Projeto 101 ações para mudar o mundo…
O presente Projeto tem como finalidade responder à necessidade global promover e desenvolver
competências ao nível pessoal e social no que toca a questões ligadas ao ambiente e ao mundo social
que nos rodeia. Porque o Mundo está nas nossas mãos, vamos tentar ser os melhores construtores do
mesmo, na medida do possível. Assentaremos no pensamento e prática de que cada criança é como um
super herói capaz de construir um mundo diferente, um mundo melhor. Queremos incutir nos alunos a
convicção de que se todos nós formos melhores, mais correctos, mais cívicos, mais ecológicos e mais
bondosos, isso irá refletir-se num mundo melhor.

Cada criança é especial e tem a sua individualidade e é essa
individualidade que tem que ser explorada e aproveitada para fazer dela
um SER SOCIALMENTE CORRETO E MUITO FELIZ.
O tema geral do Projeto Educativo do colégio é: “Não se pode falar de educação sem amor". Este
tema serve de base e orientação do nosso processo educativo. A existência de um tema comum propõe
a articulação entre os diferentes grupos e valências e a consequente continuidade educativa. No
entanto, este é um tema bastante abrangente, que reflete a política do Colégio no sentido de
procurarmos ser um espaço promotor da educação dos nossos alunos mas, e na mesma medida, um
espaço familiar e seguro em que as crianças se sintam acarinhadas e respeitadas. Não decorre da
existência deste tema uma limitação para realização de outros projetos anuais tais como os Projetos
Pedagógicos de grupo, realizados pelas educadoras, sendo estes específicos para cada grupo, tendo em
conta as suas caraterísticas e interesses, visando o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças.

O desenvolvimento deste projeto vai girar em torno da exploração de um livro com o mesmo nome.
As várias temáticas dividem-se em 3 grandes grupos:
Cuidar dos outros;
Cuidar do planeta;
Cuidar de ti;

Este vai ser um projeto centrado em pequenas acções que podemos e devemos fazer
diariamente para cuidarmos dos outros, do planeta e de nós próprios, porque ao
cuidarmos de nós próprios estamos a promover a construção uma sociedade composta por
pessoas felizes, saudáveis e responsáveis. Cuidar do planeta é um conceito essencial para
todas as idades e cuidar dos outros por vezes reflecte -se em ações que nos parecem
insignificantes mas que podem ter um grande impacto em quem nos rodeia.
Este projeto vai decorrer ao longo de todo o ano letivo e esperamos que inspire
crianças e adultos. Iremos retomar no ponto em que ficámos no ano passado anterior,
cujas actividades foram interrompidas pelo estado de emergência nacional.

Aconselhamos a todos a compra do livro qu e será a nossa base de trabalho , pois de
uma maneira simples incentiva a mudança necessária para criarmos um mundo melhor.
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