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NOTA INTRODUTÓRIA 
 
Como Escola Católica que somos temos por opção fundamental ajudar os Pais e 

Encarregados de Educação no desenvolvimento integral e harmonioso das crianças entre os 3 e 

10 anos de idade, acompanhando o crescimento e comportamento humanos num projeto de 

vida assente nos valores do Evangelho. 

As crianças aprendem com as experiências o que vivem, por isso são pilares das nossas 

opções o aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a viver em 

comunidade. Vamos ajudá-las a: 

Aprender a ser 

- Promovendo o seu desenvolvimento nas diferentes componentes física, intelectual, 

artística, moral e espiritual; 

- Alargando a visão do mundo; 

-Interiorizando valores que promovam a Autonomia, o Espírito Crítico, a Justiça, a Paz e 

desenvolvam atitudes de Cooperação e Solidariedade. 

Aprender a conhecer 

 - Desenvolvendo a capacidade de aprender mesmo brincando;  

 -Criando ambiente para exercitar a atenção, a memória e o pensamento; 

- Despertando para o prazer da descoberta, da curiosidade, da pesquisa e atitude 

crítica. 

Aprender a fazer 

-Facilitando o executar de tarefas simples, de acordo com estas idades, dando às 

crianças a oportunidade de desenvolver a criatividade, o espírito de iniciativa, o trabalho de 

grupo e o domínio das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Aprender a viver em Comunidade 

 - Descobrindo-se a si mesmos, passando à descoberta dos outros e a uma visão 

ajustada do Mundo. 

 - Adquirindo atitudes e capacidades de diálogo, de relacionamento interpessoal 

promovendo relações de Amizade, Confiança e de Cooperação. 

O nosso Projeto Educativo constrói-se centrado nos alunos, na sua diversidade e na 

necessidade permanente de encontrar respostas educativas mais ajustadas a cada um. 

Ele sustenta e fundamenta o desejo de que todos os membros da comunidade 

educativa sejam intervenientes ativos na vida das crianças que nos são confiadas. 
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 Para isso apostamos na formação de todos os agentes educativos por se revelar de 

extrema importância, uma vez que a atualização e aperfeiçoamento constantes são essenciais 

para quem colabora no desenvolvimento e formação do ser humano. 

 Centramos a nossa ação na formação integral dos alunos, e acreditamos que com a 

ajuda dos valores cristãos idealizados por João XXIII conseguiremos educar para formar bons 

cidadãos, ajudando-os com os seus saberes e os seus talentos a serem capazes de os colocar 

em prática ao serviço dos outros e do bem comum, para a construção de um mundo mais 

justo. 
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O QUE PRETENDEMOS? 
 

• Missão 
A missão do Externato de João XXIII, enquanto escola católica, é promover o 

desenvolvimento integral dos seus educandos a partir e em vista de uma visão cristã da pessoa 

e da vida. 

A partir do Evangelho queremos desenvolver em cada uma das nossas crianças o seu 

potencial mais profundamente humano, acompanhá-las na construção dos seus projetos de 

vida, na procura de uma identidade que confira sentido à sua existência e que as leve ao 

encontro com Jesus. 

Neste sentido, é nossa missão: 

- promover uma formação integral dos alunos de acordo com a conceção cristã da 

pessoa, da vida e do mundo; 

- propor uma síntese entre fé, cultura e vida; 

- criar um ambiente que favoreça o testemunho e a ação evangelizadora; 

- promover itinerários de educação qualificados na descoberta e a valorização dos 

elementos e dos valores específicos da realidade humana e cultural; 

- vivenciar um espírito de família entre educadores, educandos e toda a comunidade 

educativa; 

- destacar a personalização da relação educativa mediante a presença dos educadores 

entre os alunos, a sua participação na vida dos jovens e a disponibilidade para fazer caminho, 

caminhando com eles; 

- formar honestos cidadãos, com sentido crítico, autonomia, participativos e 

corresponsáveis na construção de uma sociedade melhor; 

- acreditar em todas as possibilidades dos alunos e desenvolvê-las até ao máximo das 

suas possibilidades. 

Para concretizar a nossa missão, estabelecemos três eixos estruturantes: 

a) no sócio-pessoal – formar os jovens nas competências intrapessoais e interpessoais, 

emocionais e éticas; 

b) no Conhecimento – formar os jovens nas competências intelectuais, vitais e criativas 

para aprender a aprender; 

c) no Espiritual – formar os jovens nas competências existenciais, religiosas e 

espirituais. 
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• Visão 

A visão de Escola concretiza-se: 

- através de uma forma de ver a realidade e com esperança e otimismo no mundo que 

gera expectativas positivas nas pessoas, num ambiente educativo rico em valores e de 

construção viva da identidade; 

- preparando os alunos para o seu futuro, antevendo e prevenindo, com sentido de 

resiliência, a adaptação sempre necessária ao nosso mundo em mudança; 

- oferecendo uma visão ideal de pessoa e de sociedade, não no sentido de reproduzir a 

cultura e a sociedade tal como a encontramos, mas no desafio de construir ideias de vida a que 

aspiramos, com responsabilidade, sentido de pertença e identidade segura. Para isso, fazemos 

o exercício de “sonhar” com um outro mundo e outra escola possível. 

 

• Sonho pedagógico: o que ensinar? 

A Escola ensinará a ser pessoa e a saber quais os elementos chave para a felicidade e 

para o desenvolvimento harmónico e integral da pessoa, do seu saber, da sua cultura, da sua 

vida, da sua fé. Será espaço de aprendizagem social e humano, que ensine a viver em família e 

em comunidade, como emblema de uma civilização mais humana e cristã. A escola será um 

espaço aberto à transcendência e aos valores do Evangelho, respeitando a todos e cada um, 

oferecendo pautas de vida à luz dos ensinamentos de Jesus. 

 

 

• Sonho didático: como ensinar? 

A Escola ensinará a aprender superando o paradigma da simples transmissão de 

conhecimentos, facilitando o acesso ao saber, à aplicação do saber, na atitude de procura 

constante de respostas; ensinará com a arte e a pedagogia do coração, num espaço privilegiado 

para a interação pessoal, com espaços abertos, ambientes de qualidade, atendendo aos 

processos individuais e aos seus ritmos, com dinamismo e uso das tecnologias adequadas, com 

rigor e proximidade, com pedagogia e afeto. 
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• Sonho pastoral: como evangelizar? 

A Escola evangelizará com uma visão pastoral sistemática e orgânica, respondendo às 

vivências e às perguntas com autenticidade e procura de sentido, apresentando caminhos que 

levem ao encontro vital com Jesus Cristo, a Igreja e o mundo. 

Ter uma visão de futuro e de um ideal, leva-nos a ter uma visão das mudanças que 

precisamos. Na realidade, o próprio conceito de projeto educativo comporta em si o desejo e o 

objetivo de chegar à mudança. As alterações pedagógicas que queremos, são: 

- optar pelo modelo da educação, afastando-nos do modelo do «ensino»; 

- optar por uma escola multidirecional onde se educa formando autênticas 

comunidades de aprendizagem: alunos, professores, encarregados de educação e demais 

elementos da comunidade educativa; 

- optar por uma escola que se interessa de forma individualizada e pessoal por cada 

um, segundo as suas capacidades e circunstâncias; 

- optar por uma escola que prepara para a vida; uma escola aberta e consciente do 

mundo que nos rodeia e espera; 

- optar por uma escola com sentido de grande competência no processo de ensino-

aprendizagem, com qualidade, com respostas para os desafios da atualidade, uma escola 

dinâmica e rica de valores; 

- optar por fazer dos jovens, protagonistas no processo da sua formação. 

 

• Valores 

Tratando-se de uma Escola Católica, o nosso projeto apresenta algumas especificidades 

próprias da instituição em que se insere: 

 

1. Opção preferencial pelas crianças e o seu mundo 

 

Procuramos ter em atenção aspetos que favorecem a educação das nossas crianças, o 

que nos leva a estar atentos aos aspetos positivos, aos novos valores, às possibilidades de 

recuperação e a uma atitude de escuta, de simpatia, de compreensão e de diálogo. 

Valorizamos: 

- as instituições educativas e as relações que estabelecem com as crianças: a família e a 

sua capacidade educativa, o sistema educativo e a qualidade e integralidade da formação que 

oferecem, os meios de comunicação social e o tipo de mentalidade e cultura que favorecem; 
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- os aspetos sociais que influenciam a situação da juventude: as possibilidades de 

desenvolvimento que se oferecem aos jovens, o mundo do trabalho, as oportunidades do 

tempo livre e do seu bom uso, a realidade associativa, a solidariedade e o voluntariado; 

- a sensibilidade religiosa do ambiente, a presença e a ação da Igreja, as suas ofertas 

aos jovens e a forma como estes se situam diante dela; 

- a presença das diferentes religiões e os novos movimentos religiosos; 

- a realidade cultural: os valores que apresenta, as limitações e problemas, as 

experiências, as linguagens e símbolos que formam a mentalidade e a sensibilidade; 

- as principais características da condição juvenil e as urgências que dela emergem. 

Daqui desponta um conjunto de valores e de opções fundamentais que devem ser 

operacionalizados no quotidiano da ação educativa: 

a) a presença propositiva do educador entre os educandos na arte de estar e saber 

estar com os jovens para melhor os conhecer e amar; 

b) o sistema preventivo, uma das marcas indeléveis da proposta educativa cristã 

baseada no princípio de que é melhor prevenir do que reprimir. 

c) o ambiente educativo que favorece um clima de acolhimento, de alegria e de 

corresponsabilidade, num espírito de família onde todos se sintam aceites e valorizados; um 

clima de mútua confiança, que suscita atitudes de felicidade, de alegria e de compromisso 

mútuos; 

d) os valores da razão, religião e amor educativo, aos quais se faz constante apelo na 

experiência educativa cristã. 

 
 

2. Comunidade Educativa – Uma experiência comunitária 

 

A comunidade educativa é o primeiro elemento fundamental para a realização da 

proposta católica de educação. Sujeito e ambiente da ação educativo-pastoral, a comunidade 

exige convergência das intenções e convicções por parte de todos os envolvidos. 

Os educandos dão o seu contributo original e criativo, de acordo com a sua idade e 

grau de maturidade. Eles estão no centro da missão educativa e são chamados a ser 

protagonistas do crescimento e da vida da comunidade. 

Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. O reconhecimento 

desta responsabilidade é expresso pela partilha do projeto educativo que constitui um terreno 

de diálogo, confronto e colaboração. Os educadores oferecem à comunidade educativa o seu 
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contributo específico como pessoas inseridas na sociedade com um projeto de vida 

diferenciado, e com competência profissional. 

Na comunidade educativa, todos são educadores e vivem essa sua missão como 

compromisso de vida. Isto obriga a pensar a escola como espaço privilegiado de comunicação 

de ideias e ideais, de reflexão e ação, de solidariedade e respeito pela diferença. Deste modo, a 

organização da escola, a metodologia de trabalho, os referenciais teóricos e os recursos 

didáticos são instrumentos para a construção deste projeto. 

 

 

3. A animação como estilo de gestão 

 

O nosso serviço educativo privilegia o estilo de animação que consiste em: 

- responsabilizar as pessoas no processo de personalização e de crescimento da 

consciência; 

- desenvolver a capacidade crítica e a participação ativa; 

- responsabilizar e tornar as pessoas protagonistas dos seus próprios processos 

educativos; 

- criar comunhão à volta de valores, critérios, objetivos, aprofundando a identidade 

vocacional dos educadores; 

- favorecer uma mentalidade educativa cristã, reforçando a comunicação e a partilha 

entre todos e promovendo a corresponsabilidade; 

- incentivar a colaboração, a complementaridade e a coordenação de todos à volta de 

um projeto partilhado. 

A animação como estilo educativo apoia-se em convicções fundamentais, que são, ao 

mesmo tempo, opções operativas concretas, a saber: 

- a confiança na pessoa e nas suas forças de bem; a pessoa deve ser protagonista e 

agente de todos os processos que lhe dizem respeito; 

- a força libertadora e educativa do amor educativo. Os jovens, para desenvolver as 

energias que têm dentro de si, precisam do contacto com os educadores que manifestem uma 

profunda amabilidade educativa. Por isso, a animação exige a valorização das relações 

interpessoais marcadas pela confiança, pela mútua colaboração e pelo acolhimento recíproco; 

- a presença ativa dos educadores entre os jovens, de modo a estabelecer com eles 

uma relação pessoal. Uma relação que seja ao mesmo tempo proposta e criação de um 
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ambiente educativo de qualidade, com uma pluralidade de propostas educativas segundo as 

necessidades de cada jovem; 

- a abertura a todos os jovens e a cada um deles pessoalmente, oferecendo a cada um 

o que necessita aqui e agora. Isto exige: acolher o jovem no ponto onde ele se encontra, na sua 

liberdade e processo de amadurecimento; despertar nele, gradualmente, as suas capacidades e 

qualidades; abrir a sua vida a novas perspetivas através de diferentes caminhos educativos e 

evangelizadores. 

O estilo de animação implica: 

- uma forma de pensar a pessoa que, pelos seus recursos interiores, é capaz de 

participar responsavelmente nos processos que lhe dizem respeito; 

- um método que tem em conta o positivo, as riquezas e potencialidades de cada 

jovem, desenvolvendo uma ação que as promove; 

- um estilo de caminhar com os jovens, de sugerir, motivar, ajudar a crescer, centrado 

na vida quotidiana, através de uma relação que liberta, promove e é reconhecida na sua 

autoridade; 

- um objetivo último e global: restituir a cada pessoa a alegria de viver plenamente e a 

coragem de ter esperanças. 

 

 

4. Educação integral 

 

As diversas atividades e intervenções educativas têm uma e única finalidade: a 

promoção integral das crianças e do seu mundo. A formação integral exige uma ação educativa 

capaz de proporcionar o desenvolvimento harmonioso e progressivo de todas as dimensões do 

ser humano, a saber: 

a) a dimensão psicomotora, para a aceitação do corpo, a potencialização das 

habilidades físicas e motoras, a aquisição de hábitos saudáveis de vida e o desenvolvimento do 

sentido crítico em relação a estereótipos sociais; 

b) a dimensão intelectual e cognitiva, para selecionar e organizar informações, de 

modo a integrar criticamente as aprendizagens e enfrentar as múltiplas situações e desafios da 

vida; 

c) a dimensão psicoafetiva, para orientar o desenvolvimento da autonomia pessoal e a 

consolidação harmoniosa da própria personalidade; 
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d) a dimensão das relações interpessoais, para favorecer a adoção de atitudes de 

participação no grupo e de respeito para com os outros; 

e) a dimensão ético-social, para desenvolver o sentido de cidadania, de pertença a um 

determinado grupo social, de acolhimento do diferente e de cooperação na construção de um 

mundo mais habitável, justo, solidário e humano; 

f) a dimensão transcendente, para se comprometer na procura de respostas sobre o ser 

humano, a história e o mundo, abrindo-se à experiência religiosa na perspetiva de um projeto 

de vida mais amplo e feliz. Tendo em conta essas tarefas, os educadores do Externato de João 

XXIII, em relação à construção da identidade do educando como pessoa, propõem-se 

estimular: 

- a alegria pelo dom da vida, com cuidado pela saúde do corpo; 

- a autoestima e o sentimento de segurança pessoal, com consciência autocrítica; 

- a independência e a liberdade, o sentido de responsabilidade, a capacidade de 

enfrentar as situações com critérios próprios e de resolver criativamente os problemas; 

- a bondade, a integridade, a disposição de manter normas de conduta pessoal e de 

trabalho coerentes com as convicções próprias; 

- a abertura para mudanças e para a formação continuada. 

 

 

5. Ambiente educativo 

Acreditamos que o ambiente por si só já é educativo. O ambiente educativo 

proporciona o desenvolvimento humano em todos os seus aspetos: favorece o bom 

relacionamento, a alegria, a corresponsabilidade, a aceitação do outro. Por isso, é necessário: 

- qualificar as relações educativas e criar um ambiente favorável, fundado no bom 

senso das exigências, na valorização da vida quotidiana e na caridade como método educativo 

de acompanhamento e crescimento; 

- cuidar das experiências que tecem o quotidiano escolar; 

- atender aos deveres de estudo, de investigação e de trabalho; 

- favorecer o encontro com as pessoas e a participação nas iniciativas comuns; 

- exigir a disciplina pessoal e a que é determinada pela organização escolar; 

- promover o respeito e cuidado pelos instrumentos, equipamentos e locais em que 

decorre a vida escolar; 

- agir em solidariedade e colaboração perante situações de mal-estar, marginalização e 

injustiça. 
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6. O método didático-educativo 

Escolhemos como método, a personalização das propostas e a colaboração recíproca. 

Por isso: 

- adotamos uma didática ativa, que desenvolva nos alunos a capacidade de descoberta, 

e faça amadurecer hábitos de criatividade e crescimento cultural autónomo; 

- favorecemos a oportuna complementaridade e integração entre trabalho pessoal e 

trabalho de grupo; 

- promovemos a interdisciplinaridade através da qual as diversas ciências oferecem 

achegas complementares; 

- avaliamos não só os resultados finais, mas o processo de desenvolvimento humano 

em ato, a capacidade de aprendizagem e de investigação em direção a um crescimento cultural 

autónomo; 

- utilizamos o mais possível a linguagem total (palavra, imagem, som, audiovisual, 

multimédia, expressão corporal) no interior do processo de interação comunicativa; 

- concedemos um lugar privilegiado ao conhecimento e ao saber, de modo a que o 

rigor científico e pedagógico e a qualidade das didáticas e das práticas pedagógicas, conduzam 

à excelência e ao empenho por saber mais e melhor, facilitando e antecipando o futuro. Os 

conteúdos sistemáticos das diversas disciplinas são oferecidos como conhecimento a adquirir, 

verdades a descobrir, técnicas a dominar, questões e valores a assimilar; contribui para isso a 

clareza dos mesmos conteúdos, a orientação pedagógica, e sobretudo a conceção cultural que 

se oferece. Isto comporta: 

- reorganizar a massa de informações à volta de determinados núcleos, para que 

possam emergir as questões fundamentais que a ciência e a cultura procuram resolver; 

- confrontar constantemente os conhecimentos adquiridos com a perceção que os 

jovens têm da realidade pessoal e social; 

- pôr em relevo o tipo de experiência humana que está na base das diversas disciplinas, 

ajudando os jovens a descobrir, apreciar e assimilar os valores humanos implicados nos factos 

apresentados e aprofundados; 

- aceitar e fazer surgir as questões de sentido e levá-las ao limite da reflexão possível; 

- abrir o espírito à cultura universal, fomentando o contacto com as expressões dos 

diversos povos e com o património de valores comuns da humanidade; 

- desenvolver a dimensão educativa promovendo a personalização dos valores e a 

busca do sentido cristão da vida. 
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O QUE NOS PROPOMOS? 
 

• 1. Perfis 
 

1.1. Perfil do educador 

A realidade da educação, hoje, estimula a desenvolver um perfil de educador que 

transforma a atitude dos alunos, não apenas ensinando conteúdos programáticos, mas 

reafirmando valores que facilitem o desenvolvimento da sua formação integral. Estabelecer 

este perfil é deveras arrojado, pelo que nos limitamos a estabelecer áreas de significatividade 

de um educador numa escola católica. Por isso, o perfil que apresentamos, sintetiza diferentes 

aspetos a considerar na ação educativa. Destacamos quatro qualidades do educador: 

 

a) Qualidade intelectual e científica – que obriga à procura constante, ao 

aprofundamento dos saberes, ao rigor científico, à riqueza do conhecimento, à objetividade da 

exposição, à transferência dos conhecimentos para a realidade e para novas áreas de aplicação, 

à focalização da própria disciplina no contexto da interdisciplinaridade do saber. 

b) Qualidade humana, pessoal e ética – que abre a pessoa à relação, ao diálogo, ao 

compromisso com o outro, à riqueza do motivar, do acreditar sempre, do valorizar o outro, com 

otimismo, alegria, esperança e amabilidade. 

c) Qualidade profissional – que mantém uma boa gestão da sala de aula, que procura 

formação contínua, que sabe comunicar, que alimenta o brio e o profissionalismo, na alegria de 

se ser «professor», na alegria de ser um profissional da educação na comunidade. 

d) Qualidade cristã – comporta a fé, o testemunho do seu acreditar, a postura crente, a 

opção pelos valores da Igreja, no anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. «Bons professores» 

usam uma variedade diferenciada, consciente ou inconscientemente, de estratégias para 

criarem um ambiente rico de possibilidades de compreensão. Quando se oferece ao jovem a 

possibilidade de desenvolver aquilo que ele é, tudo aquilo que ele tem, e tudo o que pode ser, 

numa relação de familiaridade e preocupação sincera pelo outro, gera-se o afeto; e o afeto 

gera a confiança cordial e a confiança gera a necessidade de correspondência em resultados. O 

objetivo é aprender o máximo da melhor maneira possível. O professor ensina e aprende com 

o aluno que, por sua vez, ensina e aprende com o professor; e esta interação converte-se num 

processo de mútua troca. A Escola torna-se comunidade de aprendizagem. 
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1.2. Perfil do aluno 

O perfil do aluno, de acordo com os perfis de saída dos documentos reguladores - 

competências essenciais e metas de aprendizagem - pode definir-se nos seguintes termos: 

atitudes e valores, capacidades e aptidões, competências. 

 

A. ATITUDES E VALORES 

- manifestação de curiosidade e desejo de saber; 

- respeito pelos compromissos assumidos na realização das tarefas necessárias ao seu 

progresso individual, manifestando atitudes e hábitos de trabalho: assiduidade, pontualidade, 

regularidade na apresentação de material necessário e trabalhos; 

- empenho nas suas tarefas; 

- manifestação de uma atitude sociável, respeitando a opinião dos outros. 

 

B. CAPACIDADES / APTIDÕES INTELECTUAIS E ESTRATÉGIAS COGNITIVAS 

- identificação de elementos constitutivos de situações problemáticas; 

- observação e organização de dados; 

- escolha e aplicação de estratégias de resolução de problemas. Explicita, debate e 

relaciona as soluções encontradas; 

- desenvolvimento do raciocínio, da criatividade, da autoconfiança e de comunicação. 

 

C. APTIDÕES PSICOMOTORAS 

- manuseamento de instrumentos de acordo com as regras de utilização e normas de 

segurança; 

- desenvolvimento das capacidades psicomotoras através da arte, da música e do 

desporto. 

 

D. COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

- identificação e utilização de vocabulário específico das disciplinas; 

- compreensão e produção de mensagens orais e escritas no contexto das diferentes 

disciplinas; 

- resolução de dificuldades ou enriquecimento da comunicação através da 

comunicação não verbal com aplicação das técnicas e códigos apropriados. 
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E. RECOLHA E TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO 

- utilização de diferentes documentos de referência (dicionários, livros, jornais, revistas, 

entre outros) para localizar e recolher informação necessária à construção das aprendizagens e 

à concretização de projetos de trabalho. 

 

F. MÉTODOS DE TRABALHO E ESTUDO 

- participação em atividades de aprendizagem, individuais e coletivas, de acordo com 

as regras estabelecidas; 

- identificação, seleção e aplicação de métodos de trabalho e estudo; 

- expressão de dúvidas e dificuldades; 

- participação em atividades de experimentação e investigação; 

- análise da adequação dos métodos de trabalho e estudo, formulando opiniões, 

sugestões e propondo alterações. 

Sendo o aluno o protagonista de todo o processo de aprendizagem e o principal 

destinatário do presente projeto, importa referir que para além do desenvolvimento de 

capacidades cognitivas e de trabalho, o aluno do Externato de João XXIII deverá fomentar o 

respeito pelo outro e desenvolver a sua identidade cristã, como “bom cristão e honesto 

cidadão”. 
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SABES QUEM FOI JOÃO XXIII? 
 

 João XXIII, com o nome de batismo de Ângelo Roncalli, de origem humilde, nasceu a 25 

de novembro de 1881 em Sotto Il Monte (Itália) e morreu em 1963 devido a um cancro no 

estômago. Filho de uma família  pobre, foi com grande sacrifício que pôde frequentar a escola 

primária da sua terra natal. 

 Os pais de João XXIII queriam que ele seguisse a tradição da família e que fosse 

camponês. No entanto, o que ele queria era saber mais sobre Deus e a Igreja. Com esse 

objetivo foi para o seminário de Bergamo para ser padre. 

 Era um jovem enérgico, preocupado com as pessoas 

mais pobres e todos lhe chamavam “nosso padrezinho”. Como 

tal, quando foi para a tropa, passou muitas noites junto das 

pessoas doentes que precisavam do seu auxílio. 

 Depois de ajudar todos aqueles que sofriam na guerra, 

voltou para a sua Igreja. 

 Em 1921 dedicou-se ao serviço da Santa Igreja. Tendo sido chamado a Roma por Bento 

XV como presidente nacional do conselho das obras pontifícias para a propagação da Fé, 

percorreu muitas dioceses de Itália organizando círculos missionários. 

 Em 1935 foi nomeado Delegado Apostólico na Turquia e na Grécia, era um vasto campo 

de trabalho. A Igreja tinha uma presença ativa em muitos âmbitos da jovem república que se 

estava a renovar e organizar. Ângelo Roncalli trabalhou com intensidade ao serviço dos 

católicos e destacou-se pela sua maneira de dialogar e pelo trato respeitoso com os ortodoxos 

e os muçulmanos. Quando irrompeu a segunda guerra mundial ele encontrava-se na Grécia, 

que ficou devastada pelos combates. Procurou dar notícias sobre os prisioneiros de guerra e 

salvou muitos judeus com a “permissão de trânsito” fornecida pela Delegação Apostólica. Em 

1944 Pio XII nomeou-o Núncio Apostólico em Paris. 

 Durante os últimos meses de conflito mundial, e uma vez restabelecida a paz, ajudou 

os prisioneiros de guerra e trabalhou pela normalização da vida eclesial em França. Visitou os 

grandes santuários franceses e participou nas festas populares e nas manifestações religiosas 

mais significativas. Foi um observador atento, prudente e repleto de confiança nas novas 

iniciativas pastorais do episcopado e do clero.  Distinguiu-se sempre pela busca da simplicidade 

evangélica, inclusive nos assuntos diplomáticos mais complexos. Procurou agir sempre como 

sacerdote em todas as situações, animado por uma piedade sincera que se transformava todos 

os dias em prolongado tempo a orar e meditar. 
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 Em 1953 foi nomeado Cardeal e enviado a Veneza como Patriarca, realizando ali obra 

de sábio e empreendedor, dedicando-se totalmente ao cuidado das almas, seguindo o exemplo 

dos seus santos predecessores. 

 Depois da morte de Pio XII, foi eleito Sumo Pontífice a 28 de outubro de 1958 e 

assumiu o nome de João XXIII. O seu pontificado, que durou menos de cinco anos, apresentou-

o ao mundo como uma autêntica imagem de bom pastor. Atento, empreendedor e corajoso, 

simples e cordial, praticou os valores cristãos nas obras de misericórdia corporais e espirituais, 

visitando os encarcerados e os doentes, recebendo homens de todas as nações e crenças e 

cultivando um extraordinário sentimento de paternidade para com todos. O seu magistério foi 

muito apreciado. 

 Convocou o sínodo romano, instituiu uma Comissão para a revisão do Código de 

Direito Canónico e convocou o Concílio Ecuménico Vaticano II. Visitou muitas paróquias da 

Diocese de Roma, sobretudo as dos bairros mais novos. O povo viu nele um reflexo da bondade 

de Deus e chamou-o “o Papa da bondade”. Sustentava-o um profundo espírito de oração e, 

como pessoa iniciadora de uma grande renovação na Igreja, irradiava a paz própria de quem 

confia sempre no Senhor. Faleceu na tarde do dia 3 de junho de 1963. 

 Assim, João XXIII, pela sua bondade, tolerância, otimismo e brilhante personalidade, 

tornou-se num Papa muito querido por todos e um bom exemplo a seguir. 
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BREVE HISTORIAL DA NOSSA ESCOLA 
 

O Externato de João XXIII, fundado em 2 de dezembro de 1968, na Quinta do 

Junqueiro, surge do acalentar de um sonho da diretora Maria de Fátima Bento, professora do 

1º ciclo do Ensino Básico. 

A experiência profissional que foi adquirindo no decorrer dos anos levaram-na a 

experimentar métodos e técnicas de ensino inovadoras, que o Ensino Público não desenvolvia 

ainda. 

Incentivada pelos pais das crianças que lecionava, passa do sonho à realidade. Arrenda 

a Quinta do Junqueiro, adapta-a de modo a transformá-la num espaço acolhedor, onde possa 

instalar uma Escola capaz de responder aos desafios de uma pedagogia ativa e diferenciada. 

Mediante o alvará n.º 1874, surge o Externato de João XXIII, com Autonomia 

Pedagógica e Planos Próprios e Oficiais cujo funcionamento é regulamentado pelo decreto-lei 

553/81 de 21 de novembro. 

Nesta zona da cidade (Bairro Norton de Matos, Vale das Flores, Alto de S. João, Pinhal 

de Marrocos e Lomba da Arregaça), não existia qualquer escola pública, ao tempo.    
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CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 
 

O Externato de João XXIII, situa-se no centro da cidade de Coimbra.  

A acessibilidade é facilitada pela rede de transportes existente (autocarros e 

transportes particulares das famílias). 

O meio envolvente é rico em Serviços – Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Centro 

de Saúde, Correios, Polícia, Bombeiros, Centro de Paralisia Cerebral – em Recursos Culturais – 

Centro Recreativo e Cultural Norton de Matos, Oficina de Teatro, Biblioteca, Casa da Cultura, 

Exploratório Infante D. Henrique, Teatro Académico de Gil Vicente, Igrejas, Monumentos e 

vários Museus – Recursos Lúdico-Desportivos – Piscinas, Estádio Municipal, Campo de Jogos 

do Vale das Flores, Parques, Jardins – e pelo Comércio - Centros comerciais, lojas … 

 

Relativamente ao Espaço Físico, o edifício do Externato de João XXIII possui seis salas 

de aula (quatro do 1.º Ciclo e duas da Educação Pré--Escolar), uma sala de Música, sala de 

Direção/Secretaria (também sala de atendimento aos Pais), Cozinha, Cantina, Casas de Banho 

(adaptadas às crianças), sala de dormir, Ginásio, Campo de Desporto, Áreas de Recreio, Parque 

Infantil e uma pequena horta. Está inserido na Quinta do Junqueiro, com áreas de cultivo e 

diversos animais, que os alunos visitam em determinadas ocasiões, de acordo com os projetos 

desenvolvidos durante o ano (apanha da azeitona, cultivo de batatas, couves, feijão verde, 

colheita de frutos ou flores…). 

 O Externato de João XXIII tem um aspeto acolhedor. As salas de aula estão equipadas 

com mobiliário tradicional, em bom estado de conservação – mesas individuais ou mesas em 

grupo, um estrado com um quadro e uma secretária destinada ao professor. As salas são bem 

iluminadas, decoradas com trabalhos elaborados pelos alunos, com o cartaz dos valores, as 

regras da sala, o organigrama da Área de Projeto e tabelas de aniversário. Estão organizados 

espaços pedagógicos (de leitura, de informática e de jogos didáticos). 

O colégio está equipado com material didático diversificado e adequado à faixa etária 

de cada turma. Possui material de apoio: mapas, computadores, jogos, um projetor de 

diapositivos e tela, televisão, um aparelho de vídeo VHS, um aparelho de DVD, câmara de 

vídeo, leitores de CD`s, fotocopiadora, entre outros. 

O Externato de João XXIII foi adquirindo, ao longo dos anos, várias coleções de livros 

para apoio aos Conteúdos Programáticos. 

 

Quanto aos recursos humanos, o corpo docente estável é constituído por duas 

Educadoras de Infância, cinco Professores do Primeiro Ciclo, uma Professora de Educação 
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Musical/Instrumental e um Professor de Inglês. Para além destes, há professores de Atividades 

não Curriculares (Ballet, Ténis, Ciência Divertida e Natação).  

A coordenação é assegurada pela Gerente Maria Isabel Pião. A Direção Pedagógica está 

a cargo da Professora Maria de Fátima Bonifácio d’ Almeida Pires. 

 O pessoal não docente é composto por uma cozinheira e duas auxiliares de educação. 

O Externato de João XXIII recebe crianças de ambos os sexos a partir dos três anos. 

O quadro socioeconómico das famílias é bastante homogéneo e favorecido. Os pais na 

sua maioria possuem formação cultural média e elevada, com um nível de escolaridade 

superior. 

Para o ano letivo 2017/2018, estão matriculados 58 alunos. Para cada criança existe um 

Processo Individual de Aprendizagem, no qual constam os dados pessoais e informações de 

cariz Psicopedagógico. 

 

Os alunos distribuem-se do seguinte modo: 

 

- Educação Pré-Escolar: 8 crianças  

 

- 1.º Ciclo: 50 crianças 

1.º Ano – 7 alunos 

2.º Ano – 15 alunos 

3.º Ano – 9 alunos 

4.º Ano –  19 alunos 

• Funcionamento: 

O Externato de João XXIII abre às 7h 30min e encerra às 19 horas.  

 

Horário Letivo: 

Manhã: 9h30 min às 12h30 min; Tarde: 14h00 min às 17h30 min; 

 

O Conselho de Docentes reúne-se todos os meses, à terça, com o objetivo de planificar 

atividades, discutir assuntos relacionados com aspetos pedagógicos: comportamento e 

aproveitamento dos alunos, organização de Atividades Extra-Curriculares, Festas, Visitas de 

Estudo… 

Periodicamente realizam-se reuniões de Pais com o intuito de trocar informações entre 

a Escola e a Família. 
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CALENDÁRIO ESCOLAR 
 

 

 

ANO LETIVO DE 2017/2018  

Período Início 

 
1.º 

1 de setembro (Ano Escolar) 
11 de setembro (Ano Letivo) 

2.º 3 de janeiro 

 
3.º 

 
9 de abril 

 

INTERRUPÇÕES(a) 

1.º Período De 18 de dezembro a 2 de janeiro 

2.º Período De 12 a 14 de fevereiro 

3.º Período De 26 de março a 6 de abril 

(a) Apoio às famílias: em tempo de interrupções, recebem-se os alunos que têm 

necessidade de vir, para brincar e fazer os trabalhos escolares de férias. 

 

• Distribuição dos alunos: 

Uma turma de Educação Pré-Escolar 

- 3, 4 e 5 anos - Educadoras Luísa Madanêlo e Carla Neves  

 

• Quatro turmas do 1.º ciclo do Ensino Básico: 

1.º Ano – Professora Maria de Fátima Almeida  

2.º Ano – Professora Ângela Rosas 

3.º Ano – Professor Rui Pires  

4.º Ano - Professora Graça Mendes e Professora Tânia Costa 

• Direção Pedagógica - Maria de Fátima Bonifácio d'Almeida Pires 

 

 

• Horário: 9h30min – 12h30 min; 14h00 min – 17h30 min 

 

• Intervalos: (Educação Pré-Escolar) 

- Dois (de 30 min) de manhã 

- Dois (de 30 min) de tarde 
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• Intervalos: (1.º ciclo) 

- Um de manhã (de 30 min) 

- Um de tarde (de 30 min) 

 

Conselho de docentes mensal- 3.ªfeira - com início às 17h30m.  

• Plano de Atividades de Turma 

• Programa de Atividades de Enriquecimento do Currículo 

• Área de Projeto 

• Planificação Mensal 

• Planificação Semanal 

• Estratégia Diária 

• Avaliação Mensal 

• Informação Psicopedagógica a entregar trimestralmente aos Encarregados de 

Educação. 

• Reunião de Pais, pelo menos uma vez por período.
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                              EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR                                                                  1 º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
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METAS DE APRENDIZAGEM 
• Linguagem Oral 
• Abordagem à Escrita 
• Domínio da Matemática 
• Conhecimento do Mundo 
• Expressão e Comunicação (domínio das expressões motora, 

plástica, musical, dramática, teatro e dança) 
• Formação pessoal e social 
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ÁREAS CURRICULARES DISCIPLINARES 

• Português 

• Matemática 

• Estudo do Meio 

• Inglês 3.º e 4.º Anos 

• Expressões: 
- Artísticas (Educação Musical, Dramatização, Danças Regionais, 

Pintura, Modelação e Trabalhos Manuais) 

- Físico-Motoras (Preparação física de base e iniciação desportiva) 
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ÁREAS DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

• Área de Projeto 

• Inglês1  

• Audiovisuais 

• Visitas de Estudo 

• Brincadeiras livres nos diversos espaços da Escola e do 
meio envolvente 
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ÁREAS CURRICULARES NÃO DISCIPLINARES 

• Área de Projeto 
• Apoio ao Estudo 
• Educação Moral e Religiosa (Catequese) 
• Atividades de Enriquecimento (Inglês 1.º e 2.º Anos, 

Xadrez, Tecnologias da Informação e da Comunicação 
e Visitas de Estudo) 

               
 

ATIVIDADES FACULTATIVAS 
• INICIAÇÃO INSTRUMENTAL: ÓRGÃO, FLAUTA (a partir dos 5 anos) e VIOLA (a partir dos 6 anos) 
• NATAÇÃO (A partir dos 3 anos) 
• BALLET (A partir dos 3 anos) 
• CIÊNCIA DIVERTIDA, TÉNIS DE PALMO E MEIO E DANÇA JAZZ (partir dos 3 anos)

                                                 
1 Para os alunos de 4 e 5 anos 

EDUCAR PARA A CIDADANIA 

PLANO ANUAL DA ESCOLA 

                                             2017/2018 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 
 

• Dias a assinalar 
 
Dia 22 de setembro – Início do Outono e Dia Europeu sem carros. 

Dia 01 de outubro – Dia Mundial da Água, da Música e do Idoso. 

Dia 05 de outubro – Dia da Implantação da República e Dia Mundial dos Professores. 

Dia 16 de outubro – Dia Mundial da Alimentação. 

Dia 31 de outubro – Dia de Halloween 

Dia 01 de novembro – Dia de Todos os Santos 

Dia 11 de novembro – Dia de S. Martinho. 

Dia 25 de novembro – Dia do Padroeiro (João XXIII). 

Dia 01 de dezembro – Dia da Restauração da Independência. 

Dia 02 de dezembro – Dia do Colégio (49 anos). 

Dia 08 de dezembro – Dia da Imaculada Conceição. 

Dia 06 de janeiro – Dia de Reis. 

Dia 19 de março – Dia do Pai e de S. José. 

Dia 02 de abril – Dia Internacional do Livro para a Infância. 

Dia 25 de abril – Dia da Liberdade. 

Dia 01 de maio – Dia do Trabalhador e Dia da Mãe 

Dia 01 de maio – Dia da Mãe. 

Dia 09 de maio – Dia da Europa. 

Dia 18 de maio – Dia Internacional dos Museus. 

Dia 29 de maio – Dia Nacional da Energia. 

Dia 01 de junho – Dia da Criança. 

Dia 10 de junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. 

Dia 13 de junho – Início dos Santos Populares. 

Dia 21 de junho – Início do Verão. 
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• Festas e outros eventos 
 

 
16 de outubro - Piquenique de outono no Colégio 
 
31 de outubro - Halloween 
 
13 de novembro – Magusto (no Colégio) 

novembro – Festa do Acolhimento (a) 

novembro – Festa da Luz (a) 

janeiro – Festa do Pão da Vida(a) 

 

dezembro – Festa de Natal (a)  

8 de janeiro – Cantar as Janeiras 

9 de fevereiro – Desfile de Carnaval 

19 de março – Festa do Pai 

abril – Festa do Pai Nosso e Festa do Perdão(a) 

abril – Batismos na Igreja de S. José(a) 

 maio – Banco Alimentar 

7 de maio- Festa da Mãe 

 maio – Festa da Palavra de Deus(a) 

1 de junho – Dia de Criança 

28 de junho – Festa de Encerramento do Ano Letivo 
 

(a)Datas a confirmar. 

 

 

o Atividades a realizar durante o ano letivo 

 

- Teatro: Companhia de Teatro AtrapalhArte 

- Cinema 

- Circo 

- Visitas de Estudo mensais:  (a marcar ao longo do ano) 
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• Lagar de Azeite e Museu POROS – outubro 2017 

• Visita pelo Centro Histórico de Coimbra (Universidade) 

• Museu Zoológico(a) 

• Museu da Ciência(a) 

• Jardim Botânico (a)  

• Dragão Brincalhão (a) 

• Fábrica do Papel/Fábrica do Vidro (a) 

• Museu do Pão e do Brinquedo (junho 2018) 

 

 

 

o Início das atividades 2017/2018 

 

11/09 - Início das Atividades curriculares 

 

11/09 - Início do Apoio ao Estudo 

 

11/10 - Início da Área de Projeto 

 

12/09 - Início das aulas de Inglês 

 

11/09 - Início das Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

11/09 - Início das aulas de Expressões Artísticas 

 

13/09 - Início das aulas de Xadrez 

 

Data a confirmar - Início das aulas de Ballet 

 

11/09 - Início das aulas de Educação Instrumental 
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06/10 - Início das aulas de Educação Moral e Religiosa Católica 

 

04/10 - Início das aulas de Natação 

 

06/10 - Início das aulas de Ciência Divertida 

 

02/10 - Início das aulas de Ténis de Palmo e Meio 

 

11/09 - Início das aulas de Dança Jazz 
 

 

o Semana Cultural (25 a 29 de junho) 

– Feira do Livro (a) 

– Ida à Gráfica “Diário de Coimbra” (a) 

– Festa de final de ano letivo – 28/06(a) 

– Jogos tradicionais – (manhã) (a) 

– Encontro com um escritor….(a)   

– Visita de Estudo – 30/06 (a) 

(a) Datas a confirmar 
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• Objetivos gerais 
 
 

- Facilitar o desenvolvimento harmonioso e integral das potencialidades, aptidões, e interesses 

de cada criança, de modo a permitir a realização individual em consonância com os valores da 

Amizade, da Solidariedade e da Cooperação. 

- Favorecer o desenvolvimento físico e motor através da prática de atividades manuais e 

desportivas. 

- Promover a educação artística e sensibilizar para as mais diversas formas de expressão 

estética. 

- Promover a Criatividade, a Autonomia e Maturidade Sócio -Afetiva. 

- Incentivar a articulação entre o Saber e o Saber Fazer, entre a Teoria e a Prática. 

- Garantir condições adequadas ao sucesso escolar e educativo. 

- Permitir a aprendizagem de uma Língua Estrangeira (Inglês). 

- Valorizar o trabalho pessoal e o de grupo. 

- Desenvolver o espírito crítico, o gosto por aprender e pela descoberta. 

- Proporcionar a interação Escola/Comunidade e contribuir para uma melhor integração da 

criança na Sociedade. 

- Fomentar a participação da Família no Processo Educativo. 

 

• Estratégias 
 
- Implementar Projetos de Escola e de Turma que potenciem a aquisição de conhecimentos e o 

desenvolvimento de competências. 

- Organizar o ensino com base nos materiais e recursos diversos adequados às diferentes 

formas de aprendizagem. 

- Diversificar as metodologias e estratégias de ensino/aprendizagem. 

- Realizar atividades físicas e desportivas que contribuam para uma vida saudável. 

- Desenvolver atividades artísticas que permitam promover o gosto pela Arte e o sentido 

estético. 

- Realizar sessões culturais (musicais, dramáticas, literárias, plásticas, entre outras). 

- Organizar e colaborar em campanhas de solidariedade e de promoção da dignidade e do 

respeito pelo outro. 
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- Dinamizar Reuniões ou Encontros de Pais/Encarregados de Educação de caráter Informativo, 

Formativo e Lúdico. 

 

 Desejamos que o nosso Projeto Educativo contemple sobretudo o bem-estar das 

crianças, fundamentando-o num conjunto de valores estruturantes (Dedicação, Amizade, 

Exigência, Cidadania, etc.) que visam: 

 - Uma Educação personalizada 

 - Formação Humana orientada para os valores 

 - Um Ensino de qualidade 

 Assim, alargando horizontes e não nos poupando a sacrifícios, damos o nosso melhor 

em prol da Educação e do País. 
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EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
 
 
 Integrar as crianças da Educação Pré-Escolar no tema da área de Projeto é bastante 

aliciante pois podemos centrar as aprendizagens num tema mais abrangente que pode 

envolver toda a Comunidade Educativa – Pais e Escola – podendo contribuir para uma maior 

articulação entre as diferentes áreas e domínios do saber. 

 A Educação Pré-Escolar assume um papel marcante na formação dos futuros adultos.  

 Visando o desenvolvimento das nossas crianças, este projeto permite-nos integrar um 

conjunto de atividades e a abordagem de diferentes áreas do conteúdo. Os vários projetos que 

se vão realizando ao longo do ano darão vida ao projeto educativo. 

 “Um olhar atento sobre o que nos rodeia” implica a motivação e a participação ativa 

das crianças de forma a porem em comum o que já sabem, o que querem saber, como 

aprender a experienciar, no sentido de alargar os seus conhecimentos e o enriquecimento 

individual e do grupo. 

 Este projeto será desenvolvido, tendo sempre um tema integrado como fulcro das 

atividades a desenvolver. Assim, terá como objetivos alcançar as áreas de conteúdos definidas 

pelas Orientações Curriculares, o que pressupõe uma interligação entre o desenvolvimento da 

criança e a sua aprendizagem. As áreas de conteúdo incluem diferentes tipos de aprendizagem 

não apenas conhecimentos mas também atitudes e saber fazer, supondo a realização de 

atividades, uma vez que a criança aprende a partir da ação – agir para pensar e compreender. 

 O nosso objetivo fundamental é formar crianças responsáveis e com valores de 

cidadania. Sensibilizar e informar de uma forma ativa. Desta maneira, conseguiremos ajudar a 

formar cidadãos com conhecimentos conscientes, com experiência e vontade de atuarem 

individualmente ou em grupo nas questões relacionadas com este Projeto que implica uma 

melhoria da qualidade de vida das nossas crianças. 

 O tema permitirá conjugar aprendizagens simples. 

 A criança poderá realizar aprendizagens que ficarão enraizadas na sua personalidade e 

que irão influenciar o seu comportamento no futuro. 

 Este projeto possibilita trabalhar as áreas de Conhecimento do Mundo e a Educação 

para a Cidadania.  
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• Metas de Aprendizagem 

 

1. Formação Pessoal e Social 

• Domínio: Identidade/Autoestima 

• Domínio: Independência/Autonomia 

• Domínio: Cooperação 

• Domínio: Convivência Democrática/Cidadania 

• Domínio: Solidariedade/Respeito pela diferença 

 

2. Área de Expressão e Comunicação 

• 2.1. Expressão Plástica 

• Domínio: Desenvolvimento de capacidade de expressão e comunicação – Subdomínios: 

Produção e criação 

• Domínio: Compreensão das artes no contexto – Subdomínio: fruição e contemplação; 

produção e criação. 

• Domínio: Desenvolvimento da criatividade – Subdomínio: Reflexão e Interpretação 

 

• 2.2 Expressão dramática/teatro 

• Domínio: Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação – Subdomínio: 

Experimentação. 

• Domínio: Compreensão das artes no contexto – subdomínio: Experimentação e 

criação/fruição e análise. 

• Domínio: Apropriação da linguagem elementar da Expressão Dramática – subdomínio: 

Experimentação e criação. 

 

• 2.3.Expressão Musical 

• Domínio: Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação – Subdomínio: 

Interpretação e comunicação 

• Domínio: Desenvolvimento da Criatividade – Subdomínio: Criação e experimentação 

• Domínio: Apropriação da Linguagem Elementar da Música – Subdomínio. Perceção 

sonora e musical 
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• Domínio: Compreensão das artes no contexto – Subdomínio: Culturas Musicais nos 

contextos 

• Domínio: Dança – Desenvolvimento da capacidade de Expressão e Comunicação -

Subdomínio: Comunicação e Interpretação 

• Domínio: Dança – Desenvolvimento da criatividade – Subdomínio: Produção e criação 

• Domínio: Dança: Apropriação da Linguagem Elementar da Dança – Subdomínio: 

Conhecimento e vivência da dança 

• Domínio: Dança – compreensão das artes no contexto - Subdomínio: 

Fruição/contemplação 

 

• 2.4. Expressão Motora 

• Subdomínio: Deslocamentos e Equilíbrios; Perícia e Manipulações; jogos 

 

• 2.5. Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

• Domínio: Consciência Fonológica 

• Domínio: Reconhecimento e Escrita de Palavras 

• Domínio: Conhecimento das convenções gráficas 

• Domínio: Compreensão de discursos orais e interação verbal 

 

• 2.6. Matemática 

• Domínio: Números e Operações 

• Domínio: Geometria e Medida 

• Domínio: Organização e Tratamentos de dados 

 

• 3. Conhecimento do Mundo 

• Domínio: Localização no espaço e no tempo 

• Domínio: Conhecimento do ambiente natural e social 

• Domínio. Dinamismo das Inter-Relações Natural - Social 
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• Atividades de Enriquecimento do Currículo 
 

Iniciação ao Inglês 

As crianças a partir dos quatro anos iniciam uma segunda língua, neste caso o Inglês. 

De forma lúdica, fazem as suas aprendizagens através de histórias, jogos, audição de canções, 

programas televisivos, etc. Vão identificando as cores, fazem contagens, aprendem a 

cumprimentar-se, conhecem nomes de animais, o nome do material escolar… 

 

 

 

Iniciação à Informática 

As crianças a partir dos quatro anos aprendem a manusear o rato e o teclado do 

computador explorando vários jogos de conteúdos pedagógicos e escrevendo algumas letras e 

pequenas palavrinhas, o próprio nome, alguns números… 

 

Atividades Facultativas 

- Ciência Divertida 

- Natação 

- Ténis de Palmo e Meio 

- Ballet 

- Dança Jazz 

- Iniciação à Educação Instrumental (Flauta ou Órgão) 
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1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 

• Matriz Curricular do 1.º CEB 
 

COMPONENTES DO CURRÍCULO 

Ed
u

ca
çã

o
 p

a
ra

 a
 c

id
a

d
a

n
ia

 

Áreas curriculares disciplinares de frequência obrigatória: 

    Português (7 horas); 

    Matemática (7 horas); 

    Estudo do Meio (3 horas); 
 
              Inglês (2horas); 

    Expressões (3 horas): 
      Artísticas; 
      Físico-Motoras. 

Formação Pessoal e Social Áreas curriculares não disciplinares (a): 

   Área de projeto (integrada no Apoio ao Estudo ou na área 

curricular de Português); 

   Apoio ao Estudo (1 hora e meia); 

   Oferta Complementar – Xadrez/TIC (1hora) 

Total: 24 horas e 30 minutos 

Áreas curriculares disciplinar de frequência facultativa: 

   Educação Moral e Religiosa 

Total: 1 hora 

TOTAL: 25 horas e 30 minutos 

Atividades de enriquecimento (b) 

Notas2:  

(a) Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares, 

incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias de informação e da 

comunicação, e constar explicitamente do projeto curricular da turma. 

(b) Atividades de carácter facultativo, incluindo uma possível iniciação a uma língua 

estrangeira. 

                                                 
2 
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 O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará, obrigatoriamente, atividades 

experimentais e atividades de pesquisa adequadas à natureza das diferentes áreas, 

nomeadamente no ensino das ciências. 

 

Perfil de aprendizagens específicas do aluno à saída 1.º Ciclo do Ensino Básico Tendo 

em atenção as características estruturais e humanas do Externato, não perdendo de vista a 

heterogeneidade dos alunos, dos respetivos agregados familiares, bem como as metas a atingir 

nestes níveis etários em conformidade com os princípios orientadores do Projeto Educativo, o 

perfil do aluno deve definir-se tendo em conta as dimensões educativas (social e pessoal, 

aquisição de saberes básicos e intelectuais fundamentais e a habilitação para o exercício da 

cidadania responsável) definidas na Lei de Bases do Sistema Educativo. É neste contexto que o 

Colégio deve proporcionar aos alunos, situações de aprendizagem que permitam o 

desenvolvimento de competências ao longo do 1.º ciclo: 

– competências gerais, transversais e essenciais em cada disciplina.  

O trabalho a realizar deverá ter em conta a importância das relações que se estabelecem a 

vários níveis:  

- No interior de cada disciplina, tendo em conta a sua natureza e processos específicos;  

- Na relação entre saberes, competências e atitudes e valores das diferentes disciplinas;  

- Na relação da escola com o meio e o mundo. 
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Perfil do aluno por Áreas Curriculares Disciplinares 

 

 

 

 

Área Domínio Parâmetros 

O aluno deve ser capaz de: 

P
O

R
TU

G
U

ÊS
 

 

Oralidade 

Leitura e Escrita 

Educação Literária 

Gramática 

 

• Exprimir-se oralmente de forma clara e correta; 

• Compreender/Interpretar enunciados orais e escritos; 

• Expressar-se com correção; 

• Produzir textos simples com correção ortográfica e 

sequência lógica; 

• Dominar e aplicar conceitos gramaticais essenciais. 

M
AT

EM
ÁT

IC
A

 

 

 

 

Números e operações 

Geometria e Medida 

Organização e Tratamento de 

Dados 

 

• Conhecer e dominar a numeração dada; 

• Dominar as técnicas de cálculo (cálculo mental e domínio 

das operações); 

• Conhecer e aplicar as noções básicas de geometria; 

• Interpretar, representar e utilizar dados (gráficos, tabelas, 

pictogramas e diagramas); 

• Conhecer e utilizar valores de grandezas e medidas; 

• Resolver situações problemáticas no âmbito dos temas 

matemáticos; 

• Comunicar explicitando conceitos e procedimentos. 

ES
TU

D
O

 D
O

 M
EI

O
 

À Descoberta de si mesmo 

À Descoberta dos outros e das 

Instituições 

À descoberta do ambiente 

natural 

À descoberta das inter-relações 

entre espaços 

À descoberta dos materiais e 

objetos 

À descoberta das inter-relações 

entre a natureza e a sociedade  

• Compreender e adquirir conhecimentos sobre os temas 

abordados; 

• Aplicar conhecimentos adquiridos (sobre si, sobre o meio 

social, físico e preservação da natureza, do património 

histórico, cultural e ambiental) em novas situações; 

• Utilizar fontes de informação diversificadas. 
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EX
P

R
ES

SÃ
O

 F
ÍS

IC
O

-

M
O

TO
R

A
 

Perícia e manipulação 

Deslocamentos e equilíbrios 

Ginástica 

Atividades rítmicas expressivas 

(dança) 

Jogos  

• Realizar as atividades motoras propostas; 

• Realizar ações motoras básicas de deslocamentos e 

equilíbrios; 

• Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáteis 

(corda, bola, arcos…); 

• Participar em jogos, respeitando as suas regras. 

EX
P

R
ES

SÃ
O

 M
U

SI
C

A
L  

Jogos de exploração 

Experimentação, 

desenvolvimento e criação 

musical 

• Reconhecer e entoar canções, utilizando diversas técnicas 

vocais simples; 

• Identificar e produzir variações de sons, utilizando o seu 

corpo, objetos ou instrumentos musicais; 

EX
P

R
ES

SÃ
O

 D
R

A
M

ÁT
IC

A
  

 

Jogos de exploração 

Jogos dramáticos  

• Aliar gestos e movimentos ao som, explorando 

diferentes formas e atitudes corporais; 

• Orientar-se no espaço, através de referências visuais, 

auditivas e táteis; 

• Realizar improvisações e dramatizações a partir de 

histórias; 

• Criar personagens, histórias ou jogos de imaginação. 

D
A

N
Ç

A
 

 

 

Desenvolvimento da linguagem 

corporal (individual e em grupo) 

 

• Expressar-se através do movimento do seu corpo. 

• Demonstrar capacidade de expressão e domínio do 

seu corpo individualmente ou em grupo. 

• Realizar jogos de expressão corporal envolvendo a 

dança.  

EX
P

R
ES

SÃ
O

 P
LÁ

ST
IC

A
 

Descoberta e organização 

progressiva de volumes 

(modelagem, escultura e 

construções) 

Descoberta e organização 

progressiva de superfícies 

(desenho e pintura) 

Exploração de técnicas diversas 

de expressão (desenho, pintura, 

modelagem, escultura, recorte e 

colagem, dobragem, impressão, 

tecelagem, …)  

•  Descrever e interpretar representações gráficas 

(pintura, escultura, fotografia, …); 

• Ilustrar temas e situações reais ou imaginárias; 

• Dominar técnicas de desenho, pintura, dobragem, 

estampagem, recorte e colagem,…; 

• Produzir trabalhos com criatividade, utilizando 

diversas formas de expressão.  
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IN
G

LÊ
S 

(A
1

) 

Compreensão Oral; 

Leitura; 

Interação e Produção Oral; 

Escrita; 

Domínio Intercultural; 

Léxico e gramática.  

• Compreender e usar expressões familiares e 

quotidianas, assim como enunciados muito simples, 

que visam satisfazer necessidades concretas;  

•  Conseguir apresentar-se e apresentar outros;  

•  Fazer perguntas e dar respostas sobre aspetos pessoais 

como, por exemplo, o local onde vive, as pessoas que 

conhece e as coisas que tem;  

• Comunicar de modo simples, se o interlocutor falar 

lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

TI
C

 

Organização e gestão da 

informação 

A Internet- Pesquisa e seleção de 

informação 

Produção de textos e aplicações 

 

 

• Utilizar o computador e/ou dispositivos eletrónicos 

similares em segurança disponíveis na sala de aula;  

•  Utilizar linguagem adequada aos contextos de 

comunicação através da Internet; 

• Processar textos em Word;  

• Explorar ambientes computacionais na produção de 

materiais, promovendo a interdisciplinaridade. 

C
ID

A
D

A
N

IA
 

 

Saber Ser 

Saber Estar 

Saber fazer 

Saber avaliar (sentido crítico) 

 

 

 

 

 

 

• Assumir-se como cidadão, ser capaz de se integrar, de 

compreender e de intervir na sua comunidade e no 

mundo;  

• Trabalhar individualmente e em grupo, consciente das 

suas dificuldades e das suas capacidades;  

• Cooperar, ser solidário e revelar espírito de entreajuda, 

valorizando o mérito individual e o papel do esforço e do 

trabalho;  

• Ter consciência da necessidade da boa argumentação;  

• Ser capaz de adotar estratégias adequadas à resolução 

de problemas e à tomada de decisões. 

A
P

O
IO

 A
O

 E
ST

U
D

O
 

 

 

Empenho/Interesse 

Responsabilidade  

• Ser persistente e empenhado na realização dos 

trabalhos  

• Realizar as tarefas da aula e/ou projetos  

• Revelar hábitos de trabalho/estudo  

• Demonstrar sentido de organização  

• Revelar autonomia 

 

NOTA: No caso dos alunos abrangidos pelo DL 3/2008 de 7 de janeiro, ter-se-á em conta 

o seu perfil de funcionalidade. 
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• Atividades de enriquecimento 
 
- Natação (a) 

- Ténis de Palmo e Meio(a) 

- Xadrez (c) 

- Audiovisuais (d) 

 

- Danças: 

- Regionais (c) 

- De Roda (d) 

 

- Dança Jazz (a) 

- Ballet (a) 

- Iniciação Instrumental (a)  

- Campanhas de Solidariedade 

- Catequese (c) 

- Visitas de Estudo (b) 

- Ciência Divertida (a) 

 
Nota Explicativa 

(a) Atividade facultativa. 
(b)Visitas a Museus, Parques, Jardins, Centros Comerciais, Circo, Teatro, etc. (Todos os Alunos). 
(c) Todos os Alunos a partir de seis anos. 
(d) Para todos 
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ÁREA DE PROJETO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pré-Escolar: Leitura: um mundo não só de palavras 
 

Este projeto tem como base promover e estimular a leitura na Educação Pré-Escolar, 

para o enriquecimento do vocabulário (ouvindo histórias e rimas, canções, lengalengas e 

diálogos sobre os temas). Pretende-se, desta forma, desenvolver o pensamento lógico, a 

memória, a atenção e despertar o interesse da criança pelo livro e pela leitura, 

promovendo o seu desenvolvimento intelectual. 

 

• 1.º Ciclo: Leitura: da imaginação à escrita 
 

Nunca esgravatei a terra nem farejei ninhos, nem joguei pedras aos passarinhos. Mas 

os livros foram os meus passarinhos e meus ninhos, meus animais domésticos, meu 

estábulo e meu campo… 

 

Sartre, 1978 

 

A leitura deve ser, desde cedo, transformada em prazer e o seu hábito deve ser 

estimulado na infância para que a criança aprenda que ler é importante. Para tal, não podemos 

esquecer que, numa primeira etapa, as histórias lidas devem estar relacionadas com os 

interesses, gostos e faixa etária das crianças. 
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E porque tão importante a leitura? 

Para além de aumentar o conhecimento, o hábito da leitura aprimora o vocabulário e 

ajuda na construção textual; dinamiza ainda o raciocínio e a interpretação e desenvolve a 

imaginação, conduzindo ao desenvolvimento de uma maior concentração por parte da criança. 

Como refere Carlos Drumnond de Andrade (1959), “A leitura é uma fonte inesgotável de 

prazer, mas por incrível que pareça, a quase totalidade das pessoas não sente essa sede”. 

Exatamente por isso, o amor pela leitura deve ser orientado e cultivado não podendo ser 

deixado ao acaso; e são os educadores e, posteriormente, os professores (não nos podendo 

esquecer dos pais), que devem estimular a criança para o gosto pela leitura, pois só o gosto irá 

desenvolver o hábito. 

Crianças ou adultos que apresentem “deficiência” leitora irão ter dificuldades na escrita, 

afetando também o seu desempenho noutras disciplinas, dado ser uma competência 

transversal. 
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FINALIDADES 
 

O Externato de João XXIII, tendo em conta a especificidade da sociedade atual, conhecendo 

as aspirações dos encarregados de educação, o projeto educativo assume como finalidades: 

- criar na nossa Escola um verdadeiro espírito de família e de testemunho evangélico; 

- educar os seus alunos de acordo com a conceção cristã da pessoa, da vida e do mundo; 

- formar os seus alunos para assumirem, com dignidade e responsabilidade, os 

compromissos sociais com a comunidade onde vivem; 

- preparar os seus alunos para a promoção da justiça e da paz no meio em que vivem e 

trabalham; 

- criar nos alunos os hábitos de vida saudável através da prática da atividade física e 

desportiva, de acordo com os interesses, capacidades e necessidades de cada um; 

- levar os alunos a descobrir a vida como vocação, concretizando o próprio projeto de vida 

ao serviço da sociedade e da Igreja; 

- descobrir e potenciar as capacidades físicas, afetivas e intelectuais dos alunos, assumindo 

as próprias qualidades e limitações; 

- criar uma mentalidade de projeto; 

- habilitar todos os alunos com a totalidade dos conhecimentos e competências exigidos; 

- fazer corresponder o processo formativo de cada aluno às suas necessidades específicas 

de aprendizagem; 

- ter recursos humanos motivados e capazes de responder adequadamente a necessidades 

e exigências em constante mudança. 
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ARTICULAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO COM OUTROS 
DOCUMENTOS ORGANIZACIONAIS 

 
     Sendo o Projeto Educativo o documento regulador de uma Escola, todos os documentos 

organizacionais são instrumentos complementares do mesmo. Assim, o Projeto Curricular de 

Escola, Plano Anual de Atividades e o Regulamento Interno deverão estar em permanente 

articulação para que seja possível oferecer uma resposta educativa verdadeiramente 

integradora, operacionalizando os princípios e valores contidos no Projeto Educativo. 

 

1. Projeto Curricular de Escola 

Deve estar baseado nos princípios orientadores, nas opções pedagógicas e nas prioridades 

curriculares consagradas neste Projeto Educativo e tendo em conta a especificidade do 

Externato de João XXIII (presente no Projeto Curricular de Escola) 

No Projeto Curricular de Escola, estão enunciadas todas as decisões pedagógicodidáticas 

que são tomadas de acordo com as características da comunidade educativa e dos recursos 

disponíveis. 

O Projeto Curricular de Escola estabelece a relação entre o Projeto Educativo, os Projetos 

Curriculares de Turma. 

Deste modo, pretende-se com o Projeto Curricular de Escola a operacionalização do 

Projeto Educativo, de uma forma dinâmica, com uma constante adaptação às necessidades 

sentidas com vista a uma melhoria da qualidade de todos os serviços prestados pela Escola. 

 

 

2. Plano Anual de Atividades 

O Plano Anual de Atividades é o documento que contempla, numa perspetiva integrada e 

abrangente, atividades que devem estar ao serviço da consecução dos objetivos consagrados 

no Projeto Educativo. 

O Plano Anual de Atividades está inserido no Projeto Educativo de Escola de acordo com o 

que está definido nos princípios para a ação educativa formulados no mesmo documento. 

Neste, serão calendarizadas todas as atividades a realizar pelas diferentes valências que 

integram a Escola. 

Este documento organizacional inclui a programação das atividades, a definição dos 

objetivos e estratégias. 
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3. Regulamento Interno 

O Regulamento Interno define as normas que regem o funcionamento harmonioso da 

comunidade educativa e tem como referência os pressupostos teóricos contemplados no 

Projeto Educativo. 

Regulamentar pressupõe instituir regras de funcionamento, para que todos possamos agir 

em conformidade dentro desta instituição. 

É necessário que este documento seja construído com rigor e clareza para que, aquando da 

sua leitura e interpretação, não surjam quaisquer ambiguidades. 

Neste sentido, todos os artigos estabelecidos no Regulamento Interno possuem um tronco 

comum com este Projeto Educativo. 
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IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

 O Projeto Educativo assume-se como um guia referencial e eixo estruturante de toda a 

nossa ação educativa. 

 O Projeto será implementado durante o ano letivo 2017/2018, sendo divulgado pela 

Direção, em sessão plenária, ao pessoal docente e não docente da Escola. 

 Será enviado um exemplar do documento aos docentes. Para consulta pública, o 

projeto estará disponível na Secretaria e na página web da Escola. 

 Pretende-se que o Projeto Educativo do Externato de João XXIII seja um elemento de 

união e de identificação entre os diferentes elementos da comunidade educativa, sendo a sua 

divulgação fundamental para a operacionalização do documento. 
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