo o trabalho de 

equipa 

 Promover o espírito de união/grupo e de tolerância, respeitando a diferença e a 

individualidade entre todos 

 Resolver conflitos de forma pacífica 

 Ter uma atitude de limpeza e organização nos espaços.  

 Valorizar a preservação do meio ambiente 

 Promover práticas no âmbito da reciclagem a vários níveis e espaços 
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5. Dimensões Humanas 

Desta forma, os pais como principais responsáveis na educação dos seus filhos 

encontram  na Escola Rumo ao Futuro o local onde são vividas e trabalhadas as 

dimensões humanas, dos seus filhos num espirito familiar, de acordo com as capacidades 

de cada um, respeitado cada criança no seu todo. 

Este é um Projeto que se concretiza no dia a dia de cada um, quer em período letivo quer 

nas mais variadas atividades de prolongamento (ATL) e férias. Também  nestes dois 

contextos, os alunos são convidados a terem um participação ativa quer em momentos 

mais formais quer nas atividades mais lúdicas. 

5.1.Dimensão Física 

Neste domínio é valorizado o aspeto material do ser humano enquanto parte visível de si.  

Assim, ao promover a aprendizagem de determinadas competências pretende-se que o 

aluno possa, não só ter um conhecimento mais pormenorizado, mas também desenvolver 

as suas relações sociais e espirito de grupo. 

Nesta área incluímos as atividades desportivas, bem como as expressões artísticas, com 

vista à promoção da saúde física. Deste núcleo fazem parte integrante o Kempo, dança, 

desporto  quer seja na componente curricular seja enquanto clube. 

A questão de uma alimentação saudável  é  uma  área de grande preocupação por parte 

da nossa Escola. Desta forma, as crianças são acompanhadas durante o almoço e lanche 

pela professora titular de turma e por uma auxiliar. O serviço de cozinha/refeitório 

proporciona três pratos, para além da sopa e sobremesa, com orientação nutricional. 
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Ginásio - Edifício 3 

 

 

 

                                     Refeitório - Edifício 1   

 

 

 

Desporto                                                                                  Dança 
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         5.2. Dimensão Emocional(afetiva e 

social) 

Neste domínio são estabelecidas relações fundamentais para a vivência do ser humano, 

são vividos os seus afetos estabelecendo- se relações sociais dentro e fora da escola nas 

inúmeras atividades com as famílias 

Também aqui incluímos as expressões artísticas na vertente da Expressão Plástica e 

Dramática , onde se privilegia a manipulação dos materiais, das cores, a criatividade e a 

exploração do que  rodeia a criança na expressão dos seus sentimentos e emoções 

 

 

 

 

 

Noite do Pijama- Carnaval              Caminhada                  Convívio Desportivo- família                  

  

                          

                                                                            

 

Expressões Artísticas 
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5.3 Dimensão Intelectual/Académica 

Esta é área que se prende essencialmente com o domínio dos saberes. É neste contexto 

que situamos todas as áreas curriculares - português; matemática; estudo do meio; 

apoio ao estudo; oferta complementar; expressões artísticas; expressões físico-

motoras e inglês 

É preocupação da Escola Rumo ao Futuro, a preparação no domínio académico, não só 

para o êxito  enquanto alunos do 1º ciclo, mas principalmente no alicerçar para o futuro.  

Ao longo dos anos a Escola Rumo ao Futuro, tem mostrado ser, uma escola de 

referência também no que diz respeito a resultados, atingindo anualmente 

resultados acima da média nacional. 

As áreas curriculares de português, matemática, estudo do meio e expressão plástica 

(domínio das expressões artísticas) são orientadas pela professora titular da turma, 

respeitando a carga horária adequada. 

 

 

 

 

 

4 salas equipadas com quadros interativos 

A área de Apoio ao Estudo é partilhada pela professora titular de turma e a psicóloga da 

Instituição, onde são desenvolvidas técnicas de estudo e temas de carácter transversal de 

educação para a cidadania. 



CSPE/Escola Rumo ao Futuro 2017/2020 
IMP01.RF.PC03  

  Projeto Educativo 

 

Projeto Educativo 
 

Aprovado: P’la Direcção                                       Data: 31/08/2017                                                            R EV 02 

 
15 

O uso das novas tecnologias é inevitável nos dias de hoje quer pelos adultos quer pelas 

crianças desde muito cedo. Como tal, a Escola Rumo ao Futuro na sua Oferta 

Complementar no âmbito das Tecnologias da Informação- TIC, tem a preocupação de 

promover o uso cuidadoso das tecnologias, como forma de pesquisa/transmissão de 

informações  

 

1 Sala de informática equipada com 25 computadores 

As expressões Artísticas (musical; dramática) e Fisico-motoras, estão a cargo dos 

professores coadjuvantes. Aqui os alunos poderão ter o primeiro contacto com a 

linguagem da música, movimento e prática desportiva numa vertente mais formal. 
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Para além do trabalho diário dispõe a Escola Rumo ao Futuro de um Serviço de 

Psicologia e Apoio de modo a otimizar todo o processo ensino aprendizagem sempre que 

necessário. Dele fazem parte uma Psicóloga Educacional e uma professora de Apoio. 

A aprendizagem de uma segunda língua, tem sido um imperativo da Escola Rumo ao 

Futuro desde a sua fundação. Continuaremos a  apostar no Inglês como língua universal 

e cosmopolita. 

Para além de todas as atividades curriculares já descritas, são proporcionadas aulas de 

Apoio/reforço extra após as 17 h. com todos os anos de escolaridade.  

A perceção do mundo, a sua interpretação associada à imagem, são elementos 

essenciais para a exploração no Clube de Jornalismo/Fotografia. Aqui são utilizadas os 

mais diversos meios de pesquisa e participação nas atividades culturais promovidas pela 

Escola Rumo ao Futuro. Neste clube é dado a conhecer, através do seu blog 

http://jornalistasdofuturo17.blogspot.pt/, as descobertas que ao longo do ano se vão 

concretizando. 

 

 

 

 

1 biblioteca edifício 2 

 

O desenvolvimento e a valorização do conhecimento cientifico, são o objetivo do Clube 

de Ciências. Aqui, os alunos através da experimentação e de alguma prática de 

investigação, constroem o seu conhecimento movidos pela sua curiosidade inata, 
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pretende-se que os alunos adquiram um conhecimento do meio envolvente e que para 

além disso tenham uma atitude de proteção desse mesmo meio. 

 
 

 

 

 

 

 

1 pequeno laboratório - clube de ciências 
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5.4. Dimensão espiritual 

A dimensão espiritual é, segundo Viktor Frankl, a essência da existência humana, é força 

dinamizadora que abre o ser humano às situações do seu dia a dia. Assim, e sendo a 

Escola Rumo ao Futuro de inspiração Cristã torna-se elemento essencial  a existência da 

figura do Agente Pastoral. 

A expressão “Agente Pastoral” surge na sequência da necessidade de incluir nos Projetos 

educativos de Instituições católicas como a Escola Rumo ao Futuro,  uma figura que faça 

a ponte entre a Paróquia e a Instituição escolar, promovendo a Doutrina Social da Igreja 

nos seus mais altos valores, tendo como prioridade o serviço pastoral, sendo portanto 

transversal a todo o Projeto Educativo da ERF. 

 Este serviço pastoral poderá ir desde trabalho direto com as crianças ( aulas de 

Educação Moral Religiosa Católica) como estender-se à formação de colaboradores, pais 

e encarregados de educação proporcionando desta forma uma síntese  entre a fé, a vida, 

a formação espiritual e os valores humanos. 

 

       Celebração 13 de maio 

Interescolas - Fátima 
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6. Concretização do Projeto Educativo 

"Aqui Cresço Saudável e Sou Feliz" 

 

Dimensão Fisica 

Matriz curricular 

Desporto 

Kempo 

Dança 

Prolongamento- ATL 

Alimentação Saudável 

Plano de Atividades 

 

 

Dimensão Emocional 

Matriz Curricular 

Núcleo de Psicologia 

Coro 

Dança 

Instrumental Orff 

Piano 

Guitarra 

Prolongamento- ATL 

Plano de Atividades 

 

 

 

Dimensão 
Intelectual/Académica 

Matriz curricular 

Apoio ao Estudo 

TIC 

Núcleo de Psicologia 

Inglês 

Prolongamento - ATL 

Clube de Jornalismo 

Clube de Ciências 

Apoio Extra 

Plano de Atividades 

 

Dimensão Espiritual 

Matriz Curricular 

Agente Pastoral 

Educação Moral e Religiosa 
Católica 

Prolongamento -ATL 

Plano de Ativiades 

Escola Rumo ao Futuro 

 

 

Dimensão Humana 



CSPE/Escola Rumo ao Futuro 2017/2020 
IMP01.RF.PC03  

  Projeto Educativo 

 

Projeto Educativo 
 

Aprovado: P’la Direcção                                       Data: 31/08/2017                                                            R EV 02 

 
20 

7. Avaliação 

Sendo a nossa Escola, uma Escola com mais de 25 anos de existência, parece-nos que 

estamos no bom caminho para continuarmos a fazer bem e melhor. 

Assim, o ciclo de melhoria continua indica-nos que é a avaliação do Projeto que nos 

mostra a sua eficácia  e impacto na Comunidade. É nossa ambição que a Escola Rumo 

ao Futuro, seja uma Escola, de referencia no Entroncamento, quer pela sua exigência, 

quer pelo caminho que traça quer ainda, pelas marcas que deixa em cada um daqueles 

que pela nossa casa passa. 

Desta forma, no final de cada período far-se-á uma avaliação, de forma a obter, com 

precisão, um feedback relativamente aos Projetos equacionados e assim, refletir acerca 

da sua continuidade ou reformulação. Destacamos como elementos de avaliação: 

 Feedback das reuniões de pais e comunidades 

 Inquéritos de satisfação 

 Resultados dos nossos alunos quando transitam ao 2º ciclo 

 Resultados dos alunos ao longo do ano 

 Resultados das provas de Aferição 

 Avaliação do Plano da Turma 

 Avaliação do Plano Anual de Atividades 

 Processos Individuais dos alunos 

 Trabalhos dos alunos 
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8. Formas de Difusão do Projeto 

 

No inicio do ano será dado a conhecer a todos alunos, pais, pessoal docente e não 

docente  o Projeto Educativo motivando todos,  de forma a que possam abraçar as 

atividades da escola como suas. A difusão será ainda feita através de publicações,  

brochuras  e sitio da Internet.  

Serão documentos de concretização do Projeto Educativo, o Plano de Atividades 

(integrado no Projeto Educativo define o conjunto de atividades a desenvolver pela 

Escola ao longo do ano), o Regulamento Interno (representa o conjunto de normas, 

direitos, deveres, critérios de avaliação que rege toda a comunidade educativa ) e o 

Plano da Turma (adequa o Projecto Educativo às especificidades da turma. A partir da 

caracterização da turma define-se a conjunto de competências e especificidades 

prioritárias a trabalhar com a turma). 
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Conclusão 

 

À  luz do nosso ideário de escola Católica, pretendemos com este projeto formar crianças 

autónomas que valorizem a identidade individual de cada um respeitando  e aceitando a 

diferença, com preocupações sociais e ambientais. 

Queremos continuar a ouvir que os alunos "Rumo ao Futuro" são cidadãos responsáveis, 

criativos, críticos mas flexíveis e tolerantes, em suma, cidadãos felizes e com verdadeiros 

valores. 

Homologação 

Este Projeto Educativo foi homologado em conselho de docentes, a 31 de agosto de 

2017.  

 

 

 

 

 

 


