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UMA NOVA RESPOSTA PARA AS SUAS
NECESSIDADES DE EDUCAÇÃO

O Colégio Português foi criado a pensar em todas as legítimas

O Colégio Português tem o permanente cuidado de desenvolver

preocupações dos pais dos tempos modernos. Nascido no seio

nos educandos a sensibilidade, o sentimento de responsabilidade,

de um grupo especializado em educação e ensino – Talent – esta

a capacidade de autonomia, o espírito de vida em comunidade, a

inovadora instituição pretende acolher e ajudar a desenvolver as

par dos primeiros passos na formação literária, para as crianças

crianças dentro daqueles parâmetros pedagógicos que sempre

em idade pré-escolar. A nova geração vai encontrar um mundo

julgou fundamentais para a educação dos seus filhos.

exigente, mais desafiante e, sem dúvida, diferente daquele que

Com mais de 30 anos de experiência no setor da educação, par-

conhecemos hoje. Estamos conscientes disso e desejamos pro-

ticularmente no ensino superior, a Talent agrega hoje em dia pro-

porcionar às crianças uma integração sustentada nesse universo

fissionais e conhecimentos sustentados para abraçar uma área

dominado pelas novas tecnologias e pela informação. No Colégio

da formação humana tão importante como aquela a que o Colégio

Português o seu filho aprende desde muito cedo a “mexer” num

Português pretende atender.

computador, com as nossas aulas de Tecnologia de Informação e
Comunicação, adaptadas à criança. E para não perder a sensibi-

O Colégio Português dispõe de Creche que comporta crianças a

lidade e manter uma linha educacional completa, também tem

partir da aquisição de marcha até aos 36 meses. Para além disso,

aulas de Educação Musical.

existe o Pré-escolar constituído por salas onde estão distribuídos

Mas também queremos que as nossas crianças obtenham um de-

os vários grupos etários: 3, 4 e 5 anos. O 1º Ciclo do Ensino Básico

senvolvimento físico e harmonioso, em paralelo a essa formação

é constituído por salas para grupos do 1º ao 4º ano, devidamen-

mental. Por isso, poderão desse modo frequentar aulas de Ténis,

te equipadas para lecionar os currículos oficiais e consequente

Futebol, Psicomotricidade, Expressão Físico-Motora, Educação Fí-

acompanhamento educativo da criança.

sica e Natação.

O 2º ciclo do Ensino Básico contempla os grupos do 5º e 6º anos.

Todas estas atividades serão efetuadas no interior das nossas ins-

E finalmente, o 3º Ciclo contempla os grupos do 7º, 8º e 9º anos.

talações, com excepção da natação, mas sempre, e em qualquer
dos casos, com o acompanhamento de monitores especializados.

No Colégio Português, não pensamos só nos seus filhos, também nos lembramos de si, das suas necessidades, das exigências da
sua vida, a dificuldade na gestão do tempo. Para a sua comodidade temos transportes próprios para os nossos educandos.
O Colégio Português é, e será sempre uma instituição preocupada com o conhecimento e desenvolvimento da personalidade das
crianças, conciliando a educação portuguesa com a universalidade de comportamentos.
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O IDEÁRIO
A educação portuguesa para a universalidade de comportamentos. Preconizamos uma educação para um comportamento

Queremos também ter sempre muito presente toda a realidade

livre e responsável de ação universal baseado num quadro de

envolvente de cada uma delas, bem como os diferentes interve-

valores de tradição portuguesa.

nientes neste processo.

A procura do bem pode revestir-se de formas conflituais inter e

Sabemos, à priori, que a criança possuí saberes e características

intra pessoais, pelo que é fundamental uma educação que preveja

intrínsecas. É esse conhecimento que permite ao educador ajus-

e perspetive o conflito com uma realidade inevitável a ultrapassar

tar a exigência às capacidades da criança contribuindo para o seu

construtivamente.

desenvolvimento integral.

Queremos estar sempre em contacto com aqueles cuja preocu-

As crianças são seres sociais, inseridas numa família, numa

pação se centra no processo ensino/aprendizagem da criança

comunidade, numa cultura, num momento da história social,

(Filosófos, Pedagogos, Investigadores...).

económica e política.

Consubstanciaremos a nossa
função de educadores para
a responsabilidade e para a
Porque cada criança se enquadra numa complexidade de relações e experiências deveremos ajudá-la a organizar, a selecionar e

liberdade, quando tudo o que

a valorizar: a interação; negar a discriminação; respeitar as diferenças; o espírito de iniciativa; defender a democracia; respeitar

fizermos for dignificado pe-

e preservar a Natureza.

los nossos educandos, através do desempenho do seu
papel no mundo.
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A QUINTA
O local onde se concretiza todo este projeto focalizado na criança deve proporcionar todas as
condições para que a missão a que nos propomos seja alcançada.
A quinta do Colégio Português situada na freguesia de Esgueira (Quinta do Simão) é assim o elemento
físico que materializa a filosofia inerente ao Colégio.
O seu filho tem oportunidade de passar grande parte da sua vida no Colégio e é nesse sentido que
lhe queremos oferecer um local agradável.
Para além das salas de atividade divididas por grupos etários, o Colégio conta com refeitório, cozinha,
sala de atendimento a pais, sala de música, jardim, espaço desportivo exterior, pavilhão, dois parques

A EQUIPA

infantis, biblioteca, sala de informática, entre outros.
O correto funcionamento de uma instituição de ensino é, resultado do profissionalismo, empenho e segurança que a equipa integrante coloca todos os dias nas mais variadas situações que
ocorrem no quotidiano de uma criança.
Desde logo, temos a consciência de que fatores como: sorriso, calor humano, simpatia e um equilíbrio
entre a flexibilidade e o rigor formam a estrutura base para que o sucesso na formação que pretendemos atender seja alcançado.
O educador tem que conhecer todos esses mundos interiores e respeitá-los individualmente e foi
pensando nisso que o Colégio Português criou uma equipa de pessoas, cada uma com funções,
tarefas e responsabilidades diferentes, mas todas imbuídas num fim comum.
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CRECHE E PRÉ-ESCOLAR
É nos primeiros anos de vida que se fazem as mais ricas e

Com grandes preocupações no conhecimento das nossas origens

importantes aprendizagens. São estas que nos acompanharão

e na preparação para o futuro e tendo sempre presente os obje-

pela vida fora e são estas que terão um papel tão importante no

tivos que nos propomos alcançar «A Educação Portuguesa para

nosso desenvolvimento.

a Universalidade de Comportamentos», mantemos um clima de
abertura cultural proporcionando o contacto permanente com

A IMPORTÂNCIA DE UM ENSINO DE
QUALIDADE NOS PRIMEIROS

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

É consciente disto que o Colégio Português tem estruturado um

exposições, museus, teatros, cinemas entre outras atividades de

espaço capaz de receber crianças desde a aquisição da marcha,

interesse cultural. Impomos um clima de segurança ao mesmo

até à sua entrada num novo ciclo.

tempo que abrimos as nossas portas a um vasto leque de oportu-

Uma aula semanal de Psicomotricidade lecionada por um técnico

nidades proporcionadas por professores especializados nas áreas

especializado e uma aula semanal de Música para bebés.

Situado num espaço privilegiado, quer a nível da arquitetura, quer

ANOS DE VIDA

CRECHE

da Música, Línguas e Atividades Motoras.
PRÉ-ESCOLAR

geograficamente e contando com um corpo especializado e experiente de docentes, pessoal auxiliar e de apoio, o Colégio conse-

Assim, toda a atividade educativa do Pré-escolar tem como refe-

Uma hora por semana de Psicomotricidade lecionada por um técnico

gue assim reunir as condições propícias a um clima acolhedor e

rência as Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar,

especializado. Uma aula semanal de Informática (sala 5 anos).

agradável, proporcionando momentos de aprendizagem.

as quais definem os princípios gerais pedagógicos e organizativos
que apoiam ao educador de infância na tomada de decisões sobre
o processo educativo a desenvolver com as crianças.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
PRÉ-ESCOLAR
Iniciação à Educação Musical, Iniciação à Língua Inglesa, Natação,
Xadrez, Yoga, Oficina das Artes, Ténis, Guitarra Clássica e Piano.
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1ºCICLO
No 1.º Ciclo, a diferenciação e o respeito pelos diversos ritmos

O hino do Colégio refere que “ser criança é ter quem nos dê a mão”.

de aprendizagem são uma constante preocupação da equipa

É neste sentido que os professores do 1º Ciclo agem, levando cada

jovem e dinâmica que acompanha diariamente cada aluno.

criança ao rumo certo, ultrapassando obstáculos, atingindo metas
e vencendo dificuldades.

Cada criança é um caso e por isso, os alunos do 1º Ciclo estão
repartidos por quatro turmas, acompanhados pelo respetivo pro-

O dia a dia é um livro que se vai escrevendo, não com tinta, mas

fessor (titular da turma) e por professores cooperantes especiali-

sim com os sorrisos dos nossos alunos.

zados nas áreas das Expressões (Físico-Motora, Musical, Plástica/

Cada ideia é uma frase, cada olhar uma vírgula, cada gesto um

Dramática) e Inglês.

parêntesis, cada dia um capítulo, cada ano um volume. A pouco

A escola é encarada como um lugar privilegiado onde, para além

e pouco, a biblioteca vai crescendo e jamais estará completa, tal

do ensino, acontecem partilhas de vivências, de angústias, de so-

como o mundo das crianças que não tem limites.

nhos e onde são valorizados o respeito pelo outro e pelo meio, a
iniciativa e a criatividade.

O Plano Educativo, no Ensino Básico, oferece fundadas bases académicas, colocando ênfase não só na aprendizagem do Português

A sala de estudo (onde se realizam os trabalhos de casa com

e da Matemática, mas também do Inglês, das Ciências, das Tec-

acompanhamento dos respetivos professores), as saídas realiza-

nologias de Informação e Comunicação, das Artes, das Atividades

das ao longo do ano (complemento fundamental à teoria), o Inglês

Físicas e Desportivas e da Formação para a Cidadania.

(língua estrangeira), a Natação, a aprendizagem de um instrumento (Piano, Guitarra), são atividades de enriquecimento que permi-

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Clubes e Ateliers, onde a escola oferece a possibilidade aos
seus alunos de frequentarem atividades como por exemplo,
Culinária, Hora do Conto, Futebol, Francês.
Sala de Estudo é aqui que realizam, por exemplo, para o dia
seguinte, os trabalhos de casa e consolidam as matérias leciondas,
sempre com a presença de um docente, em espaço próprio.
Tuna do Colégio Português, onde um grupo de crianças se une em

tem um melhor crescimento pessoal e social.

prol de uma atividade musical académica de grande relevância
para o desenvolvimento humano e social.

DIFERENCIAÇÃO E O RESPEITO PELOS DIVERSOS
RITMOS DE APRENDIZAGEM
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Guitarra Clássica, Piano, Mandarim, Natação, Basquetebol, Oficina
das Artes, Oficina de Costura Criativa, Ténis (Núcleo Federado) e
Xadrez (Núcleo Federado).

14

15

2º CICLO

NO 2ºCICLO A EDUCAÇÃO É TUDO...

Como todos sabemos, o papel da escola é formar cidadãos e

Consideramos que devemos dividir responsabilidades com a fa-

O nosso esforço é contínuo, portanto pretendemos construir es-

e da Matemática, mas também do Inglês, das Ciências, das Tec-

dar aos alunos os conhecimentos que eles necessitam para viver,

mília do aluno, por isso, no 2º Ciclo construímos atividades parti-

tudos estimulantes, enriquecedores e adequados às experiên-

nologias de Informação e Comunicação, das Artes, das Atividades

trabalhar e serem felizes, neste mundo em constante evolução.

lhadas e favorecemos métodos de ensino/aprendizagem que os

cias de vida de cada um, para podermos crescer em qualidade

Físicas e Desportivas e da Formação para a Cidadania.

Como educadores devemos orientá-los para a vida e ensinar-lhes

ajudem a assimilar a mudança de hábitos, requisitos e persona-

e competência.

que a vida é feita de mudanças fáceis de entender mas, por vezes,

lidades. Esta articulação entre a escola e a vivência dos alunos

difíceis de cumprir.

é realmente necessária, pois o professor precisa de conhecer os

O nosso papel é assim de grande responsabilidade. O processo

seus alunos para ter em conta as histórias de vida de cada um e,

educativo exige uma profunda reflexão e uma grande disponibili-

desta maneira, estar mais próximo deles.

dade de todos os intervenientes. O 2º Ciclo pode contar connosco

O 2º Ciclo é, nesta instituição, uma prioridade que se completa

neste caminho de mudança e adaptação.

no ciclo seguinte, isto é, define-se agora como meta o início de
um trabalho mais crítico que será aprofundado depois, no nível

Agora não é um só professor com uma turma, mas vários profes-

O Plano Educativo, no Ensino Básico, oferece fundadas bases aca-

seguinte.

sores, várias formas de ser e diferentes atitudes a observar.

démicas, colocando ênfase não só na aprendizagem do Português

Procuramos mostrar a estes alunos a importância de cada indivíduo e o seu papel na sociedade, enquanto cidadãos conscientes
dos seus direitos e dos seus deveres. Assim, nesta fase de mudança, aproveitamos para os ajudar (de acordo com o nosso projeto educativo e seguindo o curricular) a compreender as várias
entidades que os vão guiar, ao longo de toda a sua vida de estudantes. Desde o Funcionário ao Diretor, todos contribuirão para que
a sua estadia na escola seja feliz e rica, por isso, esta etapa é de

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Sala de Estudo, é prestado sempre com a presença de um docente,
em espaço próprio. É aqui que realizam, por exemplo, para o dia
seguinte, os trabalhos de casa e consolidam as matérias lecionadas.

facto fundamental, devendo ser gradual e participada por todos os
envolvidos neste processo de Educação.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES
Guitarra Clássica, Piano, Mandarim, Oficina das Artes e Oficina de
Costura Criativa, Basquetebol, Ténis (Núcleo Federado)
e Xadrez (Núcleo Federado).
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3º CICLO
O processo educativo é eminentemente pedagógico e social e deve ser assumido por toda a comunidade educativa com
vista ao seu sucesso supremo – formar cidadãos portadores de
competências essenciais e estruturantes abrangendo todas as
vertentes do desenvolvimento humano. Compete, por isso, ao Colégio encorajar os educadores para uma intervenção de sucesso
e perspetivar a otimização do ato educativo num caminho de mudança, realização pessoal e competência.
Assim sendo, é no âmbito da autonomia do Colégio que o desenho
curricular surge como forma de articulação entre as possibilidades de oferta e as carências observadas. Esta Instituição oferece
uma multiplicidade de oportunidades, no sentido de se diversificar a oferta educativa e de a aproximar das expetativas da comunidade que a procura.

NO 3º CICLO A CONFIANÇA CRESCE, PERSONALIZAM-SE AS OPÇÕES E CRIA-SE
UM CARÁTER, QUE PRECISA DE SER MOLDADO COM COMPETÊNCIAS E VALORES.

O 3º Ciclo está a crescer! Depois de alcançado o segundo lugar
no Ranking das melhores escolas do país, mostra que a diferença
está nas pessoas e nos objetivos delineados ao longo dos anos.
O Colégio rentabiliza ao máximo as infraestruturas que detém e
esforça-se, simultaneamente, para oferecer a diferença àqueles
que procuram o melhor. As Tecnologias de Informação e Comunicação, as Atividades de Enriquecimento do Currículo, a diversificação de projetos e atividades, favorecem a transdisciplinaridade
que se pretende neste contexto escolar.
A dimensão humana do trabalho, da educação para a cidadania e
a valorização da Língua Portuguesa e da Matemática são a preocupação constante dos docentes e colaboradores desta casa.
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A articulação de saberes das diversas áreas curriculares para a
consecução de projetos, a aquisição de métodos de trabalho e de
estudo, o desenvolvimento da consciência cívica e o domínio da
língua materna são competências em constante desenvolvimento
e atualização, que contribuirão para a formação de cidadãos responsáveis, críticos, intervenientes e empenhados.
Estes princípios, exigem a mobilização de toda a Comunidade Es-

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

colar, nela incluindo a Direção, os Docentes, os Discentes, os Fun-

Tudo isto surge ano após ano e momento após momento. Todos

cionários, os Pais e Encarregados de Educação e a Comunidade

os dias surgem novas oportunidades, novos desafios e novos pro-

envolvente. Todos nós procuramos criar situações que proporcio-

blemas que precisam de uma resposta firme e objetiva, criando

nem aos alunos experiências que favoreçam a sua maturidade

no aluno a segurança que ainda não possui. O 3º Ciclo abre novos

cívica e sócio-afetiva, criando neles atitudes e hábitos positivos de

horizontes, cria novas necessidades e rompe com velhos tabus.

relação, cooperação e respeito pelo outro.

Vamos continuar a trabalhar para responder aos novos desafios
que se avizinham e a uma sociedade cada vez mais exigente e

Sala de Estudo, é prestado sempre com a presença de um
docente, em espaço próprio. É aqui que realizam, por exemplo,

O 3º Ciclo é o momento ideal, para proporcionar situações que

para o dia seguinte, os trabalhos de casa e consolidam as matérias

conduzam os alunos a refletir e questionar a sua atuação, em de-

lecionadas.

terminado momento. A dinamização de atividades que permitam

O Plano Educativo, no Ensino Básico, oferece fundadas bases aca-

o desenvolvimento cultural dos alunos e a implementação de es-

démicas, colocando ênfase não só na aprendizagem da Língua

tratégias de ensino conducentes a aprendizagens significativas

Portuguesa e da Matemática, mas também do Inglês, das Ciências,

que valorizem a teoria e a prática, são metas definidas pelos Con-

das Tecnologias de Informação e Comunicação, das Artes, das Ati-

selhos de Turma e Grupos Disciplinares.

vidades Físicas e Desportivas e da Formação para a Cidadania.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

mais carente.

Guitarra Clássica, Piano, Mandarim, Oficina das Artes e Oficina
de Costura Criativa, Basquetebol, Ténis (Núcleo Federado)
e Xadrez (Núcleo Federado).
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