É na ação e no
presente que se
cria o futuro.
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O A, B do
nosso Colégio.
O Colégio Novo da Maia é um estabelecimento de Ensino Particular, a
funcionar desde 2001, tendo neste momento três polos distintos que
servem valências educativas diferenciadas, desde a Creche ao Ensino
Secundário.
Adquiriu, em 2010, autonomia pedagógica fruto da sua capacidade de
gestão educativa e organizacional.

COLÉGIO NOVO DA MAIA
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As nossas
infraestruturas
O COLÉGIO ESTÁ IMPLANTADO NUM TERRENO
COM CERCA DE 14.000M2, DOS QUAIS 10.000 M2
SÃO ZONAS EXTERIORES DESTINADAS A JARDINS E
EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER, SENDO
CONSTITUÍDO POR TRÊS POLOS INTERLIGADOS
ENTRE SI:
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POLO I
Destinado às valências de creche e pré-escolar, está implantado numa área de terreno de 2.500m2, com uma área coberta de
implantação de cerca de 800 m2 e uma área bruta de construção de 1.800 m2. Os 1.700 m2 de área descoberta destinam-se
a jardins e zonas de lazer e desporto;

POLO II
Destinado ao 1.º, 2.º e 3.º CEB, implantado numa área de terreno com cerca de 5800m2, com uma área coberta de implantação 1.100 m2, apresentando uma área bruta de construção
de cerca de 5.500 m2. Os 4.700 m2 de área descoberta, destinam-se a jardins e zonas de desporto e lazer;

POLO III
Implantado numa área de terreno de 4.000 m2, com uma implantação de 1.600 m2 de área coberta, onde funciona o Ensino
Secundário, 2.400 m2 de zona exterior, com uma área bruta de
construção de 3.800 m2.

COLÉGIO NOVO DA MAIA
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Um Colégio
COM VISÃO
O Colégio Novo da Maia enquanto referência internacional na
Educação, promotor de um ensino inovador, visionário e inclusivo, onde as crianças, jovens, docentes e não docentes vivem
numa verdadeira comunidade de aprendizagem, desenvolvem
os seus talentos e são felizes.

COM MISSÃO
Qualidade no Sucesso que permita, pela exploração de
todas as nossas potencialidades, a construção conjunta de um mundo melhor.

DE VALORES
Concebemos e desenvolvemos uma organização direcionada
para a solidariedade voluntária, mobilizadora de seres livres e
únicos, visando a ética da responsabilidade e dos deveres fundamentais de todos os intervenientes no processo educativo.
Visa-se formar um sujeito autónomo, responsável, ativo e interventivo, numa sociedade democrática onde a educação para
os valores se torna cada vez mais urgente e essencial.
No Colégio Novo da Maia, “educação para os valores”, “educação para a cidadania”, “formação pessoal e social”, “educação
para a paz” e “educação multicultural”, são palavras-chave de
um projeto mais amplo.
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Responsabilidade
assume a construção de si e do Colégio no respeito mútuo e
pelo exercício crítico da participação numa lógica de contínuo
aperfeiçoamento.

O COLÉGIO NOVA DA MAIA
EDIFICA O SEU PROJETO
EDUCATIVO NOS SEGUINTES
VALORES EDUCACIONAIS:

Liberdade
promove e valoriza a liberdade de pensamento no respeito pela
diferença e pelo exercício livre da crítica.
Solidariedade
promove a consciência de uma cidadania planetária a partir de
nós, do Colégio, do Mundo e da nossa capacidade, pela ação, de
o tornar melhor.
Excelência
promove o melhor de cada um, nos melhores processos,
estratégias e resultados, assente no rigor e na exigência.
Empreendedorismo
apoia a criação de ideias, projetos e produtos, almejando uma
consciência social proativa.
Inovação
promove a atualização das melhores práticas educativas,
dos recursos físicos e humanos, indutores de uma melhor
resposta, em prol de uma educação mais flexível e adaptada às
necessidades de todos e de cada um.
Confiança
assume a construção de relações pautadas pela transparência,
coerência e respeito entre os membros da nossa comunidade.
Superação
promove um ambiente desafiante, potenciador do nosso
desenvolvimento, através da perseverança ser capaz de ir além
das nossas expetativas e alcançar a vitória pessoal e coletiva.
Paixão
vive intensamente a educação com entusiasmo e prazer pelo
experienciar do crescimento de si e do outro.
Compromisso
entrega diária à missão da instituição e aos seus valores.
Compaixão
aceitação de nós e dos outros numa atitude altruísta e solidária.

COLÉGIO NOVO DA MAIA
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Um Saber de
experiência
feito.
O Colégio Novo da Maia orienta-se segundo objetivos
de qualidade e sucesso educativo, proporcionando aos
seus alunos uma formação sólida ao nível do conhecimento científico, mantendo um equilíbrio permanente
com a dimensão humanista da vivência democrática,
exercitando os valores da cidadania, da solidariedade,
da abertura à inovação e à criatividade, da tolerância,
da responsabilidade, da perseverança, da resiliência, do
respeito pelos outros, pelas diferenças e pelo ambiente.
A escolha cuidada de cada profissional que integra a
equipa torna possível o desenvolvimento coerente e eficaz de um “saber ser”, “saber estar” e “saber fazer” de
uma educação integral, com base humanista, que desenvolve competências para que os nossos alunos sejam
cidadãos livres e informados.
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Um Colégio
DE OLHOS POSTOS NO FUTURO
É o alicerce da nossa ação, concretizada diariamente na qualidade de vida de cada
aluno, de cada família e de cada agente educativo. Um Colégio que educa para o
presente, mas de olhos postos no futuro, promovendo a liberdade, a responsabilidade, a valorização do trabalho e da consciência que o aluno tem de si próprio.
Estas capacidades desenvolvidas na idade escolar acompanharão os alunos ao
longo das suas vidas.

ASSIM, DESEJAMOS:

A construção de uma
“organização aprendente”

NA COMUNIDADE EDUCATIVA
Onde se promovem os princípios do “aprender a ser”, do “aprender a aprender”,
do “aprender a viver juntos e a viver com os outros”. Nesse sentido, o Colégio
estabelece diferentes protocolos e parcerias que permitem proporcionar o envolvimento da comunidade educativa, procurando, através de estratégias diferenciadoras, diversificadas e inovadoras, promover o bem-estar, o sucesso educativo
de todos os alunos e uma maior consciência comunitária para a construção de um
mundo melhor.

A valorização de todos os
agentes e atores da nossa
comunidade

O respeito pelos direitos e
deveres de todos

DE IDEAIS
Aqui construímos uma escola Nova, capaz de criar compromissos, para que cada
indivíduo consiga desenvolver um projeto claro de vida, para se tornar plenamente Pessoa, comprometendo-se com a sociedade, tornando-se assim um Cidadão
participativo, com consciência crítica.
Com uma escola nova, propomo-nos fugir, sem reservas, a uma conceção estática e compartimentada do conhecimento e das aprendizagens, distanciando-nos
de uma conceção de aquisição de conhecimentos de forma passiva, linear, individualista e, também, da função instrutiva, em vez da formação integral do aluno.
Pretendemos, acima de tudo, valorizar os procedimentos e as atitudes, para que
as aprendizagens se tornem verdadeiramente significativas para o aluno.

Uma educação humanista,
alicerçada na formação pelos
valores

COLÉGIO NOVO DA MAIA
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Um ensino
integrado
DESDE A CRECHE ATÉ AO SECUNDÁRIO,
AS DIFERENTES VALÊNCIAS FUNCIONAM
DE MODO ARTICULADO E INTEGRADO.
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CRECHE/ JARDIM DE INFÂNCIA
No Colégio, propomos uma Creche e um Jardim de Infância, onde as atividades
são planificadas, concebidas e avaliadas tendo sempre como enquadramento as
orientações curriculares para a educação Pré-escolar, as competências, as capacidades, os objetivos a atingir e as atitudes a desenvolver pelas crianças. Partindo
das áreas de conteúdos, são propostos objetivos enriquecidos e contextualizados.
Trata-se de um processo aberto, flexível e dinâmico que visa a exploração direta,
profunda e total dos sujeitos no contacto com os diversos materiais e em contextos distintos.
São potenciadas atividades curriculares diversificadas, que promovem uma prática abrangente e atual, tendo como finalidade um desenvolvimento integral que
contemple as áreas cognitivas, motora e socioafetiva.

COLÉGIO NOVO DA MAIA
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ENSINO BÁSICO
O Ensino Básico operacionaliza, de forma contextualizada, as Aprendizagens
Essenciais, o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e a Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania do 1.º ao 9.º ano de escolaridade e garante o desenvolvimento de currículos de enriquecimento. Neste nível de ensino,
os alunos são os sujeitos e principais atores das suas aprendizagens, construindo
aprendizagens significativas.
Esta etapa de formação dos alunos desenvolve-se de acordo com objetivos pedagógicos negociados e assumidos por toda a equipa docente.

OBJETIVOS:
› Desenvolver uma prática democrática, através da adoção de
estruturas e processos participativos, na definição da política
educativa, na experiência pedagógica quotidiana;
› Reconstruir os processos de relação que configuram a experiência
escolar, atuando o Colégio como o espaço que articulará o encontro
do professor com o aluno;
› Planificar, colaborativamente, as atividades e o exercício da docência,
assim como as atividades complementares a realizar ao nível da
componente não letiva;
› Cultivar atitudes de persistência, gosto pelo saber, cooperação,
solidariedade e respeito, visando a melhoria das relações
interpessoais e o sucesso educativo dos alunos;
› Criar condições que fomentem a articulação entre:
saber-estar/ saber–fazer/ saber–ser;
› Potenciar o desenvolvimento de ideias e projetos, com o objetivo de
promover a criatividade e a inovação;
› Avaliar multidimensionalmente, como suporte indispensável na
construção das aprendizagens;
› Explicitar a dialética direitos/ deveres com vista à
corresponsabilização de todos os implicados no processo educativo.
12
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Toda a nossa prática educativa é alicerçada
em pressupostos que manifestam uma
aproximação teórica e conceptual sobre
a forma como aprendemos e como
ensinamos, promovendo a construção de
bases sólidas e estruturantes nos diversos
saberes para que o sucesso futuro dos
nossos alunos seja uma realidade.

COLÉGIO NOVO DA MAIA
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ENSINO SECUNDÁRIO
Numa linha de continuidade, o Ensino Secundário no Colégio Novo da Maia pretende atingir como objetivos primeiros: uma efetiva aquisição de conhecimentos
e competências; níveis de excelência de sucesso escolar; um melhor desempenho
académico e profissional num processo de ensino-aprendizagem, sujeito ao princípio maior do respeito pelos valores fundamentais e estruturantes da nossa sociedade e, também, o gosto por aprender ao longo de toda a vida com recurso à
criatividade e ao saber fidedigno.

MANTENDO OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM TODA A
FILOSOFIA EDUCATIVA DO COLÉGIO NOVO DA MAIA,
SÃO IGUALMENTE LINHAS ORIENTADORAS DO ENSINO
SECUNDÁRIO:
› assumir a centralidade da relação pedagógica no aluno enquanto
sujeito ativo e construtor do conhecimento;
› a garantia de um corpo docente estável e científica e
pedagogicamente qualificado;
› uma efetiva consolidação de um ensino articulado e sequencial,
sujeito a uma coordenação e uma avaliação em tempo real,
assente num feedback constante.
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Corporizando a excelência de todo o projeto educativo, o
Colégio Novo da Maia preconiza, ainda, um apoio acrescido às
disciplinas sujeitas a exame nacional, uma particular preocupação com a consistência de competências base - o domínio
do Português, da Matemática, das Ciências, do Inglês e das
Tecnologias da Informação e da Comunicação e das Artes, bem
como uma aposta efetiva nas vertentes práticas do ensino e da
aprendizagem. É igual objetivo do Colégio, o desenvolvimento,
nos alunos, das capacidades de compreensão, expressão oral
e escrita, interpretação, aplicação e resolução de problemas,
raciocínio lógico, iniciativa, adaptação às exigências e imprevisibilidade da sociedade atual, criatividade, gosto pela investigação e sentido crítico, essenciais para a plena integração de
novos conhecimentos.

COLÉGIO NOVO DA MAIA
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Atividades de
Enriquecimento
Curricular
16
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CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA

PRÉ-ESCOLAR

Paralelamente ao consignado nas Orientações Curriculares,
na Creche e no Pré-Escolar, propomos um enriquecimento do
quotidiano das nossas crianças.

›
›
›
›
›
›
›

›
›
›
›
›
›
›
›

Hora do Conto
Língua inglesa
Atividades de exploração no exterior
Educação física
Oficina de educação artística e conhecimento do mundo
Música, jogo dramático e teatro
Exploração sensorial
Oficina das artes

Hora do conto
Língua inglesa
Educação física
Música, jogo dramático/ teatro
Oficina das ciências
Oficina das artes
Tecnologias da informação e comunicação - gamificação,
narrativas digitais e animação
› Desafios criativos – matemática & jogos de tabuleiro
› Filosofia com crianças (5 anos)
› Atividades de exploração no exterior
COLÉGIO NOVO DA MAIA
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1.º, 2.º E 3.º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO
No sentido de proporcionar aos nossos alunos um ensino integrador, globalizador
e adequado à sociedade contemporânea, procuramos desenvolver competências
que possam ser mobilizadas nos mais variados contextos. Partindo deste pressuposto, surge uma oferta curricular enriquecida através da integração de diferentes
áreas do saber, que são articuladas com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais emanadas pelo Ministério da Educação e
Ciência e o Currículo Nacional.
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1.º CICLO

3º CICLO

›
›
›
›
›
›

Apoio ao Estudo/ Projeto A+
Projeto CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Português +
Matemática +
Filosofia para Crianças
Inglês (centro de preparação dos exames de Cambridge
em parceria com Knightsbridge Examination and Training
Centre)
› TIC (Multimédia, Programação e Robótica)
› CRESCER+ [B.U+]

›
›
›
›

2.º CICLO

SECUNDÁRIO

›
›
›
›

› Inglês (centro de preparação dos exames de Cambridge
em parceria com Knightsbridge Examination and Training
Centre)
› Apoio ao Estudo (a todas as disciplinas)
› Reforço às disciplinas sujeitas a exame nacional
› B.U+
› Cidadania e Desenvolvimento
› Projeto A+

Apoio ao Estudo (a todas as disciplinas)
Filosofia
B.U+
Inglês (centro de preparação dos exames de Cambridge
em parceria com Knightsbridge Examination and Training
Centre)
› TIC (Multimédia, Programação e Robótica)
› Expressão Dramática
› Projeto A+

Apoio ao Estudo (a todas as disciplinas)
Filosofia
B.U+
Inglês (centro de preparação dos exames de Cambridge
em parceria com Knightsbridge Examination and Training
Centre)
› TIC (Multimédia, Programação e Robótica)
› Expressão Dramática
› Projeto A+

COLÉGIO NOVO DA MAIA
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Projetos CNM

O Projeto A+ apresenta-se como um espaço de uma cultura
nova onde se afirma a interdisciplinaridade, implicando o trabalho de conteúdos específicos e competências transversais,
em que os alunos aprendam pela descoberta e desenvolvam
competências basilares, sustentadas num processo integral e
integrado de aprendizagem ao serviço do perfil do Perfil do
Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória, não descurando,
também, os referenciais da Estratégia Nacional da Educação
para a Cidadania e das Aprendizagens Essenciais.

O Projeto B.U+, Be You Plus, surge numa perspetiva multidimensional da relação do aluno com o mundo, este projeto de
desenvolvimento holístico contribuirá, certamente, de uma
forma positiva e impactante para uma maior clarificação na
formação da identidade dos alunos, facilitando a sua diferenciação pessoal, social e académica.
O projeto B.U+ integra programas e práticas inovadoras para
a promoção de competências socioemocionais e de uma educação contemplativa, tendo por base modelos específicos de
promoção do desenvolvimento pessoal, aliado a pressupostos
de aprendizagem socioemocional baseada em Mindfulness.

“DIPLOMA DUAL/ HIGH SCHOOL DIPLOMA”
Com o objetivo de aprofundar e potenciar o multilinguismo, o Colégio Novo da Maia estabeleceu
um convénio com a Academica Corporation, a principal instituição de gestão educativa nos Estados
Unidos. Mediante este convénio, os alunos podem participar num programa extracurricular de dupla
certificação de 3.º ciclo e Ensino Secundário Português e Norte-Americano, para alunos a partir do
8.º ano.
Graças a este programa, os alunos do 8.º, 9.º, 10.º e 11.º ano poderão estar matriculados no colégio
e simultaneamente num High School nos EUA, frequentando os dois currículos em simultâneo, que
juntamente com as equivalências dos seus estudos no colégio, lhes permitirá alcançar, para além do
Ensino Secundário Português, o Diploma Norte-Americano de High School.

COLÉGIO NOVO DA MAIA
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Atividades
Extracurriculares
— CNM Academy

As atividades extracurriculares no Colégio Novo da Maia estão agregadas na CNM ACADEMY e são entendidas como mais uma componente da vida do Colégio que reforça a qualidade da sua proposta
educativa. Têm como principais intenções pedagógicas consolidar a
dinâmica e a qualidade dos tempos de permanência dos alunos no
Colégio e o desenvolvimento e a aquisição de competências intelectuais, cognitivas, físicas e sociais.
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MÚSICA
› SCHOOL OF ROCK: Bateria,
Baixo Elétrico, Guitarra Elétrica/
Clássica, Ukulele
› MUSIC SCHOOL: Piano; Violino;
Ukulele, Voz

CIÊNCIAS
› THE INVENTORS
› HAPPY CODE
› STEM LABS: Science, Technology,
Engineering, Math
› CRITICAL THINKING/
ENTREPRENEURSHIP/
SPEECH&DEBATE

LAZER
› ACADEMIA XYZ: Xadrez,
Yoga e Zumba

LÍNGUAS
› ACADEMIA DAS LÍNGUAS:
Alemão, Espanhol, Francês,
Inglês

ARTES
› OFICINA das ARTES

DANÇA
› BALLET SCHOOL
› DANCE SCHOOL: MultiDance;
Hip-Hop; Dança Contemporânea

DESPORTO
› MODALIDADES: Atletismo;
Badminton; Futebol; Karaté,
Natação; Ténis de Mesa,
Râguebi
COLÉGIO NOVO DA MAIA

25

Rede de Serviços
Integrados
A Rede de Serviços Integrados de apoio ao aluno, ao profissional e à comunidade resulta de uma reflexão intensa e
profunda das práticas que vêm sendo implementadas no
Colégio Novo da Maia pelos serviços de Educação, Saúde
e Psicologia. Pretende traduzir uma evolução complexa na
articulação intra e inter serviços que as equipas que suportam estes serviços têm vindo a desenvolver numa prática de colaboração pluridisciplinar e sistémica.
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NO QUADRO DOS OBJETIVOS GERAIS
DA REDE DE SERVIÇOS INTEGRADOS
PRETENDE-SE:
› Melhorar a qualidade de vida dos alunos e
famílias através da centralização de recursos
especializados no espaço educativo;
› Proporcionar uma articulação rápida e
eficaz entre a sinalização de dificuldades
sentidas ao longo das diferentes etapas do
desenvolvimento normativo e a intervenção
pontual ou prolongada em contexto de escola;
› Melhorar o bem-estar dos profissionais que
colaboram na instituição, desenvolvendo
relações profissionais de proximidade, de
colaboração, interajuda e companheirismo,
avaliando e intervindo precocemente nos
designados riscos psicossociais.

ESTE SERVIÇO ESTRUTURA-SE EM TRÊS VERTENTES:

SEAE - SERVIÇO DE EDUCAÇÃO
E APOIO ESPECIALIZADO
O Serviço de Educação e Apoio Especializado integra os
Serviços de Psicologia e de Educação Especial. Baseia a sua
atuação na aplicação efetiva do modelo sistémico e da intervenção enquadrada numa equipa multidisciplinar, numa ótica
de trabalho em rede com elementos da escola e da comunidade, como parte integrante das equipas pedagógicas.
Atendendo a uma política educativa centrada nas pessoas, na
dignidade humana e na promoção da igualdade de oportunidades no acesso à escola, esta equipa:
› assume-se como agente ativo na inclusão,
› mobiliza o seu saber especializado de uma forma
abrangente e holística com todos os elementos da
comunidade educativa.
› mobiliza os recursos necessários ao desenvolvimento
integral dos alunos nas suas diferentes dimensões
cognitiva, comportamental, social e emocional, com vista ao
seu bem-estar e saúde mental.
› contribui para que todos os alunos alcancem as
competências previstas no Perfil do Aluno à Saída da
Escolaridade Obrigatória que lhes permitam responder
aos desafios multifacetados e complexos da sociedade e à
imprevisibilidade e exigências do mercado de trabalho do
século XXI.

COLÉGIO NOVO DA MAIA
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SERVIÇO DE NUTRIÇÃO,
ALIMENTAÇÃO E SAÚDE
O serviço de nutrição, alimentação e saúde desenvolve a literacia alimentar e nutricional a toda a comunidade escolar e garante o fornecimento de refeições equilibradas, sob o ponto de
vista nutricional e seguras do ponto de vista microbiológico.
Tem como objetivo:
› Promover o bem-estar de toda a comunidade educativa,
através de boas práticas para a saúde;
› Constituir e desenvolver uma estrutura articulada dentro
da comunidade educativa, de forma a corresponder às
necessidades de saúde encontradas;
› Fomentar a adoção autónoma de comportamentos
saudáveis, para além do contexto escolar;
› Estabelecer e desenvolver uma política nutricional ativa,
interventiva, estruturada e sustentada.

SERVIÇO DE DESPORTO,
ATIVIDADE FÍSICA E BEM-VIVER/
DESPORTO ESCOLAR
O Desporto Escolar tem como missão estimular
a prática da atividade física e formação desportiva, para promover um estilo e hábitos de vida
saudáveis, assim como a promoção do sucesso
dos alunos, de valores e princípios associados a
uma cidadania ativa.
São objetivos do serviço de desporto, atividade física e bem-viver/ desporto escolar:
› Promover e proporcionar hábitos de vida
desportivos e saudáveis;
› Motivar a prática alimentar saudável aliada à
prática desportiva semanal;
› Desenvolver Planos de Ação de Bem-Viver;
› Promover o contacto dos alunos com outras
instituições numa competição saudável.
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PARCERIAS

COLÉGIO NOVO DA MAIA
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Projeto
Flexibilidade
Curricular
BREVE HISTÓRIA
setembro
500 alunos

2008
setembro
250 alunos
12 setembro
E tudo começou
aqui com 27
crianças

2001
13 setembro
Inauguração
do Polo I

30

2005
2002
setembro
Início do 1º CEB
com uma turma
de 1º Ano
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1 julho
Inauguração
do Polo II

2006
setembro
Início do 2º CEB
com duas turma
de 5º Ano

setembro
Início do 3º CEB
com duas turma
de 7º Ano

setembro
1200 alunos
setembro
1000 alunos

2017
2014
setembro
750 alunos

2011
12 setembro
Início do Ensino
Secundário com as
quatro áreas dos
cursos científico-humanísticos do
10º ano

2012
2 maio
Inauguração
do Polo III

julho
Conclusão dos
primeiros Alunos
do Ensino
Secundário

Implementação
do Projeto de
Autonomia e
Flexibilidade
Curricular

2018
setembro
ProLab 2

2021
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