
 

 

 

Nos últimos anos têm surgido diversas correntes 
que defendem uma mudança do modelo de 
ensino.  

É preciso pensar a escola que queremos para o 
futuro e essa resposta deve ser dada por todos: 
pais, professores e alunos. Intervir com o objetivo 
de criarmos alunos que vão mudar o mundo, 
professores prontos a investir em novas 
abordagens que incentivam o risco e a 
experimentação e alunos motivados que pintam 
o céu de amarelo às bolinhas rosa e que, para 
além de conseguirem o sucesso nas “disciplinas 
nucleares”, possuem outras qualidades incríveis a 
explorar. Escolas inovadoras, que estimulem a 
curiosidade e que se transformem em autênticos 
espaços de descoberta de talentos.  

Assim sendo, sentimos a necessidade de criar 
algo que fosse de encontro com essas mudanças. 

O porquê da inovação… 

A ideia desta inovação pedagógica surgiu a partir 
de um intercâmbio Erasmus com vários países da 
União Europeia (Croácia, Estónia, Letónia, 
Grécia) onde se partilharam boas práticas 
educativas do pré-escolar, com vista ao aumento 
da qualidade dos projetos educativos desta faixa 
etária, tendo sido depois adaptada à nossa 
realidade educativa e à nossa instituição em 
particular, alargando-a a todas as valências (da 
creche ao Ensino Básico). 

  

 

 

 

 

Criativas, Curiosas 
e Contentes
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  Áreas de ação… 

 - Dinâmicas de grupo; 

 - Exploração do meio envolvente; 

 - Criatividade e Inovação; 

 - Iniciativa e Empreendedorismo; 

 - Artes dramáticas; 

 - Utilização de softwares de 

programação ou de pesquisa; 

 

 

 

  

O que é o 3C? 

O dia 3 C (crianças criativas, curiosas e 
contentes) é nosso ponto de partida 
para o que se pretende ser o ensino do 
futuro. Assim, na última sexta-feira de 
cada mês, a criança vem para a escola 
com uma filosofia diferente. É um dia 
onde são privilegiadas as expressões na 
sua dimensão mais criativa e as 
aprendizagens são feitas de uma forma 
dinâmica, criativa, livre… É o início de 
um caminho, onde pais, alunos e 
professores são um só, na busca plena 
do ensino dinâmico, inovador mas 
principalmente CRIATIVO, CURIOSO E 
CONTENTE!  

Por onde “andámos”…  

❖ Viagem pelo mundo: continentes, 

mares, espaço. 

❖ Exploração dos elementos: ar, 
água, fogo e terra. 

 

 

 

 

 


