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Numa escola inclusiva só pode existir uma educação inclusiva, uma educação 

em que a heterogeneidade do grupo não é um problema mas um grande desafio 

à criatividade e ao profissionalismo dos profissionais da educação, gerando e 

gerindo mudanças de mentalidades, de políticas e de práticas educativas. 

(Sanches & Teodoro, 2006, p. 72) 
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INTRODUÇÃO 

 

O atual Projeto Educativo visa planificar a ação educativa e a construção da 

identidade própria do estabelecimento de ensino. De acordo com o Decreto-Lei 

nº 126/2012, de 2 de julho, o Projeto Educativo clarifica e comunica a missão e 

as metas da escola, evidenciando a sua autonomia pedagógica, curricular, 

cultural, administrativa e patrimonial, assim como a sua apropriação individual e 

coletiva [artigo 9º, 2, a]. Por conseguinte, o Projeto Educativo é um documento 

elaborado e aprovado pelos órgãos de administração e gestão da escola, para 

um horizonte de três anos. 

A concretização do Projeto Educativo requer autonomia, participação, 

estratégia e liderança. A melhoria da qualidade da educação, implícita no 

desenvolvimento dos Projetos Educativos, é essencial para a existência de uma 

liderança clara que harmonize os objetivos organizacionais com a pluralidade de 

interesses, e que permita responder aos desafios progressivamente mais 

complexos feitos às escolas (Azevedo et al., 2011).  

Neste sentido, no atual Projeto Educativo, o 2º Jardim-Escola João de Deus de 

Coimbra definiu orientações e metas educativas, suportadas por valores e 

princípios democráticos, em torno do acordo e consenso, numa matriz negocial, 

com o fim de agregar os diferentes elementos da comunidade educativa em 

torno de objetivos comuns.  

Este é um documento que consagra a orientação educativa da escola, um 

compromisso explícito, com os diferentes atores intervenientes no processo de 

ensino/aprendizagem, ficando o aluno no centro de toda a atividade escolar. 

Concluímos, portanto, que a intencionalidade educativa que serve de 

referencial ao nosso Projeto Educativo orienta-se no sentido da formação de 
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cidadãos cada vez mais cultos, autónomos, responsáveis e solidários, capazes de 

um compromisso inequívoco na construção de um destino coletivo e de uma 

sociedade unificadora e diferenciada.  
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FUNDAMENTAÇÃO 

 

A educação é aquilo que nos fica, diluído no tempo, mas presente na vida, 

 fruto de experiências, onde coexistem a razão e a emoção. 

(Salgado, 2017) 

Tal como, João de Deus Ramos (1830-1896) afirmava: “é o amor e o respeito 

pela criança que é capaz de criar a sua própria dignidade refletindo-se no seu 

aproveitamento e comportamento”. Neste sentido, reconhecemos que a 

relação pedagógica estabelecida, entre o educador/professor e a criança, é 

fundamental para o desenvolvimento global dos alunos, assim como para o 

alcance de níveis de excelência na educação. Neste seguimento, torna-se crucial 

a formação de crianças sensíveis para a construção de laços de fraternidade e 

solidariedade, num respeito mútuo pelas diferenças, de modo a incitar a 

responsabilidade social e a contribuir para um mundo justo.  

Por outro lado, acreditamos que a motivação para a aprendizagem sustenta-se 

“no interesse intrínseco da tarefa e das motivações intrínsecas das crianças” 

(Oliveira-Formosinho & Formosinho, 2011, p. 15). Ora, ao reconhecermos a 

capacidade da criança para construir o seu desenvolvimento e aprendizagem, 

valorizamos as suas experiências, saberes e competências únicas, de modo a 

que possa desenvolver todas as suas potencialidades no processo educativo. 

Deste modo, preconizamos uma prática sistémica da valorização da autoestima 

e da autonomia, estimulando o pensamento crítico, lógico, criativo e 

responsável, assente num forte gosto e desejo pela aprendizagem.  

Para a construção de um ambiente inclusivo e valorizador da diversidade, 

acreditamos que é fundamental que o estabelecimento educativo garanta que: 

todos (crianças, pais/famílias e profissionais) se sintam acolhidos e respeitados; 

haja um trabalho colaborativo entre profissionais; pais/famílias sejam 
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considerados como parceiros; exista uma ligação próxima com a comunidade e 

uma rentabilização dos seus recursos (Silva et. al, 2016).  

Tendo em conta o Decreto-Lei nº 13/2019, de 18 de janeiro, o Jardim-Escola 

valoriza e incentiva a constante formação dos docentes, perspetivando a 

progressiva qualidade do ensino, de modo a corresponder às necessidades das 

crianças e da sociedade. Aos educadores/professores propõe-se uma atitude 

reflexiva e sensível, capaz de identificar as potencialidades e limitações das 

crianças, de forma a adequar o processo educativo.  
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Figura 1 Poeta-Educador 

João de Deus 

A ASSOCIAÇÃO DE JARDINS-ESCOLAS JOÃO DE DEUS 

 

O 2º Jardim-Escola João de Deus de Coimbra pertence à Associação de Jardins-

Escolas João de Deus, sucedânea da Associação de Escolas Móveis pelo Método 

João de Deus. É uma Instituição Particular de Solidariedade Social, devotada ao 

serviço da educação e da cultura.  

A Associação de Escolas Móveis pelo Método João de Deus foi fundada 

por Casimiro Freire em 1882, época em que 80% da população portuguesa era 

iletrada. Desde a sua fundação até 1920, a Associação alfabetizou cerca de 28 

mil adultos e crianças. A iniciativa foi apoiada por algumas personalidades 

célebres desse tempo, entre elas: João de Barros, Bernardino Machado, Jaime 

Magalhães Lima, Francisco Teixeira de Queiroz e Ana de Castro Osório. 

Em 1908, por proposta de João de Deus Ramos, filho 

do Poeta-Educador João de Deus, passou a designar-

se "Associação de Escolas Móveis pelo Método João 

de Deus, Bibliotecas Ambulantes e Jardins-Escolas". 

Sentindo a necessidade de dar um caráter mais amplo 

e perdurável à obra de instrução, João de Deus 

Ramos decidiu fundar em Coimbra, o primeiro Jardim-

Escola João de Deus, no ano de 1911. Posteriormente, 

até 1953, data do seu falecimento, João de Deus Ramos criou 11 Jardins-Escolas.  

Em 1917, foi inaugurado o Museu João de Deus, projeto de Escola-Monumento 

(da autoria de Raul Lino, classificado património de interesse municipal), ao qual 

se associaram numerosos intelectuais e artistas, entre os quais João de Barros e 

Afonso Lopes Vieira.  

http://www.joaodeus.com/associacao/biografias.asp?id=2
http://www.joaodeus.com/associacao/biografias.asp?id=3
http://www.joaodeus.com/associacao/biografias.asp?id=3
http://www.joaodeus.com/associacao/biografias.asp?id=3
http://www.joaodeus.com/jardins_escola/detalhe.asp?id=5
http://www.joaodeus.com/jardins_escola/detalhe.asp?id=5
http://www.joaodeus.com/associacao/biografias.asp?id=3
http://www.joaodeus.com/museu/museu.asp
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A partir de 1920, a Associação de Jardins-Escolas João de Deus enriqueceu o 

número de alfabetizados pelo Método João de Deus com mais cento e trinta e 

cinco milhares, seiscentas e quarenta crianças. Nesse ano, iniciou-se o primeiro 

Curso de Formação de Educadores de Infância, em Portugal, que se designava 

como “Curso de Didática Pré-Primária pelo Método João de Deus”. Vinte anos 

depois, começou a funcionar o Curso de Auxiliares de Educação Infantil (extinto 

em 1980), com o intuito de evitar a entrega de crianças a vigilantes sem 

preparação especializada.  

Como exemplo de respeito pela obra desta instituição, um dos principais 

apóstolos do salazarismo, o Ministro Carneiro Pacheco, em 1936, decretou o 

encerramento das escolas do Magistério Primário, à exceção da referida 

instituição, reconhecendo, por Decreto-Lei de 15 de agosto de 1936, o seu 

respeitoso projeto de responsabilidade e honestidade.  

João de Deus Ramos adquiriu o reconhecimento público do seu trabalho, que já 

à época defendia: "É preciso que o povo saiba ler e escrever, é preciso motivar 

os políticos para a execução desses princípios". Eleito deputado por duas vezes 

(em 1913 e 1915), João de Deus Ramos exerceu ainda os cargos de Governador 

Civil, de Ministro da Instrução Pública e de Ministro do Trabalho.  

A 9 de Novembro de 1988 o Decreto-Lei nº 408/88 autoriza a criação da Escola 

Superior de Educação João de Deus com os Cursos de Educadores de Infância e 

de Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, um novo ponto alto na história da 

instituição. 

A Associação de Jardins-Escolas João de Deus e a Escola Superior de Educação 

João de Deus têm ao seu serviço mais de mil pessoas, entre educadores, 

professores, auxiliares de educação e outros colaboradores, cuja atividade se 

reparte pelos centros infantis, jardins-escolas, ludotecas e museus.  

http://www.joaodeus.com/associacao/biografias.asp?id=3
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Desde a fundação das Escolas Móveis pelo Método João de Deus e, 

posteriormente, dos jardins-escolas com o mesmo nome, já foram matriculadas 

cerca de 200.000 crianças.  

A Associação mantém em atividade Jardins-Escolas João de Deus distribuídos 

por diversos pontos do país:  

 

 

 

 

  

Figura 2 Localização geográfica dos Jardins-Escolas João de Deus 
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O MÉTODO JOÃO DE DEUS 

 

O que é hoje o Método João de Deus deve-se, em grande parte, às ideias 

pedagógicas do Poeta João de Deus (1830-1896), do seu principal mentor João 

de Deus Ramos (1878-1956), da sua filha Maria da Luz Ponces de Carvalho 

(1916-1999) e do seu bisneto, António de Deus Ramos Ponces de Carvalho, 

atual Presidente da Direção da Associação de Jardins-Escolas João de Deus. 

Além de todos aqueles que, ao longo destes anos, têm colaborado, com tanta 

dedicação e amor, na obra educativa e cultural dos Jardins-Escolas João de 

Deus.  

 

João de Deus Ramos e a sua Época 

Nascido no final do século XIX, nos anos 70, João de 

Deus Ramos foi também um homem da primeira 

metade do século seguinte, que o costumava apelidar, 

carinhosamente, como “o século da criança”. Esta foi 

uma época brilhante para a Escola Nova, movimento a 

favor de uma infância mais compreendida e feliz. 

Consequentemente, João de Deus Ramos admirava 

intensamente os educadores ligados a esta instituição, sobretudo Adolphe 

Ferrière. Determinado, João de Deus Ramos inspirou-se na Escola Nova e 

decidiu produzir uma obra original e portuguesa, afirmando: “Rejeito toda a 

cópia servil do que se faz no estrangeiro, à exceção, contudo, daquilo que é 

universalmente adotável ou adaptável”.  

Contemporâneo de Decroly e de Maria de Montessori, João de Deus Ramos foi 

o impulsionador em Portugal, de um movimento de interesse pelas crianças de 

idade inferior a seis anos. Considerava que “o abandono das crianças, sob o 

Figura 3 Pedagogo João de 

Deus Ramos 
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ponto de vista cultural, antes da idade (7 anos), não é só uma lacuna que os 

Jardins-Escolas se propõem preencher, mas um grave erro a corrigir”. 

Para além dos Jardins-Escolas, João de Deus Ramos fundou no Estoril, em 1928, 

com João Soares, uma grande escola primária e secundária, inspirada no 

exemplo da École Des Roches, de E. Demolins.  

Muitos foram os que reconheceram, a João de Deus Ramos, capacidades 

intelectuais, cívicas e políticas de elevado nível. Nomeadamente, Júlio Dantas, 

em 1896, afirmou: “João de Deus e João de Deus Ramos são dois grandes 

nomes da história da pedagogia portuguesa: um o pensamento, o outro a ação; 

um criou o método, o outro a escola”. 

 

Ambiente  

A arquitetura dos primeiros edifícios é de um estilo verdadeiramente nacional, 

português e até mesmo regional. João de Deus Ramos acreditava que a criança 

aceitava melhor a escola se a arquitetura fosse semelhante à da sua própria 

casa.  

João de Deus Ramos preocupava-se muito com o edifício: rejeitava os 

corredores longos e as escadas, aconselhava cores suaves, janelas grandes, 

espaço suficiente, mas não demasiado. A decoração era confiada a artistas, mas 

deveria ser discreta. O edifício deveria ser circundado por um jardim, sem 

vizinhos demasiado próximos; as janelas permitiriam uma ligação com a 

natureza. O jardim, segundo ele, devia ser seis vezes maior que o edifício, para 

permitir a realização de atividades em pleno ar livre e mesmo, por vezes, o 

cultivo de legumes e flores. 

 A pedagogia fala muito da escola ativa e da importância de um ambiente rico e 

acolhedor, estimulante do espírito, harmonia e equilíbrio da criança. João de 
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Deus Ramos estimava que estas ideias eram muito importantes, e 

verdadeiramente o são, dado que as crianças amam a escola e estão felizes no 

ambiente proporcionado.  

 

A Escola e a Sociedade  

Segundo João de Deus Ramos, a escola devia ter a imagem da sociedade desde 

a creche.  

Democrata, pretendia acabar com as escolas de elites, mas, em 1911, ano de 

abertura do primeiro Centro Infantil João de Deus, o país saía da monarquia e as 

suas ideias não iriam encontrar mais que um pequeno eco. Não aceitava mais 

discriminação política na escola. A escola para todos, ricos ou pobres, de todas 

as etnias, crenças religiosas ou políticas. Um bibe aos quadrados, cada idade 

com a sua própria cor esbate as diferenças de traje que, à época, eram, por 

vezes, muito acentuadas. Todos os alunos deviam almoçar na escola, o que, 

segundo João de Deus Ramos, poupava o cansaço das deslocações e favorecia a 

socialização e hábitos alimentares saudáveis. Tudo era explicado, 

nomeadamente, o que se comia e as razões de uma alimentação variada. 

João de Deus Ramos desejava que se cultivassem na escola verdadeiros laços de 

fraternidade e solidariedade. Preconizava uma disciplina muito doce, sem 

prémios nem castigos. Esta disciplina, a que chamava de «ativa», devia ser o 

mais possível orientada como uma verdadeira educação cívica. As próprias 

crianças organizavam a vida na escola, os jogos, as refeições, entre outras 

atividades.  

 

A Educação Cívica  

A disciplina, compreendida como o modo de viver bem consigo mesmo e com 

os outros, era mantida sem prémios nem punições e contribuía para a formação 
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do caráter. «Sem prémios», pois são fonte de vaidade e de inveja e deturpam o 

verdadeiro sentido do dever. «Sem punições», pois prejudicam o 

desenvolvimento da dignidade humana e, na maior parte das vezes, são 

aplicadas sem que a criança tenha consciência de ter cometido o erro. 

Como Rousseau, João de Deus Ramos acreditava que a criança “nasce boa”. É 

necessário defendê-la e compreendê-la. Aqueles que trabalham e se 

comportam bem merecem elogios e carinhos. A estimulação é necessária, mas o 

termo de comparação, para a criança, é ela própria. Em caso de um mau 

trabalho ou de problemas de conduta, devem estudar-se cuidadosamente os 

motivos e, eventualmente, permitir que a criança sofra as consequências dos 

seus atos, não como um castigo imposto, mas como um efeito natural, que 

poderá interiorizar, uma lição válida que lhe servirá de futuro. Sempre o 

raciocínio e a lógica ao nível da compreensão das crianças.  

Por exemplo: É preguiçoso? Não existe preguiça sem motivo. Como está de 

saúde, que métodos de ensino lhe são aplicados, sente-se apoiado mental e 

afetivamente? Será que os trabalhos que lhe são pedidos estão de acordo com o 

seu próprio ritmo?  

A atitude de João de Deus Ramos face aos problemas como o roubo, a mentira, 

a agressividade, era sempre muito coerente. É preciso melhorar e saber 

melhorar, mas não punir. É necessário dar a conhecer o gosto pelo bem e pelo 

fazer o bem, pondo-se à escala da criança e com amor. 

 
Já em 1911, João de Deus Ramos pensava mais na educação do que na 

instrução; é uma ideia corrente nos nossos dias, mas não no início do século XX. 

Na base da sua metodologia existia sempre uma ideia de simpatia, no real 

sentido da palavra: simpatia como convergência de pontos de vista e, mesmo, 

de sentimentos. Um ambiente de simpatia cria o meio ideal, a firmeza e a 
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calma, tão importantes para dar à criança um sentimento de segurança. As 

crianças mantêm-se calmas se estiverem ocupadas e se sentirem prazer nas 

tarefas que executam, mesmo que estas sejam trabalhosas. É necessário que o 

trabalho seja amado e respeitado, daí que o apresentemos de uma forma 

atraente, a fim que se possa gostar dele como se gosta de um jogo. Era um 

traço que definia muito bem o caráter de João de Deus Ramos, o infinito 

respeito pela criança. O respeito pela criança é frequentemente proclamado, 

quase sempre mais na teoria do que na prática, mas João de Deus Ramos não 

respeitava somente a infância, respeitava cada criança. 

Neste seguimento, oferecia às crianças um ambiente familiar, favorável ao seu 

desenvolvimento, com jogos; canções; rítmica com arcos; bolas; cálculos; 

histórias; casa das bonecas; etc.. João de Deus Ramos, como todos os 

pedagogos daquela época, valorizava os jogos, em matéria de educação. Mas 

aconselhava a escolhê-los bem. Aos quatro anos, e sem que a fatigue, traça-se 

para a criança um programa muito alegre e harmonioso, que a fará apreender 

bons hábitos e favorecerá a sua integração no grupo. 

 

Enquadramento Teórico  

Quais são os aspetos mais importantes a desenvolver, com quatro anos de 

idade, segundo a psicologia e pedagogia, no que diz respeito às aquisições de 

base? 

 A educação precetiva, a motricidade e a educação verbal, são aspetos muito 

importantes. A educação precetiva começa desde o berço e, quase podemos 

dizer, é de grande valor para o indivíduo. Não se trata de «afinar» os sentidos, 

mas sim de saber utilizá-los melhor. Na educação precetiva trabalha-se 

sobretudo a visão e a audição, os dois sentidos que permitem as aquisições mais 

espirituais e até mesmo estéticas. Trata-se de estimular o gosto, de observar, de 
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criar o senso do belo e da harmonia, de melhor perceber os sons graves, os sons 

agudos, a intensidade dos sons e das sonoridades, o timbre dos instrumentos, 

etc.. A educação auditiva permite uma iniciação musical que favorece o bom 

ritmo da leitura. É com base na educação visual e auditiva que se pode falar, na 

escola, de uma educação através da arte.  

 

Práticas  

Com a visão e audição poder-se-á traçar um alegre programa de educação 

auditiva e musical. Na escola cantam-se e dançam-se canções infantis e 

populares, diariamente. Com o jogo, tenta-se preservar os valores tradicionais. 

A educação da visão destina-se a uma boa coordenação óculo-manual e 

trabalha-se a motricidade fina, o estímulo e uma correta lateralização através 

de toda uma gama de jogos destinados a este fim. 

Utiliza-se muito o papel: no início tritura-se, rasga-se, corta-se, depois utiliza-se 

o origami japonês, que facilita a precisão e permite fazer pombas, peixes, rãs, 

barcos e as fitas multicoloridas de onde nascem diferentes tipos de harmonias. 

Aos três ou quatro anos, as crianças desenham sobre grandes folhas com lápis 

de cera. Desenham livremente, assim como modelam pastas variadas, mas 

sobretudo o barro. A criatividade da criança é estimulada, deste modo de várias 

formas. Depois de se terem ensinado as crianças a observar e a entender, estas 

são incitadas a exprimir-se: por gestos, pelo corpo, pelo desenho, mas 

sobretudo através da oralidade. A expressão verbal e não verbal é privilegiada; 

trabalha-se a linguagem e a expressão oral através do diálogo, das histórias, dos 

contos, das pequenas poesias, das pequenas dramatizações e do teatro de 

marionetas. Um programa batizado de «Tema de Vida» – que se chamava 

«Lições das Coisas», no tempo de João de Deus Ramos - contribui, ainda hoje, 
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para o léxico passivo e sobretudo para o léxico ativo da criança. Esta 

particularidade representa um dos aspetos mais originais da pedagogia de João 

de Deus Ramos. O que se pretende não é somente que a criança saiba as coisas, 

mas sobretudo que as compreenda, que possa estar em sintonia e em empatia 

com o que a rodeia. Esta deve abordar o seu conhecimento como indivíduo e 

conhecer o seu corpo, ter uma ideia do seu esquema corporal. Deve tomar 

consciência da sua integração temporal, adquirir a ideia do hoje, do ontem e do 

amanhã. Para isto, dá-se-lhe uma referência, uma unidade de tempo: a mais 

simples, o dia, recorrendo à clássica experiência da bola que gira em torno de si 

mesma e à volta de uma fonte de luz. 

Fala-se do que nos rodeia: o que é sólido, líquido, gasoso. Fazem-se 

experiências, fala-se das grandes famílias do nosso planeta: os minerais, as 

plantas, os animais. Tudo é apresentado como exemplos vivos, slides, filmes, 

imagens. As lições não são efetuadas sob a forma de exposições orais, mas sim 

de diálogos através dos quais o aluno deve observar, descobrir e descrever. 

Sempre que possível, o objeto é observado diretamente ou através de lupas e 

microscópios, tocado, sentido e eventualmente provado. São realizadas 

experiências de modo a estimular o espírito científico. As formas, as qualidades 

são designadas com rigor. 

A filosofia assente nos pressupostos de João de Deus Ramos é a de estabelecer 

um curriculum em forma de espiral: os ciclos são concebidos em função da 

idade dos alunos; procurando-se abordar o homem como indivíduo e depois 

como pertencente ao tecido social. 

Esta ideia de ciclos sucessivos está já contida no termo “enciclopédia”. Porém, o 

que João de Deus Ramos desejava desenvolver não é uma ideia enciclopédica, 

mas sim uma lógica: relacionar bem é necessariamente, raciocinar bem. Todas 
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as lições estão ligadas umas às outras, a fim de fortificar a memória e de facilitar 

a aquisição de conhecimentos. 

Aos quatro anos, os jogos contribuem para motivar a leitura, para distinguir a 

esquerda e a direita, e estimular o desenvolvimento motor: sequências de 

imagens, palavras afixadas para designar os objetos circundantes, livros em local 

acessível, histórias lidas pelo educador. Os alunos também ditam frases que o 

professor escreve e que elas podem ilustrar. 

Tem-se um grande cuidado com a introdução da Matemática e esta é associada 

à vida prática do aluno. Estas situações constituem uma das bases de trabalho 

de João de Deus Ramos. Como outros pedagogos da atualidade, aconselhava a 

começar pela noção de “unidade”.  

Os conceitos devem ser postos em prática através dos jogos e de materiais 

simples de encontrar e de manipular. Recorre-se, também, aos jogos de 

Froëbel, para interiorizar situações muito concretas, que estimulam a criança a 

contar e a fazer pequenas operações ligadas ao quotidiano. Têm à disposição 

ateliers de jogos de ação “uma mercearia ou armazéns onde se utilizam a 

moeda e uma balança, onde se comparam pesos e volumes, onde se pode 

empacotar e embrulhar os volumes, o que é um excelente exercício de 

motricidade fina.” 

O espaço da sala de aula encontra-se dividido em cantos. Cada sala possui uma 

biblioteca: aos 3/4 anos, a criança pode ver as imagens, sentada em almofadas e 

o acesso aos livros é muito fácil e agradável. Ouve-se música, fazem-se jogos 

tradicionais ou livres, de preferência ao ar livre. A criança gosta e aceita bem 

este programa variado, que contribui para a formação da sua personalidade. 

Procura-se que esta seja calma, organizada, curiosa e recetiva. 
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 João de Deus Ramos considerava a idade de 5 anos como muito importante 

para a formação do indivíduo. É como uma idade de transição; já não se 

encontra na fase pré-escolar, mas ainda não chegou à primária: é um degrau a 

subir, uma fase “pré-elementar”, “pré-primária”, como ele lhe chamava. 

Praticam-se jogos, nas “Lições das Coisas”, fazem-se desenhos, mas a 

Matemática é mais avançada e inicia-se de uma forma muito racional e lúdica a 

leitura e a escrita. Avançado nas ideias para o seu século, João de Deus Ramos 

pensava, como os pedagogos de hoje, que aguardar por uma grande 

maturidade para aprender a ler é como esperar por ter músculos para começar 

a cultura física. É o exercício que contribui para a maturação mental requisitada. 

O respeito pelo ritmo da criança sem a sobrecarregar, para a fazer alcançar o 

programa pré-estabelecido, é fundamental. Torna-se necessário fazer com que 

a criança aprenda agradavelmente, passo a passo, como num jogo. Isto põe a 

questão central das aprendizagens de base e no momento ideal para começar o 

processo de preparação. O insucesso escolar, e mesmo profissional, poderá 

estar ligado a uma preparação escolar tardia e mal estruturada. É preciso 

compreender a palavra “aprendizagem” como conotada pelas noções de 

estimulação e de iniciação. A aprendizagem é vista não somente como aquisição 

de conhecimentos, mas, sobretudo, como exercício de faculdades. 

Assim pensava João de Deus Ramos e os resultados deram-lhe razão. “É 

necessário começar a adquirir as competências aos 4/5 anos e a aprendizagem 

da leitura é um bom ponto de partida.” 

A escolha de um método é essencial, método que permita o desenvolvimento 

das estruturas mentais da criança. Nos jardins-escolas, com “A Cartilha 

Maternal” os resultados são surpreendentes: os alunos aprendem a ler 

geralmente em 90 lições e o insucesso escolar é quase inexistente. O método 

utiliza estratégias de leitura do tipo “bottom-up”, em sinergia com estratégias 
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do tipo “top-down”, baseado na unidade global da palavra, considerando-a 

como a ferramenta linguística que permite o dinamismo verbal. Uma das 

vantagens deste método é o de apresentar as especificidades da língua 

portuguesa segundo uma progressão pedagógica e que constitui um verdadeiro 

estudo da língua. 

João de Deus Ramos considerava a aprendizagem da leitura e da escrita como o 

desenrolar natural da educação pré-escolar: depois do ensino do código oral, a 

criança pode ser iniciada ao código escrito, que lhe permite aceder à cultura. 

Estas duas aquisições deverão então constituir uma unidade e não revelar duas 

escolas diferentes – a creche e a escola primária – como é habitual no nosso 

sistema escolar. 

Depois da morte de João de Deus Ramos, foram introduzidas alterações a nível 

da aprendizagem da Matemática, como por exemplo, o material Cuisenaire e os 

Blocos Lógicos de Dienés, e um material de um professor português, João 

Nabais, denominado Calculadores Multibásicos, excelentes para aprender a 

fazer operações sobre outras bases que não a base 10. Na época dos 

computadores torna-se necessário dominar o trabalho nas bases dois ou nove. 

No mundo globalizado dos nossos dias, conscientes dos desafios que temos pela 

frente e da agressividade e competitividade da sociedade, definimos os 

objetivos da Associação de Jardins-Escolas João de Deus, segundo a instrução e 

formação cívica e moral dos nossos alunos. Apostamos nos nossos alunos e na 

formação dos seus docentes, caminhando em direção ao futuro, com base em 

valores intemporais de tolerância, respeito e igualdade na diversidade que, 

desde João de Deus, defendemos e nos honramos de praticar.  

O bisneto de João de Deus, 

 António de Deus Ponces de Carvalho 
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O JARDIM-ESCOLA JOÃO DE DEUS 

 

Caraterização do Jardim-Escola  

Nome: 2º Jardim-Escola João de Deus 

de Coimbra 

Morada: Rua D. João III / 3030-329 

Coimbra 

Telefone: 239 716 473  

Telemóvel: 925 486 616 

Fax: 239 701 705 

 

Email: coimbra2@escolasjoaodeus.pt 

Página da Web: http://www.coimbra2.joaodeus.com/ 

Página de Facebook: https://www.facebook.com/II-Jardim-Escola-Jo%C3%A3o-

de-Deus-de-Coimbra-103183388714317 

Número de Identificação de Pessoa Coletiva: 500852006 

Número de Segurança Social: 20006319325 

Autorização Definitiva: nº 28 de 28 de março de 1985 

Código do Estabelecimento: 00603658 

Propriedade: Associação de Jardins-Escolas João de Deus de Coimbra 

Presidente da Direção: Professor Doutor António de Deus Ponces de Carvalho 

Diretora: Teresa Lina Guimarães 

Diretora do 1º Ciclo do Ensino Básico: Maria João Almeida 

Tipo de Instituição: Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) 

Valências: Pré-Escolar e 1º Ciclo Ensino Básico 

Figura 4 2º Jardim-Escola de Coimbra 
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Horário de Funcionamento  

 
Componente de 
apoio à família 

Componente educativa 
Atividades de 

prolongamento e 
de tempos livres 

Pré-Escolar 

8h/ 9h 9h/ 12h  

12h/ 14h 30min 14h 30min/ 16h 30min  

16h 30min/ 19h   

1º Ciclo 

8h/ 9h 9h/ 13h 17h 30min/ 19h 

13h/ 14h 30min 14h 30min/ 17h  

17h/ 17h 30min   

Tabela 1 Horário de funcionamento do 2º Jardim-Escola João de Deus de Coimbra  

 

 

Recursos Físicos  

 Nº Espaços 

Edifício 1 

6 Salas do Pré-Escolar 

1 Salão/Sala do Pré-Escolar 

1 Sala de Apoio 

2 Salas do 1º Ciclo 

5 

Instalações Sanitárias 
(2) Pré-Escolar 
(1) Pré-Escolar/ 1º Ciclo 
(1) Pessoal Docente 
(1) Pessoal Não Docente 

1 Biblioteca  

1 Gabinete da Direção  

1 Secretaria 

1 Gabinete Médico 

1 Hall de Entrada 

1 Ginásio 

1 Cofre-forte 

1 Refeitório 

1 Cozinha 

1 Despensa 

2 Sala de Arrumações 
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1 Sótão de Arrumações 

1 Lavandaria 

Edifício 2 

9 Salas do 1º Ciclo 

6 

Instalações Sanitárias 
(4) 1º Ciclo 
(1) Deficientes/ Pessoal Docente 
(1) Pessoal Não Docente 

1 Sala do Pessoal Docente  

1 Hall de Entrada 

1 Biblioteca/ Sala de Música 

1 Sala de Informática/ Laboratório 

1 Casinha das Bonecas 

1 Cozinha 

1 Refeitório 

1 Despensa 

1 Sala de Arrumações 

1 Sótão de Arrumações 

Exterior 

1 Recreio Coberto 

3 Recreios Semicobertos 

2 Recreio Descobertos 

Tabela 2 Recursos físicos do 2º Jardim-Escola João de Deus de Coimbra 

 

Gestão dos Espaços do Jardim-Escola 

 

O Jardim-Escola é dotado de uma exposição solar que proporciona uma boa 

luminosidade natural e está equipado com aquecimento central. Há uma 

enorme preocupação por parte da escola, no que se refere à manutenção 

regular do mobiliário, assim como dos espaços interiores e exteriores, de modo 

a manter o espaço escolar em bom estado de conservação e com material 

adequado ao bom funcionamento das atividades. 

Salas de Atividades 

É nestas salas que se realizam as principais atividades curriculares das crianças.  

As salas estão equipadas com todo o material necessário às atividades de cada 

grupo, existindo vários espaços lúdicos. Em todas as salas do Bibe Azul e do 1º 
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Ciclo existe um computador com ligação à Internet. As salas do 2º, 3º e 4º Anos 

possuem também: caixa métrica, mapas, globos, um modelo do esqueleto 

humano e outro tipo de material necessário à concretização das atividades. 

Estas salas também possuem quadros interativos e projetores. 

Salão 

Este espaço é uma das caraterísticas dos Jardins-Escolas e é onde os alunos do 

Bibe Encarnado (4 anos) têm a maioria das suas atividades. É uma sala ampla 

com 195m2, bem iluminada por luz natural, possuindo mesas oitavadas, 

separadas por pequenos biombos e vários armários onde se encontram 

materiais diversos para a realização das atividades, quer sejam lúdicas, quer 

sejam formais. Possui ainda cantinhos de: leitura, mercearia, cozinha, garagem 

e casinha das bonecas.  

Sala de Apoio 

Este é um espaço que se encontra no edifício 1. Contém vários armários com 

materiais de expressão plástica e jogos didáticos para a realização de diversas 

atividades de apoio. Este espaço é também utilizado como recreio em dias de 

chuva. 

Instalações Sanitárias 

Existem neste Jardim-Escola sete instalações sanitárias destinadas aos alunos do 

Pré-Escolar e do 1º Ciclo. Uma das instalações sanitárias está adaptada para o 

acesso a pessoas com mobilidade condicionada. Existem ainda instalações para 

docentes e auxiliares, estas últimas equipadas com chuveiro. 
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Gabinete da Direção  

Neste espaço com 10 m2 são recebidos os Pais/Encarregados de Educação e 

todas as pessoas que necessitem de tratar assuntos com a Direção do Jardim-

Escola. 

Secretaria 

A secretaria possui igualmente 10 m2. Existem aqui dois computadores com 

ligação à Internet, uma impressora, uma fotocopiadora, um fax, uma secretária 

e dois armários para arquivo de documentos. 

Gabinete Médico 

Neste espaço existe um armário que contém material de primeiros socorros, 

uma maca e um lavatório. 

Hall de Entrada 

Em cada edifício existe um espaço destinado à receção dos alunos e 

Pais/Encarregados de Educação. 

Ginásio 

Com uma área de 170 m2 e um palco de 30 m2, este espaço polivalente é 

utilizado na realização das atividades físicas e de expressão dramática, estando 

devidamente equipado para a prática destas. Serve igualmente como espaço de 

ensaios para festas, representações teatrais, congressos, exposições e é palco 

para a realização de algumas das festas e atividades ao longo do ano. Este 

espaço é também utilizado como recreio em dias de chuva. 
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Cofre-forte 

Este espaço possui uma porta blindada. É o local onde se arrumam os processos 

dos alunos de anos anteriores e outros documentos oficiais referentes à 

instituição. 

Refeitórios 

O Jardim-Escola possui dois refeitórios: um no edifício 1, com 98,30 m2, que 

contém mesas de fórmica oitavadas e mesas corridas onde as crianças tomam 

as refeições (almoço e lanche) e um armário para arrumação de loiças. As 

paredes têm motivos infantis pintados de cores claras e alegres. O outro 

refeitório encontra-se no edifício 2, com 165 m2, possui mesas e bancos para as 

refeições e dois armários de arrumação.  
 

São espaços bastante amplos e com grandes portadas que lhes permitem ter 

uma ótima luminosidade. Diariamente, e tendo em conta a população escolar, 

nestes espaços, almoçam e lancham 19 turmas, repartidas por turnos. 

Cozinhas 

No Jardim-Escola, existe uma cozinha em cada edifício, devidamente equipada e 

de acordo com todas as normas de segurança e higiene exigidas. 

Sala de Arrumações 

No edifício 1 existem duas arrecadações, uma para a arrumação de alimentos e 

outra para produtos de limpeza. No edifício 2 existe uma arrecadação que serve 

para guardar material didático e roupas para dramatizações. 

 

Sótãos de arrumações 

Nestes locais são guardados os materiais usados nas várias decorações ao longo 

do ano, diversa documentação, louça e cestaria utilizadas esporadicamente. No 
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sótão do edifício 1 é o local onde se guarda o material e mobiliário que não está 

a ser utilizado e onde se restaura o mesmo, sempre que é necessário. 

Lavandaria 

Pequeno espaço onde são cuidados os babetes, os guardanapos de pano e 

outros têxteis utilizados no Jardim-Escola.  

Despensas 

Nestes locais são guardados os alimentos devidamente acondicionados. 

Casinha das Bonecas 

A casinha das bonecas é um espaço no edifício 2 que possui mobiliário 

adequado à prática do “faz de conta”. 

Sala do Pessoal Docente 

É um espaço que os docentes utilizam nos tempos não letivos ou de lazer e 

serve ainda de sala de reuniões do Conselho de Docentes e sala de atendimento 

aos Pais. Existe nesta sala um computador com ligação à Internet, uma 

fotocopiadora, uma máquina de café, uma estante com material de apoio aos 

docentes, uma mesa oval, cadeiras, cadeirões e um placar de avisos. Este é um 

espaço com 23 m2. 

Sala de Informática/ Laboratório 

Com 22 m2 esta é uma sala onde decorrem as aulas de TIC, assim como as aulas 

de Ensino Experimental. Existe um armário devidamente equipado com material 

de apoio ao Ensino Experimental das Ciências. Grande parte deste material foi 

adquirido com o donativo dos pais de um aluno e no âmbito do Projeto Ciência 

Viva. Também existem nesta sala treze computadores ligados em rede e à 

Internet. 
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Biblioteca/ Sala de Música 

Com uma área de 26 m2 possui amplas estantes com coleções (história, ciência, 

tecnologia…) organizadas por áreas temáticas e inúmeros livros de histórias e 

contos. Possui uma vasta coleção de material audiovisual e ainda várias 

compilações de trabalhos realizados pelos alunos em anos anteriores. 

 

Este espaço é utilizado quer pelos alunos do Pré-Escolar, quer pelos alunos do 

1º Ciclo, em horários previamente estabelecidos. Nele realiza-se a hora da 

leitura livre, hora do conto, dramatizações… Para que as crianças se possam 

sentir cómodas, possui uma carpete, sofás, bancos e pufes.   

Recreios 

Existem cinco grandes espaços exteriores para a realização dos recreios, sendo 

um deles totalmente coberto e três deles com uma pequena parte também 

coberta. Dois dos recreios estão equipados com material lúdico e o pavimento é 

antichoque, conforme as normas de segurança exigidas. Em termos de 

acessibilidade, estes espaços possuem rampas que facilitam a circulação. 

Possuem também zonas ajardinadas com árvores de sombra e ainda alguns 

bancos de jardim. 

 

 

Comunidade Educativa do Jardim-Escola 

 

A comunidade educativa do Jardim-Escola é constituída por pessoal docente, 

pessoal discente, Pais/Encarregados de Educação e pessoal não docente. 

O pessoal docente intervém diretamente na educação dos alunos, 

empenhando-se na sua formação e aliando à educação os aspetos pessoais, 
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sociais e morais. Valoriza a sua própria formação, pois deste modo está a 

enriquecer-se e a concorrer para uma melhor formação dos alunos. 

O pessoal discente é o principal agente educativo, é também membro atuante 

da comunidade escolar, pois participa e concorre para promover o seu próprio 

desenvolvimento. 

Os Pais/Encarregados de Educação são participantes ativos na educação e 

formação dos filhos ou educandos dentro e fora do Jardim-Escola, pelo que lhes 

compete interessarem-se pelo desenvolvimento curricular dos filhos ou 

educandos e colaborar sempre que possível nas suas atividades. 

O pessoal não docente é constituído por colaboradores fundamentais para o 

bom desempenho da ação educativa. 

 

 Pessoal Docente  

A Presidente e Diretora Pedagógica do Pré-Escolar é a representante perante o 

Ministério da Educação e demais instituições nos assuntos de caráter geral do 

Jardim-Escola e nos assuntos relacionados com o Pré-Escolar; preside aos 

Conselhos de Docentes; é responsável por toda a parte financeira e 

contabilística, pela organização/ compra da alimentação e material escolar, 

pelas obras a efetuar, pela organização do Pessoal Docente e Não Docente, 

orientadora e avaliadora do trabalho realizado na escola. 

A Diretora Pedagógica do 1º Ciclo é representante do Jardim-Escola perante o 

Ministério da Educação e demais instituições nos assuntos relacionados com o 

1º Ciclo; é organizadora e moderadora dos Conselhos de Docentes; orientadora 

e avaliadora do trabalho realizado no 1º Ciclo e colabora, também, na 

organização do Pessoal Docente e Não Docente. 
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A Presidente e Diretora Pedagógica do Pré-Escolar e a Diretora Pedagógica do 

1º Ciclo formam uma equipa e colaboram entre si na organização pedagógica do 

Jardim-Escola e na resolução dos problemas relacionados com o mesmo. 

O corpo docente do Jardim-Escola é constituído por oito educadoras no Pré-

Escolar e onze professores no 1º Ciclo. Existem também quatro 

Educadores/Professores de apoio e sete docentes a tempo parcial que vêm 

lecionar as áreas de Expressão e Educação: Musical, Físico-Motora e Dramática 

e ainda Inglês. 

A estabilidade do corpo docente é muito importante, não só porque contribui 

para uma melhor relação pedagógica com as crianças, famílias e restante 

pessoal, mas também porque contribui para um melhor desenvolvimento dos 

projetos em que o Jardim-Escola está envolvido e para melhor ultrapassar os 

obstáculos que vão surgindo. 

As atividades são planificadas em grupo, nomeadamente, por cada faixa etária. 

Nos Conselhos de Docentes é feito o planeamento dos projetos a desenvolver e 

no final de cada período a síntese das aprendizagens/avaliação sumativa dos 

alunos. 

 

 Pessoal Discente 

Estão atualmente matriculadas aproximadamente quatrocentas e dez crianças 

distribuídas por oito turmas do Pré-Escolar e onze turmas do 1º Ciclo. 

As crianças que frequentam este Jardim-Escola revelam alguma 

heterogeneidade: socioeconómica, cultural, cognitiva e comportamental. Na 

sua maioria pertencem a um estrato social médio, onde o bom ambiente 

familiar e o acompanhamento das crianças são uma realidade. 

As crianças são o centro de todos os esforços da comunidade educativa. 
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 Pais/Encarregados de Educação 

Regista-se uma população, em média, com uma formação académica 

média/superior. As suas atividades profissionais encontram-se distribuídas na 

cidade e zona periférica. 

Existem alguns indicadores que revelam estabilidade profissional, com 

repercussões no ambiente familiar. Esta qualidade de vida familiar proporciona, 

na generalidade, às “nossas” crianças um desenvolvimento harmonioso e 

conducente à estruturação de uma personalidade adequada a vivências plenas 

de cidadania. 

 

 Pessoal não Docente 

Em relação ao pessoal não docente é constituído por quinze auxiliares de 

serviços gerais. São responsáveis pela limpeza e manutenção de todo o espaço 

físico interior e exterior, pelo serviço das refeições e apoiam o pessoal docente 

sempre que necessário, nomeadamente nas visitas de estudo. Duas cozinheiras 

têm a seu cargo a preparação e confeção das refeições e a limpeza e 

manutenção das cozinhas. Existe ainda uma administrativa que tem a seu cargo 

todo o trabalho de secretaria. 

 

Conselhos de Docentes 

São realizados no Jardim-Escola, entre as 17h30min e as 19h30min, na primeira 

segunda-feira de cada mês, para os docentes do 1º Ciclo e na segunda segunda-

feira, para os docentes do Pré-Escolar. No início de cada período, o Conselho de 

Docentes é comum a todo o pessoal docente. 
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Quanto às reuniões da EMAEI, estas ocorrem no Jardim-Escola entre as 

17h30min e as 19h30min, na terceira quarta-feira de cada mês.   

 

Organização nos Períodos de Férias 

Nos períodos de férias (Natal, Carnaval, Páscoa e Final de Ano) o Jardim-Escola 

funciona em regime de roullement no que respeita ao corpo docente numa 

cooperação com Pais/Encarregados de Educação. Nestes períodos não são 

realizadas atividades escolares, mas são organizadas atividades de tempos 

livres. 

Nas interrupções letivas, os docentes têm também a função de realizar as 

avaliações dos alunos, planificar e organizar trabalhos para os períodos 

seguintes. 

Em regra, o Jardim-Escola encerra no mês de agosto, mantendo-se, contudo, 

aberto um dos três centros educativos existentes na cidade, para dar resposta 

às necessidades dos Pais/Encarregados de Educação. 

 

Relação entre o Jardim-Escola e Pais/ Encarregados de Educação 

Esta relação é feita através de contactos formais e não formais que visam o 

acompanhamento do desenvolvimento e processo de aprendizagem das 

crianças e as suas relações interpessoais com os colegas, pessoal docente e não 

docente. 

O Jardim-Escola promove a participação ativa dos Pais/Encarregados de 

Educação nas diferentes atividades e em diferentes projetos.  
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Contactos com os Pais/Encarregados de Educação 

No início de cada ano letivo, é realizada uma reunião geral por faixa etária para 

apresentação do educador/professor, das principais normas do Regulamento 

Interno, do Projeto Educativo, do Plano Anual de Atividades, assim como do 

Projeto Curricular de Grupo no Pré-Escolar e no Plano de Turma no 1º Ciclo. 

Posteriormente, no início do 2º e 3º períodos, há lugar a uma reunião, por 

grupo/ turma, para realizar o balanço do período anterior e planificar o período 

que se inicia. No Pré-Escolar, as sínteses de aprendizagens da criança são 

entregues nestas reuniões e após o encerramento das atividades letivas. No 1º 

Ciclo, o Registo de Avaliação é entregue aos Pais/Encarregados de Educação três 

dias após o encerramento das atividades letivas.  

O atendimento individual aos Pais/Encarregados de Educação ocorre 

semanalmente durante uma hora. 

Ao longo do ano, há quatro dias abertos aos Pais/Encarregados de Educação, 

em que estes podem assistir às atividades que decorrem durante a manhã. 

Além destes dias, os Pais/Encarregados de Educação podem vir ao Jardim-Escola 

partilhar histórias, fazer experiências, dar uma aula…sempre que seja possível e 

de acordo com a calendarização das atividades letivas. 

No final do ano letivo, no dia aberto aos Pais/Encarregados de Educação, há 

uma demonstração de atividades curriculares no espaço de trabalho de cada 

turma ao que se segue uma apresentação no âmbito das outras expressões. No 

entanto, o 4º Ano faz a sua apresentação das diversas expressões na Festa de 

Finalistas que ocorre num fim de tarde/noite. 
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Projetos, Protocolos e Parcerias 

Através de projetos, protocolos e parcerias pretendemos manter e ampliar 

relações com todas as instituições e entidades que queiram trabalhar em 

parceria com a nossa instituição. É nosso objetivo que daí resulte benefício 

pedagógico, social, cultural e económico para a nossa comunidade educativa. 

No âmbito da sua ação e no sentido de melhorar a qualidade de resposta que 

presta, foram estabelecidos alguns protocolos com diversas instituições e 

serviços, a saber: 

− Centro de Apoio e Intervenção no Desenvolvimento Infantil. 

− Escola Superior de Educação de Coimbra. 

− Fundação Beatriz dos Santos – Instituto Educativo de Lordemão. 

− Clube Náutico de Coimbra. 

− Associação Académica de Coimbra – Secção de Judo. 

− Associação Académica de Coimbra – Secção de Xadrez. 

− Instituto Confúcio da Universidade de Coimbra.  
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INTENÇÕES EDUCATIVAS DO JARDIM-ESCOLA 

 

Princípios Básicos 

Tratando-se de uma obra que se rege pela Metodologia João de Deus, o 2º 

Jardim-Escola João de Deus de Coimbra fundamenta a sua pedagogia em 

princípios básicos, competindo à escola: 

 Criar um ambiente harmonioso, de paz e tranquilidade, capaz de fomentar 

um clima que permita trabalhar em boas condições. Sendo de primordial 

importância a criação de um ambiente de simpatia, no verdadeiro sentido da 

palavra, baseado em equilibradas relações entre todos os que aí exercem 

funções. Essas relações devem ser norteadas por um profundo respeito 

entre todos e englobará primordialmente a criança. Só assim se fortalece um 

verdadeiro sentido de escola no seu mais elevado e lato conceito. 

 Instituir a tolerância de crenças e convicções, que devem ser respeitadas, 

quando não colidam com o funcionamento geral da instituição. Este 

princípio tem a ver com um conceito de liberdade responsável. 

 Fomentar o gosto pelo trabalho e permitir a sua realização em boas 

condições. Este aspeto é muito importante para adultos e crianças, e será 

um dos hábitos que podem favorecer a integração num futuro escolar e 

profissional, evitando possíveis e indesejáveis marginalizações. 

 Promover nos alunos o respeito pela disciplina e pelas regras estabelecidas 

no Regulamento Interno da Escola. 
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 Promover nos alunos uma educação que tenha como finalidade a formação 

de cidadãos “ambientalmente cultos”, intervenientes e preocupados com a 

defesa e melhoria da qualidade do ambiente natural e humano com vista à 

construção de um futuro pensado e vivido numa lógica de desenvolvimento 

e progresso. 

 A escola enquanto instituição deve ser inclusiva, respeitar as diferenças de 

cada aluno.  

 Proporcionar à família o envolvimento e corresponsabilização no 

cumprimento dos deveres dos seus educandos na escola e para com a 

comunidade educativa. 

 Os princípios base acima referidos representam as condutas gerais que 

competirão a todos (adultos e crianças) cumprir e respeitar, pois 

consubstanciam os fundamentos da Obra de João de Deus. 

 Deste modo, pretendemos formar e educar cidadãos livres, responsáveis e 

solidários, membros de uma sociedade que todos desejamos mais justa, mais 

feliz, verdadeira e mais solidária permitindo-lhes a aquisição das capacidades, 

conhecimentos e valores numa ajuda ao sucesso na vida. 

 

Objetivos 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança, com base em 

experiências de vida democrática numa perspetiva de educação para a 

cidadania. 

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pela 

pluralidade das culturas, favorecendo uma progressiva consciência como 

membro da sociedade. 
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 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, 

nomeadamente, no âmbito da saúde individual e coletiva. 

 Contribuir para a igualdade de oportunidades no acesso à escola e para o 

sucesso da aprendizagem. 

 Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, 

científico e tecnológico para se expressar. 

 Adotar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem 

adequadas a objetivos visados. 

 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas 

características individuais, incutindo comportamentos que favoreçam 

aprendizagens significativas e diferenciadas.  

 Adotar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de 

decisões. 

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico. 

  Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa. 

 Cooperar com outros em tarefas e projetos comuns. 

 Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas 

como meios de relação, de informação, de sensibilização estética e de 

compreensão do mundo. 

 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e 

promover a melhor orientação e encaminhamento da criança. 

 Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a 

realidade e abordar situações e problemas do quotidiano. 
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 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer 

relações de efetiva colaboração com a comunidade. 

 

Valores  

Na perspetiva de respeitar os princípios definidos neste projeto, todas as 

atividades a desenvolver devem sustentar-se nos seguintes valores: 

 Respeito; 

 Cidadania; 

 Responsabilidade e autonomia; 

 Empenho; 

 Tolerância; 

 Solidariedade; 

 Resiliência/autoestima; 

 Cooperação; 

 Igualdade; 

 Afeto; 

 Amizade; 

 Harmonia; 

 Diálogo; 

 Aspirações próprias. 

 

 

Visão 

O 2º Jardim-Escola João de Deus de Coimbra pauta-se por ser uma escola de 

referência pela humanização, aberta à comunidade, à inovação e à qualidade do 

serviço educativo prestado. Formando assim, cidadãos responsáveis e 
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resilientes, dotando-os das competências, conhecimentos e valores necessários 

ao sucesso pessoal e profissional, com vista à sua integração da vida ativa numa 

sociedade, justa, feliz, sustentável e em constante evolução, num mundo 

globalizado, onde seja valorizado o respeito pela dignidade humana. Pauta-se 

ainda pela preparação de alunos devidamente qualificados para os ciclos 

seguintes da vida escolar. 

 

Análise SWOT da Organização 
 

Pontos fortes Pontos fracos 

 Reconhecimento da comunidade pelo 
trabalho educativo desenvolvido no 
Jardim-Escola. 

 Dinâmica dos projetos. 
 Participação em concursos que estimulem 

o desenvolvimento do aluno. 
 Prémios obtidos em concursos externos. 
 Existência de diversas medidas com vista 

à obtenção do sucesso educativo. 
 Ensino experimental das ciências em 

contexto de sala de aula. 
 Elevado nível de satisfação dos elementos 

da comunidade escolar em relação ao 
Jardim-Escola e ao serviço prestado. 

 Satisfação da maioria do pessoal docente 
e não docente com o clima global de 
Jardim-Escola. 

 Liderança com objetivos claros, capaz de 
fazer escolhas e de os prosseguir com 
persistência. 

 Um corpo docente muito motivado e 
estável. 

 Liderança da direção, promotora da 
cooperação e partilha de 
responsabilidades. 

 Jardim-Escola com muito boas condições 
físicas. 

 Equipamento e material didático 
adequado, quer em qualidade, quer em 

 Não interiorização das normas do 
regulamento interno por parte dos 
alunos. 

 Dificuldade em gerir conflitos entre 
pares. 

 Falta de mais espaços de recreio 
cobertos para fazer frente aos dias de 
chuva. 

 Consciência ecológica face aos desafios 
de sustentabilidade do presente. 

 Interação com as entidades locais. 
 A não continuidade para o 2º ciclo. 
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quantidade. 
 Valorização das áreas artísticas. 
 Trabalho baseado em mais de trinta e 

cinco anos de experiência. 
 Currículo planeado de acordo com a 

metodologia da instituição. 
 Avaliação de professores. 
 Relação e comunicação com os 

Encarregados de Educação. 
 Abertura da escola à participação dos 

Encarregados Educação e famílias nas 
aulas. 

 Ensino da língua inglesa desde os três 
anos. 

 Estimulação à leitura aos cinco anos. 
 Promoção de diversas visitas de estudo 

(presenciais/online) para complemento e 
contacto com temas abordados em 
contexto de sala de aula. 

 Realização de festas temáticas alusivas a 
temas trabalhados em diferentes áreas. 

Tabela 3 Análise SWOT da Organização do 2º Jardim-Escola João de Deus de Coimbra 

Oportunidades Constrangimentos 

 Acordo de cooperação entre o Centro 
Regional de Segurança Social do Centro, a 
Direção Regional de Educação do Centro e 
a Instituição Particular de Solidariedade 
Social-Associação de Jardins-Escolas João 
de Deus. 

 Elevadas expetativas dos alunos e das 
famílias. 

 Elevados níveis de escolaridade da 
maioria dos Encarregados de Educação. 

 Imagem positiva do Jardim-Escola na 
Comunidade Educativa. 

 Integração. 
 Localização do Jardim-Escola. 
 Existência de contratos simples (apoio 

financeiro da DGESTE). 
 

 Elevado número de turmas que 
constituem a comunidade escolar, facto 
que implica maior dificuldade para a 
manutenção da disciplina. 

 Permanência dos alunos na mesma 
turma, dos três aos dez anos, o que 
pode tornar-se muito negativo se a 
turma for indisciplinada. 

 Crise financeira da sociedade.  
 Crise de valores da sociedade. 
 Diminuição do número de alunos na 

educação Pré-Escolar e no 1º Ciclo face 
a condicionantes demográficas que 
resultam da redução de nascimentos e 
do aumento de desemprego. 

Tabela 4 Análise SWOT da Organização do 2º Jardim-Escola João de Deus de Coimbra 
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AÇÕES EDUCATIVAS DO JARDIM-ESCOLA 

 

Formação de Grupos/Turmas 
 

No Jardim-Escola existem dois ou três grupos/turmas de cada faixa etária, e o 

critério adotado cinge-se a anos completados até 31 de dezembro do ano de 

matrícula: 

 Alunos com 3 anos - Bibe Amarelo 

 Alunos com 4 anos - Bibe Encarnado 

 Alunos com 5 anos - Bibe Azul 

 Alunos do 1º Ano do 1º CEB - Bibe Castanho 

 Alunos do 2º Ano do 1º CEB - Bibe Verde 

 Alunos do 3º Ano do 1º CEB - Bata Azul-Clara (lisa) 

 Alunos do 4º Ano do 1º CEB - Bata Azul-Escura (lisa) 

É nosso objetivo manter as crianças sempre no mesmo grupo/turma. No caso 

de, no 1º Ciclo, a criança ficar retida, será integrada na turma do ano de 

escolaridade correspondente ou, por decisão do Conselho de Docentes, na 

mesma turma. 

Por norma, o docente não acompanha o mesmo grupo de crianças no ano 

seguinte. 

Sempre que se recebam crianças transferidas de outros Jardins-Escolas João de 

Deus, ou de outros estabelecimentos de ensino, estas serão integradas no ano 

de escolaridade a que pertencem. 
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Manuais e Material Escolar 

O regime de avaliação, certificação e adoção de manuais escolares é definido 

pela Lei nº 47/2006, de 28 de agosto, pelo Decreto-Lei nº 5/2014, de 14 de 

janeiro e pela Portaria nº 81/2014, de 9 de abril. A adoção de manuais escolares 

é o resultado do processo pelo qual a escola ou o agrupamento de escolas avalia 

a adequação dos mesmos ao respetivo contexto educativo, tal como estabelece 

o artigo 16º do Decreto-Lei nº 47/2006, de 28 de agosto, e o artigo 9º da 

Portaria nº 81/2014, de 9 de abril. 

Relativamente ao material escolar, todos os anos, é elaborada uma lista 

específica para cada faixa etária.  

 

Aulas de Descoberta/Visitas de Estudo 

As aulas de descoberta/visitas de estudo são planeadas e constam no plano 

anual de atividades. São planeadas cuidadosa e equilibradamente, como um 

complemento das aulas lecionadas nas salas de aula. Sempre que surgem ao 

longo do ano oportunidades para novas visitas de estudo com interesse 

pedagógico, estas são realizadas após aprovação do Conselho de Docentes. 

No final do ano letivo, os alunos do 4º Ano realizam uma viagem de dois dias, 

denominada por Viagem de Finalistas, em que os alunos pernoitam uma noite 

num dos Jardins-Escola da Associação João de Deus e realizam visitas aos locais 

mais emblemáticos da região do mesmo. 

 



2º Jardim-Escola João de Deus de Coimbra 

Projeto Educativo 2021-2024 

 
 

44 
 

Atividades Extracurriculares 

Assim que terminam as atividades letivas, pelas 17h, as crianças ainda podem 

permanecer no Jardim-Escola. São separadas em dois grupos, o da Saída (das 

17h às 17h 30min) e o do Prolongamento (das 17h 30min às 19h). Com cada um 

dos grupos há um educador/professor que organiza e orienta diversas 

atividades: jogos de grupo; puzzles; legos; pintura; apoio ao estudo; entre 

outras. 

Há, ainda, atividades extracurriculares dadas por professores que podem, ou 

não, pertencer ao Corpo Docente do Jardim-Escola. Essas atividades só são 

frequentadas pelas crianças que se nelas se inscrevem especificamente. 

Atualmente, tendo em conta o contexto de pandemia, as atividades 

extracurriculares (como xadrez, mandarim e judo), encontram-se suspensas de 

modo prevenir o contágio da Covid-19, de acordo com as Orientações da 

Direção-Geral da Saúde. No futuro próximo, com alteração das medidas, prevê-

se o regresso das crianças às atividades extracurriculares.  

 

Apoio Educativo 

Sempre que se verifique necessidade de apoio pedagógico individualizado de 

uma criança, é comunicado ao diretor pedagógico e aos restantes membros do 

Conselho de Docentes. O docente titular de turma, em conjunto com os 

docentes de apoio e com o parecer favorável dos Pais/Encarregados de 

Educação, planifica e organiza atividades individualizadas que visem o 

desenvolvimento da criança. 
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No caso de alunos que o justifiquem, é seguido o Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 

de julho. A determinação das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão é 

feita pela EMAEI1. 

A EMAEI desempenha um papel fundamental na identificação das medidas de 

suporte mais adequadas a cada aluno, assim como no acompanhamento e 

monitorização da eficácia da sua aplicação. Nesta equipa, têm assento 

elementos permanentes conhecedores da organização da escola, e elementos 

variáveis nos quais se incluem todos os profissionais que intervêm com o aluno, 

salientando-se a participação dos Pais/Encarregados de Educação, cujo 

envolvimento em tudo o que respeite à educação dos seus filhos ou educandos 

se consigna como um direito e um dever. 

 

Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

Elementos permanentes da EMAEI: 

 Diretor/Presidente do Conselho Pedagógico; 

 Coordenador da Equipa Multidisciplinar;  

 Dois membros do conselho pedagógico com funções de coordenação 

pedagógica de diferentes níveis de educação e ensino; 

 Docente de Educação Especial; 

 Psicólogo – de acordo com o Artigo nº 19 do Decreto-Lei nº 54/2018 será 

facultado um Psicólogo abrangido pelo Protocolo celebrado a 20 de 

setembro de 2019 com o Centro de Apoio e Intervenção no 

Desenvolvimento Infantil (CAIDI).  

 

                                                           
1 Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 
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Elementos Variáveis: 

 Educador ou Professor Titular de Turma, consoante o caso; 

 Outros docentes do aluno, bem como técnicos que prestam apoio à escola. 

De acordo com a legislação em vigor, estes elementos são identificados pelo 

coordenador da equipa multidisciplinar, em função de cada caso. 

À equipa multidisciplinar cabe um conjunto de atribuições e competências de 

apoio à operacionalização da educação inclusiva: por um lado, propor o apoio à 

sua implementação e respetivo acompanhamento e monitorização da eficácia 

das medidas de suporte à aprendizagem; por outro lado, cabe-lhe o 

aconselhamento dos docentes na implementação de práticas pedagógicas 

inclusivas, o acompanhamento do Centro de Apoio à Aprendizagem e a 

sensibilização da comunidade educativa para a educação inclusiva, através de 

ações diversas. 

Ao coordenador da equipa multidisciplinar, além de identificar os elementos 

variáveis da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, cabe-lhe a 

coordenação do processo, garantindo a participação e acompanhamento pelos 

Pais/Encarregados de Educação das medidas previstas no relatório técnico-

pedagógico. 

 

Competências da Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

Destacam-se como competências da EMAEI:  

 Sensibilizar a comunidade educativa para a educação inclusiva; 

 Propor medidas de suporte à aprendizagem a mobilizar; 

 Acompanhar e monitorizar a aplicação de medidas de suporte à 

aprendizagem; 



2º Jardim-Escola João de Deus de Coimbra 

Projeto Educativo 2021-2024 

 
 

47 
 

 Prestar aconselhamento aos docentes na implementação de práticas 

pedagógicas inclusivas; 

 Elaborar relatórios técnico-pedagógicos previstos no artigo 21º e, se 

aplicável, os programas educativos individuais, previstos no artigo 24º e 

os planos individuais de transição, previstos no artigo 25º; 

 Acompanhar o funcionamento do centro de apoio à aprendizagem. 

No quadro das suas competências a equipa multidisciplinar pode ainda ter um 

papel de aconselhamento aos docentes, propondo ações de sensibilização para 

a educação inclusiva, partilhando saberes em articulação com a comunidade 

educativa. 

 

Processo de Identificação da Necessidade de Medidas  

O processo de identificação da necessidade de medidas ocorre através do 

encaminhamento para a EMAEI, obedecendo a critérios previamente definidos:  

 Apresentação de formulário de identificação, por iniciativa dos 

Pais/Encarregados de Educação, dos docentes ou de outros técnicos ou 

serviços que intervêm com o(a) aluno(a).  

 

 O formulário de identificação deverá ser devidamente preenchido, 

explicitando de forma fundamentada as barreiras existentes e as razões que 

levam à necessidade de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, 

acompanhadas de toda a documentação considerada relevante.  

 

 O Encarregado de Educação deverá autorizar a avaliação e a intervenção.  
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Para a avaliação especializada, a coordenadora da equipa nomeará um docente 

de educação especial e o(s) técnico(s), docente(s) e/ou outros elementos a 

envolver no processo. 

Aquando a elaboração do Relatório Técnico-Pedagógico/Plano Educativo 

Individual, os Encarregados de Educação deverão tomar conhecimento.  

Estes documentos deverão ser elaborados tendo em conta os prazos 

estipulados no Decreto-Lei nº 54/2018.  

 

Reuniões 

Sempre que existam referenciações estas deverão ser entregues ao Diretor 

Pedagógico que deverá assinar o documento de referenciação e entregar ao 

coordenador da EMAEI num prazo de 3 dias úteis.  

No caso de haver necessidade de marcação de reuniões extraordinárias, os 

membros da EMAEI deverão ser convocados com a antecedência de 48 horas, 

devendo incidir, preferencialmente, para o mesmo dia da semana e horário da 

equipa, devendo nela constar sempre a respetiva ordem de trabalhos. 

 

Registos 

De tudo o que ocorrer nas reuniões formais conjuntas da EMAEI será feito um 

registo em modelo definido pela escola para o efeito, que deverá constar do 

dossiê da Coordenação. 
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Centro de Apoio à Aprendizagem 

O regulamento do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) do 2º Jardim-Escola 

João de Deus encontra-se elaborado de acordo com a legislação em vigor 

(Decreto-Lei nº 54/2018). Tem como objetivos assegurar a divulgação e o 

cumprimento das normas do CAA e promover a participação ativa da 

comunidade educativa e parceiros sociais a nível de respostas educativas face às 

necessidades das aprendizagens dos alunos. 

O presente regulamento aplica-se a todos os elementos da comunidade 

educativa abrangidos pelo CAA, bem como aos seus parceiros 

sociais/instituições locais com protocolos de cooperação, nomeadamente:  

− Alunos;  

− Pessoal docente; 

− Pessoal não docente;  

− Pais e Encarregados de Educação;  

− Órgãos de Administração e Gestão;  

− Estruturas de Gestão Intermédias. 

 

Identificação 

O CAA é uma estrutura de apoio agregadora dos recursos humanos e materiais, 

dos saberes e competências da escola que se encontra disponível para todos os 

alunos da comunidade educativa. 

O CAA articula com a Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

(EMAEI) e outros serviços da comunidade.  
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Objetivos 

De acordo com o Artigo 13º do Decreto-Lei nº 54/2018, o CAA tem como 

objetivos gerais: 

 Apoiar a inclusão das crianças e jovens no grupo/turma e nas rotinas e 

atividades da escola, designadamente através da diversificação de 

estratégias de acesso ao currículo;  

 Promover e apoiar o acesso ao lazer, à participação social e à vida 

autónoma.  

Constituem objetivos específicos do CAA: 

 Promover a qualidade da participação dos alunos nas atividades da turma a 

que pertencem e nos demais contextos de aprendizagem; 

 Apoiar o professor titular de turma ou outros docentes a que os alunos 

pertencem; 

 Apoiar a criação de recursos de aprendizagem e instrumentos de avaliação 

para as diversas componentes do currículo; 

 Desenvolver metodologias de intervenção interdisciplinares que facilitem os 

processos de aprendizagem, de autonomia e de adaptação ao contexto 

escolar; 

 Promover a criação de ambientes estruturados, ricos em comunicação e 

interação, fomentadores da aprendizagem. 

 

Espaço Físico 

O Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) do 2º Jardim-Escola João de Deus 

situa-se na Sala B. Brose e/ou outro espaço onde decorram os apoios. 
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Composição  

Poderão ser disponibilizados para o CAA os seguintes recursos humanos e 

materiais:  

− Docente de ensino especial;  

− Docente de Apoio; 

− Educador de Apoio; 

− Meios audiovisuais, recursos tecnológicos (computadores, tablets, …), 

dossiers temáticos, manuais escolares, enciclopédias, guiões de estudo, 

resumos, fichas de trabalho, apresentações em PowerPoint… 

 

Metodologia  

O espaço físico do CAA destina-se ao apoio específico de aprendizagens, 

encontrando-se organizado em função do tipo de trabalho, do tipo de recursos 

e, eventualmente, das áreas científicas, onde é possível atender a pequenos 

grupos ou a alunos individualmente.  

O CAA está disponível de segunda-feira a sexta-feira, das 10 h às 12h, ou em 

períodos da tarde, de acordo com as atividades dos alunos e do horário do 

docente de apoio. 

O CAA é coordenado e monitorizado pela Diretora Pedagógica, professora Maria 

João Veiga e pela EMAEI. Estes são responsáveis por promover a organização e 

operacionalização das diferentes áreas pedagógicas e disciplinares. 
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Monitorização 

Os coordenadores de estabelecimento – Diretora Teresa Lina Guimarães e 

Diretora Pedagógica – Maria João Veiga de Almeida - monitorizam o 

funcionamento do CAA.  

A coordenação do CAA e da EMAEI reúnem trimestralmente com vista a uma 

permanente avaliação e a possíveis ajustes.  

No final de cada período e no ano letivo, a equipa de coordenação fará um 

trabalho de análise de todo o trabalho desenvolvido e apresentará ao Conselho 

Pedagógico o resultado dessa análise. 

 

Cooperação e Parceria 

De acordo com o Artigo 19º do Decreto-Lei nº 54/2018 as escola tem 

atualmente parcerias com o Centro de Apoio e Intervenção no Desenvolvimento 

Infantil e outras instituições da comunidade, conducentes à articulação das 

respostas, com o fim de:  

 Implementar as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão. 

 Desenvolver programas educativos individuais, caso se verifique a 

existências dos mesmos.  

 Apoiar a equipa multidisciplinar. 

 Promover ações de capacitação parental. 

 Desenvolver atividades de enriquecimento curricular sendo exemplo das 

mesmas: Judo, Xadrez e Natação. 

 Apoiar no domínio das condições de acessibilidade. 

 Ativar ações/mecanismos que se mostrem necessárias para a 

implementação das medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão previstas 

no presente Decreto-Lei. 
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 As parcerias são efetuadas mediante a celebração de protocolos de 

cooperação, com entidades devidamente credibilizadas. 

 

Horário do CAA 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã 10h/12h 10h/12h 10h/12h 10h/12h 10h/12h 

Tarde A articular de acordo com as atividades dos alunos implicados 

Tabela 5 Horário do CAA 
 

Avaliação no Pré-Escolar 

A avaliação em educação é um elemento integrante e regulador da prática 

educativa, em cada nível de educação e ensino e implica princípios e 

procedimentos adequados às suas especificidades. 

O currículo em educação de infância é concebido e desenvolvido pelo educador, 

através da planificação, organização e avaliação do ambiente educativo, bem 

como das atividades e projetos curriculares, com vista à construção de 

aprendizagens integradas. 

A avaliação assume uma dimensão marcadamente formativa, e é um processo 

contínuo que assenta nos seguintes princípios: 

 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios de gestão do 

currículo definidos nas orientações curriculares para a educação pré-escolar. 

 

 Utilização de técnicas e de instrumentos de observação e de registo 

diversificados que lhe permitam evidenciar o desenvolvimento e as 
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aprendizagens de cada criança, ao longo da frequência na educação pré-

escolar, tendo em conta as áreas de conteúdo preconizadas nas orientações 

curriculares para a educação pré-escolar. 

 

 Valorização dos progressos da criança.      

Deste modo, concordamos plenamente com as Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar ao considerar que “a avaliação na educação pré-escolar é 

reinvestida na ação educativa, sendo uma avaliação para a aprendizagem e não 

da aprendizagem” (Silva et al., 2016, p.16), sendo que “ não se deve centrar 

numa preparação para o 1º ciclo, mas sim num desenvolvimento de saberes e 

disposições, que permitam a cada criança ter sucesso, não só na etapa seguinte, 

mas também na aprendizagem ao longo da vida” (Silva et al., 2016, p.31).  

 

Avaliação no 1º Ciclo do Ensino Básico 

O Decreto-Lei nº 17/2016, de 4 de abril, estabelece os princípios orientadores 

da avaliação das aprendizagens nos ensinos básico e secundário, e aponta para 

um modelo integrado de avaliação externa das aprendizagens para o ensino 

básico que clarifique os propósitos da avaliação e simultaneamente contribua 

para uma intervenção atempada nas aprendizagens dos alunos. No que 

concerne ao 1º ciclo: 

 Introduz as provas de aferição, a realizar em fase intermédia do 1º ciclo; 

 

 Identifica as finalidades da avaliação enquanto processo regulador do ensino 

e da aprendizagem; 

 

 Identifica e define as diferentes modalidades de avaliação interna das 

aprendizagens, bem como os respetivos responsáveis e intervenientes 

privilegiados; 
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 Atribui a responsabilidade da avaliação externa das aprendizagens aos 

serviços ou organismos do Ministério da Educação; 

 

 A informação da resultante da avaliação sumativa, no 1º ciclo, materializa-se 

na atribuição de uma menção qualitativa acompanhada de uma apreciação 

descritiva em todas as áreas curriculares;  

 

 A retenção de um aluno, no ensino básico, para os anos não terminais de 

ciclo, poderá ocorrer a título excecional. Verificando-se a retenção, compete 

ao professor titular de turma, no 1º ciclo, identificar as aprendizagens não 

desenvolvidas pelo aluno, as quais devem ser tomadas em consideração na 

elaboração de um plano individual ou plano de turma. 

Os critérios específicos de avaliação estão presentes nos Regulamentos Internos 

para a valência de Jardim de Infância e 1º Ciclo do Ensino Básico, 

respetivamente, emanados pela sede da Associação de Jardins-Escolas João de 

Deus. 

 

Abordagem Curricular segundo a Metodologia João de Deus 

Como anteriormente referido, o que é hoje o Método João de Deus deve-se, em 

grande medida, às ideias pedagógicas do Poeta João de Deus, do seu filho, João 

de Deus Ramos, da sua neta, Maria da Luz de Deus Ramos Ponces de Carvalho e 

ainda do seu bisneto, António de Deus Ramos Ponces de Carvalho. Num esforço 

constante em prol da criança pensa-se, planeia-se e operacionaliza-se no 

sentido de procurar o melhor continuamente. Assim, de forma lúdica, as 

aprendizagens vão sendo edificadas e consolidadas. 
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Na metodologia de João de Deus a estimulação à leitura inicia-se aos 3 anos e 

aos 5 dá-se início à aprendizagem da leitura através da Cartilha Maternal. 

Ao nível da Matemática, os alunos são estimulados para a sua aprendizagem a 

partir dos 3 anos, com o manuseamento de materiais matemáticos como 

Cuisenaire, Calculadores Multibásicos, Dons de Fröebel, entre outros.   

O Estudo do Meio tem uma sequência lógica de conteúdos, dos 3 anos aos 5 

anos, onde os alunos adquirem saberes sobre a área de Conhecimento do 

Mundo. 

A Educação e Expressão Musical, Físico-Motora, Dramática e Plástica surgem 

logo aos 3 anos de idade e têm seguimento evolutivo até ao 4º Ano. 

O Inglês é introduzido aos 3 anos de idade com a estimulação ao gosto pela 

língua inglesa. No pré-escolar, é lecionada entre 30min a 1 hora. No 1º Ciclo, a 

disciplina ocupa duas horas do horário semanal. O grau de exigência vai 

aumentando até ao 4º Ano, onde os alunos já aprendem, com mais 

complexidade, conteúdos gramaticais.  

 No 1º Ciclo a disciplina de Português ocupa 8 horas semanais do horário escolar 

e são trabalhadas as áreas de Oralidade, Gramática, Educação Literária e Leitura 

e Escrita onde é dada especial atenção aos exercícios ortográficos e caligráficos 

com muita regularidade semanal. 

No 1º Ano é dada muita importância à grafia e ortografia. Os alunos começam a 

ler textos diversificados e a interpretá-los com regularidade. A criação de frases 

que servirão de base à redação de textos ocupa também muito do tempo 

proposto para Português. São introduzidos também os primeiros conteúdos 

gramaticais. No 2º Ano é dada a continuidade devida aos conteúdos explorados 

no 1º Ano. A evolução é notada com mais visibilidade no grau de dificuldade dos 
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textos lidos e, consequentemente, interpretados, nos conteúdos gramaticais e 

na criação de textos escritos. No 3º Ano os conteúdos gramaticais aumentam o 

seu grau de dificuldade e aplicação. A leitura e interpretação de textos seguem 

a evolução tida nos anos anteriores e a exigência na criação de textos escritos a 

nível da organização frásica, criatividade, organização e desenvolvimento é 

maior. O 4ºAno serve de consolidação das matérias adquiridas nos anos 

anteriores e aperfeiçoamento a nível ortográfico, construção frásica e 

desenvolvimento de textos. Dá-se continuidade à leitura e interpretação de 

textos diversos. A nível gramatical são ainda lecionados o modo condicional e 

conjuntivo.  

Na área da Matemática, no 1º Ciclo esta disciplina ocupa 8 horas do horário 

semanal e são abordados conteúdos ao nível de Números e Operações, 

Geometria e Medida e Organização e Tratamento de Dados. Os materiais 

continuam a estar muito presentes na abordagem dos conteúdos 

programáticos, bem como no treino do cálculo mental. 

Para além do estipulado no Currículo Nacional para o 1º Ciclo, no 1º Ano os 

alunos aprendem as quatro operações. Dão início ao estudo da tabuada até ao 

5. É estimulada a interpretação de situações problemáticas por forma a 

interpretar e saber aplicar as operações aprendidas. A leitura de números é 

também ela muito explorada.  

No 2º Ano é dada continuidade ao ano anterior e aumenta-se o nível de 

dificuldade das operações e situações problemáticas. A tabuada é estudada até 

ao 10. 

No 3º Ano, ao nível de Números e Operações, introduzem-se os números 

decimais. Os alunos começam a estudar com contextualização as grandezas de 

medida bem como o cálculo de áreas, perímetros e volume de uma forma mais 
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consistente e inserida em situações da vida real. O 4º Ano serve de consolidação 

dos conteúdos lecionados até então com o aumento da dificuldade a todos os 

níveis. Aborda-se ainda a aprendizagem de novos conteúdos, como a área e o 

perímetro do círculo e as expressões numéricas. 

Do 1º Ano ao 4º Ano, na disciplina de Estudo do Meio, são abordados os blocos 

“À descoberta de si próprio”; “À descoberta dos materiais e objetos”; “À 

descoberta dos outros e das instituições”; “À descoberta do ambiente natural”; 

“À descoberta das inter-relações entre espaços”; e “À descoberta das inter-

relações entre a Natureza e a sociedade”.      

Quer no 3º Ano quer no 4º Ano, é dada uma ênfase especial à História de 

Portugal e ao Ensino Experimental das Ciências.  

 

Concursos 

O Jardim-Escola distingue-se por participar em diversos concursos ao longo do 

ano. É comum a participação no concurso “Uma Aventura Literária”, no 

concurso “Artistas Digitais”, nas “Miniolimpíadas da Matemática”, no “Canguru 

Matemático”, no “Campeonato Nacional dos Jogos Matemáticos”, no “PmatE”, 

entre outros. 

Sempre que surja uma oportunidade de participação num novo concurso, a 

respetiva inscrição é discutida e aprovada em Conselho de Docentes. 

 

Jornal Escolar e Atividades Culturais 

O jornal escolar “O Coimbrinha” é elaborado no final de cada período letivo, ou 

seja, trimestralmente. Cada grupo/turma elabora uma notícia sobre as 

atividades que decorreram no período anterior.  
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Ao longo do ano são organizadas várias atividades culturais, tais como, teatros, 

apresentações de livros pelo respetivo autor, festas e feiras. 

METAS EDUCATIVAS DO JARDIM-ESCOLA 

 

Desafios Sociais 

Um Jardim onde se cresce com responsabilidade. 

De acordo com o Despacho nº 9311/2016, de 21 de julho, o XXI Governo 

Constitucional considera que a educação e a formação são alicerces essenciais 

para o futuro das pessoas e do País. A aposta na qualificação dos portugueses 

constitui, assim, um meio imprescindível na valorização dos cidadãos, para uma 

cidadania democrática e para o desenvolvimento sustentável do País, na 

medida em que promove a instrução e o enriquecimento cultural dos cidadãos, 

a sua capacidade de iniciativa e de criatividade. 

A educação e a escola enfrentam hoje grandes desafios. A globalização, a 

convivência multicultural e os rápidos desenvolvimentos económico e 

tecnológico, suscitam novas questões e exigências aos alunos e aos professores. 

O conhecimento não emerge exclusivamente na escola, mas esta continua a ser 

o território de referência para a construção do saber, através da relação 

educativa pessoal, estabelecida pela presença do professor. 

Neste Projeto Educativo, onde queremos que se cresça com responsabilidade, 

propomo-nos desenvolver os nossos alunos em princípios assentes numa base 

humanista, onde o saber, a aprendizagem, a inclusão, a coerência, a 

flexibilidade, a adaptabilidade e a sustentabilidade, sejam o ponto de partida 

para a construção de uma melhor sociedade que trará consequentemente 

benefícios para a criança que se tornará um jovem consciente e um adulto 

capaz de construir uma sociedade mais equilibrada. 
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Objetivos 

1. Habilitar os jovens com saberes e valores para a construção de uma 

sociedade mais justa, centrada na pessoa, na dignidade humana e na ação 

sobre o mundo enquanto bem comum a preservar. 

 

2. Desenvolver nos alunos a cultura científica que permite compreender, tomar 

decisões e intervir sobre as realidades naturais e sociais no mundo. Toda a 

ação deve ser sustentada por um conhecimento sólido e robusto. 

 

3. Promover intencionalmente o desenvolvimento da capacidade de aprender, 

base da educação e formação ao longo da vida. 

 

4. Promover a equidade e democracia dando direito a todos os alunos, sem 

exceção, ao acesso e à participação de modo pleno e efetivo em todos os 

contextos educativos. 

 

5. Garantir o acesso à aprendizagem e à participação dos alunos no seu 

processo de formação existindo uma gestão flexível do currículo e do 

trabalho conjunto dos professores e educadores onde seja possível explorar 

temas diferenciados, trazendo a realidade para o centro das aprendizagens 

visadas. 

 

6. Mobilizar as competências de modo a que alunos e professores se adaptem 

a novos contextos e novas estruturas e que fiquem aptos a atualizar 

conhecimentos e desempenhar novas funções. 
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7. Formar nos alunos a consciência de sustentabilidade, permitindo o seu 

desenvolvimento e, em simultâneo, garantido as necessidades das gerações 

futuras, levando os alunos a usar os recursos naturais de forma inteligente 

para que estes se mantenham no futuro, garantindo assim o 

desenvolvimento sustentável. 

 

Estratégias 

Para concretizar os objetivos anteriormente apontados, o 2º Jardim-Escola João 

de Deus de Coimbra definiu um conjunto de estratégias para implementar 

anualmente, fundamentadas na análise Swot e que fazem parte do diagnóstico 

organizacional: 

 Considerar o Projeto Educativo como referência das atividades a realizar.  

 Articular o Plano Anual de Atividades com o Projeto Educativo.  

 Confrontar sistematicamente os resultados do Plano Anual de Atividades 

com as metas definidas no Projeto Educativo.  

 Divulgar e comemorar os sucessos da escola/alunos e datas significativas, de 

modo a promover um sentido de pertença e uma identidade do Jardim-

Escola. 

 Abordar os conteúdos de cada área do saber, associando-os a situações e 

problemas presentes no quotidiano da vida do aluno ou presentes no meio 

sociocultural e geográfico em que se insere, recorrendo a materiais e 

recursos diversificados. 

 Explorar as potencialidades da diversidade cultural dos alunos. 
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 Promover e realizar visitas de estudo com temáticas variadas, relacionadas 

com o projeto educativo. 

 Organizar o ensino prevendo a experimentação de técnicas, instrumentos e 

formas de trabalho diversificados, promovendo intencionalmente, na sala de 

aula ou fora dela, atividades de observação, questionamento da realidade e 

integração de saberes. 

 Organizar e desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, 

orientadas para a integração e troca de saberes, a tomada de consciência de 

si, dos outros e do meio e a realização de projetos intra ou extraescolares. 

 Dinamizar parcerias com entidades locais. 

 Envolvimento construtivo por parte dos Encarregados de Educação na vida 

do Jardim-Escola para partilha de experiências. 

 Organizar o ensino prevendo a utilização crítica de fontes de informação tais 

como jornais, revistas, publicações científicas e das tecnologias da 

informação e comunicação disponibilizadas na sala de TIC do Jardim-Escola. 

 Valorizar a Biblioteca Escolar, a página Web e Facebook do Jardim-Escola. 

 Desenvolver nos alunos a literacia da leitura, dos média e da informação. 

 Promover de modo sistemático e intencional, na sala de aula e fora dela, 

atividades que permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de 

vista, resolver problemas e tomar decisões com base em valores. 

 Realizar ações de sensibilização para alunos e Encarregados de Educação 

sobre problemáticas como a sustentabilidade, formação cívica, a criação de 

hábitos de vida saudáveis, os direitos humanos, o ambiente, etc..  
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 Criar na escola espaços e tempos para que os alunos intervenham livre e 

responsavelmente. 

 Promover formas de auscultação/recolha de sugestões de alunos.  

 Valorizar, na avaliação das aprendizagens do aluno, o trabalho proposto e o 

de livre iniciativa, incentivando a intervenção positiva no meio escolar e na 

comunidade. 

 

Metas 

 Fomentar os valores da cidadania e da democracia.  

 Promover atitudes inclusivas, desenvolvendo um espírito de respeito pela 

diferença.  

 Proporcionar a inclusão educativa e social de todos os alunos. 

 Desenvolver, nos alunos, atitudes conducentes à prática efetiva da 

cidadania, de tolerância, respeito e abertura a opiniões e culturas diferentes. 

 Cultivar o debate de ideias e liberdade de expressão da comunidade 

educativa. 

 Promover o sucesso escolar. 

 Levar a comunidade escolar a identificar-se com o Projeto Educativo. 

 

Indicadores 

 Grau de concretização dos objetivos operacionais constantes no plano 

curricular da Instituição. 
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 Taxa de sucesso por ano de escolaridade. 

 Grau de satisfação da comunidade educativa. 

 Evolução do processo educativo de cada criança. 

 Número de projetos locais, nacionais e internacionais em que o Jardim-

Escola se envolve. 

 Número de projetos solidários promovidos pela comunidade com 

intervenção direta do corpo docente e discente do 2º Jardim-Escola João de 

Deus de Coimbra. 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Destinatários 

Valência Anos de Escolaridade Áreas de Estudo 

Pré-Escolar 
 Bibe Amarelo – 3 anos 

 Bibe Encarnado – 4 anos 

 Bibe Azul – 5 anos 

 Conhecimento do Mundo 

 Formação Pessoal e Social 

 Expressão e Comunicação 

1º Ciclo 

 Bibe Castanho – 6 anos 

 Bibe Verde – 7 anos 

 3º Ano – 8 anos 

 4º Ano – 9 anos 

 Português 

 Matemática 

 Estudo do Meio 

 Ciências Experimentais 

 História de Portugal 

 Oferta Complementar 

 Inglês 

 Expressões 

 Apoio ao Estudo 

Tabela 6 Destinatários do Projeto Educativo 
Vigência do Projeto Educativo 

Duração do Projeto 34 meses 

Data prevista para o início e final do 
Projeto Educativo 

De setembro de 2021 a julho de 2024 

Tabela 7 Vigência do Projeto Educativo 

 

Avaliação do Projeto Educativo 

O Projeto Educativo do 2º Jardim-Escola João de Deus de Coimbra deve ser 

sujeito a uma avaliação no final de cada ano letivo, de forma a compreender os 

problemas e perspetivar um contínuo aperfeiçoamento das práticas, definindo 



2º Jardim-Escola João de Deus de Coimbra 

Projeto Educativo 2021-2024 

 
 

66 
 

ou reajustando estratégias de melhoria que se afigurem necessárias. Esta 

avaliação deve ser contínua e participada. O Projeto Educativo será 

acompanhado pela equipa que o elaborou em parceria com o Conselho de 

Docentes do Pré-Escolar e com o Conselho de Docentes do 1º Ciclo. A avaliação 

da sua implementação insere-se num processo de avaliação formativa interna e 

numa lógica de autoavaliação de acordo com os indicadores de desempenho 

suprarreferidos. 

Deste modo compete aos Conselhos de Docentes avaliar: 

 A concretização das atividades previstas e não previstas no Plano Anual de 

Atividades; 

 O grau de pertinência e consecução dos objetivos do Projeto Educativo. 

 A avaliação realizada no final de cada ano letivo deve incluir uma reflexão 

crítica sobre as atividades incrementadas; 

 Apresentação de sugestões para a fase seguinte do desenvolvimento do 

Projeto Educativo. 

A avaliação providencia evidências acerca da eficiência e da eficácia do projeto, 

facultando dados aos responsáveis, que lhes permitem determinar se o projeto 

deve ser mantido, melhorado ou alterado. 

Para a avaliação do grau de concretização do Projeto Educativo serão utilizadas 

metodologias qualitativas e quantitativas com base nos seguintes documentos:  

 Documentos da Administração e Gestão da Sede da Associação de Jardins-

Escolas João de Deus; 

 Relatório do Plano Anual de Atividades do Jardim-Escola.  
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Sendo o Projeto Educativo, por natureza, aberto, deve, contudo, constituir 

referência para a construção do presente e do futuro deste Jardim-Escola. 

 

Divulgação do Projeto Educativo 

A apresentação do Projeto Educativo, enquanto documento estratégico do 2º 

Jardim-Escola João de Deus de Coimbra, deverá mobilizar todos os agentes da 

comunidade educativa na concretização dos objetivos estratégicos e das metas 

neles consagrados. Depois da validação pelo Conselho Pedagógico, o Jardim-

Escola promoverá, no início de cada ano letivo, a divulgação do mesmo: 

 Junto dos discentes e respetivos Pais/Encarregados de Educação;  

 Publicação na página Web do 2º Jardim-Escola João de Deus de Coimbra; 

 Disponível para consulta na Secretaria do Jardim-Escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cada educador, a cada educando, tem que ser pedida uma maior vinculação à 

vida, àquela que se constrói em comunhão com outros, pelo amor.  

(Salgado, 2017, p. 99) 

 

O Projeto Educativo considera-se, portanto, um documento fundamental para o 

Jardim-Escola, pois é nele que definimos a orientação da atividade educativa e 

escolar, construída de forma “partilhada, realista, motivadora e avaliável, no 

sentido de poder ser melhorada” (Azevedo et al., 2011, p. 15). Nos próximos 

três anos letivos, visamos orientar a nossa ação educativa, tendo em conta os 

pontos de referência e objetivos, acima descritos. 

Comprometemo-nos a oferecer uma educação inclusiva, onde cada criança 

obterá a estimulação de que necessita para progredir no seu desenvolvimento 

emocional, social, motor e cognitivo. Consequentemente, a nossa abordagem 

educativa partirá de uma genuína atitude de atenção, respeito e confiança na 

criança (Portugal & Laevers, 2018).  

Terminamos sublinhando que apostaremos na formação científica e pedagógica, 

tal como na capacidade reflexiva, crítica, avaliativa e inovadora, da nossa equipa 

educativa, de modo a melhorar processos e resultados de 

aprendizagem/desenvolvimento e encontrar pistas para o trabalho futuro. 

 

 

 

Nota Informativa: O atual Projeto Educativo foi elaborado de acordo com as orientações 

preconizadas pela Associação de Jardins-Escolas João de Deus, estando em concordância com 

os Projetos Educativos dos restantes Jardins-Escolas João de Deus do País.  
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