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A missão de fazer
as crianças felizes
O Colégio Oficina dos Sonhos, sediado em
Santo António da Charneca, é considerado
uma referência no ensino de crianças no
concelho do Barreiro e também um dos
melhores no panorama distrital. Estivemos
em diálogo com Alexandra Galvão, sóciafundadora deste projeto em conjunto com o
seu irmão Edgar Galvão, que nos apresentou
a alma e missão desta casa.
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Formada em Jornalismo, sempre nutriu o interesse em criar
um projeto de raiz, por si pensado e estruturado. Ao fim de alguns
anos na área da comunicação, decidiu seguir a sua outra paixão,
o contato com as crianças. Como nos diz, “nesta zona, a nível de
oferta educativa, havia algumas lacunas, estruturas que não estão
sólidas e bem organizadas e o objetivo era apresentar um leque de
oferta completamente diferente daquilo que existe. Este projeto foi
pensado ao pormenor para o máximo de conforto para as crianças e
para a equipa que desenvolve o trabalho com as crianças. Abrimos
o colégio no dia 12 de Setembro de 2011, com 26 alunos, no ano a
seguir já tivemos 56 e até à data temos casa cheia”.

A sua oferta educativa começa no berçário, a partir dos quatro
meses, com capacidade para dez crianças. Estas seguem para
salas com modelo heterogéneo, totalizando 95 crianças. Figura
também a componente do ATL para as crianças que vão para o
primeiro ciclo terem acompanhamento ao estudo. “Oferecemos um
complemento mais prático além deste apoio ao estudo, as atividades
extracurriculares de matemática criativa, inglês de Cambridge, Mad
Science, dança criativa, natação e patinagem”, sublinha a diretora,
que salienta ainda a importância da “equipa sólida de 16 pessoas
que trabalha diariamente com amor, em prol das crianças”. Dispõem
de um mini-bus com 22 lugares, uma carrinha de nove lugares e
infraestruturas amplas, modernas e arejadas. No primeiro piso,
funciona a creche, com terraço individuais onde as crianças podem
brincar no exterior, e o pré-escolar no piso inferior, onde pode usufruir
de um jardim e horta pedagógica.
O Colégio realiza diversas festas temáticas, lanches especiais
e eventos com o propósito de proporcionar sorrisos nas crianças.
Desde logo, nas datas mais assinaláveis do calendário, o Dia da
Mãe e do Pai, o Dia da Família, dos Avós, o Carnaval, a Festa de
Natal, a Festa de Final de Ano e a Noite dos Pais, atividade mensal
na qual as crianças são convidadas a jantar e dormir no colégio,
dando uma noite livre aos pais. Esta casa é a única que pratica o
ensino do Inglês diário a partir dos três anos, através de maquetes,
vídeos, músicas e objetos, abordando vários temas. “O objetivo é
instruí-los de vocabulário para que no ingresso do primeiro ciclo,
estejam aptos a iniciarem a conversação de forma segura e solida”,
revela Alexandra Galvão.
Para o futuro, o objetivo é avançar com o projeto de primeiro
ciclo, mas de uma forma diferenciada, ao usar o ensino bilingue.
Concluindo, a diretora salienta que “a grande aposta é criar um
projeto que os prepare para o mundo”.

