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Introdução 
 

Patrícia Alexandra Pincha Vilhena Faustino, cartão cidadão nº 12032487 3 ZX3, 

cidadã e criadora do Núcleo MAPPE Montijo vem, nos termos do artº 6º, alínea B) e 

artº 7º do Regulamento n.º 197/2019, publicado no Diário da República n.º 44/2019, 

Série II de 2019-03-04, apresentar um projeto, na área de atuação da Educação, 

denominado como “Educa +”, como proposta ao Orçamento Participativo da União das 

Freguesias de Montijo e Afonsoeiro (UFMA). 

O projeto que se pretende apresentar foi concebido, tendo em conta que existem 9 

escolas de 1º ciclo do EB no território da UFMA: 

• Agrupamento de Escolas de Montijo (5 escolas) 

• EB Ary dos Santos 
• EB da Caneira 
• EB da Liberdade 
• EB Joaquim de Almeida 
• EB Luís de Camões 

 

• Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra (4 escolas)  

• EB de Afonsoeiro 
• EB do Bairro do Areias 
• EB Integrada do Esteval 
• EB Rosa dos Ventos 

 
No aludido universo escolar o projeto visa abranger: 

• Alunos do 1º ciclo do Ensino Básico 

• Professores e Educadores 

• Comunidade 

Nota: O orçamento de execução respeita o disposto no artº 5º do Regulamento n.º 

197/2019, publicado no Diário da República n.º 44/2019, Série II de 2019-03-04. 
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Núcleo MAPPE Montijo 
 
O Núcleo MAPPE Montijo (Movimento Pais, Professores, Educadores e Alunos 

Unidos) foi criado em Maio de 2018 pela Patrícia Alexandra Pincha Vilhena Faustino, e 

faz parte dos 36 núcleos do MAPPE espalhados por Portugal Continental e Ilhas. 

É um movimento voluntário de cidadãos comuns – pais, alunos, profissionais de 

educação e comunidade no geral – que estão preocupados com o ensino em Portugal 

e pretendem contribuir para uma mudança de paradigma educativo. 

O MAPPE considera que os métodos de ensino devem ir ao encontro das 

necessidades das crianças/jovens e do seu desenvolvimento integral. 

O MAPPE defende e acredita na colaboração de todos (pais, professores, educadores, 

alunos, comunidade) para formar cidadãos para a vida prática, para a comunidade e 

para a empatia. 

O Núcleo MAPPE Montijo, com o intuito de sensibilizar o Concelho do Montijo das 

práticas educativas que o MAPPE defende, realizou as seguintes ações: 

• Organizou, a 20 de outubro de 2018, “Ao Encontro da Educação – Vamos 

conversar sobre a escola que temos e a escola que queremos contruir”, onde 

contou com a presença do Secretário de Estado da Educação; Presidente da 

Câmara Municipal do Montijo; Presidente da Junta de Freguesia da União de 

Freguesias Montijo e Afonsoeiro. 

• Participou, a 30 de novembro de 2018, na 3ª Edição do Dia Internacional da 

Cidade Educadora. Onde levou a 8 escolas do Montijo cerca de 13 atividades 

(Yoga, Oficina de barro; Jogos Matemáticos, Mindfulness, …). 

• Participou, a 7 de Dezembro de 2018, no programa Educação e Transição do 

Rádio Movimento PT Online. 

• Organizou, a 18 maio de 2019, a palestra com o prof. Luís Mestre “O 

Movimento da Escola Moderna em Portugal. TPCs: Sim ou Não?”. 

O projeto “Educa +” é apresentado pela Patrícia Faustino na qualidade de fundadora 

do Núcleo MAPPE Montijo, que não é uma entidade nem organismo legalmente 

constituído. 
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Descrição de cada vertente 
 

a) Alunos do 1º ciclo do Ensino Básico - Aulas de Yoga em 

horário letivo 

 

O projeto “Educa+” propõe levar o Yoga, em horário letivo, às crianças do 1º 

ciclo do EB das escolas do território da UFMA, de forma a proporcionar aos 

alunos uma atividade que desenvolve o potencial da criança e estimula o seu 

interesse através de práticas divertidas. 

As entidades e formadores particulares que vão colaborar no projeto “Educa +” 

são: 

 

• 4 Love Family de Liliana Nunes; 

• Áshrama Alcochete – Centro de Yoga; 

• Espaço Cultural – Ashram Pashupati no Montijo; 

• Germinar de Cláudia Borralho Vieira; 

• Sunshine Yoga de Sandra Gomes; 

• Yoga a Cores de Ana Lamy. 

Em anexo encontra-se a descrição de cada entidade/formador assim como da 

respetiva atividade. 

Cada aula deverá ser incorporada em horário letivo, com a duração de 

45/60 minutos. 

Com a verba atribuída a esta vertente será possível chegar-se a cerca de 20 

turmas do 1º ciclo do EB das escolas do território da UFMA, a decorrer de 

Janeiro a Junho de 2020). 

Método se seleção: 

Será enviado um email às escolas com a informação sobre o projeto “Educa +” 

e a descrição da atividade (aulas de Yoga em horário letivo). Cada escola 

inscreve-se/candidata-se, de acordo com os critério definidos, indicando 

quantas turmas pretendem acolher o projeto. 

Dar-se-á prioridade às 9 escolas públicas, do 1º ciclo do EB que pertencem ao 

território da UFMA. 

Se se ultrapassar as inscrições de 20 turmas, dividir-se-á o número de turmas 

de forma igual pelas escolas. 

Se não se chegar às 20 turmas abrir-se-á a inscrição a Instituições Particulares 

de Solidariedade Social - IPSS que pertencem ao território da UFMA.  



 
 

28 Junho 2019   4 

b) Professores e Educadores  

 

O projeto “Educa+” propõe dois tipos de formação (média e curta duração) para 

professores/educadores das escolas do território da UFMA: 

 

• Formação de média duração para professores do 1º ciclo: 

Designação: “ O Trabalho de aprendizagem curricular por Projetos no 1º 

Ciclo”. 

Objetivos: Pretende-se com esta Oficina de Formação instituir o trabalho de 

aprendizagem curricular por Projetos em ambiente educativo, de modo a 

desenvolver o papel ativo, responsável e autónomo dos alunos na construção 

cooperada do conhecimento. A par da promoção da motivação pela 

aprendizagem escolar, pretende-se, igualmente, desenvolver competências 

investigativas nos alunos, que possibilitem uma apropriação mais ativa, 

significativa e sólida do conhecimento. 

Área de formação: Prática pedagógica e didática na docência. 

Duração: 40h (20h trabalho presencial + 20h trabalho autónomo). 

Participação: Até 20 formandos. 

 

Formador: Luís Mestre - Professor do 1.º ciclo com larga experiência na 

prática do modelo pedagógico do Movimento da Escola Moderna. Formador de 

professores e conferencista em práticas de diferenciação pedagógica e 

comunidades de aprendizagem. Mestre e Doutorando em Formação de 

Professores, na área da escrita profissional de professores investigadores da 

sua prática, pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. 

• Formação de curta duração:  

Designação: ”Meditação e Comunicação para Professores e Educadores”. 

Objetivos: Tem como objetivo capacitar professores e educadores de infância 

de conhecimentos na área da meditação e comunicação, contribuindo para a 

melhoria das relações humanas, autoestima, bem-estar e resultados 

académicos das crianças e jovens. 

Duração: 8h (Início: 09:00h - Término: 18:00h / 1h de almoço). 

Participação: Até 20 formandos. 
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Formadoras: Vera Silva - Pediatra e autora de artigos e livros infantis, juvenis 

e educação. Investigadora na Universidade Católica Portuguesa na linha de 

investigação a Escola e o Cérebro. Docente na Pós Graduação de 

Programação Neurolinguística e Mindfulness da Universidade Autónoma de 

Lisboa. Docente externa da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha. 

Formadora Creditada na formação contínua de professores na área da 

Educação para a Saúde. Diretora Clínica do Espaço Médico Pediátrico do 

Barreiro e Colaboradora na área Pediátrica do Hospital Particular do Algarve. 

Tem CCP (Certificado de Competências Pedagógicas). Liliana Nunes - 

Psicomotricista, com Pós Graduação em Terapias Ativas e  Expressivas e 

Mestre em Educação Especial. Formada em Massagem Infantil e Shiatsu. 

Trabalha em escolas com crianças com necessidades educativas especiais, 

através da Cercizimbra. Colabora como Psicomotricista na Clínica do Espaço 

Médico Pediátrico do Barreiro. Para além das Terapias Expressivas, Relaxação 

e Massagem, utiliza a Meditação e o Yoga como ferramentas primordiais no 

seu trabalho em escolas e com famílias. Co-autora do livro Meditar e Educar. 

Tem CCP (Certificado de Competências Pedagógicas). 

 

Método de seleção: 

Será enviado um email às escolas/professores com a informação sobre o 

projeto “Educa +” e a descrição das formações (média e curta duração). Os 

professores/educadores terão que se inscrever/candidatar,  de acordo com os 

critérios definidos, indicando qual a formação pretendida. 

Dar-se-á prioridade aos professores/educadores das 9 escolas públicas do 1º 

ciclo do EB que pertencem ao território da UFMA. 

Se se ultrapassar as inscrições de 20 professores/educadores por formação a 

seleção será realizada pela ordem de inscrição. 

A inscrição será aberta a professores/educadores de IPSS, que pertencem ao 

território da UFMA, se o número de inscrições não forem suficientes. 

Se não se atingir o número mínimo de 15 formandos (professores/educadores), 

para cada uma das formações, a respetiva formação é cancelada e a verba 

destinada a essa formação ficará alocada à atividade com alunos, podendo, 

desta forma, disponibilizar-se mais aulas de Yoga em horário letivo. 

  



 
 

28 Junho 2019   6 

c) Comunidade – Jornadas “Educa +” 

 

O projeto “Educa+” propõe promover as Jornadas “Educa +” com duração de 

2 a 4 dias. 

Nestas jornadas serão dinamizadas palestras, workshops/oficinas, 

debates/círculos de conversa e divulgação de livros e jogos na área 

educacional. 

As Jornadas “Educa +” serão destinadas a educadores, pais, professores, 

auxiliares de educação, crianças/jovens e comunidade em geral, para que, de 

uma forma colaborativa e de partilha de conhecimentos, todos se sintam 

inspirados a assumir um papel participativo na educação. 

Temas a aborda: Flexibilidade e Autonomia, Aprendizagens Essenciais, 

Práticas Colaborativas de Aprendizagem, Dificuldades de Aprendizagem, 

Educação Inclusiva, Inteligência Emocional, Mindfulness em Contexto 

Educativo, Parentalidade Consciente, Aprender em Círculo, Competências 

Socio-emocionais na Escola, Programação NeuroLinguística (PNL), Coaching 

Escolar, Gestão de Conflitos em Sala de Aula, Métodos e Hábitos de Estudo, 

Comunicação Autêntica, A Importância do Brincar ….  

Oradores convidados: prof. Ariana Cosme, prof. David Rodrigues, prof. Luzia 

Lima Rodrigues, prof. António Quaresma, Alan Sousa, prof. Sabino Raul 

Soares, Marco Leão, Daniel Lança Perdigão, prof. Dulce Gonçalves, prof. 

Carlos Neto, Liliana Ferreira, Pedro Fernandes, Inês Cruz, Carmen Baleizão, 

Dulce Costa, Nuno Martins, Ana Lage Ferreira, Maria Teresa Mendes; Ana 

Aires Breysse, Anabela Neves Ferreira, Filipe Jeremias, Helena Rodrigues, 

prof. Jorge Rio Cardoso, …. 

Os temas e os oradores estão sujeitos a confirmação e poderão ser alterados. 
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Conclusão 
 

Tendo por base o feedback das ações realizadas pelo Núcleo MAPPE Montijo em 

algumas escolas deste município, e com base na missão deste núcleo - envolver  a 

comunidade escolar (Alunos, Professores, Pais e Comunidade em geral) para, em 

conjunto, contribuírem para uma mudança do paradigma educativo - foram 

percecionadas a existência de necessidades nas áreas que o projeto “Educa +” visa 

abranger. Foi também sentida abertura no acolhimento de novas dinâmicas educativas 

por parte das escolas do 1º ciclo do EB do território da UFMA. 

O projeto “Educa +” pretende ir ao encontro das necessidades das crianças/jovens e 

do seu desenvolvimento integral, contribuindo para uma diferenciação pedagógica, 

que se crê ir de encontro às atuais necessidades educativas. 

O projeto “Educa +” de forma colaborativa, comunitária e de partilha sonha com a 

criação de uma rede de cumplicidade, onde todos possam participar na construção de 

escolas amigas dos professores, das famílias, das crianças/jovens e da comunidade 

em geral. 

 


