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O 
Caminhar é um sonho de uma 
família. “Somos pessoas empe-
nhadas na Construção de um 

Mundo Melhor”, é assim que definem o 
seu compromisso do dia-a-dia.
Há doze anos atrás, abria uma nova em-
presa, num setor de atividade bastante 
concorrido, mas com grande esperança e 
muita vontade de fazer melhor.
Ana e Isabel Costa são duas irmãs com for-
mação superior em Educação de Infância, 
que com o apoio incondicional dos seus 
pais decidiram criar um projeto que res-
pondesse aos desafios de uma sociedade 
moderna e cada vez mais exigente.
As suas experiências profissionais e as 
suas necessidades como mães levaram-
-nas a desenvolverem um projeto muito 
especial e com elevado reconhecimento 
por parte dos seus clientes.
As instalações primam pela qualidade, 
pela estética, mas, acima de tudo, privi-
legiam a segurança das cerca de 80 crian-
ças que diariamente animam o dia destas 
duas empresárias e da sua equipa de co-
laboradores.
É com um sorriso enorme e com um colo 
cheio de carinho que pela manhã abrem 
as portas do Caminhar às suas crianças. 
"Fazemos questão que exista uma respon-
sável para receber as crianças pela manhã 
e uma no final do dia para as entregar 
novamente aos seus pais, para nós é uma 
enorme responsabilidade uma vez que 
guardamos os seus maiores tesouros”, 
afirma Ana Costa.
Preparado para receber crianças desde os 
4 meses até aos 6 anos de idade, o Cami-
nhar encontra-se atualmente completo, 
existindo já uma lista de espera. “Já co-
nhecem o Caminhar em Chaves. No outro 
dia recebi uns pais que vinham de Chaves 
e que nos procuraram porque alguém lhes 
tinha indicado o Caminhar", afirma Isabel 
Costa.
As salas são adaptadas às diferentes fases 
das crianças e preparadas para estimular 
a sua imaginação e as capacidades emo-
cionais e sociais. “Cada criança é única. Se 
uma criança acha que o sol é vermelho, 
porque não pode ser?”, diz-nos a respon-
sável educativa desta escola.
Embora haja um planeamento das ativi-

dades educativas, estas, muitas vezes, são 
adaptadas às necessidades dos diferentes 
grupos e de acordo com os seus interes-
ses.
O tema do projeto lúdico/sala resulta do 
interesse que o grupo vai demonstrando 
ao longo do desenvolvimento do mesmo e 
pode abranger variadíssimos aspetos. No 
ano letivo passado, na sala dos 4-5 anos 
o tema surgiu depois de as crianças terem 

falado sobre as férias e demonstrado inte-
resse no Mapa de Portugal. Foram abor-

dadas as diferentes regiões, os seus usos 
e costumes, o significado da bandeira de 
Portugal e até mesmo o Hino Nacional.
Mas a preocupação por estarem a parti-
cipar na formação da próxima geração 
de cidadãos e conscientes da importân-
cia do respeito pela liberdade e valores 
dos outros levou à criação de dois clubes 
que contam com membros muito ativos. 
O Clube da Pegada Verde, destinado às 

crianças mais velhas dedica-se a trabalhar 
as temáticas ambientais. “As notícias so-
bre a escassez da água trouxeram a preo-
cupação e o debate do tema para o clube”, 
explica-nos Ana.
O Clube dos Pequenos Filósofos, aberto 
à participação das crianças a partir dos 3 
anos, tem como principal preocupação le-
var as crianças a entenderem que têm de 
respeitar os outros e diferentes opiniões. 
“É importante que desde cedo percebam 
que a sua liberdade termina quando co-
meça a do outro” refere Ana Costa.
A importância da participação dos pais no 
dia a dia da escola é um fator diferenciador. 
Desde a leitura de um livro até à prepara-
ção de um bolo, pais e avós podem propor-
cionar um dia diferente na escola do Cami-
nhar.” As portas estão sempre abertas. É 

Caminhar desde pequenino!
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importante que os pais se sintam seguros 
em deixar cá os seus filhos, podem visitar-
-nos e participar nas atividades sempre que 
queiram” afirma a Educadora.
A Semana Cultural, no final do período leti-
vo, é um importante marco na jovem exis-
tência do Caminhar. Para esta semana a 

equipa educativa prepara atividades espe-
ciais que vão desde palestras sobre temas 
que interessam a todos os pais até ao ani-
mado palhaço Pico que faz a delícia dos mais 
pequenos. Além da exposição dos trabalhos 
dos pequenos artistas que enchem os pais 
de orgulho, são também realizadas apre-
sentações de karaté, música, dança criativa, 
inglês, que permitem extravasar a energia.

Cliente satisfeito!
Sou uma mãe que poderia não ter colocado 
tão cedo o meu filho no jardim-de-infância, 
pois tinha a possibilidade de o deixar com 
os avós que tão bem o tinham criado. Ain-
da assim, ao completar os três anos, achei 
que era altura. A escolha da escola passou 
a ser uma decisão fundamental. Quando 
me dirigi ao Caminhar, fiquei muito bem 
impressionada com a qualidade das insta-

lações e, acima de tudo, com a forma como 
fomos recebidos. Fizemos de imediato a 
pré-inscrição e fomos embora. Quando 
chegou a altura de o Vasco ir para a esco-
la, tinha dúvidas quanto a minha decisão. 
O carinho e atenção com que o meu filho 
era e é recebido dia após dia garantiu que 
afinal tinha sido uma boa escolha. Hoje, 
quando lhe pergunto sobre como correu 
o dia na escola, apenas diz “brinquei, brin-
quei, brinquei” e no entanto vemos o seu 
desenvolvimento crescente.
Hoje, o Vasco já percorre outros caminhos, 
mas o Caminhar será uma referência no seu 
desenvolvimento pessoal e educacional.
Muito obrigada, Caminhar! Continuem 
com o vosso projeto! 
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