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O trabalho que realizamos com as crianças 
no Jardim de Infância é baseado na conju-
gação da pedagogia High Scope com a 
pedagogia de Waldorf.  

 

Se o primeiro modelo privilegia a criação 
de situações educativas onde as crianças 
fazem aprendizagens capacitando-se para 
resolver pequenas tarefas, desenvolver 
formas assertivas de relacionamento inter-
pessoal e, competências para crescer em 
liberdade e autonomia no conhecimento 
de si e dos outros, na segunda pedagogia, 
privilegia a dimensão lúdica interligada à 
dimensão espiritual onde a criança apren-
de brincando, através de situações lúdicas.  

Escolinha da Igreja  
UM MODELO 

PEDAGÓGICO  

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE 

SÃO JOÃO DE DEUS 

Desde 1986  

Instituição de Solidariedade Social em ordem 

ao carisma de São João de Deus, o santo por-

tuguês para quem a hospitalidade gera a ale-

gria que vem de Deus  

Recebemos crianças que até 31 de 

dezembro de 2021 completem 3 

anos  de idade 

Um projeto da Comunidade 
de São João de Deus para 
crianças em idade Pré-Escolar 
dos 3 aos 6 anos de idade 

A educação pré-escolar dá os alicerces para a vida 

dos jovens e adultos em liberdade e responsabili-

dade. 



A ARTE DE CRESCER NA INFÂNCIA 

 

Promovemos a integração da criança num 
ambiente em que se sinta amada, acarinha-
da e respeitada na sua integridade e origi-
nalidade, de forma a ter um processo de 
crescimento harmonioso e equilibrado e 
que farão dela uma pessoa feliz, criativa e 
bem adaptada. 
Através de projetos diversificados e estrutu-
rados, as salas do Pré-Escolar dispõem de 
uma equipa educativa habilitada que 
fomenta na crianças a aquisição de conheci-
mentos e fornece o apoio necessário para o 
desenvolvimento individual em todas as 
suas vertentes, física, emocional, social e 
cognitiva disponibilizando atividades curri-
culares e extracurriculares. 
 

O PAPEL DA FAMÍLIA 

 

A Escolinha da igreja é uma ajuda aos pais 
na concretização personalizada do projeto 
educativo para os seus filhos em que a par-
ticipação deles é essencial à harmonia da 

criança em casa e na escola e onde têm a 
oportunidade de dar contributos que enri-
queçam o planeamento e a avaliação da 
prática educativa . 

Projeto Educativo  

APRENDER NA VIDA  

 

As situações educativas levam à descoberta 
do mundo a partir de metas curriculares, que 
conduzem à descoberta que a aprendizagem 
é um processo contínuo e dinâmico para 
toda a vida. 
 

APRENDER A FAZER 

 

Motivar as crianças nas suas expressões em 
todas as dimensões, mostra como crescer é 
belo e interpela-nos à responsabilidade pelas 
transformações do mundo e à perseverança 
nas atividades como fator de sucesso  de 
integração no ensino básico. 
 

APRENDER A SER COM OS OUTROS 

 

As relações do dia a dia obrigam a saber gerir 
conflitos, a ser cooperativo e amigo, a saber 
exprimir afeto, alegria com os outros respei-
tando e aceitando as diferenças individuais. 
 

APRENDER A AVALIAR EM GRUPO 

 

A responsabilidade por pequenas tarefas aju-
da a avaliar a forma como cada criança se 
envolve no processo educativo global e sente
-se reconhecida e valorizada no grupo. O 
potencial de cada indivíduo é o que gera a 
inovação da sociedade. 
 

PRINCÍPIOS INSPIRADORES 

 

A natureza unitária da pessoa humana e o 
respeito pela sua dignidade. 
O espírito de convivência e de solidariedade 
humana, cristã e social como fator decisivo 
do trabalho comum tendente à valorização 
integral das crianças e suas famílias. 

 

ESPAÇOS 

 

Dispomos de 3 salas com diferentes dimen-
sões e que ajudam as crianças a saber gerir 
diferentes contextos relacionais. Existe tam-
bém varandas com ar livre onde se pode 
brincar à vontade e em segurança. Um espa-
ço lúdico de aprendizagem, de crescimento e 
de poder crescer como Jesus: em sabedoria, 
estatura e graça, diante de Deus e dos 
homens. 
 

NORMAS 

 

O Centro rege-se pelas normas de segurança 
e higiene alimentar - HACCP. 
Dispõe de Plano de Contingência cumprindo 
as mais recentes orientações em matéria de 
higiene e segurança. 
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