Sinopse
Centro educativo Alice Nabeiro
O Centro Educativo Alice Nabeiro é um dos projetos que integram a dinâmica da
responsabilidade social do Grupo Nabeiro na comunidade que viu nascer. É uma aposta na
educação para a primeira infância que se prolonga até aos 12 anos para crianças da
comunidade de Campo Maior, alicerçada no modelo pedagógico da Escola Cultural, cujo
mentor é o nosso coordenador pedagógico, Professor Manuel Ferreira Patrício. Com uma
valência de educação Pré-escolar (3 aos 6 anos) e outra de ATL (3 aos 12 anos), o CEAN surge
como centro de talentos e valorização cultural, social e escolar das crianças. O trabalho aqui
realizado desde 2007 (data da sua fundação) demonstra que o compromisso assumido para
com as futuras gerações irá contribuir para uma sociedade para rica, mais culta, mais
informada e dotada de ferramentas, comportamentos, atitudes e competências potentes para
os desafios do futuro. Com dinamismo, criatividade e imaginação, as crianças do CEAN
concretizam os seus sonhos, as suas ideias e promovem os seus valores e competências em
áreas como a cidadania, voluntariado, trabalho de projeto, solidariedade ou educação
ambiental nas nossas atividades de clubes. Cada criança segue no CEAN um percurso individual
e traça o seu perfil, o seu portfolio desde muito cedo. Apostamos numa oferta de clubes e
oficinas e tutorias no âmbito do apoio ao estudo como metodologia de amplificação cultural,
da autoestima e do talento de cada criança. Foi no CEAN que nasceu o manual “Ter ideias para
mudar o mundo” e é aqui que continua a ser pensado e aplicado. As ciências experimentais, a
língua Inglesa, a Música, as artes dramáticas, as artes plásticas, as tecnologias da informação, a
robótica, a filosofia para crianças, a literatura Portuguesa ou a ginástica e atividades de
expressão motora e corporal são os alicerces das criações empreendedoras no CEAN. É sem
duvida uma aposta na valorização das crianças de Campo Maior, com vista ao reforço da
sociedade local, dos nossos valores endémicos, mas a pensar no futuro e na qualificação das
futuras gerações.
Manual “Ter ideias para mudar o mundo”
Do sonho do Homem, nasce a vontade de criar.
Esse sonho cresce e a visão turva fica cada vez mais nítida.
Por um instante… ao longe, no fundo do seu pensamento criativo,
eis que se clarifica a imagem da sua vontade.
A ideia brilha dentro de si, tanto, que já não cabe aqui!
“Em suma, este documento reúne, um sonho do Comendador Rui Nabeiro, em
que assentam os pilares do manual e da filosofia empreendedora do CEAN ; uma
resposta inovadora aos desafios da nossa sociedade e uma revolução escolar
baseada nos sonhos, ideias e projectos das crianças.”

O Manual “Ter ideias para mudar o Mundo” foi criado pela equipa pedagógica do Centro
Educativo Alice Nabeiro com os seus 115 alunos em 2008. Passado dez anos, são mais de 4000
alunos por ano que em Portugal treinam as suas competências empreendedoras concretizando
projetos nas mais diversas áreas e interesses. Este manual é uma ferramenta poderosa que
altera a dinâmica da comunidade escolar, abre mentalidades, reforça a autoestima, a
criatividade e a imaginação. As crianças treinam o poder da inteligência emocional, dos
compromissos, do trabalho de equipa criando ciclos de trabalho, redes e ofertas. Promovem as
suas competências de comunicação e assertividade e lideram mudanças no seu Mundo
próximo! Treinando 12 áreas do conhecimento empreendedor, reforçam os valores do
empreendedor. É um contributo para que desde a primeira infância até aos 12 anos possamos
promover a formação cívica estruturada, capaz de reabilitar no futuro o espirito
empreendedor que tanto desejamos em Portugal. Esta ferramenta foi desde 2008 premiada
diversas vezes e replicada em regiões de referência em Portugal como o Alentejo, Minho,
Douro Litoral, Beira Baixa e Estremadura. Demonstrou capacidade de replicabilidade e
adaptação aos desafios locais. Uma vasta rede de formação cobre hoje, os territórios parceiros
e valoriza as comunidades educativas, aproxima as famílias da escola e altera a perceção que
os alunos têm da escola. O manual está também ele integrado em dinâmicas internacionais e
Europeias com aplicações em Angola e na rede Comenius e atualmente Erasmus +. É um
contributo no âmbito da responsabilidade social do Grupo Nabeiro na primeira infância e na
construção das futuras gerações.

