
O Caracol ao Sol nasceu de encontros de pais e crianças da comunidade 

portuguesa e estrangeira da região. Somos uma associação pedagógica e 

cultural sem fins lucrativos inspirados na pedagogia waldorf, que aposta na 

liberdade de desenvolvimento das crianças, valorizando nos primeiros sete 

anos de vida o aspecto sensorial, em detrimento do intelectual.

No Caracol ao Sol recebemos crianças dos 2 aos 6 anos e procuramos 

integrar todas as famílias da comunidade local, numa realidade educacional 

alternativa. Uma educação que se concretiza numa escola que visa a plena 

realização do potencial humano, integrando todos os aspectos do seu ser. 

Tentamos reproduzir, tanto quanto possível, o ambiente acolhedor de um 

lar, onde as crianças convivem num mesmo grupo através de um ambiente 

tranquilo, respeitador, pleno de afecto e de cuidado. A presença de um 

educador que serve como um modelo a imitar, guia-as num ritmo natural 

(diário, semanal e sazonal) que as ajuda a situarem-se no tempo, dando-

lhes segurança e confiança. 

Proporcionamos o brincar livre (pois este é o seu trabalho) oferecendo mate-

riais simples e naturais, que estimulam a fantasia e as percepções sensoriais 

ricas e verdadeiras. Também as atividades artesanais como tecer, desenhar, 

pintar, moldar cera de abelha, amassar e cozer pão, fazem parte do nosso 

jardim

Valorizamos o contacto regular com a natureza, dando às crianças a oportu-

nidade diária de correr, saltar, molhar-se, esconder-se, trepar, balançar, su-

bir, cair e levantar-se, construir com pedras e paus, sentir o vento, a chuva...

Oferecemos às crianças um espaço onde encontram outras crianças de 

diferentes nacionalidades. Assim aprenderão desde cedo, a compreender 

e partilhar culturas e línguas diferentes numa idade em que, brincando, 

aprendem facilmente outros idiomas além da sua língua materna. No 

entanto, temos como base a língua e cultura portuguesa.

Neste jardim, procuramos cultivar o sentimento de admiração que as crian-

ças têm em relação à natureza e ao mundo, como forma de manter vivo o 

seu interesse em aprender.

Somos um jardim aberto a todos! Um jardim que abraça o esforço, a criativi-

dade e o empenho de todos como a força deste nosso / vosso projeto.

Sejam bem-vindos!

QUEM SOMOS ONDE ESTAMOS

Caracol ao Sol

917 595 414 (Helena Monteiro)

918 830 289 (Rosalinde Schön)

912 101 190 (Teresa Leite Gonçalves)

www.caracolaosol.org

www.facebook.com/jardimcaracolaosol

info@caracolaosol.org

Praça Alberto Martins de Carvalho 

3305-020 Barril de Alva

GPS: 40.322160,-7.974537

Estamos localizadas na antiga escola primária de Barril de Alva que nos 

acolheu, com tanto carinho.

É o ponto central de muitas das famílias interessadas neste jardim, sendo 

também, um local de intersecção de vários caminhos desta região.

Este espaço é especial porque nos faz sentir em casa. Simples, luminoso, 

amplo, cuidado e com uma envolvência muito harmoniosa. Um local que 

permite crescer o projecto.

Inscrições Abertas

Abertura 
7 de Outubro de 2013



Fundada por Rudolf Steiner em 
1919, em Estugarda, na Alemanha, 
inicialmente através de uma escola para 
os filhos dos operários da fábrica de 
cigarros Waldorf-Astória, a pedagogia 
Waldorf distinguiu-se desde o início 
por ideais e métodos pedagógicos 
até hoje considerados revolucionários. 
Actualmente existem mais de 1000 
escolas em todo o Mundo que 
trabalham com a pedagogia de 
Waldorf. Apesar de terem nascido 

na Alemanha, estas escolas procuram 
incentivar e incorporar a cultura do país onde se encontram.

A pedagogia Waldorf valoriza a concepção e desenvolvimento 
do ser humano e aposta na liberdade de desenvolvimento das 
crianças, valorizando nos primeiros sete anos de vida o aspecto 
sensorial, em detrimento do intelectual. Ao longo da vida a 
criança passa por etapas com características e necessidades 
diferentes que são respeitadas, tal como a sua individualidade.

Actividades domésticas, artísticas e artesanais (onde se inclui 
modelar cera de abelhas, costurar panos coloridos, amassar e 
cozer pão, trabalhar com materiais naturais ou tratar da horta 
e do jardim), a vivência dos ritmos do ano pelas festas e pelo 
contacto real com a Natureza, contos de fadas que preenchem 

HORÁRIO
Funcionamos 5 dias por 
semana, das 9h00 às 15h30  
Existe a possibilidade apenas  
3 dias (seg; qua; sex) por 
semana.  
Horário complementar das 15h30 às 
17h00, com valor acrescido de 20 Euros

GOSTARIA DE SER SÓCIO DA ASSOCIAÇÃO?
Qualquer pessoa, singular ou colectiva pode ser sócio  
da associação. O valor de sócio são de 36 Euros anuais  
ou 3 Euros mensais. 

INSCRIÇÕES
As inscrições para o Caracol ao Sol já se encontram abertas.  
A inscrição têm o valor de 30 Euros e poderá ser deduzível  
na primeira mensalidade.

MENSALIDADE
5 dias/semana: 150,00 Euros
3 dias/semana: 110,00 Euros

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sendo nós uma associação sem fins lucrativos aberta a todos, 
queremos apoiar a incluição de crianças provenientes de famílias 
com dificuldades económicas relevantes. Para isso, estamos a dar 
a oportuniidade de duas crianças frequentarem o nosso jardim 
por um valor simbólico, procurando formas de financiamento com 
vista a cobrir os seus encargos. 
Os valores referidos acima são os mínimos requeridos, podendo 
qualquer pessoa interessada, doar acima destes valores.

o imaginário e a criatividade, e muito movimento, 
preenchem o dia-a-dia da criança que assim se prepara 
para a entrada na escola e, mais tarde, na sociedade 
enquanto adulto activo e consciente.
Estas são actividades que, segundo a corrente 
pedagógica Waldorf, desenvolvem os sentidos das 
crianças, estimulam a imaginação, a vitalidade e 
a alegria de viver, apostando sempre numa maior 
ligação e respeito pela Natureza.

A pedagogia Waldorf tem uma forte abordagem 
multicultural, dando a cada criança mais autonomia, 
responsabilidade, consciência étnica e respeito pela 
diversidade. A formação Waldorf inclui as vertentes 
científica, artística e estética.

Reconhecida pela UNESCO, a pedagogia Waldorf é 
o maior movimento pedagógico independente do 
mundo.

Em Portugal, esta pedagogia foi introduzida em 1984 por Ana Abreu, 
fundadora do Jardim-de-Infância S. Jorge, em Alfragide. 

O QUE É A PEDAGOGIA WALDORF?
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