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QUEM SOMOS

A coordenação pedagógica

Adriano Felix
Licenciado em Letras e Pedagogia, Mestre 
em Educação: Formação de Professores 
e Doutorando na Universidade de Aveiro 
em Didática e Desenvolvimento Curricular. 
Com uma vasta experiência em coorde-
nação de escolas e formação de docentes, 
encontrou nas Cerejeiras a oportunidade de 
desenvolver a sua tese em democratização 
do currículo e inovação pedagógica, numa 
construção de modelo educativo para o 
século XXI.
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A EQUIPA DOCENTE

DIANA FERNANDES
Licenciada em Educação Básica, Mestre 
em Educação Pré-escolar e Ensino do 1° 
ciclo. Assume funções no acompanhamento 
de crianças em idade pré-escolar e de 
1°ciclo. Nas cerejeiras encontrou espaço 
para o seu desenvolvimento pessoal e 
profissional, um local de partilha e muita 
aprendizagem...

QUEM SOMOS
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A EQUIPA DOCENTE

CRISTINA ANDRADE
Licenciada em História. Assume as funções 
de professora auxiliar e encontrou nas 
Cerejeiras a possibilidade de conhecer e 
se aprofundar na proposta de educação 
para o Séc. XXI.

QUEM SOMOS
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A EQUIPA DOCENTE

PEDRO TIAGO
Licenciado em Ciências do Desporto na 
Universidade de Coimbra. É o professor de 
educação física, companheiro de caminhadas, 
seja na terra ou na copa das árvores, jogos 
e brincadeiras ao ar livre. Realmente apai-
xonado pela natureza e por proporcionar 
momentos de ensino-aprendizagem através da 
descoberta guiada e outros estilos de ensino 
flexíveis ao respeito pelo desenvolvimento 
da criança. Saiba mais sobre o projecto do 
Pedro em: www.expertree.pt.
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A EQUIPA DOCENTE

E AINDA CONTAMOS COM...
- Uma equipa dinâmica de professoras 
voluntárias que fazem connosco “formação 
experiencial”, e que também atuam na 
formação das crianças. Estão sempre 
dispostas a aprender e vivenciar o modelo 
das Cerejeiras para o disseminar em outros 
sítios e fazer mais crianças felizes.

QUEM SOMOS
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A EQUIPA DOCENTE

QUEM SOMOS
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E AINDA CONTAMOS COM...
- Um grupo de professores voluntários 
reformados e da comunidade local, com 
tanta paixão pela educação, que não 
resistem a vir partilhar pontualmente o 
seu tempo e os seus saberes.



A ADMINISTRAÇÃO

Um grupo de pais, corajosos, voluntariosos e 
visionários que têm pensado a Educação do 
nosso tempo e ajudado na transformação da 
mesma, para a promoção de valores nos seus 
filhos, como igualdade e justiça social..

.
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Catarina Santana 
e André Louro

Elina Borin
e Ilya Borin



A CAC compreende que cada criança aprende ao seu ritmo, 
numa junção de interesses, curiosidades, necessidades e através 
de aprendizagens e metodologias que as despertam para o 
mundo do conhecimento e para o seu papel social. 

PROPOSTA EDUCATIVA
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PROPOSTA EDUCATIVA
Nas principais características da nossa proposta educativa estão: 

– Currículo personalizado, contextualizado e construído pela criança.
– Aprendizagem em contexto, através de oficinas e das experiências 
de campo. 
– Grupo multi-idades em aprendizagem cooperativa. 
– Integração das várias áreas do currículo com valores e cidadania. 
– Um ambiente lúdico, feliz e inspirador. 
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As metodologias são adaptadas de acordo com as 
características específicas de cada criança, a partir de 
um ouvir atento e da perceção de como ela aprende. 

METODOLOGIAS

11

.



Temos como metodologias: 

– Tutorias
– Aprendizagem contextualizada
– Metodologias ativas
– Montessori
– MEM 

METODOLOGIAS

12

– Assembleias 
– Ensino híbrido/tecnologias
– Aula invertida 
– Forest School 
– Permacultura   

.



... E MUITO MAIS !



*

Faça-nos uma visitA
Venha experimentar!

Antiga Escola Primária do Rabaçal gentilmente cedida pelo 
Município de Penela com o qual contamos com o apoio.

*  Caso exista interesse, o nosso processo de inscrição 
contempla uma semana experimental sem compromisso.
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