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A história do Centro Educativo dos Olivais, funde-se com a história do Direito de
Menores em Portugal e a sua origem remonta à criação da Tutoria Central da Infância
de Coimbra e do Refúgio Anexo, em Maio de 1911.
Com a entrada em vigor da Lei Tutelar Educativa (Dec -Lei n.º 166/99) em Janeiro de
2001 passa a designar-se Centro Educativo dos Olivais
Está sediado na freguesia de Santo António dos Olivais, a mais populosa da cidade de
Coimbra.
É constituído por um edifício de cinco pisos, polivalente, que congrega diferentes
serviços ou áreas: administrativa, residencial, escolar, clínica e de ocupação lúdica

A Intervenção Educativa
Um conjunto diversificado de profissionais, desenvolve a sua atividade com quase
quarenta jovens, distribuídos por três Unidades Residenciais, duas de regime semiaberto
e uma de regime fechado.
A intervenção educativa desenvolve-se dentro do quadro legal, nomeadamente a Lei
Tutelar Educativa e o Regulamento Geral e Disciplinar dos Centros Educativos,
complementados pelos Regulamento Interno e o Projecto de Intervenção Educativa,
destacando-se neste, a ação integrada de vários programas e o faseamento da
intervenção.
A concretização da ação educativa é sustentada nos princípios da:
 Responsabilização do Jovem;
 O internamento como Oportunidade de Mudança;
 O Modelo Sistémico;
 A Relação como Motor da Mudança;
 A articulação funcional entre os vários agentes e propostas educativas;

Procuramos, desde o acolhimento, envolver o jovem na construção do seu projecto de
vida, inserindo-o numa das seis turmas escolares, para obter a sua certificação.

A oferta formativa proporciona aos jovens a possibilidade de frequentarem os Cursos
EFA (s), o RVCC e ainda o ensino secundário, no exterior.
Estes Cursos pressupõem a dupla certificação em quatro profissões distintas: Operador
de Jardinagem, Marceneiro, Instalador e Reparador de Computadores e Operador de
Manutenção Hoteleira, sendo a sua realização da responsabilidade conjunta da Escola
Associada Martim de Freitas, com a colocação de Professores ao abrigo do Despacho
Conjunto n.º 23038/2009 do Ministério da Justiça, do Trabalho, da Solidariedade Social
e da Educação, e do Centro Protocolar da Justiça, com a colocação dos Formadores para
a área Tecnológica.

Paralelamente, vão-se desenvolvendo um conjunto de iniciativas que visam a interação
com o exterior e a participação em atividades culturais, lúdicas e desportivas diversas,
através de parcerias com entidades externas que connosco colaboram neste desafio que
é: EDUCAR.
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