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Jardim-Escola JOÃO DE DEUS
stážista- Hana Lisecová Zimová

Tato škola patří do sítě škol: Jardim - Escola Joao De Deus. Byla založena patronem Casimirem Freirem v roce 
1882, pod názvem Associação de Escolas Móveis. Je soukromou institucí sociální solidarity - IPSS, věnovanou 
vzdělávání a kultuře. Hlavními hodnotami  a posláním je rozvíjení hodnot, jako je solidarita, tolerance, respekt k 
druhým, uplatňování občanství, dialog, otevřenost a transparentnost. 

Asociace škol João de Deus má 9847 studentů v 55 vzdělávacích centrech po celém Portugalsku. Jejichž činnost 
se dělí na: 38 škol, 8 dětských center a 2 muzea. Součástí projektu je také poskytování terciární vzdělání- Vysoká 
škola João de Deus. Dalším  projektem se sociálním přesahem je tzv. "Druhá strana sousedství" a GIP 
(profesionální ústředna) a dočasný azyl pro děti a mladé lidi v ohrožení v Odivelas «Casa Rainha Santa Isabel».

Škola ve Faru poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 3 do 10 let.

Škola je částečně soukromá, se zařazením do státního rejstříku škol. Platí se školné. Její inkluzivní zaměření je 
přímo vyjádřené ve vlastní metodě João de Deus. Metoda je zaměřená na úzkou spolupráci s rodiči dětí s OMJ, 
jejich participace na vzdělávání dětí, organizaci trávení času společně s celou rodinou. Tím podporují začlenění 
a integraci přistěhovalců a dětí s OMJ. 

Děti se již v 5 letech učí psát, číst a počítat.



Předškolní program Colégio Bernardette Romeira je založen na přístupu zaměřeném na dítě, kde děti rozvíjejí 
své fyzické, emocionální, sociální a kognitivní dovednosti v hravém prostředí. Děti jsou aktivní a učí se díky 
vhodným podnětům, kde klíčovou roli hraje jejich zvědavost. Školní den nabízí několik příležitostí k objevování a 
transdisciplinárnímu učení během aktivit s hlavním učitelem, včetně hodin tělesné výchovy, hudby a dramatu.

Ve škole se pracuje s dětmi již od 1 roku – jesle, mateřská škola je určená pro děti od 3-5 let. Po dosažení věku 5 
let dostávají děti specializovanou podporu při přechodu do 1. cyklu- základní škola.

Evaluace dětí v MŠ se zaměřuje na sociální, emocionální a fyzický rozvoj dětí. Třídní učitelé pravidelně posílají 
domů zpětnou vazbu o rozvoji a pokroku dětí a rodiče dostávají na konci každého pololetí formální zprávy. V 
průběhu roku škola poskytuje rodičům možnost 3 formálních setkání s rodiči, jejichž cílem je poskytnout 
rodičům informace o pokroku, vývoji a potřebách jejich dětí. Škola s rodiči aktivně komunikuje a zve je na 
setkání s učitelem. Na konci školního roku pořádají společné setkání, tj. slaví „studijní“ cestu dítěte v průběhu 
celého roku.

Lokalita školy je asi 10km od Fara, kde je celý areál rozložen na poměrně velkém pozemku. Děti mají k dispozici 
upravená hřiště, tělocvičny, zahradu, knihovnu. Celkové zázemí školy je nadstandardní. 

Vzdělávací standardy splňují požadavky ministerstva školství.

Colégio Bernardette Romeira
stážista- Jana Sedláčková



Jardim-Escola
Joao de Deus

- Individuální přístup učitele k dětem 
během školního dne.

• Využívání plakátů, vyrobených dekorací, 
využívání pomůcek denní potřeby k 
rozvoji komunikačních dovedností.

• Ve třídě je 22 dětí, 1 učitel a 1 asistent.  
• Asistenti- proškolení v poskytování 

podpory dítěti se spec. potřeby.



• Prostor školy je upraven tak, aby poskytoval 
všestranný rozvoj dítěte: hřiště, tělocvična, herna, 
zahrada, místnosti pro zájmové aktivity, odpočinkové 
prostory a knihovna.

• Škola uplatňuje rozšířenou formu evaluace dítěte již 
v předškolním období. Děti hodnotí ve vybraných 
oblastech sebe samé, následně kamarád kamaráda a 
potom pedagog. 

• Na třídě max. 22 dětí, 1 učitel a 1 asistent.

Colégio Bernardette Romeira



Děkujeme za podporu:
Jana Sedláčková, 

Mgr. Hana Lisecová Zimová


