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Escola Superior de Educação João de Deus
Desde 1920 ao serviço da Educação

Guia de Acolhimento
aos novos estudantes
Este Guia de Acolhimento vai-te permitir, enquanto estudante da
Escola Superior de Educação João de Deus (ESEJD), encontrares as
informações essenciais sobre a nossa instituição, assim como
orientações que vão, decerto, contribuir para o teu sucesso académico.
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OFERTA EDUCATIVA DIVERSIFICADA
+ Licenciatura em Educação Básica
Mestrados Profissionalizantes
+ Educação Pré-Escolar
+ Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico
+ Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal
no 2.º Ciclo do Ensino Básico
+ Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo
do Ensino Básico

CTeSP
+ Animação Sociocultural Aplicada à Gerontologia
João de Deus (1830–1896), o poeta,
educador e pedagogo que ensinou
milhões de cidadãos portugueses e
estrangeiros a ler pela (sua) Cartilha
Maternal, e cuja metodologia está na
base dos princípios educativos e
pedagógicos seguidos na nossa Escola.

+ Promoção de Atividades Educativas, Sociais e Culturais
+ Práticas Administrativas e Comunicação na Escola
+ Multimédia e Recursos Educativos Digitais

Mestrado em Ciências da Educação
+ Supervisão Pedagógica

Outras Formações
+ Pós-Graduações
+ Cursos de Formação
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LOCALIZAÇÃO E TRANSPORTES
A ESE João de Deus é uma entidade sem fins lucrativos. É
propriedade da Associação de Jardins-Escolas João de Deus

Excelente situação geográfica, clima agradável e acolhedor

(Instituição Particular de Solidariedade Social – IPSS), com
mais de um século de existência, que também mantém em

funcionamento 55 Centros Educativos distribuídos pelo País.
Nascida da reconversão do Curso de Didática Pré-Primária
pelo Método João de Deus, criado em 1920 pelo Pedagogo
João de Deus Ramos, filho do Poeta João de Deus, este foi o

Uma Escola desenhada à escala humana, onde todos se conhecem e cumprimentam, num
ambiente familiar e acolhedor. Oferece ainda numerosos recantos ajardinados, onde o
canto dos pássaros e a risada das crianças do Jardim-Escola da Estrela, mesmo ao lado,
quase nos fazem esquecer que estamos situados no centro e no bulício da cidade.

primeiro e, durante muitos anos, o único espaço a formar
Educadores de Infância em Portugal, prestando um
contributo decisivo no incremento da Educação Infantil.

Situada no centro da cidade, na Av. Álvares Cabral, 69 – LISBOA, mesmo junto ao Jardim
da Estrela e muito perto do Largo do Rato, tem variados meios de transporte ao dispor:

Junto ao Jardim da Estrela (Rua de São Jorge):
Autocarros – 709, 713, 720 e 738 (paragens mais perto da Escola).
Na Praça da Estrela (em frente da Basílica da Estrela):
Autocarros – 773 e 774
Elétricos – 25 e 28
No Largo do Rato:
Maria da Luz de Deus Ramos (1918 – 1999), filha de João de
Deus Ramos e neta de João de Deus. Presidiu à Direção da

Autocarros – 706, 727, 758 e 774
Metro – Estação do Rato

Associação de Jardins-Escolas João de Deus, de 1969 até 1999.
Inaugurou duas dezenas de Jardins-Escolas, distribuídos pelo
território nacional, o que se traduziu num benefício
incontestável para a educação de infância em Portugal.
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Estimados Estudantes,

Procuraremos promover uma cultura de diálogo, participação,

Bem-vindos à Escola Superior de Educação
João de Deus!

integração, partilha e responsabilização de todos e de cada um

Neste início de um novo ano académico queremos saudar todos
os estudantes que se juntam a nós pela primeira vez e expressar
os melhores votos para que os vossos desejos académicos e
pessoais se realizem.
Podem estar seguros de que tudo faremos, Direção, Docentes e
restantes colaboradores da instituição, para que a vossa passagem
por esta Casa seja recordada como um dos melhores tempos das
vossas vidas.
Terão ao vosso dispor um corpo Docente de elevada qualidade
científica e pedagógica, pronto a apoiar-vos no que for necessário.
A Escola Superior de Educação João de Deus está empenhada na
promoção da qualidade e da excelência, marca que a tem
distinguido ao longo dos anos.

dos estudantes, docentes e colaboradores.
Continuaremos a posicionar-nos como Escola de referência, em
termos de satisfação dos nossos estudantes, mas também dos
docentes e funcionários da instituição.
A Direção continuará o seu exercício de gestão, aberta a todas as

sugestões e apoiando as iniciativas de todos, deixando claro que
valorizamos o passado e trabalhamos o presente com os olhos na
construção do futuro desta centenária instituição.
A concluir, voltamos a agradecer a vossa escolha, confiantes de
que esta experiência formativa e humana, abrindo-vos as portas
do conhecimento, do questionamento e do futuro, se prolongará
nos múltiplos êxitos da vossa vida.
Bom ano letivo!
Professor Doutor António de Deus Ramos Ponces de Carvalho
Presidente da Direção da Associação de Jardins-Escolas João de Deus,
Entidade instituidora de Escola Superior de Educação João de Deus
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ESTÁGIOS
Ao longo do curso são realizados estágios em
diversas instituições protocoladas de referência.
Existe ainda um Seminário de Contacto com a
Realidade Educativa, constituído por estágios
que decorrem em setembro e fevereiro. O estágio pode também ser realizado fora de Portugal, de acordo com protocolos previamente
estabelecidos entre a ESE João de Deus e os
PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), e outros países.
A ESE João de Deus dispõe de docentes específicos para a orientação e apoio ao longo dos
estágios, quer da Licenciatura em Educação
Básica (Iniciação à Prática Profissional — IPP)
quer dos Mestrados Profissionalizantes (Estágio
Profissional — Prática de Ensino Supervisionada — PES).

PROGRAMA ERASMUS
A ESEJD pode validar candidaturas dos seus
alunos à mobilidade estudantil (estágios e unidades curriculares) entre países europeus, pois
é detentora da Carta ERASMUS para o Ensino
Superior (ECHE).

EMPREGABILIDADE NO FINAL
DOS CURSOS
Elevada taxa de empregabilidade ≈ 100%
Os nossos diplomados obtêm, em geral, colocação pouco tempo após terminarem os seus
cursos.
Possibilidade variadas de exercer a carreira
docente: ou num dos nossos 55 Centros Educativos João de Deus (Jardins-Escolas, Centros
Infantis, CAT — Casa de Acolhimento Temporário e Ludotecas, no Continente e nas Regiões
Autónomas da Madeira e Açores) ou noutros
estabelecimentos escolares, por vezes mesmo
nas entidades onde se realizaram os estágios
profissionais.

O QUE DISTINGUE A ESE JOÃO DE DEUS
A ESE João de Deus tem-se caracterizado
pelo desenvolvimento de um modelo
próprio, orientado por grandes princípios
de solidariedade, entreajuda, convivialidade, pesquisa e formação permanente. É
uma Escola projetada à escala humana, na
qual se atribui grande importância à
vertente humanista e se procura viver em
família – a grande família daqueles que se
ocupam da criança e do seu desenvolvimento integral e harmonioso.
Ainda na perspetiva de contribuir para a
formação permanente, permitindo a troca
de ideias e o conhecimento de novas experiências, realizam-se, por norma, todos os
anos, pelo menos três viagens de estudo a
centros educativos, em Portugal e no
estrangeiro, abertas a professores, estudantes e antigos alunos.

A ESE João de Deus dispõe de um corpo docente especializado, que prepara os estudantes para o sucesso académico e profissional.
Os estudantes dispõem ainda de docentes
tutores, para os ajudar a construir um projeto pessoal de aprendizagem, de estudos e
de investigação.

A Escola tem colaborado desde 1962 com
a Organização Mundial de Educação
Pré-Escolar – OMEP (fundada em 1948,
uma organização não governamental, que
beneficia, desde a sua criação, do Estatuto
Consultivo na UNESCO), na organização de
congressos, palestras e mesas redondas,
recebendo nas suas instalações personalidades de renome internacional.
Uma Escola Inclusiva
Perante a complexidade e a diversidade do
mundo contemporâneo, torna-se imperativo formar profissionais capazes de integrar
a sociedade do futuro. Daqui decorrem importantes desafios educacionais. Um dos
desafios é a concretização de uma escola
inclusiva que permita, de forma efetiva, dar
respostas no sentido de possibilitar a todos
os estudantes um nível de educação e de
formação adequados e, consequentemente, maior qualidade de vida em sociedade.
A ESEJD orgulha-se em caminhar neste sentido, empenhando-se na construção de um
ambiente onde todos aprendem, onde ninguém fica para trás, onde todos pertencem.
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ACESSO A SERVIÇOS
SECRETARIA
Trata dos processos individuais de estudantes, candidaturas,
matrículas, emolumentos e outros assuntos relacionados com a
atividade académica. Uma equipa que te dá, passo a passo, todo o
apoio necessário.
Funcionamento: Edifício I – Piso 1
Horário de Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira,
das 9h00 às 18h30
Telefone: 213 968 154
E-mail: ese@escolasjoaodeus.pt

BOLSAS DE ESTUDO DA DGES
(DIREÇÃO GERAL ENSINO SUPERIOR)
De acordo com o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a
Estudantes do Ensino Superior, a Bolsa de Estudo é uma prestação
pecuniária anual para comparticipação nos encargos com a
frequência de um curso ou com a realização de um estágio
profissional de caráter obrigatório, atribuída pelo Estado a fundo
perdido, sempre que o agregado do estudante não disponha de
um nível mínimo adequado de recursos financeiros.
O requerimento para atribuição de bolsa de estudo para um ano
letivo deve ser submetido entre o dia 25 de junho e 30 de
setembro.

ALIMENTAÇÃO

Mais Informações: Bolsas de Estudo

A ESE João de Deus possui um bar, que serve refeições ligeiras a
estudantes e docentes, e ainda existe um espaço apetrechado com
frigoríficos e micro-ondas, permitindo aquecer refeições
trazidas do exterior.

Horário de Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira,
das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00
Telefone: 213 968 154
E-mail: ese@escolasjoaodeus.pt

Local: Edifício I – Piso 0
Horário do Bar: De segunda-feira a sexta-feira,
das 8h00 às 19h00

GABINETE DE AUDIOVISUAIS E MULTIMÉDIA
Este gabinete tem como principal objetivo assegurar a gestão dos
computadores das salas de aulas, laboratórios e equipamentos
multimédia, assim como prestar apoio informático aos estudantes
e docentes.
Local: Edifício I – Piso 0
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BIBLIOTECA

PROVEDOR DO ESTUDANTE

A Biblioteca proporciona aos estudantes,
docentes e funcionários da ESE João de
Deus, o acesso a informação científica
permanentemente atualizada, em especial
nos domínios da Educação, numa clara
aposta de servir bem os seus utilizadores,
a ESE João de Deus tem investido na permanente melhoria da qualidade e quantidade da informação disponível, mas
também na criação de um ambiente
propício à pesquisa, investigação e recolha
de informação.
Para conhecer a lista dos livros e recursos
disponíveis na biblioteca, pode ser consultado o catálogo online:
Catálogo online - Bibliotecas

O Provedor do Estudante da ESEJD tem
como objetivo defender e promover os
direitos e interesses legítimos dos estudantes, gozando, no exercício das suas
funções, de total autonomia relativamente aos restantes órgãos da ESEJD, com plena independência e imparcialidade.

Funcionamento: Edifício I – Piso 0
Horário: De segunda-feira a sexta-feira,
das 9h30 às 14h00 e das 15h00 às 18h30
Telefone: 213 968 154
E-mail: bilioteca.ese@escolasjoaodeus.pt

Atendimento: Marcação prévia
Telefone: 213 968 154
Email:
provedordoestudante@escolasjoaodeus.pt

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
Tem como principal objetivo representar
os estudantes, defender os seus interesses e promover a formação cívica, cultural, científica e física dos seus membros.

Funcionamento: Edifício I – Piso 0
Horário de Atendimento: quartas e
quintas, das 13h00 às 14h00
E-mail:
associacao.estudantes@escolasjoaodeus.pt
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GABINETE DE APOIO AO ESTUDANTE
O Gabinete de Apoio ao Estudante (GAE) tem como função
coordenar e exercer as competências específicas no âmbito de
projetos e ações que visem o acesso e ingresso de novos
estudantes, a sua integração e acompanhamento nos ciclos de
estudos no ensino superior. É acima de tudo um espaço de
compreensão, de empatia e de orientação, que tem como
objetivos principais: escutar, informar, aconselhar, auxiliar,
incentivar, integrar e acompanhar os estudantes com necessidades educativas temporárias ou permanentes.
Apoio aos Estudantes com Necessidades Educativas
A ESEJD tem uma equipa multidisciplinar para intervir no apoio
aos estudantes com Necessidades Educativas, temporárias ou
permanentes, que frequentem qualquer um dos ciclos de
estudos na nossa Instituição.
Funcionamento: Edifício I – Piso 0
Atendimento presencial: Por marcação prévia para o e-mail
gae@escolasjoaodeus.pt
Terças-feiras: das 9h00 às 17h00, no gabinete de docentes
Telefone: 213 968 154

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL E PROFISSIONAL
O objetivo do Serviço de Orientação Vocacional e Profissional é
oferecer uma resposta às possíveis necessidades no âmbito da
Orientação Vocacional e Profissional. Destinado a jovens a partir dos 14 anos será realizado num conjunto de três sessões, de
60 a 90 minutos cada, recorrendo à metodologia de Entrevista e
a aplicação de Questionários apropriados para o efeito. Sob a

responsabilidade dos Psicólogos Conceição Teixeira e Nuno
Rocha
Funcionamento: Edifício I – Piso 1
Horário de Atendimento: Marcação prévia, todas as terças e
quartas-feiras durante a manhã.
Telefone: 213 968 154
E-mail: ese@escolasjoaodeus.pt
ABERTURA AO MUNDO CULTURAL E AO DESPORTO
São promovidas visitas conjuntas de estudantes e docentes a
museus e exposições, bem como idas ao cinema, teatro,
conferências (em regime presencial e online) e a outros eventos
culturalmente relevantes, em Portugal e no estrangeiro.

Atividades desportivas
Sobretudo na modalidade desportiva voleibol, entre outras,
orientada por docentes.
Os Estudantes participam ainda em:
Investigações e Projetos
Feira da Ciência
Educação Ambiental: Eco-Escolas
Galardão Bandeira Verde – ABAE (Associação Bandeira Azul
da Europa)
Iniciativas com as crianças dos diversos Centros Educativos
João de Deus
E-book: “Nós e as Letras”.
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PROGRAMA ECO-ESCOLAS

ESCOLA VIRTUAL

Tem como objetivo encorajar ações, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu desempenho
ambiental, gestão do espaço escolar e sensibilização da comunidade, para os ODS — Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável.

A Escola Superior de Educação João de Deus disponibiliza, gratuitamente, a Plataforma Escola Virtual – EV360º a todos os seus
estudantes e docentes. Esta oferta só é possível graças à pareceria entre a Porto Editora e a Associação de Jardins-Escolas João
de Deus. No âmbito deste projeto foi criada uma página de
acesso customizado, que poderá encontrar em:
www.escolavirtual.pt/joaodeus

O acompanhamento e avaliação anual das atividades, visa validar a qualidade do trabalho desenvolvido pela escola, através da
atribuição simbólica de uma bandeira verde Eco-Escolas.
A sua metodologia inspirada nos princípios da Agenda 21 local,
visa garantir a participação das crianças e jovens na tomada de
decisões, promover uma cidadania responsável e contribuir para
uma escola e de uma comunidade mais sustentáveis.

CENTRO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES
O Centro de Formação direciona a sua atividade formativa para a
qualificação de recursos humanos em educação e na formação
ao longo da vida dos profissionais. Desenvolve ações e cursos de
formação próprios e estabelece parcerias com instituições que
requisitem os seus serviços.
Acompanhe as nossas propostas de formação.
<http://www.joaodedeus.pt/foco/>
Funcionamento: Edifício II – Piso 1
Telefone: 213 968 154
E-mail: ESEJD FoCo <esejd.foco@gmail.com>
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INFRAESTRUTURAS DA ESCOLA
Todo o campus da ESE João de Deus está equipado com uma rede informática estruturada a 1 Gbps, com pontos de acesso Wifi 4 que distribuem o sinal
de acesso à Internet por todos os espaços abertos, gabinetes de trabalho, salas de aula, laboratórios e outras salas de recursos.
Os estudantes têm também ao seu dispor a Sala de Informática, apetrechada com computadores e o mais recente software, e várias salas de estudo,
destinadas quer a trabalhos individuais, quer de grupo.

EDIFÍCIO – I
Piso 1

Piso 0
Bar e pátio exterior
Refeitório
Biblioteca
Associação de Estudantes
Sala de Professores
Sala de estudo com computadores
Salas de estudo

Gabinete de Comunicação
Gabinete de Audiovisual e Multimédia
Gabinete de docentes
Gabinetes de apoio
Sala de Convívio
Ginásio
WC

Secretaria
Gabinete da Diretora
Gabinetes de Docentes
Sala de aulas nº 1
Sala de aulas nº 2
Sala de aulas nº 3
WC

Gabinete do Presidente da Direção
Salão Nobre do Museu João de Deus

EDIFÍCIO – II
Piso 0

Piso 1

Sala de aulas nº 7 — Música
Sala de aulas nº 8
Sala nº 9 — Lab. de Físico-Química
Sala nº 11 — Lab. de Biologia
Sala de Cerâmica
WC

Sala de aulas nº 4
Sala de aulas nº 5
Sala de aulas nº 6 — Informática
Sala de aulas nº 10
WC

Gabinete de Investigação
Centro de Formação Contínua
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SALÃO NOBRE DO MUSEU JOÃO DE DEUS

MUSEU JOÃO DE DEUS – BIBLIOGRÁFICO, PEDAGÓGICO E ARTÍSTICO
No Museu João de Deus podemos encontrar, além de correspondência e objetos
pessoais de João de Deus e do seu filho João de Deus Ramos, bustos, pinturas,
desenhos, e ainda uma biblioteca histórica. Do seu acervo bibliográfico, faz parte
um número significativo de Métodos de Iniciação à Leitura e ao Cálculo.
Conta ainda com o arquivo de manuscritos de Francisco Teixeira de Queiroz, correspondência de Maria Amália Vaz de Carvalho, algumas cartas enviadas a João de
Barros, obras de Ladislau Patrício e ainda, uma grande coleção de Jornais e Publicações Periódicas, que documentam aspetos significativamente importantes, dos
séculos XIX e XX.

Judite Marote, 2020

No Salão Nobre do Museu João de Deus decorrem
habitualmente atos solenes como a abertura do ano
letivo, apresentação de novos livros, conferências,
congressos, e a defesa pública das teses e dissertações
de mestrado.

Horários
O Museu está aberto ao público em geral, de 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00
(excetuam-se os dias em que no museu decorrem outras atividades). A entrada é
gratuita.
Encerra aos sábados, domingos e feriados e ainda em 24 e 31 de dezembro.
Serviços Disponíveis
Visitas guiadas, direcionadas para os diferentes tipos de público.
Serviço educativo, com diversos ateliers, segundo a faixa etária, mediante marcação
prévia.
Local: Edifício I – Piso 1
Telefone: 213960854
E-mail: museu@escolasjoaodeus.pt
Mais Informações: Museu João de Deus
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OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS
Estatutos da ESE João de Deus e Regulamentos dos Cursos
Estes e outros documentos estão publicados no site da escola <www.joaodedeus.pt>
na página Estatutos e Regulamentos. Pode consultá-los aqui
Disponibilidade de diversos materiais pedagógicos
Os estudantes têm ao seu dispor e podem requisitar material dos Laboratórios de
Biologia, Físico-química, instrumentos de música e ainda materiais lúdico-matemáticos
(Dons de Froebel, Cuisenaire, Calculadores Multibásicos e Blocos Lógicos) para as aulas
de estágio ou para estudo, através de marcação prévia em impresso próprio, na secretaria da escola.
Empréstimo de Bicicletas Elétricas
A ESE João de Deus dispõe de bicicletas elétricas do Projeto Lisboa+ verde, que podem
ser emprestadas através de uma candidatura específica para esse efeito, de acordo
com o regulamento próprio. O impresso para a candidatura pode ser obtido na secretaria
Fotocópias e impressão de trabalhos
As fotocopiadoras/impressoras utilizam-se através do cartão de acesso à Escola, que se
carrega mediante pagamento, na secretaria da escola.

SABE MAIS EM
www.joaodedeus.pt | https://www.facebook.com/esejoaodedeus
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Escola Superior de Educação João de Deus
www.joaodedeus.pt
Av. Álvares Cabral, 69
1269-094 LISBOA
PORTUGAL
Telefone: 213 968 154
E-mail: ese@escolasjoaodeus.pt

GUIA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS ESTUDANTES
Direção
Filomena Moreira da Silva
Recolha de elementos, composição e arranjo gráfico
Judite Marote
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