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Projeto – Decoração de Montras

Introdução
Pensamos, que para uma melhor compreensão deste projeto será
começar por explicar o que é a nossa Associação de Jardins Escolas João de
Deus, assim passamos a descrever um dos pontos do nosso Projeto
Educativo:
A Associação de Jardins Escolas João de Deus
Um Modelo Humanista
O Jardim-Escola João de Deus de Castelo Branco pertence à
Associação de Jardins Escolas João de Deus, sucedânea da Associação de
Escolas Móveis pelo Método João de Deus, que alfabetizou entre 1882 e
1920 cerca de 28 mil adultos e crianças. É uma Instituição Particular de
Solidariedade Social, devotada ao serviço da educação do povo e da criança
portuguesa.
A Associação de Escolas Móveis pelo Método João de Deus foi
fundada por Casimiro Freire em 1882, época em que o índice de
analfabetismo

das

classes

trabalhadoras

rondava

cerca

de

87%.

Acompanharam-no nessa iniciativa algumas personalidades destacadas
desse tempo como João de Barros, Bernardino Machado, Jaime Magalhães

Lima, Francisco Teixeira de Queiroz, Ana de Castro Osório, Homem Cristo,
entre outros.
Em 1908 por proposta de João de Deus Ramos, filho do Poeta
Educador, passou a designar-se “Associação de Escolas Móveis pelo Método
João de Deus, Bibliotecas Ambulantes e Jardins Escolas”.
Começa, então, a sentir-se a necessidade de dar carácter mais fixo,
mais amplo e perdurável à obra de instrução levada a cabo e, em 1911, João
de Deus Ramos funda em Coimbra o primeiro Jardim-Escola João de Deus.
Cerca de metade da verba que se despendeu nesta realização foi conseguida
pelo Orfeão Académico de Coimbra dirigido por António Joyce. E esse
exemplo frutificou. Até 1953, data do seu falecimento, João de Deus Ramos
criou onze jardins escolas, continuando infatigavelmente a missão educativa
da Associação.
Em 1917, foi inaugurado o Museu João de Deus, projecto de Escola
Monumento (da autoria de Raul Lino e hoje classificado património
municipal), ao qual se associaram numerosos intelectuais e artistas dessa
época, entre os quais João de Barros e Afonso Lopes Vieira.
Jaime Cortesão que considerava a Associação de Jardins Escolas dos
melhores legados da 1ª República escrevia: “O culto de João de Deus, esse,
é mais íntimo, mas não menos fecundo. Em volta do nome do grande Lírico,
autor da “Cartilha Maternal”, juntaram-se muitos professores, intelectuais,
artistas e construtores que lançam os verdadeiros alicerces da Pátria”.
A partir de 1920, a Associação de Jardins Escolas João de Deus
enriqueceu o número de alfabetizados por aquele Método com mais cento e
trinta e cinco mil e seiscentas e quarenta crianças. Nesse ano, iniciou-se o
primeiro ano de formação de Educadores de Infância, mas só em 1943 seria
fundado, com carácter sistemático, o primeiro Curso de Didáctica PréPrimária (designação de João de Deus Ramos). Vinte anos depois, começa a

funcionar um Curso de Auxiliares de Educação Infantil (que viria a ser
extinto em 1980), no intuito de evitar que as crianças estivessem entregues
a vigilantes sem preparação especializada.
Exemplo de respeito pela obra desta instituição, dedicada à Educação
e à Cultura, é, sem sombra de dúvida, a atitude de um dos principais
apóstolos do salazarismo, o ministro Carneiro Pacheco, que em 1936,
decretou o encerramento das escolas do Magistério Primário, mas não se
atreveu, dado o peso e o reconhecimento públicos desta instituição, a
encerrá-la, reconhecendo, por Decreto-Lei de 15 de Agosto de 1936, o seu
respeitoso projecto de responsabilidade e honestidade.
Foi este o reconhecimento público do trabalho de João de Deus
Ramos, que de si próprio dizia ironicamente: depois de João Sem-Medo e de
João Sem-Terra, eis aqui o João Sem-Nome. Era nesta modéstia, que se
revia o pedagogo 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 n.º 408/88 autoriza a
criação da Escola Superior de Educação João de Deus com os Cursos de
Educadores de Infância e de Professores do Ensino Básico 1ºCiclo. Aos
quais se juntaram os CESES em Investigação em Educação, Gestão Escolar
e Desenvolvimento Pessoal e Social.
A Associação de Jardins Escolas João de Deus e a Escola Superior de
Educação João de Deus tem ao seu serviço mais de mil pessoas, entre
educadores, professores, auxiliares de educação e outros colaboradores,
cuja actividade se reparte pelos centros infantis, jardins escolas, ludotecas
e museus.

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 fase etária da frequência escolar faz-se entre 1 e os 10 anos. Estes
alunos recebem duas refeições diárias e as quotizações são estudadas para
custarem um mínimo de encargos aos pais e encarregados de educação e de
acordo com o rendimento do seu agregado familiar.
A

Associação

de

Jardins

Escolas

João

de

Deus

organiza,

periodicamente, em geral todos os anos, reciclagens e visitas de estudo a
centros educativos em Portugal e no estrangeiro, procurando assim manter
os seus métodos a um nível europeu.
Recordando João de Deus Ramos, terminaremos com as suas palavras:

“São assim os Jardins-Escolas João de Deus modelo português de escola
Pré-Primária que muito me orgulho de poder legar à minha Pátria.” (AJEJD)

Passamos agora a descrever a razão deste projeto:
Este projeto deve-se à importância que as parcerias/ parceiros tomaram
hoje em dia, por conseguinte, pareceu-nos relevante estabelecer uma
cooperação estreita entre a equipa de trabalho do Jardim Escola João de
Deus e a equipa da Farmácia Grave.
Deste modo, partilharão recursos onde a troca de benefícios mútuos
(partilha de experiências) serão um dos objetivos deste projeto, bem como
integrar a organização (farmácia) com a comunidade educativa, dando
visibilidade ao trabalho realizado com as crianças pelas instituições
referidas.

Esta parceria visa também ações de sensibilização, ministradas aos
alunos e encarregados de educação sobre temas relacionados com a saúde
(prevenção/ alerta/ cuidados).

1 - Título do Projecto:
“Montras e Crianças”

2 – Elementos constituintes das Equipas:
Jardim Escola João de Deus
Turma
Bibe Verde
Alface
Bibe Amarelo

Idade das
Crianças
2 anos
3 anos

Educadora
responsável
Drª Sofia
Narciso
Drª Cecília
Valente
Drª Dulce Pires

Bibe
Encarnado
Bibe Azul

4 anos

1º ano 1ºCiclo
2º ano 1ºCiclo
3º ano 1ºCiclo
4º ano 1ºCiclo

6 anos

Drª Lídia Bento

7 anos

Drª Céu Cruz

8 anos

Drª Cristina
Filipe
Drª Célia Alves

5 anos

Drª Conceição
Cruz

9 anos

Diretora

Drª Maria Teresa Romãozinho

Farmácia Grave
Drª
Drª
Drª
Drª

Professora
responsável

Ana Roxo
Silvia Simões
Maria Rita Gil
Gabriela Cardoso

Directora Técnica
Farmacêutica
Farmacêutica
Farmacêutica

3 – Objetivos do projeto:

Objetivos
Estimular a criatividade
Fomentar o trabalho de grupo
Sensibilizar/ Alertar alunos e encarregados
de educação para temas de saúde
Consciencialização face aos cuidados de si
mesmo
Consciencialização para a globalização,
tolerância e respeito pela diferença face ao
“ Outro”
Partilhar experiências
Promoção de novas experiências, factor
facilitador da aprendizagem, e a ligação
escola/ família/ meio envolvente/
comunidade educativa
Parcerias com outras instituições
promovendo novas aprendizagens, o saber
questionar, sustentar a sua opinião,
respeitar ideias diferentes
Dar visibilidade ao trabalho realizado com
as crianças
Integrar a organização da farmácia com a
comunidade educativa

4 – Descrição do projeto:
4.1 - Motivações para a realização deste projeto:
A experiência profissional, a estabilidade e empenho do corpo
docente têm sido factores muito importantes no desempenho global deste
Jardim Escola. Pois, apesar de nos apoiarmos numa extraordinária
metodologia, estes factores têm contribuído particularmente para que
possamos empenhar-nos pessoal, pedagógica e profissionalmente cada vez
mais e melhor a fim de favorecermos o sucesso escolar dos nossos alunos,
proporcionando-lhes várias áreas pedagógicas para que possam desde cedo
estabelecer preferências futuras.

O espírito de equipa e as parcerias com outras entidades e
instituições são pilares importantes na prossecução do Projecto Educativo e
no cumprimento das metas a que nos propomos. Pensamos, que do nosso
cuidado/ alerta presente dependerão a sobrevivência e a felicidade das
gerações futuras. Como professores e educadores, compete-nos formar as
crianças desde pequenas, não só no que respeita às atitudes, mas, sobretudo
nos valores do cuidado, respeito e defesa para bem de toda a sociedade.
As montras serão executadas perante temas, quer festivos, quer de
saúde, os quais serão estipulados em concordância pelas duas equipas
parceiras.

4.2 - Resultados esperados:
Os resultados esperados serão atingir os objetivos descritos
anteriormente:

Estimular a criatividade
Fomentar o trabalho de grupo
Sensibilizar/ Alertar alunos e encarregados
de educação para temas de saúde
Consciencialização face aos cuidados de si
mesmo
Consciencialização para a globalização,
tolerância e respeito pela diferença face ao
“ Outro”
Partilhar experiências
Promoção de novas experiências, factor
facilitador da aprendizagem, e a ligação
escola/ família/ meio envolvente/
comunidade educativa
Parcerias com outras instituições
promovendo novas aprendizagens, o saber
questionar, sustentar a sua opinião,
respeitar ideias diferentes
Dar visibilidade ao trabalho realizado com
as crianças
Integrar a organização da farmácia com a
comunidade educativa

Pensamos contribuir para um melhor desempenho e aquisição de
conhecimentos temáticos nos nossos alunos, promovendo o sucesso escolar.
Ao

mesmo

tempo

fomentar

a

ligação

escola/

família/

meio

envolvente/ comunidade educativa, pois todos somos responsáveis pelo
alargamento do bem estar global da sociedade onde vivemos.

4.3 - Contexto de realização do projeto:
O projeto será realizado no Jardim Escola João de Deus, nas aulas de
cada grupo participante. As atividades para a realização dos trabalhos são
da responsabilidade de cada professora e educadora do grupo escolhido
para a decoração da montra da farmácia.

Maria Teresa Romãozinho
As Farmacêuticas__________________/_____________________

5 – Datas e temas previstas para a realização das montras:A Diretora:
Datas

4 outubro

REALIZAÇÃO DE MONTRAS
Tema
Grupo
Educadora
Bibe Verde Alface
Educadora:
Sofia Narciso
Dia da Natureza
Bibe Amarelo
Educadoras:
Maria Afonso,
Cecília Valente

Professora

11 novembro

Dia de S
Martinho

Bibe Encarnado

Educadora:
Dulce Pires

16 novembro

Bibe Azul

25 dezembro

Dia Nacional do
Mar
Natal

Todas as Crianças

Educadora:
Conceição Cruz
Educadoras:
Sofia Narciso,
Cecília valente,
maria Afonso,
Dulce Filipe e
Conceição Cruz

6 janeiro

Dia de Reis

1ºCiclo – 1ºAno

Prof: Lídia Bento

6 fevereiro

Dia do Agente
de Defesa
Ambiental

1ºCiclo – 2ºAno

Prof: Céu Cruz

22 março

Dia Mundial da
Água

1ºCiclo – 3ºAno

Prof: Cristina
Filipe

22 abril

Dia da Terra

1ºCiclo – 4ºAno

Prof: Célia Alves

5 maio

Dia do Campo

Bibe Verde Alface

Educadora:
Sofia Narciso

1 junho

Dia da Criança

Todas as Crianças

Educadoras:
Sofia Narciso,
Cecília valente,
maria Afonso,
Dulce Filipe e
Conceição Cruz

5 junho

Dia Mundial do
Meio Ambiente e
da Ecologia

1ºCiclo todo

Regras para nos
Defendermos do
Calor

Creche e PréEscolar

Professoras:
Lídia Bento, Céu
Cruz, Cristina
Filipe e Célia
Alves

Professoras:
Lídia Bento, Céu
Cruz, Cristina
Filipe e Célia
Alves

E da Reciclagem
1 julho

Professoras:
Lídia Bento, Céu
Cruz, Cristina
Filipe e Célia
Alves

Educadoras:
Sofia Narciso,
Cecília valente,
maria Afonso,
Dulce Filipe e
Conceição Cruz
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