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A P R E S E N T A Ç Ã O



A Fundação Bissaya Barreto é uma instituição particular de 

solidariedade social de utilidade pública, regida pelo direito 

privado, constituída em Coimbra, em vinte e seis de novembro 

de 1958 com o objetivo de dar continuidade à Obra Social 

criada pelo seu patrono.

APRESENTAÇÃO 
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[missão estatutária] 

Nos fins assistenciais para que foi criada reside a génese da sua missão desti-

nada a continuar a obra criada e mantida durante mais de um século pelo 

Professor Doutor Bissaya Barreto, quer como cidadão quer como orientador de 

organismos assistenciais, destinando-se a contribuir para a promoção da popu-

lação da região centro, através do propósito de dar expressão organizada ao 

dever de solidariedade e de justiça social entre os indivíduos 1.

[o patrono] 

Durante os primeiros dezasseis anos de existência a Fundação foi presidida pelo 

criador e patrono, o eminente médico-cirurgião e professor catedrático que, na 

instituição, vai dar continuidade a uma já longa cruzada de combate às doenças 

sociais, de bem-fazer em prol dos mais necessitados, reclamando o direito à 

saúde e à assistência materno-infantil, atuando em prol da felicidade das crianças 

da sua terra que redimensionou à escala geográfica da região centro do país, 

então Província da Beira Litoral, onde deixou um legado social de incomensurável 

expressão. 

[legado] 

Homem de todos os tempos, o espírito de serviço e justiça social de Bissaya 

Barreto permanece vinculado ao trabalho da Fundação que trilha, há cinquenta 

e quatro anos, percursos multidisciplinares alicerçados na qualidade e rigor dos 

serviços prestados à comunidade, na valorização dos seus recursos humanos, 

culturais e patrimoniais, numa dinâmica de compromisso com a construção e 

progresso sociais que impõe a si própria como um desígnio.

[valores] 

Conhecimento, cidadania, ética, excelência, inclusão, inovação, criação de valor 

económico, social e cultural, sustentabilidade, flexibilidade, dedicação e 

responsabilidade social.

[áreas de intervenção] 

Educação, Família (desenvolvimento e integração social da pessoa – da criança 

ao idoso), Saúde, Ensino Superior, Formação Profissional e Cultura.

APRESENTAÇÃO
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1. In Estatutos publicados no Diário de Governo n.º 277, IIIª Série, de 26 de novembro de 1958.
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R E L A T Ó R I O  D O  C O N S E L H O  

D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O

EM CUMPRIMENTO DA LEI E DOS ESTATUTOS, 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO APRESENTA 

E SUBMETE À CONSIDERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL 

O RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 

REFERENTES AO ANO DE 2012.





N O T A  D E  A B E R T U R A



Os resultados da gestão realizada pela Fundação Bissaya Barreto durante o ano 

de 2012 e que se dão a conhecer através deste Relatório dão mostra das criteriosas 

e sustentadas boas práticas de gestão dos recursos - humanos, financeiros e 

patrimoniais - responsavelmente colocados pela instituição ao serviço da 

missão, dos objetivos e das metas traçadas para o desenvolvimento cabal da sua 

pluridisciplinar atividade. 

Não obstante salvaguardada a sustentabilidade, o valor dos seus ativos financeiros 

e patrimoniais e a eficácia/eficiência demonstrada nos resultados, a Fundação não 

foi no entanto imune aos efeitos das medidas de restrição económica potencial-

mente agravadas neste ano. Com efeito, se a prossecução e reforço de medidas 

de contenção de custos, já anteriormente desencadeadas, permitiram manter 

equilibrada a conta de exploração da Fundação, não deixámos de sentir mais 

gritantes os efeitos de endividamento das famílias, os efeitos da desapropriação 

gradual de hábitos de consumo, os efeitos do desemprego, da alteração de 

prioridades e de comportamentos sociais, verificando-se a cada dia mais 

pungentes e dramáticos os apelos, singulares e coletivos, à capacidade de 

resposta social da Fundação. 

O presente relatório evidencia opções de gestão orientadas para anular, contrariar 

ou minimizar estes impactos de perda gradual de qualidade de vida das famílias, 

de coesão social, de sentimento de segurança, de liberdade de escolha, de direitos 

fundamentais. Instituição humanista, de solidariedade social, centrada sobre a 

pessoa humana e sobre os valores da dignidade e promoção da qualidade de vida 

dos cidadãos, a Fundação Bissaya Barreto voltou, em contínuo, a flexibilizar 

soluções e medidas de apoio extraordinárias para garantir o direito de acesso à 

educação de qualidade das crianças e jovens mais desfavorecidas, à proteção e 

defesa dos seus direitos, para combater situações de precariedade, de isolamento 

e solidão da população idosa, oportunidades de acesso à formação e requalificação 

profissional, à participação cívica e empreendedorismo cultural.

NOTA DE ABERTURA
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Com este sentido construtivista e participativo, orientado para o Bem Comum, a 

Fundação deu continuidade aos projetos institucionais que enquadram a sua 

missão; renovou e encetou acordos e parcerias com o Estado, empresas, univer-

sidades e organizações da sociedade civil com vista a mais concertadas e 

convergentes dinâmicas de desenvolvimento e coesão; atribuiu apoios, prémios 

de valorização e incentivo, abriu espaço à discussão pública de temáticas 

tangentes a diversos domínios de sua intervenção e à promoção de competências 

científicas e profissionais nos contextos diferenciados da violência doméstica, 

da educação de infância, da gerontologia social, da cidadania, do foro do direito 

e das ciências jurídico-forenses; destaque ainda para o papel de liderança assu-

mido pela Fundação no processo de constituição da Associação Portuguesa de 

Casas Museu, ora sedeada na Casa Museu Bissaya Barreto.

O Conselho de Administração louva o empenhamento e sentido de missão com 

que a sua vasta equipa de colaboradores se entregou ao cumprimento dos 

objetivos traçados para mais um ano de atividade, unida no propósito estatutário 

de dar continuidade e expressão organizada à importante Obra iniciada e legada 

pelo patrono e que, por se saber sempre inacabada, convoca diariamente ao 

esforço e colaboração de todos.

Patrícia Viegas Nascimento

[Presidente do Conselho de Administração]
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E D U C A Ç Ã O   |   I N F Â N C I A

CASAS DA CRIANÇA 



CASAS DA CRIANÇA 

A rede de ensino pré-escolar formada pelas Casas da Criança, geograficamente 

alargada à região centro do país (concelhos de Arganil, Coimbra, Figueira da 

Foz, Leiria, Mealhada e Montemor-o-Velho) manteve em funcionamento, em 

2012, sete estabelecimentos com a dupla valência de creche e jardim-de- 

infância, a saber:

     Casa da Criança Rainha Santa Isabel Coimbra (CCS)

     Casa da Criança Maria Granado Coimbra (CCM)

     Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa Arganil (CCA)

     Casa da Criança Maria Resgate Salazar Luso  (CCL)

     Casa da Criança Maria Rita do Patrocínio Costa Monte Redondo (CCR)

     Casa da Criança São Julião Figueira da Foz (CCJ)

     Casa da Criança Maria Leonor Anjos Diniz Carapinheira (CCD)

Em conformidade com a portaria n.º 262/2011 de 31 de agosto que estabelece as 

normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento de creches, 

foram aumentadas as capacidades das creches da Casa da Criança de São 

Julião (de 33 para 36 crianças) e das Casas da Criança Joaquina Barreto Rosa e 

Maria Rita Patrocínio Costa (de 35 para 42 crianças). Em Dezembro, as sete 

Casas da Criança registavam uma ocupação global de 630 crianças (230 em 

creche e 400 em jardim-de-infância).

EDUCAÇÃO INFÂNCIA
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[tradições e identidades locais] – Participação da CCA na IV Feira Medieval, 

subordinada ao tema Entre os Atoleiros e Aljubarrota, promovida pelo município 

de Arganil. Participação da CCM no Cortejo dos Pequenitos, realizado no âmbito 

dos festejos da Semana Académica da Universidade de Coimbra. Adesão da CCL 

à iniciativa lançada pelo município da Mealhada de conceção de árvores e presé-

pio, para decoração natalícia da cidade da Mealhada.

[valores] - Participação da CCJ na Corrida da Harmonia, evento mundial desti-

nado a promover os valores universais da amizade, união e paz entre os povos.

[solidariedade] – Participação da CCM na campanha Vamos aquecer Coimbra 

contribuindo, através da recolha e doação de bens, para um banco de ajuda a 

cidadãos sem abrigo.

 
PEDAGOGIA DE REFERÊNCIA AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E INVESTIGAÇÃO

As Casas da Criança prosseguiram estreita colaboração com instituições de 

diversos graus de ensino, acolhendo estágios curriculares e projetos de investi-

gação, a solicitação de:

> Escola Superior de Educação de Coimbra – 24 estagiários em Educação 

Básica;

> Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – 4 estagiários do curso de 

pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria.

> Escolas Secundárias e/ou Escolas Profissionais – 4 estagiários no âmbito 

de cursos de Educação e Formação de Ação Educativa, tipo 3, nível II.

> Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra – 1 estagiário no âmbito de Unidades de Observação. 

> Universidade de Aveiro – participação no projecto de investigação Dimen-

são Afectiva das Affordances em Contextos de Infância, da responsabilidade da 

doutoranda Aida Figueiredo sob orientação da Prof.ª Doutora Gabriela 

Portugal, realizado sobre o contexto espacio-ambiental da Casa da Criança 

Maria Granado.

> Escola Superior de Educação de Coimbra - colaboração num estudo reali-

zado pela Mestranda em Educação para a Saúde, Ana Luísa Pereira sob a 

orientação do Prof. Doutor Rui Mendes, centrado sobre as oportunidades 

que a residência e a família proporcionam ao desenvolvimento motor das 

crianças. 

ENCONTRO Espaços Exteriores em Contexto de Infância
3 setembro | Auditório da Universidade de Aveiro

Promovido pela Escola Superior de Educação de Coimbra em estreita colabora-

ção com a Fundação Bissaya Barreto e Universidade de Aveiro, este Encontro 

teve como intervenientes, Jan White (Reino Unido), Trond Hagen (Noruega) e 

Caroll Duffy (Irlanda).

COMUNICAÇÕES EM ENCONTROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Respondendo a convites dirigidos, a área da Infância da Fundação participou nos 

seguintes encontros nacionais e estrangeiros:

[Seminário] I Seminário da Equipa Local de Intervenção Alcanena / Torres Novas
30 março l Hospital Rainha Santa Isabel (Alcanena)

Apresentação da comunicação Qualidade em Educação de Infância, por Lúcia Santos 

(área da Infância/ Fundação Bissaya Barreto).

[Conferência] A New Era for Scotland's Youngest Citizens? 
Getting the legislation right
18 junho l East Kilbride (Escócia)

Apresentação da comunicação Educating under 5’: lessons from the past, challenges for 

the future, por Lúcia Santos, a convite da “Children in Scotland”.

[Seminário Internacional] Educação e Avaliação em Contextos de 
Educação Infantil
20 e 21 setembro l Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil).

Apresentação da comunicação Um bom começo vale para toda a vida: caminhos da 

educação de infância em Portugal, por Lúcia Santos.

[Conferência] Interactive ESEC Conferences for Education
24 novembro l Escola Superior de Educação de Coimbra

Apresentação da comunicação Ser educador: uma profissão insubstituível 

(parafraseando Moacir Gadotti), por Lúcia Santos.

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS E PATROCÍNIOS

PRÉMIO BISSAYA BARRETO DE LITERATURA PARA A INFÂNCIA  

Entre 2 de Janeiro e 24 de fevereiro a Área da Infância voltou a abrir candidaturas 

a este Prémio destinado a distinguir, em 2012, a qualidade literária de uma obra 

destinada à infância, publicada em Portugal entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de 

dezembro de 2011. De entre 263 obras remetidas por 48 editoras e uma edição 

de autor, o júri - constituído por Rui Veloso, Isabel Alçada e Lúcia Santos - 

atribuiu o Prémio à obra A Bicicleta que tinha Bigodes, da autoria de Ondjaki, 

edições Caminho, 2011. O prémio, no valor pecuniário de 5 mil euros foi entregue 

ao autor, no dia 9 de novembro, na sede da Fundação Bissaya Barreto.

APOIO A EDIÇÕES 

A Fundação Bissaya Barreto patrocinou a edição do livro “Portugal para crianças, 

for kids, pour enfants, für Kinder” da autoria de Danuta Wojciechowska e Joana 

Paz, (edição da Lupa Design de Comunicação) dirigido a crianças dos 4 aos 12 

anos. Nesta publicação, que constitui uma novidade editorial, desafiam-se os 

mais novos, não só a colorir, mas também a conhecer, observar e desenhar o 

país e a sua cultura. De um modo pedagógico e lúdico são lançadas diversas 

pistas temáticas que visam reforçar os laços com o país onde se vive e/ou onde 

se passam férias. Para os adultos acompanhantes das crianças há páginas que 

lançam pistas complementares, sobre lugares, história e curiosidades nacio-

nais. O livro, baseado na comunicação pela imagem, contém textos traduzidos 

em inglês, francês e alemão.

PROJETOS CURRICULARES E EXTRACURRICULARES

O desenvolvimento do sentido de exploração e compreensão do mundo físico e 

social, a expressão e a comunicação, a capacidade de auto-organização e iniciativa, 

a criatividade e, sobretudo, o desenvolvimento de competências individuais, 

sociais e de ligação ao mundo, mantiveram-se objetivos centrais dos projetos 

curriculares desenvolvidos pelas Casas da Criança. Para estes mesmos fins, de 

reforço de vínculos de comunicação e ligação das crianças à escola e aos seus 

pares, à família e à comunidade, contribuíram positivamente as ações extracur-

riculares desenvolvidas:

[prevenção e segurança] – A CCJ recebeu, por visita da PSP, uma ação de sensi-

bilização sobre prevenção rodoviária divulgando regras e procedimentos básicos 

sobre como devem, peões e condutores, circular em segurança e, por visita da 

GNR de Montemor-o-Velho, um exposição sobre temáticas de protecção ambien-

tal; a CCR aproveitou das visitas da Escola Segura com o filme de prevenção 

rodoviária Tinoni e Companhia, e dos Bombeiros Voluntários sensiblizando para 

Os acidentes doméstico com o fogo.

[ambiente] Atribuição da Bandeira Verde Eco-Escolas, pela ABAE/FEE, às CCL e 

CCJ; Participação da CCJ na Ação “Rolhas que dão Folhas” promovida pela 

Philips Portugal.

[criatividade] - Participação das CCS e CCM na exposição Na ESEC…Em Abril, 

Sorrisos Mil, promovida pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Reposição, 

no Pavilhão de Portugal, em Coimbra, da exposição itinerante Crianças no 

Mundo com Direitos concebida pela CCM em 2010. Destaque particular para a 

participação das CCS e CCM na iniciativa A Universidade vai à baixa lançada pela 

Universidade de Coimbra no âmbito da Candidatura da Universidade de Coimbra 

a Património Mundial. Aceitando o convite dirigido a escolas de Coimbra, as Casas 

da Criança Rainha Santa Isabel e Maria Granado participaram no evento Montra 

de mostrar sonhos, com um trabalho de aplaudida criatividade e originalidade 

de decoração de duas montras de lojas encerradas e devolutas da baixa coimbrã. 

[leitura, expressão e imaginário] - A CCJ recebeu a escritora de 

literatura infantil, Luísa Ducla Soares para uma sessão de leitura sobre o seu 

livro Meninos de todas as cores e assistiu no Centro de Artes e Espectáculos da 

Figueira da Foz aos espetáculos Cinderela on Ice, A Galinha da minha Vizinha e 

História do Rei Elias; Também a CCR acolheu um espectáculo pelo grupo de 

teatro “A Lanterna Mágica”e recebeu o escritor Simão Nobre numa sessão de 

leitura. 

FORMAÇÃO – ANOS INCRÍVEIS 

O programa de formação Anos Incríveis (Incredible Years) desenvolvido por 

Webster-Stratton & Hancock, 1998 e promovido em parceria com a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, foi implementa-

do na Casa da Criança de São Julião e Casa da Criança Maria Granado. Este 

programa, gratuito, dirigido a Pais e Educadores visou o treino e reforço de 

competências de adultos na promoção de comportamentos adequados nas 

crianças. A formação de educadoras teve uma duração de 35 horas e a formação 

“Básico para Pais” foi implementada nas duas Casas da Criança ao longo de 14 

sessões semanais, em horário pós-laboral.

ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS

IV ENCONTRO Qualidade em Educação de Infância: A experiência de brincar
20 novembro | Auditório Bissaya Barreto | Campus do Conhecimento e da Cidadania

A Fundação Bissaya Barreto promoveu, em Coimbra, o IV Encontro Qualidade 

em Educação de Infância nesta edição subordinado ao tema a experiência de 

brincar. Foram oradores os Professores António Gomes Ferreira, Sérgio Niza, 

Maria Filomena Gaspar Gabriela Portugal, Ana Coelho, Amália Rebolo Marques 

e Rui Mendes, as Pedopsiquiatras Ana Vasconcelos e Sara Pedroso e as Educa-

doras Maria José Vale, Susete Bila, Helena Martinho e Helena Faria.

“Um enorme corpo de pesquisa sustenta a importância do brincar como facilitador de 
aprendizagem e desenvolvimento, e afirma que a sua ausência é um obstáculo ao desen-
volvimento de indivíduos saudáveis e criativos. Apesar disso, existe hoje uma preocupação, 
por vezes excessiva, com a segurança e com a consequente estruturação dos espaços e 
tempos das crianças, deixando pouca ou nenhuma oportunidade para brincar. Mas, se 
protegermos demasiado, a motivação, o ímpeto exploratório, a curiosidade, extinguem-se. 
A pesquisa em neurociência demonstra que brincar faz aumentar as estruturas neurais e 
é um andaime para o desenvolvimento.
Brincar não é por isso supérfluo ou sem sentido, como muitas vezes se afirma, mas um 
meio de praticar competências que irão ser necessárias ao longo da vida. Precisamos por 
isso de uma pedagogia aberta ao mundo e à vida, que ensina a lidar com os riscos e que 
coloca o brincar no centro do currículo, de uma pedagogia que enriquece e estimula o 
brincar da criança” – Fundação Bissaya Barreto. 

PARTICIPAÇÃO NOUTROS EVENTOS

> Participação na International Week of Education IWE 2012_New Challenges for 

Human Development and Cooperation na Escola Superior de Educação de Coim-

bra (16 a 19  abril), através das atividades: 

- Exposição Em Abril, Sorrisos Mil!, com trabalhos das Casas da Criança Rainha 

Santa Isabel e Maria Granado.

- Exposição: MABAIA MANZUNGU - Cartas que o Vento Não Leva. (17 abril a 4 

junho). 

> Portugal no Coração (RTP1) – programa televisivo gravado em direto a 

partir da Casa da Criança S. Julião (15 fevereiro), a convite da Câmara Muni-

cipal da Figueira da Foz/RTP.

ARTIGOS PUBLICADOS 

> Neves, Telma. O Cavaleiro Medieval. In Cadernos de Educação de Infância, 

nº 96 (2012), pags. 40-42.

> Santos, Lúcia. Friedrich Froebel e a valorização da infância. In Infância na 

Europa, n.º 22 (2012), pag. 31.

> Santos, Lúcia. Fröbel e il suo modo di valorizzare l’infanzia. In Bambini in 

Europa, n.º 22 (2012), pags. 31-32.

> Santos, Lúcia. Friedrich Fröbel und die wertvolle Kindheit. In Kinder in Europa, 

n.º 22 (2012), pag. 22.

> Cohen, B., Santos. L. Welcome to our world: why we need to do more for Europe’s 

under threes. In Welcome to our world: early childhood education and care 

services for children under three (Children in Europe Magazine, Special 

Editiont, (2012), pags. 4-7. 

> Santos, Lúcia. Percursos da Educação de Infância em Portugal. In Revista Saúde 

Infantil. ASIC, (2012), pags. 7-12.

> Santos, Lúcia. Looking, learning, moving on. In Children in Scotland, Every Child 

Every Childhood. Issue 128, January 2012, pags. 12-13.



CASAS DA CRIANÇA 

A rede de ensino pré-escolar formada pelas Casas da Criança, geograficamente 

alargada à região centro do país (concelhos de Arganil, Coimbra, Figueira da 

Foz, Leiria, Mealhada e Montemor-o-Velho) manteve em funcionamento, em 

2012, sete estabelecimentos com a dupla valência de creche e jardim-de- 

infância, a saber:

     Casa da Criança Rainha Santa Isabel Coimbra (CCS)

     Casa da Criança Maria Granado Coimbra (CCM)

     Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa Arganil (CCA)

     Casa da Criança Maria Resgate Salazar Luso  (CCL)

     Casa da Criança Maria Rita do Patrocínio Costa Monte Redondo (CCR)

     Casa da Criança São Julião Figueira da Foz (CCJ)

     Casa da Criança Maria Leonor Anjos Diniz Carapinheira (CCD)

Em conformidade com a portaria n.º 262/2011 de 31 de agosto que estabelece as 

normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento de creches, 

foram aumentadas as capacidades das creches da Casa da Criança de São 

Julião (de 33 para 36 crianças) e das Casas da Criança Joaquina Barreto Rosa e 

Maria Rita Patrocínio Costa (de 35 para 42 crianças). Em Dezembro, as sete 

Casas da Criança registavam uma ocupação global de 630 crianças (230 em 

creche e 400 em jardim-de-infância).

[tradições e identidades locais] – Participação da CCA na IV Feira Medieval, 

subordinada ao tema Entre os Atoleiros e Aljubarrota, promovida pelo município 

de Arganil. Participação da CCM no Cortejo dos Pequenitos, realizado no âmbito 

dos festejos da Semana Académica da Universidade de Coimbra. Adesão da CCL 

à iniciativa lançada pelo município da Mealhada de conceção de árvores e presé-

pio, para decoração natalícia da cidade da Mealhada.

[valores] - Participação da CCJ na Corrida da Harmonia, evento mundial desti-

nado a promover os valores universais da amizade, união e paz entre os povos.

[solidariedade] – Participação da CCM na campanha Vamos aquecer Coimbra 

contribuindo, através da recolha e doação de bens, para um banco de ajuda a 

cidadãos sem abrigo.

 
PEDAGOGIA DE REFERÊNCIA AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E INVESTIGAÇÃO

As Casas da Criança prosseguiram estreita colaboração com instituições de 

diversos graus de ensino, acolhendo estágios curriculares e projetos de investi-

gação, a solicitação de:

> Escola Superior de Educação de Coimbra – 24 estagiários em Educação 

Básica;

> Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – 4 estagiários do curso de 

pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria.

> Escolas Secundárias e/ou Escolas Profissionais – 4 estagiários no âmbito 

de cursos de Educação e Formação de Ação Educativa, tipo 3, nível II.

> Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra – 1 estagiário no âmbito de Unidades de Observação. 

> Universidade de Aveiro – participação no projecto de investigação Dimen-

são Afectiva das Affordances em Contextos de Infância, da responsabilidade da 

doutoranda Aida Figueiredo sob orientação da Prof.ª Doutora Gabriela 

Portugal, realizado sobre o contexto espacio-ambiental da Casa da Criança 

Maria Granado.

> Escola Superior de Educação de Coimbra - colaboração num estudo reali-

zado pela Mestranda em Educação para a Saúde, Ana Luísa Pereira sob a 

orientação do Prof. Doutor Rui Mendes, centrado sobre as oportunidades 

que a residência e a família proporcionam ao desenvolvimento motor das 

crianças. 

ENCONTRO Espaços Exteriores em Contexto de Infância
3 setembro | Auditório da Universidade de Aveiro

Promovido pela Escola Superior de Educação de Coimbra em estreita colabora-

ção com a Fundação Bissaya Barreto e Universidade de Aveiro, este Encontro 

teve como intervenientes, Jan White (Reino Unido), Trond Hagen (Noruega) e 

Caroll Duffy (Irlanda).

COMUNICAÇÕES EM ENCONTROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Respondendo a convites dirigidos, a área da Infância da Fundação participou nos 

seguintes encontros nacionais e estrangeiros:

[Seminário] I Seminário da Equipa Local de Intervenção Alcanena / Torres Novas
30 março l Hospital Rainha Santa Isabel (Alcanena)

Apresentação da comunicação Qualidade em Educação de Infância, por Lúcia Santos 

(área da Infância/ Fundação Bissaya Barreto).

[Conferência] A New Era for Scotland's Youngest Citizens? 
Getting the legislation right
18 junho l East Kilbride (Escócia)

Apresentação da comunicação Educating under 5’: lessons from the past, challenges for 

the future, por Lúcia Santos, a convite da “Children in Scotland”.

[Seminário Internacional] Educação e Avaliação em Contextos de 
Educação Infantil
20 e 21 setembro l Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil).

Apresentação da comunicação Um bom começo vale para toda a vida: caminhos da 

educação de infância em Portugal, por Lúcia Santos.

[Conferência] Interactive ESEC Conferences for Education
24 novembro l Escola Superior de Educação de Coimbra

Apresentação da comunicação Ser educador: uma profissão insubstituível 

(parafraseando Moacir Gadotti), por Lúcia Santos.

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS E PATROCÍNIOS

PRÉMIO BISSAYA BARRETO DE LITERATURA PARA A INFÂNCIA  

Entre 2 de Janeiro e 24 de fevereiro a Área da Infância voltou a abrir candidaturas 

a este Prémio destinado a distinguir, em 2012, a qualidade literária de uma obra 

destinada à infância, publicada em Portugal entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de 

dezembro de 2011. De entre 263 obras remetidas por 48 editoras e uma edição 

de autor, o júri - constituído por Rui Veloso, Isabel Alçada e Lúcia Santos - 

atribuiu o Prémio à obra A Bicicleta que tinha Bigodes, da autoria de Ondjaki, 

edições Caminho, 2011. O prémio, no valor pecuniário de 5 mil euros foi entregue 

ao autor, no dia 9 de novembro, na sede da Fundação Bissaya Barreto.

APOIO A EDIÇÕES 

A Fundação Bissaya Barreto patrocinou a edição do livro “Portugal para crianças, 

for kids, pour enfants, für Kinder” da autoria de Danuta Wojciechowska e Joana 

Paz, (edição da Lupa Design de Comunicação) dirigido a crianças dos 4 aos 12 

anos. Nesta publicação, que constitui uma novidade editorial, desafiam-se os 

mais novos, não só a colorir, mas também a conhecer, observar e desenhar o 

país e a sua cultura. De um modo pedagógico e lúdico são lançadas diversas 

pistas temáticas que visam reforçar os laços com o país onde se vive e/ou onde 

se passam férias. Para os adultos acompanhantes das crianças há páginas que 

lançam pistas complementares, sobre lugares, história e curiosidades nacio-

nais. O livro, baseado na comunicação pela imagem, contém textos traduzidos 

em inglês, francês e alemão.

PROJETOS CURRICULARES E EXTRACURRICULARES

O desenvolvimento do sentido de exploração e compreensão do mundo físico e 

social, a expressão e a comunicação, a capacidade de auto-organização e iniciativa, 

a criatividade e, sobretudo, o desenvolvimento de competências individuais, 

sociais e de ligação ao mundo, mantiveram-se objetivos centrais dos projetos 

curriculares desenvolvidos pelas Casas da Criança. Para estes mesmos fins, de 

reforço de vínculos de comunicação e ligação das crianças à escola e aos seus 

pares, à família e à comunidade, contribuíram positivamente as ações extracur-

riculares desenvolvidas:

[prevenção e segurança] – A CCJ recebeu, por visita da PSP, uma ação de sensi-

bilização sobre prevenção rodoviária divulgando regras e procedimentos básicos 

sobre como devem, peões e condutores, circular em segurança e, por visita da 

GNR de Montemor-o-Velho, um exposição sobre temáticas de protecção ambien-

tal; a CCR aproveitou das visitas da Escola Segura com o filme de prevenção 

rodoviária Tinoni e Companhia, e dos Bombeiros Voluntários sensiblizando para 

Os acidentes doméstico com o fogo.

[ambiente] Atribuição da Bandeira Verde Eco-Escolas, pela ABAE/FEE, às CCL e 

CCJ; Participação da CCJ na Ação “Rolhas que dão Folhas” promovida pela 

Philips Portugal.

[criatividade] - Participação das CCS e CCM na exposição Na ESEC…Em Abril, 

Sorrisos Mil, promovida pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Reposição, 

no Pavilhão de Portugal, em Coimbra, da exposição itinerante Crianças no 

Mundo com Direitos concebida pela CCM em 2010. Destaque particular para a 

participação das CCS e CCM na iniciativa A Universidade vai à baixa lançada pela 

Universidade de Coimbra no âmbito da Candidatura da Universidade de Coimbra 

a Património Mundial. Aceitando o convite dirigido a escolas de Coimbra, as Casas 

da Criança Rainha Santa Isabel e Maria Granado participaram no evento Montra 

de mostrar sonhos, com um trabalho de aplaudida criatividade e originalidade 

de decoração de duas montras de lojas encerradas e devolutas da baixa coimbrã. 

[leitura, expressão e imaginário] - A CCJ recebeu a escritora de 

literatura infantil, Luísa Ducla Soares para uma sessão de leitura sobre o seu 

livro Meninos de todas as cores e assistiu no Centro de Artes e Espectáculos da 

Figueira da Foz aos espetáculos Cinderela on Ice, A Galinha da minha Vizinha e 

História do Rei Elias; Também a CCR acolheu um espectáculo pelo grupo de 

teatro “A Lanterna Mágica”e recebeu o escritor Simão Nobre numa sessão de 

leitura. 

EDUCAÇÃO INFÂNCIA

FORMAÇÃO – ANOS INCRÍVEIS 

O programa de formação Anos Incríveis (Incredible Years) desenvolvido por 

Webster-Stratton & Hancock, 1998 e promovido em parceria com a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, foi implementa-

do na Casa da Criança de São Julião e Casa da Criança Maria Granado. Este 

programa, gratuito, dirigido a Pais e Educadores visou o treino e reforço de 

competências de adultos na promoção de comportamentos adequados nas 

crianças. A formação de educadoras teve uma duração de 35 horas e a formação 

“Básico para Pais” foi implementada nas duas Casas da Criança ao longo de 14 

sessões semanais, em horário pós-laboral.

ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS

IV ENCONTRO Qualidade em Educação de Infância: A experiência de brincar
20 novembro | Auditório Bissaya Barreto | Campus do Conhecimento e da Cidadania

A Fundação Bissaya Barreto promoveu, em Coimbra, o IV Encontro Qualidade 

em Educação de Infância nesta edição subordinado ao tema a experiência de 

brincar. Foram oradores os Professores António Gomes Ferreira, Sérgio Niza, 

Maria Filomena Gaspar Gabriela Portugal, Ana Coelho, Amália Rebolo Marques 

e Rui Mendes, as Pedopsiquiatras Ana Vasconcelos e Sara Pedroso e as Educa-

doras Maria José Vale, Susete Bila, Helena Martinho e Helena Faria.

“Um enorme corpo de pesquisa sustenta a importância do brincar como facilitador de 
aprendizagem e desenvolvimento, e afirma que a sua ausência é um obstáculo ao desen-
volvimento de indivíduos saudáveis e criativos. Apesar disso, existe hoje uma preocupação, 
por vezes excessiva, com a segurança e com a consequente estruturação dos espaços e 
tempos das crianças, deixando pouca ou nenhuma oportunidade para brincar. Mas, se 
protegermos demasiado, a motivação, o ímpeto exploratório, a curiosidade, extinguem-se. 
A pesquisa em neurociência demonstra que brincar faz aumentar as estruturas neurais e 
é um andaime para o desenvolvimento.
Brincar não é por isso supérfluo ou sem sentido, como muitas vezes se afirma, mas um 
meio de praticar competências que irão ser necessárias ao longo da vida. Precisamos por 
isso de uma pedagogia aberta ao mundo e à vida, que ensina a lidar com os riscos e que 
coloca o brincar no centro do currículo, de uma pedagogia que enriquece e estimula o 
brincar da criança” – Fundação Bissaya Barreto. 

PARTICIPAÇÃO NOUTROS EVENTOS

> Participação na International Week of Education IWE 2012_New Challenges for 

Human Development and Cooperation na Escola Superior de Educação de Coim-

bra (16 a 19  abril), através das atividades: 

- Exposição Em Abril, Sorrisos Mil!, com trabalhos das Casas da Criança Rainha 

Santa Isabel e Maria Granado.

- Exposição: MABAIA MANZUNGU - Cartas que o Vento Não Leva. (17 abril a 4 

junho). 

> Portugal no Coração (RTP1) – programa televisivo gravado em direto a 

partir da Casa da Criança S. Julião (15 fevereiro), a convite da Câmara Muni-

cipal da Figueira da Foz/RTP.

ARTIGOS PUBLICADOS 

> Neves, Telma. O Cavaleiro Medieval. In Cadernos de Educação de Infância, 

nº 96 (2012), pags. 40-42.

> Santos, Lúcia. Friedrich Froebel e a valorização da infância. In Infância na 

Europa, n.º 22 (2012), pag. 31.

> Santos, Lúcia. Fröbel e il suo modo di valorizzare l’infanzia. In Bambini in 

Europa, n.º 22 (2012), pags. 31-32.

> Santos, Lúcia. Friedrich Fröbel und die wertvolle Kindheit. In Kinder in Europa, 

n.º 22 (2012), pag. 22.

> Cohen, B., Santos. L. Welcome to our world: why we need to do more for Europe’s 

under threes. In Welcome to our world: early childhood education and care 

services for children under three (Children in Europe Magazine, Special 

Editiont, (2012), pags. 4-7. 

> Santos, Lúcia. Percursos da Educação de Infância em Portugal. In Revista Saúde 

Infantil. ASIC, (2012), pags. 7-12.

> Santos, Lúcia. Looking, learning, moving on. In Children in Scotland, Every Child 

Every Childhood. Issue 128, January 2012, pags. 12-13.
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CASAS DA CRIANÇA 

A rede de ensino pré-escolar formada pelas Casas da Criança, geograficamente 

alargada à região centro do país (concelhos de Arganil, Coimbra, Figueira da 

Foz, Leiria, Mealhada e Montemor-o-Velho) manteve em funcionamento, em 

2012, sete estabelecimentos com a dupla valência de creche e jardim-de- 

infância, a saber:

     Casa da Criança Rainha Santa Isabel Coimbra (CCS)

     Casa da Criança Maria Granado Coimbra (CCM)

     Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa Arganil (CCA)

     Casa da Criança Maria Resgate Salazar Luso  (CCL)

     Casa da Criança Maria Rita do Patrocínio Costa Monte Redondo (CCR)

     Casa da Criança São Julião Figueira da Foz (CCJ)

     Casa da Criança Maria Leonor Anjos Diniz Carapinheira (CCD)

Em conformidade com a portaria n.º 262/2011 de 31 de agosto que estabelece as 

normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento de creches, 

foram aumentadas as capacidades das creches da Casa da Criança de São 

Julião (de 33 para 36 crianças) e das Casas da Criança Joaquina Barreto Rosa e 

Maria Rita Patrocínio Costa (de 35 para 42 crianças). Em Dezembro, as sete 

Casas da Criança registavam uma ocupação global de 630 crianças (230 em 

creche e 400 em jardim-de-infância).

[tradições e identidades locais] – Participação da CCA na IV Feira Medieval, 

subordinada ao tema Entre os Atoleiros e Aljubarrota, promovida pelo município 

de Arganil. Participação da CCM no Cortejo dos Pequenitos, realizado no âmbito 

dos festejos da Semana Académica da Universidade de Coimbra. Adesão da CCL 

à iniciativa lançada pelo município da Mealhada de conceção de árvores e presé-

pio, para decoração natalícia da cidade da Mealhada.

[valores] - Participação da CCJ na Corrida da Harmonia, evento mundial desti-

nado a promover os valores universais da amizade, união e paz entre os povos.

[solidariedade] – Participação da CCM na campanha Vamos aquecer Coimbra 

contribuindo, através da recolha e doação de bens, para um banco de ajuda a 

cidadãos sem abrigo.

 
PEDAGOGIA DE REFERÊNCIA AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E INVESTIGAÇÃO

As Casas da Criança prosseguiram estreita colaboração com instituições de 

diversos graus de ensino, acolhendo estágios curriculares e projetos de investi-

gação, a solicitação de:

> Escola Superior de Educação de Coimbra – 24 estagiários em Educação 

Básica;

> Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – 4 estagiários do curso de 

pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria.

> Escolas Secundárias e/ou Escolas Profissionais – 4 estagiários no âmbito 

de cursos de Educação e Formação de Ação Educativa, tipo 3, nível II.

> Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra – 1 estagiário no âmbito de Unidades de Observação. 

> Universidade de Aveiro – participação no projecto de investigação Dimen-

são Afectiva das Affordances em Contextos de Infância, da responsabilidade da 

doutoranda Aida Figueiredo sob orientação da Prof.ª Doutora Gabriela 

Portugal, realizado sobre o contexto espacio-ambiental da Casa da Criança 

Maria Granado.

> Escola Superior de Educação de Coimbra - colaboração num estudo reali-

zado pela Mestranda em Educação para a Saúde, Ana Luísa Pereira sob a 

orientação do Prof. Doutor Rui Mendes, centrado sobre as oportunidades 

que a residência e a família proporcionam ao desenvolvimento motor das 

crianças. 

EDUCAÇÃO INFÂNCIA
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ENCONTRO Espaços Exteriores em Contexto de Infância
3 setembro | Auditório da Universidade de Aveiro

Promovido pela Escola Superior de Educação de Coimbra em estreita colabora-

ção com a Fundação Bissaya Barreto e Universidade de Aveiro, este Encontro 

teve como intervenientes, Jan White (Reino Unido), Trond Hagen (Noruega) e 

Caroll Duffy (Irlanda).

COMUNICAÇÕES EM ENCONTROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Respondendo a convites dirigidos, a área da Infância da Fundação participou nos 

seguintes encontros nacionais e estrangeiros:

[Seminário] I Seminário da Equipa Local de Intervenção Alcanena / Torres Novas
30 março l Hospital Rainha Santa Isabel (Alcanena)

Apresentação da comunicação Qualidade em Educação de Infância, por Lúcia Santos 

(área da Infância/ Fundação Bissaya Barreto).

[Conferência] A New Era for Scotland's Youngest Citizens? 
Getting the legislation right
18 junho l East Kilbride (Escócia)

Apresentação da comunicação Educating under 5’: lessons from the past, challenges for 

the future, por Lúcia Santos, a convite da “Children in Scotland”.

[Seminário Internacional] Educação e Avaliação em Contextos de 
Educação Infantil
20 e 21 setembro l Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil).

Apresentação da comunicação Um bom começo vale para toda a vida: caminhos da 

educação de infância em Portugal, por Lúcia Santos.

[Conferência] Interactive ESEC Conferences for Education
24 novembro l Escola Superior de Educação de Coimbra

Apresentação da comunicação Ser educador: uma profissão insubstituível 

(parafraseando Moacir Gadotti), por Lúcia Santos.

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS E PATROCÍNIOS

PRÉMIO BISSAYA BARRETO DE LITERATURA PARA A INFÂNCIA  

Entre 2 de Janeiro e 24 de fevereiro a Área da Infância voltou a abrir candidaturas 

a este Prémio destinado a distinguir, em 2012, a qualidade literária de uma obra 

destinada à infância, publicada em Portugal entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de 

dezembro de 2011. De entre 263 obras remetidas por 48 editoras e uma edição 

de autor, o júri - constituído por Rui Veloso, Isabel Alçada e Lúcia Santos - 

atribuiu o Prémio à obra A Bicicleta que tinha Bigodes, da autoria de Ondjaki, 

edições Caminho, 2011. O prémio, no valor pecuniário de 5 mil euros foi entregue 

ao autor, no dia 9 de novembro, na sede da Fundação Bissaya Barreto.

APOIO A EDIÇÕES 

A Fundação Bissaya Barreto patrocinou a edição do livro “Portugal para crianças, 

for kids, pour enfants, für Kinder” da autoria de Danuta Wojciechowska e Joana 

Paz, (edição da Lupa Design de Comunicação) dirigido a crianças dos 4 aos 12 

anos. Nesta publicação, que constitui uma novidade editorial, desafiam-se os 

mais novos, não só a colorir, mas também a conhecer, observar e desenhar o 

país e a sua cultura. De um modo pedagógico e lúdico são lançadas diversas 

pistas temáticas que visam reforçar os laços com o país onde se vive e/ou onde 

se passam férias. Para os adultos acompanhantes das crianças há páginas que 

lançam pistas complementares, sobre lugares, história e curiosidades nacio-

nais. O livro, baseado na comunicação pela imagem, contém textos traduzidos 

em inglês, francês e alemão.

PROJETOS CURRICULARES E EXTRACURRICULARES

O desenvolvimento do sentido de exploração e compreensão do mundo físico e 

social, a expressão e a comunicação, a capacidade de auto-organização e iniciativa, 

a criatividade e, sobretudo, o desenvolvimento de competências individuais, 

sociais e de ligação ao mundo, mantiveram-se objetivos centrais dos projetos 

curriculares desenvolvidos pelas Casas da Criança. Para estes mesmos fins, de 

reforço de vínculos de comunicação e ligação das crianças à escola e aos seus 

pares, à família e à comunidade, contribuíram positivamente as ações extracur-

riculares desenvolvidas:

[prevenção e segurança] – A CCJ recebeu, por visita da PSP, uma ação de sensi-

bilização sobre prevenção rodoviária divulgando regras e procedimentos básicos 

sobre como devem, peões e condutores, circular em segurança e, por visita da 

GNR de Montemor-o-Velho, um exposição sobre temáticas de protecção ambien-

tal; a CCR aproveitou das visitas da Escola Segura com o filme de prevenção 

rodoviária Tinoni e Companhia, e dos Bombeiros Voluntários sensiblizando para 

Os acidentes doméstico com o fogo.

[ambiente] Atribuição da Bandeira Verde Eco-Escolas, pela ABAE/FEE, às CCL e 

CCJ; Participação da CCJ na Ação “Rolhas que dão Folhas” promovida pela 

Philips Portugal.

[criatividade] - Participação das CCS e CCM na exposição Na ESEC…Em Abril, 

Sorrisos Mil, promovida pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Reposição, 

no Pavilhão de Portugal, em Coimbra, da exposição itinerante Crianças no 

Mundo com Direitos concebida pela CCM em 2010. Destaque particular para a 

participação das CCS e CCM na iniciativa A Universidade vai à baixa lançada pela 

Universidade de Coimbra no âmbito da Candidatura da Universidade de Coimbra 

a Património Mundial. Aceitando o convite dirigido a escolas de Coimbra, as Casas 

da Criança Rainha Santa Isabel e Maria Granado participaram no evento Montra 

de mostrar sonhos, com um trabalho de aplaudida criatividade e originalidade 

de decoração de duas montras de lojas encerradas e devolutas da baixa coimbrã. 

[leitura, expressão e imaginário] - A CCJ recebeu a escritora de 

literatura infantil, Luísa Ducla Soares para uma sessão de leitura sobre o seu 

livro Meninos de todas as cores e assistiu no Centro de Artes e Espectáculos da 

Figueira da Foz aos espetáculos Cinderela on Ice, A Galinha da minha Vizinha e 

História do Rei Elias; Também a CCR acolheu um espectáculo pelo grupo de 

teatro “A Lanterna Mágica”e recebeu o escritor Simão Nobre numa sessão de 

leitura. 

FORMAÇÃO – ANOS INCRÍVEIS 

O programa de formação Anos Incríveis (Incredible Years) desenvolvido por 

Webster-Stratton & Hancock, 1998 e promovido em parceria com a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, foi implementa-

do na Casa da Criança de São Julião e Casa da Criança Maria Granado. Este 

programa, gratuito, dirigido a Pais e Educadores visou o treino e reforço de 

competências de adultos na promoção de comportamentos adequados nas 

crianças. A formação de educadoras teve uma duração de 35 horas e a formação 

“Básico para Pais” foi implementada nas duas Casas da Criança ao longo de 14 

sessões semanais, em horário pós-laboral.

ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS

IV ENCONTRO Qualidade em Educação de Infância: A experiência de brincar
20 novembro | Auditório Bissaya Barreto | Campus do Conhecimento e da Cidadania

A Fundação Bissaya Barreto promoveu, em Coimbra, o IV Encontro Qualidade 

em Educação de Infância nesta edição subordinado ao tema a experiência de 

brincar. Foram oradores os Professores António Gomes Ferreira, Sérgio Niza, 

Maria Filomena Gaspar Gabriela Portugal, Ana Coelho, Amália Rebolo Marques 

e Rui Mendes, as Pedopsiquiatras Ana Vasconcelos e Sara Pedroso e as Educa-

doras Maria José Vale, Susete Bila, Helena Martinho e Helena Faria.

“Um enorme corpo de pesquisa sustenta a importância do brincar como facilitador de 
aprendizagem e desenvolvimento, e afirma que a sua ausência é um obstáculo ao desen-
volvimento de indivíduos saudáveis e criativos. Apesar disso, existe hoje uma preocupação, 
por vezes excessiva, com a segurança e com a consequente estruturação dos espaços e 
tempos das crianças, deixando pouca ou nenhuma oportunidade para brincar. Mas, se 
protegermos demasiado, a motivação, o ímpeto exploratório, a curiosidade, extinguem-se. 
A pesquisa em neurociência demonstra que brincar faz aumentar as estruturas neurais e 
é um andaime para o desenvolvimento.
Brincar não é por isso supérfluo ou sem sentido, como muitas vezes se afirma, mas um 
meio de praticar competências que irão ser necessárias ao longo da vida. Precisamos por 
isso de uma pedagogia aberta ao mundo e à vida, que ensina a lidar com os riscos e que 
coloca o brincar no centro do currículo, de uma pedagogia que enriquece e estimula o 
brincar da criança” – Fundação Bissaya Barreto. 

PARTICIPAÇÃO NOUTROS EVENTOS

> Participação na International Week of Education IWE 2012_New Challenges for 

Human Development and Cooperation na Escola Superior de Educação de Coim-

bra (16 a 19  abril), através das atividades: 

- Exposição Em Abril, Sorrisos Mil!, com trabalhos das Casas da Criança Rainha 

Santa Isabel e Maria Granado.

- Exposição: MABAIA MANZUNGU - Cartas que o Vento Não Leva. (17 abril a 4 

junho). 

> Portugal no Coração (RTP1) – programa televisivo gravado em direto a 

partir da Casa da Criança S. Julião (15 fevereiro), a convite da Câmara Muni-

cipal da Figueira da Foz/RTP.

ARTIGOS PUBLICADOS 

> Neves, Telma. O Cavaleiro Medieval. In Cadernos de Educação de Infância, 

nº 96 (2012), pags. 40-42.

> Santos, Lúcia. Friedrich Froebel e a valorização da infância. In Infância na 

Europa, n.º 22 (2012), pag. 31.

> Santos, Lúcia. Fröbel e il suo modo di valorizzare l’infanzia. In Bambini in 

Europa, n.º 22 (2012), pags. 31-32.

> Santos, Lúcia. Friedrich Fröbel und die wertvolle Kindheit. In Kinder in Europa, 

n.º 22 (2012), pag. 22.

> Cohen, B., Santos. L. Welcome to our world: why we need to do more for Europe’s 

under threes. In Welcome to our world: early childhood education and care 

services for children under three (Children in Europe Magazine, Special 

Editiont, (2012), pags. 4-7. 

> Santos, Lúcia. Percursos da Educação de Infância em Portugal. In Revista Saúde 

Infantil. ASIC, (2012), pags. 7-12.

> Santos, Lúcia. Looking, learning, moving on. In Children in Scotland, Every Child 

Every Childhood. Issue 128, January 2012, pags. 12-13.



CASAS DA CRIANÇA 

A rede de ensino pré-escolar formada pelas Casas da Criança, geograficamente 

alargada à região centro do país (concelhos de Arganil, Coimbra, Figueira da 

Foz, Leiria, Mealhada e Montemor-o-Velho) manteve em funcionamento, em 

2012, sete estabelecimentos com a dupla valência de creche e jardim-de- 

infância, a saber:

     Casa da Criança Rainha Santa Isabel Coimbra (CCS)

     Casa da Criança Maria Granado Coimbra (CCM)

     Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa Arganil (CCA)

     Casa da Criança Maria Resgate Salazar Luso  (CCL)

     Casa da Criança Maria Rita do Patrocínio Costa Monte Redondo (CCR)

     Casa da Criança São Julião Figueira da Foz (CCJ)

     Casa da Criança Maria Leonor Anjos Diniz Carapinheira (CCD)

Em conformidade com a portaria n.º 262/2011 de 31 de agosto que estabelece as 

normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento de creches, 

foram aumentadas as capacidades das creches da Casa da Criança de São 

Julião (de 33 para 36 crianças) e das Casas da Criança Joaquina Barreto Rosa e 

Maria Rita Patrocínio Costa (de 35 para 42 crianças). Em Dezembro, as sete 

Casas da Criança registavam uma ocupação global de 630 crianças (230 em 

creche e 400 em jardim-de-infância).

[tradições e identidades locais] – Participação da CCA na IV Feira Medieval, 

subordinada ao tema Entre os Atoleiros e Aljubarrota, promovida pelo município 

de Arganil. Participação da CCM no Cortejo dos Pequenitos, realizado no âmbito 

dos festejos da Semana Académica da Universidade de Coimbra. Adesão da CCL 

à iniciativa lançada pelo município da Mealhada de conceção de árvores e presé-

pio, para decoração natalícia da cidade da Mealhada.

[valores] - Participação da CCJ na Corrida da Harmonia, evento mundial desti-

nado a promover os valores universais da amizade, união e paz entre os povos.

[solidariedade] – Participação da CCM na campanha Vamos aquecer Coimbra 

contribuindo, através da recolha e doação de bens, para um banco de ajuda a 

cidadãos sem abrigo.

 
PEDAGOGIA DE REFERÊNCIA AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E INVESTIGAÇÃO

As Casas da Criança prosseguiram estreita colaboração com instituições de 

diversos graus de ensino, acolhendo estágios curriculares e projetos de investi-

gação, a solicitação de:

> Escola Superior de Educação de Coimbra – 24 estagiários em Educação 

Básica;

> Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – 4 estagiários do curso de 

pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria.

> Escolas Secundárias e/ou Escolas Profissionais – 4 estagiários no âmbito 

de cursos de Educação e Formação de Ação Educativa, tipo 3, nível II.

> Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra – 1 estagiário no âmbito de Unidades de Observação. 

> Universidade de Aveiro – participação no projecto de investigação Dimen-

são Afectiva das Affordances em Contextos de Infância, da responsabilidade da 

doutoranda Aida Figueiredo sob orientação da Prof.ª Doutora Gabriela 

Portugal, realizado sobre o contexto espacio-ambiental da Casa da Criança 

Maria Granado.

> Escola Superior de Educação de Coimbra - colaboração num estudo reali-

zado pela Mestranda em Educação para a Saúde, Ana Luísa Pereira sob a 

orientação do Prof. Doutor Rui Mendes, centrado sobre as oportunidades 

que a residência e a família proporcionam ao desenvolvimento motor das 

crianças. 

ENCONTRO Espaços Exteriores em Contexto de Infância
3 setembro | Auditório da Universidade de Aveiro

Promovido pela Escola Superior de Educação de Coimbra em estreita colabora-

ção com a Fundação Bissaya Barreto e Universidade de Aveiro, este Encontro 

teve como intervenientes, Jan White (Reino Unido), Trond Hagen (Noruega) e 

Caroll Duffy (Irlanda).

COMUNICAÇÕES EM ENCONTROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Respondendo a convites dirigidos, a área da Infância da Fundação participou nos 

seguintes encontros nacionais e estrangeiros:

[Seminário] I Seminário da Equipa Local de Intervenção Alcanena / Torres Novas
30 março l Hospital Rainha Santa Isabel (Alcanena)

Apresentação da comunicação Qualidade em Educação de Infância, por Lúcia Santos 

(área da Infância/ Fundação Bissaya Barreto).

[Conferência] A New Era for Scotland's Youngest Citizens? 
Getting the legislation right
18 junho l East Kilbride (Escócia)

Apresentação da comunicação Educating under 5’: lessons from the past, challenges for 

the future, por Lúcia Santos, a convite da “Children in Scotland”.

[Seminário Internacional] Educação e Avaliação em Contextos de 
Educação Infantil
20 e 21 setembro l Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil).

Apresentação da comunicação Um bom começo vale para toda a vida: caminhos da 

educação de infância em Portugal, por Lúcia Santos.

[Conferência] Interactive ESEC Conferences for Education
24 novembro l Escola Superior de Educação de Coimbra

Apresentação da comunicação Ser educador: uma profissão insubstituível 

(parafraseando Moacir Gadotti), por Lúcia Santos.

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS E PATROCÍNIOS

PRÉMIO BISSAYA BARRETO DE LITERATURA PARA A INFÂNCIA  

Entre 2 de Janeiro e 24 de fevereiro a Área da Infância voltou a abrir candidaturas 

a este Prémio destinado a distinguir, em 2012, a qualidade literária de uma obra 

destinada à infância, publicada em Portugal entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de 

dezembro de 2011. De entre 263 obras remetidas por 48 editoras e uma edição 

de autor, o júri - constituído por Rui Veloso, Isabel Alçada e Lúcia Santos - 

atribuiu o Prémio à obra A Bicicleta que tinha Bigodes, da autoria de Ondjaki, 

edições Caminho, 2011. O prémio, no valor pecuniário de 5 mil euros foi entregue 

ao autor, no dia 9 de novembro, na sede da Fundação Bissaya Barreto.

APOIO A EDIÇÕES 

A Fundação Bissaya Barreto patrocinou a edição do livro “Portugal para crianças, 

for kids, pour enfants, für Kinder” da autoria de Danuta Wojciechowska e Joana 

Paz, (edição da Lupa Design de Comunicação) dirigido a crianças dos 4 aos 12 

anos. Nesta publicação, que constitui uma novidade editorial, desafiam-se os 

mais novos, não só a colorir, mas também a conhecer, observar e desenhar o 

país e a sua cultura. De um modo pedagógico e lúdico são lançadas diversas 

pistas temáticas que visam reforçar os laços com o país onde se vive e/ou onde 

se passam férias. Para os adultos acompanhantes das crianças há páginas que 

lançam pistas complementares, sobre lugares, história e curiosidades nacio-

nais. O livro, baseado na comunicação pela imagem, contém textos traduzidos 

em inglês, francês e alemão.

PROJETOS CURRICULARES E EXTRACURRICULARES

O desenvolvimento do sentido de exploração e compreensão do mundo físico e 

social, a expressão e a comunicação, a capacidade de auto-organização e iniciativa, 

a criatividade e, sobretudo, o desenvolvimento de competências individuais, 

sociais e de ligação ao mundo, mantiveram-se objetivos centrais dos projetos 

curriculares desenvolvidos pelas Casas da Criança. Para estes mesmos fins, de 

reforço de vínculos de comunicação e ligação das crianças à escola e aos seus 

pares, à família e à comunidade, contribuíram positivamente as ações extracur-

riculares desenvolvidas:

[prevenção e segurança] – A CCJ recebeu, por visita da PSP, uma ação de sensi-

bilização sobre prevenção rodoviária divulgando regras e procedimentos básicos 

sobre como devem, peões e condutores, circular em segurança e, por visita da 

GNR de Montemor-o-Velho, um exposição sobre temáticas de protecção ambien-

tal; a CCR aproveitou das visitas da Escola Segura com o filme de prevenção 

rodoviária Tinoni e Companhia, e dos Bombeiros Voluntários sensiblizando para 

Os acidentes doméstico com o fogo.

[ambiente] Atribuição da Bandeira Verde Eco-Escolas, pela ABAE/FEE, às CCL e 

CCJ; Participação da CCJ na Ação “Rolhas que dão Folhas” promovida pela 

Philips Portugal.

[criatividade] - Participação das CCS e CCM na exposição Na ESEC…Em Abril, 

Sorrisos Mil, promovida pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Reposição, 

no Pavilhão de Portugal, em Coimbra, da exposição itinerante Crianças no 

Mundo com Direitos concebida pela CCM em 2010. Destaque particular para a 

participação das CCS e CCM na iniciativa A Universidade vai à baixa lançada pela 

Universidade de Coimbra no âmbito da Candidatura da Universidade de Coimbra 

a Património Mundial. Aceitando o convite dirigido a escolas de Coimbra, as Casas 

da Criança Rainha Santa Isabel e Maria Granado participaram no evento Montra 

de mostrar sonhos, com um trabalho de aplaudida criatividade e originalidade 

de decoração de duas montras de lojas encerradas e devolutas da baixa coimbrã. 

[leitura, expressão e imaginário] - A CCJ recebeu a escritora de 

literatura infantil, Luísa Ducla Soares para uma sessão de leitura sobre o seu 

livro Meninos de todas as cores e assistiu no Centro de Artes e Espectáculos da 

Figueira da Foz aos espetáculos Cinderela on Ice, A Galinha da minha Vizinha e 

História do Rei Elias; Também a CCR acolheu um espectáculo pelo grupo de 

teatro “A Lanterna Mágica”e recebeu o escritor Simão Nobre numa sessão de 

leitura. 

FORMAÇÃO – ANOS INCRÍVEIS 

O programa de formação Anos Incríveis (Incredible Years) desenvolvido por 

Webster-Stratton & Hancock, 1998 e promovido em parceria com a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, foi implementa-

do na Casa da Criança de São Julião e Casa da Criança Maria Granado. Este 

programa, gratuito, dirigido a Pais e Educadores visou o treino e reforço de 

competências de adultos na promoção de comportamentos adequados nas 

crianças. A formação de educadoras teve uma duração de 35 horas e a formação 

“Básico para Pais” foi implementada nas duas Casas da Criança ao longo de 14 

sessões semanais, em horário pós-laboral.

ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS

IV ENCONTRO Qualidade em Educação de Infância: A experiência de brincar
20 novembro | Auditório Bissaya Barreto | Campus do Conhecimento e da Cidadania

A Fundação Bissaya Barreto promoveu, em Coimbra, o IV Encontro Qualidade 

em Educação de Infância nesta edição subordinado ao tema a experiência de 

brincar. Foram oradores os Professores António Gomes Ferreira, Sérgio Niza, 

Maria Filomena Gaspar Gabriela Portugal, Ana Coelho, Amália Rebolo Marques 

e Rui Mendes, as Pedopsiquiatras Ana Vasconcelos e Sara Pedroso e as Educa-

doras Maria José Vale, Susete Bila, Helena Martinho e Helena Faria.

“Um enorme corpo de pesquisa sustenta a importância do brincar como facilitador de 
aprendizagem e desenvolvimento, e afirma que a sua ausência é um obstáculo ao desen-
volvimento de indivíduos saudáveis e criativos. Apesar disso, existe hoje uma preocupação, 
por vezes excessiva, com a segurança e com a consequente estruturação dos espaços e 
tempos das crianças, deixando pouca ou nenhuma oportunidade para brincar. Mas, se 
protegermos demasiado, a motivação, o ímpeto exploratório, a curiosidade, extinguem-se. 
A pesquisa em neurociência demonstra que brincar faz aumentar as estruturas neurais e 
é um andaime para o desenvolvimento.
Brincar não é por isso supérfluo ou sem sentido, como muitas vezes se afirma, mas um 
meio de praticar competências que irão ser necessárias ao longo da vida. Precisamos por 
isso de uma pedagogia aberta ao mundo e à vida, que ensina a lidar com os riscos e que 
coloca o brincar no centro do currículo, de uma pedagogia que enriquece e estimula o 
brincar da criança” – Fundação Bissaya Barreto. 

EDUCAÇÃO INFÂNCIA

25
Luisa Ducla Soares na Casa da Criança de S. Jolião

PARTICIPAÇÃO NOUTROS EVENTOS

> Participação na International Week of Education IWE 2012_New Challenges for 

Human Development and Cooperation na Escola Superior de Educação de Coim-

bra (16 a 19  abril), através das atividades: 

- Exposição Em Abril, Sorrisos Mil!, com trabalhos das Casas da Criança Rainha 

Santa Isabel e Maria Granado.

- Exposição: MABAIA MANZUNGU - Cartas que o Vento Não Leva. (17 abril a 4 

junho). 

> Portugal no Coração (RTP1) – programa televisivo gravado em direto a 

partir da Casa da Criança S. Julião (15 fevereiro), a convite da Câmara Muni-

cipal da Figueira da Foz/RTP.

ARTIGOS PUBLICADOS 

> Neves, Telma. O Cavaleiro Medieval. In Cadernos de Educação de Infância, 

nº 96 (2012), pags. 40-42.

> Santos, Lúcia. Friedrich Froebel e a valorização da infância. In Infância na 

Europa, n.º 22 (2012), pag. 31.

> Santos, Lúcia. Fröbel e il suo modo di valorizzare l’infanzia. In Bambini in 

Europa, n.º 22 (2012), pags. 31-32.

> Santos, Lúcia. Friedrich Fröbel und die wertvolle Kindheit. In Kinder in Europa, 

n.º 22 (2012), pag. 22.

> Cohen, B., Santos. L. Welcome to our world: why we need to do more for Europe’s 

under threes. In Welcome to our world: early childhood education and care 

services for children under three (Children in Europe Magazine, Special 

Editiont, (2012), pags. 4-7. 

> Santos, Lúcia. Percursos da Educação de Infância em Portugal. In Revista Saúde 

Infantil. ASIC, (2012), pags. 7-12.

> Santos, Lúcia. Looking, learning, moving on. In Children in Scotland, Every Child 

Every Childhood. Issue 128, January 2012, pags. 12-13.



CASAS DA CRIANÇA 

A rede de ensino pré-escolar formada pelas Casas da Criança, geograficamente 

alargada à região centro do país (concelhos de Arganil, Coimbra, Figueira da 

Foz, Leiria, Mealhada e Montemor-o-Velho) manteve em funcionamento, em 

2012, sete estabelecimentos com a dupla valência de creche e jardim-de- 

infância, a saber:

     Casa da Criança Rainha Santa Isabel Coimbra (CCS)

     Casa da Criança Maria Granado Coimbra (CCM)

     Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa Arganil (CCA)

     Casa da Criança Maria Resgate Salazar Luso  (CCL)

     Casa da Criança Maria Rita do Patrocínio Costa Monte Redondo (CCR)

     Casa da Criança São Julião Figueira da Foz (CCJ)

     Casa da Criança Maria Leonor Anjos Diniz Carapinheira (CCD)

Em conformidade com a portaria n.º 262/2011 de 31 de agosto que estabelece as 

normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento de creches, 

foram aumentadas as capacidades das creches da Casa da Criança de São 

Julião (de 33 para 36 crianças) e das Casas da Criança Joaquina Barreto Rosa e 

Maria Rita Patrocínio Costa (de 35 para 42 crianças). Em Dezembro, as sete 

Casas da Criança registavam uma ocupação global de 630 crianças (230 em 

creche e 400 em jardim-de-infância).

[tradições e identidades locais] – Participação da CCA na IV Feira Medieval, 

subordinada ao tema Entre os Atoleiros e Aljubarrota, promovida pelo município 

de Arganil. Participação da CCM no Cortejo dos Pequenitos, realizado no âmbito 

dos festejos da Semana Académica da Universidade de Coimbra. Adesão da CCL 

à iniciativa lançada pelo município da Mealhada de conceção de árvores e presé-

pio, para decoração natalícia da cidade da Mealhada.

[valores] - Participação da CCJ na Corrida da Harmonia, evento mundial desti-

nado a promover os valores universais da amizade, união e paz entre os povos.

[solidariedade] – Participação da CCM na campanha Vamos aquecer Coimbra 

contribuindo, através da recolha e doação de bens, para um banco de ajuda a 

cidadãos sem abrigo.

 
PEDAGOGIA DE REFERÊNCIA AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E INVESTIGAÇÃO

As Casas da Criança prosseguiram estreita colaboração com instituições de 

diversos graus de ensino, acolhendo estágios curriculares e projetos de investi-

gação, a solicitação de:

> Escola Superior de Educação de Coimbra – 24 estagiários em Educação 

Básica;

> Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – 4 estagiários do curso de 

pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria.

> Escolas Secundárias e/ou Escolas Profissionais – 4 estagiários no âmbito 

de cursos de Educação e Formação de Ação Educativa, tipo 3, nível II.

> Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra – 1 estagiário no âmbito de Unidades de Observação. 

> Universidade de Aveiro – participação no projecto de investigação Dimen-

são Afectiva das Affordances em Contextos de Infância, da responsabilidade da 

doutoranda Aida Figueiredo sob orientação da Prof.ª Doutora Gabriela 

Portugal, realizado sobre o contexto espacio-ambiental da Casa da Criança 

Maria Granado.

> Escola Superior de Educação de Coimbra - colaboração num estudo reali-

zado pela Mestranda em Educação para a Saúde, Ana Luísa Pereira sob a 

orientação do Prof. Doutor Rui Mendes, centrado sobre as oportunidades 

que a residência e a família proporcionam ao desenvolvimento motor das 

crianças. 

ENCONTRO Espaços Exteriores em Contexto de Infância
3 setembro | Auditório da Universidade de Aveiro

Promovido pela Escola Superior de Educação de Coimbra em estreita colabora-

ção com a Fundação Bissaya Barreto e Universidade de Aveiro, este Encontro 

teve como intervenientes, Jan White (Reino Unido), Trond Hagen (Noruega) e 

Caroll Duffy (Irlanda).

COMUNICAÇÕES EM ENCONTROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Respondendo a convites dirigidos, a área da Infância da Fundação participou nos 

seguintes encontros nacionais e estrangeiros:

[Seminário] I Seminário da Equipa Local de Intervenção Alcanena / Torres Novas
30 março l Hospital Rainha Santa Isabel (Alcanena)

Apresentação da comunicação Qualidade em Educação de Infância, por Lúcia Santos 

(área da Infância/ Fundação Bissaya Barreto).

[Conferência] A New Era for Scotland's Youngest Citizens? 
Getting the legislation right
18 junho l East Kilbride (Escócia)

Apresentação da comunicação Educating under 5’: lessons from the past, challenges for 

the future, por Lúcia Santos, a convite da “Children in Scotland”.

[Seminário Internacional] Educação e Avaliação em Contextos de 
Educação Infantil
20 e 21 setembro l Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil).

Apresentação da comunicação Um bom começo vale para toda a vida: caminhos da 

educação de infância em Portugal, por Lúcia Santos.

[Conferência] Interactive ESEC Conferences for Education
24 novembro l Escola Superior de Educação de Coimbra

Apresentação da comunicação Ser educador: uma profissão insubstituível 

(parafraseando Moacir Gadotti), por Lúcia Santos.
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ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS E PATROCÍNIOS

PRÉMIO BISSAYA BARRETO DE LITERATURA PARA A INFÂNCIA  

Entre 2 de Janeiro e 24 de fevereiro a Área da Infância voltou a abrir candidaturas 

a este Prémio destinado a distinguir, em 2012, a qualidade literária de uma obra 

destinada à infância, publicada em Portugal entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de 

dezembro de 2011. De entre 263 obras remetidas por 48 editoras e uma edição 

de autor, o júri - constituído por Rui Veloso, Isabel Alçada e Lúcia Santos - 

atribuiu o Prémio à obra A Bicicleta que tinha Bigodes, da autoria de Ondjaki, 

edições Caminho, 2011. O prémio, no valor pecuniário de 5 mil euros foi entregue 

ao autor, no dia 9 de novembro, na sede da Fundação Bissaya Barreto.

APOIO A EDIÇÕES 

A Fundação Bissaya Barreto patrocinou a edição do livro “Portugal para crianças, 

for kids, pour enfants, für Kinder” da autoria de Danuta Wojciechowska e Joana 

Paz, (edição da Lupa Design de Comunicação) dirigido a crianças dos 4 aos 12 

anos. Nesta publicação, que constitui uma novidade editorial, desafiam-se os 

mais novos, não só a colorir, mas também a conhecer, observar e desenhar o 

país e a sua cultura. De um modo pedagógico e lúdico são lançadas diversas 

pistas temáticas que visam reforçar os laços com o país onde se vive e/ou onde 

se passam férias. Para os adultos acompanhantes das crianças há páginas que 

lançam pistas complementares, sobre lugares, história e curiosidades nacio-

nais. O livro, baseado na comunicação pela imagem, contém textos traduzidos 

em inglês, francês e alemão.

PROJETOS CURRICULARES E EXTRACURRICULARES

O desenvolvimento do sentido de exploração e compreensão do mundo físico e 

social, a expressão e a comunicação, a capacidade de auto-organização e iniciativa, 

a criatividade e, sobretudo, o desenvolvimento de competências individuais, 

sociais e de ligação ao mundo, mantiveram-se objetivos centrais dos projetos 

curriculares desenvolvidos pelas Casas da Criança. Para estes mesmos fins, de 

reforço de vínculos de comunicação e ligação das crianças à escola e aos seus 

pares, à família e à comunidade, contribuíram positivamente as ações extracur-

riculares desenvolvidas:

[prevenção e segurança] – A CCJ recebeu, por visita da PSP, uma ação de sensi-

bilização sobre prevenção rodoviária divulgando regras e procedimentos básicos 

sobre como devem, peões e condutores, circular em segurança e, por visita da 

GNR de Montemor-o-Velho, um exposição sobre temáticas de protecção ambien-

tal; a CCR aproveitou das visitas da Escola Segura com o filme de prevenção 

rodoviária Tinoni e Companhia, e dos Bombeiros Voluntários sensiblizando para 

Os acidentes doméstico com o fogo.

[ambiente] Atribuição da Bandeira Verde Eco-Escolas, pela ABAE/FEE, às CCL e 

CCJ; Participação da CCJ na Ação “Rolhas que dão Folhas” promovida pela 

Philips Portugal.

[criatividade] - Participação das CCS e CCM na exposição Na ESEC…Em Abril, 

Sorrisos Mil, promovida pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Reposição, 

no Pavilhão de Portugal, em Coimbra, da exposição itinerante Crianças no 

Mundo com Direitos concebida pela CCM em 2010. Destaque particular para a 

participação das CCS e CCM na iniciativa A Universidade vai à baixa lançada pela 

Universidade de Coimbra no âmbito da Candidatura da Universidade de Coimbra 

a Património Mundial. Aceitando o convite dirigido a escolas de Coimbra, as Casas 

da Criança Rainha Santa Isabel e Maria Granado participaram no evento Montra 

de mostrar sonhos, com um trabalho de aplaudida criatividade e originalidade 

de decoração de duas montras de lojas encerradas e devolutas da baixa coimbrã. 

[leitura, expressão e imaginário] - A CCJ recebeu a escritora de 

literatura infantil, Luísa Ducla Soares para uma sessão de leitura sobre o seu 

livro Meninos de todas as cores e assistiu no Centro de Artes e Espectáculos da 

Figueira da Foz aos espetáculos Cinderela on Ice, A Galinha da minha Vizinha e 

História do Rei Elias; Também a CCR acolheu um espectáculo pelo grupo de 

teatro “A Lanterna Mágica”e recebeu o escritor Simão Nobre numa sessão de 

leitura. 

FORMAÇÃO – ANOS INCRÍVEIS 

O programa de formação Anos Incríveis (Incredible Years) desenvolvido por 

Webster-Stratton & Hancock, 1998 e promovido em parceria com a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, foi implementa-

do na Casa da Criança de São Julião e Casa da Criança Maria Granado. Este 

programa, gratuito, dirigido a Pais e Educadores visou o treino e reforço de 

competências de adultos na promoção de comportamentos adequados nas 

crianças. A formação de educadoras teve uma duração de 35 horas e a formação 

“Básico para Pais” foi implementada nas duas Casas da Criança ao longo de 14 

sessões semanais, em horário pós-laboral.

ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS

IV ENCONTRO Qualidade em Educação de Infância: A experiência de brincar
20 novembro | Auditório Bissaya Barreto | Campus do Conhecimento e da Cidadania

A Fundação Bissaya Barreto promoveu, em Coimbra, o IV Encontro Qualidade 

em Educação de Infância nesta edição subordinado ao tema a experiência de 

brincar. Foram oradores os Professores António Gomes Ferreira, Sérgio Niza, 

Maria Filomena Gaspar Gabriela Portugal, Ana Coelho, Amália Rebolo Marques 

e Rui Mendes, as Pedopsiquiatras Ana Vasconcelos e Sara Pedroso e as Educa-

doras Maria José Vale, Susete Bila, Helena Martinho e Helena Faria.

“Um enorme corpo de pesquisa sustenta a importância do brincar como facilitador de 
aprendizagem e desenvolvimento, e afirma que a sua ausência é um obstáculo ao desen-
volvimento de indivíduos saudáveis e criativos. Apesar disso, existe hoje uma preocupação, 
por vezes excessiva, com a segurança e com a consequente estruturação dos espaços e 
tempos das crianças, deixando pouca ou nenhuma oportunidade para brincar. Mas, se 
protegermos demasiado, a motivação, o ímpeto exploratório, a curiosidade, extinguem-se. 
A pesquisa em neurociência demonstra que brincar faz aumentar as estruturas neurais e 
é um andaime para o desenvolvimento.
Brincar não é por isso supérfluo ou sem sentido, como muitas vezes se afirma, mas um 
meio de praticar competências que irão ser necessárias ao longo da vida. Precisamos por 
isso de uma pedagogia aberta ao mundo e à vida, que ensina a lidar com os riscos e que 
coloca o brincar no centro do currículo, de uma pedagogia que enriquece e estimula o 
brincar da criança” – Fundação Bissaya Barreto. 

PARTICIPAÇÃO NOUTROS EVENTOS

> Participação na International Week of Education IWE 2012_New Challenges for 

Human Development and Cooperation na Escola Superior de Educação de Coim-

bra (16 a 19  abril), através das atividades: 

- Exposição Em Abril, Sorrisos Mil!, com trabalhos das Casas da Criança Rainha 

Santa Isabel e Maria Granado.

- Exposição: MABAIA MANZUNGU - Cartas que o Vento Não Leva. (17 abril a 4 

junho). 

> Portugal no Coração (RTP1) – programa televisivo gravado em direto a 

partir da Casa da Criança S. Julião (15 fevereiro), a convite da Câmara Muni-

cipal da Figueira da Foz/RTP.

ARTIGOS PUBLICADOS 

> Neves, Telma. O Cavaleiro Medieval. In Cadernos de Educação de Infância, 

nº 96 (2012), pags. 40-42.

> Santos, Lúcia. Friedrich Froebel e a valorização da infância. In Infância na 

Europa, n.º 22 (2012), pag. 31.

> Santos, Lúcia. Fröbel e il suo modo di valorizzare l’infanzia. In Bambini in 

Europa, n.º 22 (2012), pags. 31-32.

> Santos, Lúcia. Friedrich Fröbel und die wertvolle Kindheit. In Kinder in Europa, 

n.º 22 (2012), pag. 22.

> Cohen, B., Santos. L. Welcome to our world: why we need to do more for Europe’s 

under threes. In Welcome to our world: early childhood education and care 

services for children under three (Children in Europe Magazine, Special 

Editiont, (2012), pags. 4-7. 

> Santos, Lúcia. Percursos da Educação de Infância em Portugal. In Revista Saúde 

Infantil. ASIC, (2012), pags. 7-12.

> Santos, Lúcia. Looking, learning, moving on. In Children in Scotland, Every Child 

Every Childhood. Issue 128, January 2012, pags. 12-13.



CASAS DA CRIANÇA 

A rede de ensino pré-escolar formada pelas Casas da Criança, geograficamente 

alargada à região centro do país (concelhos de Arganil, Coimbra, Figueira da 

Foz, Leiria, Mealhada e Montemor-o-Velho) manteve em funcionamento, em 

2012, sete estabelecimentos com a dupla valência de creche e jardim-de- 

infância, a saber:

     Casa da Criança Rainha Santa Isabel Coimbra (CCS)

     Casa da Criança Maria Granado Coimbra (CCM)

     Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa Arganil (CCA)

     Casa da Criança Maria Resgate Salazar Luso  (CCL)

     Casa da Criança Maria Rita do Patrocínio Costa Monte Redondo (CCR)

     Casa da Criança São Julião Figueira da Foz (CCJ)

     Casa da Criança Maria Leonor Anjos Diniz Carapinheira (CCD)

Em conformidade com a portaria n.º 262/2011 de 31 de agosto que estabelece as 

normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento de creches, 

foram aumentadas as capacidades das creches da Casa da Criança de São 

Julião (de 33 para 36 crianças) e das Casas da Criança Joaquina Barreto Rosa e 

Maria Rita Patrocínio Costa (de 35 para 42 crianças). Em Dezembro, as sete 

Casas da Criança registavam uma ocupação global de 630 crianças (230 em 

creche e 400 em jardim-de-infância).

[tradições e identidades locais] – Participação da CCA na IV Feira Medieval, 

subordinada ao tema Entre os Atoleiros e Aljubarrota, promovida pelo município 

de Arganil. Participação da CCM no Cortejo dos Pequenitos, realizado no âmbito 

dos festejos da Semana Académica da Universidade de Coimbra. Adesão da CCL 

à iniciativa lançada pelo município da Mealhada de conceção de árvores e presé-

pio, para decoração natalícia da cidade da Mealhada.

[valores] - Participação da CCJ na Corrida da Harmonia, evento mundial desti-

nado a promover os valores universais da amizade, união e paz entre os povos.

[solidariedade] – Participação da CCM na campanha Vamos aquecer Coimbra 

contribuindo, através da recolha e doação de bens, para um banco de ajuda a 

cidadãos sem abrigo.

 
PEDAGOGIA DE REFERÊNCIA AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E INVESTIGAÇÃO

As Casas da Criança prosseguiram estreita colaboração com instituições de 

diversos graus de ensino, acolhendo estágios curriculares e projetos de investi-

gação, a solicitação de:

> Escola Superior de Educação de Coimbra – 24 estagiários em Educação 

Básica;

> Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – 4 estagiários do curso de 

pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria.

> Escolas Secundárias e/ou Escolas Profissionais – 4 estagiários no âmbito 

de cursos de Educação e Formação de Ação Educativa, tipo 3, nível II.

> Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra – 1 estagiário no âmbito de Unidades de Observação. 

> Universidade de Aveiro – participação no projecto de investigação Dimen-

são Afectiva das Affordances em Contextos de Infância, da responsabilidade da 

doutoranda Aida Figueiredo sob orientação da Prof.ª Doutora Gabriela 

Portugal, realizado sobre o contexto espacio-ambiental da Casa da Criança 

Maria Granado.

> Escola Superior de Educação de Coimbra - colaboração num estudo reali-

zado pela Mestranda em Educação para a Saúde, Ana Luísa Pereira sob a 

orientação do Prof. Doutor Rui Mendes, centrado sobre as oportunidades 

que a residência e a família proporcionam ao desenvolvimento motor das 

crianças. 

ENCONTRO Espaços Exteriores em Contexto de Infância
3 setembro | Auditório da Universidade de Aveiro

Promovido pela Escola Superior de Educação de Coimbra em estreita colabora-

ção com a Fundação Bissaya Barreto e Universidade de Aveiro, este Encontro 

teve como intervenientes, Jan White (Reino Unido), Trond Hagen (Noruega) e 

Caroll Duffy (Irlanda).

COMUNICAÇÕES EM ENCONTROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Respondendo a convites dirigidos, a área da Infância da Fundação participou nos 

seguintes encontros nacionais e estrangeiros:

[Seminário] I Seminário da Equipa Local de Intervenção Alcanena / Torres Novas
30 março l Hospital Rainha Santa Isabel (Alcanena)

Apresentação da comunicação Qualidade em Educação de Infância, por Lúcia Santos 

(área da Infância/ Fundação Bissaya Barreto).

[Conferência] A New Era for Scotland's Youngest Citizens? 
Getting the legislation right
18 junho l East Kilbride (Escócia)

Apresentação da comunicação Educating under 5’: lessons from the past, challenges for 

the future, por Lúcia Santos, a convite da “Children in Scotland”.

[Seminário Internacional] Educação e Avaliação em Contextos de 
Educação Infantil
20 e 21 setembro l Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil).

Apresentação da comunicação Um bom começo vale para toda a vida: caminhos da 

educação de infância em Portugal, por Lúcia Santos.

[Conferência] Interactive ESEC Conferences for Education
24 novembro l Escola Superior de Educação de Coimbra

Apresentação da comunicação Ser educador: uma profissão insubstituível 

(parafraseando Moacir Gadotti), por Lúcia Santos.

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS E PATROCÍNIOS

PRÉMIO BISSAYA BARRETO DE LITERATURA PARA A INFÂNCIA  

Entre 2 de Janeiro e 24 de fevereiro a Área da Infância voltou a abrir candidaturas 

a este Prémio destinado a distinguir, em 2012, a qualidade literária de uma obra 

destinada à infância, publicada em Portugal entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de 

dezembro de 2011. De entre 263 obras remetidas por 48 editoras e uma edição 

de autor, o júri - constituído por Rui Veloso, Isabel Alçada e Lúcia Santos - 

atribuiu o Prémio à obra A Bicicleta que tinha Bigodes, da autoria de Ondjaki, 

edições Caminho, 2011. O prémio, no valor pecuniário de 5 mil euros foi entregue 

ao autor, no dia 9 de novembro, na sede da Fundação Bissaya Barreto.

APOIO A EDIÇÕES 

A Fundação Bissaya Barreto patrocinou a edição do livro “Portugal para crianças, 

for kids, pour enfants, für Kinder” da autoria de Danuta Wojciechowska e Joana 

Paz, (edição da Lupa Design de Comunicação) dirigido a crianças dos 4 aos 12 

anos. Nesta publicação, que constitui uma novidade editorial, desafiam-se os 

mais novos, não só a colorir, mas também a conhecer, observar e desenhar o 

país e a sua cultura. De um modo pedagógico e lúdico são lançadas diversas 

pistas temáticas que visam reforçar os laços com o país onde se vive e/ou onde 

se passam férias. Para os adultos acompanhantes das crianças há páginas que 

lançam pistas complementares, sobre lugares, história e curiosidades nacio-

nais. O livro, baseado na comunicação pela imagem, contém textos traduzidos 

em inglês, francês e alemão.

PROJETOS CURRICULARES E EXTRACURRICULARES

O desenvolvimento do sentido de exploração e compreensão do mundo físico e 

social, a expressão e a comunicação, a capacidade de auto-organização e iniciativa, 

a criatividade e, sobretudo, o desenvolvimento de competências individuais, 

sociais e de ligação ao mundo, mantiveram-se objetivos centrais dos projetos 

curriculares desenvolvidos pelas Casas da Criança. Para estes mesmos fins, de 

reforço de vínculos de comunicação e ligação das crianças à escola e aos seus 

pares, à família e à comunidade, contribuíram positivamente as ações extracur-

riculares desenvolvidas:

[prevenção e segurança] – A CCJ recebeu, por visita da PSP, uma ação de sensi-

bilização sobre prevenção rodoviária divulgando regras e procedimentos básicos 

sobre como devem, peões e condutores, circular em segurança e, por visita da 

GNR de Montemor-o-Velho, um exposição sobre temáticas de protecção ambien-

tal; a CCR aproveitou das visitas da Escola Segura com o filme de prevenção 

rodoviária Tinoni e Companhia, e dos Bombeiros Voluntários sensiblizando para 

Os acidentes doméstico com o fogo.

[ambiente] Atribuição da Bandeira Verde Eco-Escolas, pela ABAE/FEE, às CCL e 

CCJ; Participação da CCJ na Ação “Rolhas que dão Folhas” promovida pela 

Philips Portugal.

[criatividade] - Participação das CCS e CCM na exposição Na ESEC…Em Abril, 

Sorrisos Mil, promovida pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Reposição, 

no Pavilhão de Portugal, em Coimbra, da exposição itinerante Crianças no 

Mundo com Direitos concebida pela CCM em 2010. Destaque particular para a 

participação das CCS e CCM na iniciativa A Universidade vai à baixa lançada pela 

Universidade de Coimbra no âmbito da Candidatura da Universidade de Coimbra 

a Património Mundial. Aceitando o convite dirigido a escolas de Coimbra, as Casas 

da Criança Rainha Santa Isabel e Maria Granado participaram no evento Montra 

de mostrar sonhos, com um trabalho de aplaudida criatividade e originalidade 

de decoração de duas montras de lojas encerradas e devolutas da baixa coimbrã. 

[leitura, expressão e imaginário] - A CCJ recebeu a escritora de 

literatura infantil, Luísa Ducla Soares para uma sessão de leitura sobre o seu 

livro Meninos de todas as cores e assistiu no Centro de Artes e Espectáculos da 

Figueira da Foz aos espetáculos Cinderela on Ice, A Galinha da minha Vizinha e 

História do Rei Elias; Também a CCR acolheu um espectáculo pelo grupo de 

teatro “A Lanterna Mágica”e recebeu o escritor Simão Nobre numa sessão de 

leitura. 

FORMAÇÃO – ANOS INCRÍVEIS 

O programa de formação Anos Incríveis (Incredible Years) desenvolvido por 

Webster-Stratton & Hancock, 1998 e promovido em parceria com a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, foi implementa-

do na Casa da Criança de São Julião e Casa da Criança Maria Granado. Este 

programa, gratuito, dirigido a Pais e Educadores visou o treino e reforço de 

competências de adultos na promoção de comportamentos adequados nas 

crianças. A formação de educadoras teve uma duração de 35 horas e a formação 

“Básico para Pais” foi implementada nas duas Casas da Criança ao longo de 14 

sessões semanais, em horário pós-laboral.

ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS

IV ENCONTRO Qualidade em Educação de Infância: A experiência de brincar
20 novembro | Auditório Bissaya Barreto | Campus do Conhecimento e da Cidadania

A Fundação Bissaya Barreto promoveu, em Coimbra, o IV Encontro Qualidade 

em Educação de Infância nesta edição subordinado ao tema a experiência de 

brincar. Foram oradores os Professores António Gomes Ferreira, Sérgio Niza, 

Maria Filomena Gaspar Gabriela Portugal, Ana Coelho, Amália Rebolo Marques 

e Rui Mendes, as Pedopsiquiatras Ana Vasconcelos e Sara Pedroso e as Educa-

doras Maria José Vale, Susete Bila, Helena Martinho e Helena Faria.

“Um enorme corpo de pesquisa sustenta a importância do brincar como facilitador de 
aprendizagem e desenvolvimento, e afirma que a sua ausência é um obstáculo ao desen-
volvimento de indivíduos saudáveis e criativos. Apesar disso, existe hoje uma preocupação, 
por vezes excessiva, com a segurança e com a consequente estruturação dos espaços e 
tempos das crianças, deixando pouca ou nenhuma oportunidade para brincar. Mas, se 
protegermos demasiado, a motivação, o ímpeto exploratório, a curiosidade, extinguem-se. 
A pesquisa em neurociência demonstra que brincar faz aumentar as estruturas neurais e 
é um andaime para o desenvolvimento.
Brincar não é por isso supérfluo ou sem sentido, como muitas vezes se afirma, mas um 
meio de praticar competências que irão ser necessárias ao longo da vida. Precisamos por 
isso de uma pedagogia aberta ao mundo e à vida, que ensina a lidar com os riscos e que 
coloca o brincar no centro do currículo, de uma pedagogia que enriquece e estimula o 
brincar da criança” – Fundação Bissaya Barreto. 

PARTICIPAÇÃO NOUTROS EVENTOS

> Participação na International Week of Education IWE 2012_New Challenges for 

Human Development and Cooperation na Escola Superior de Educação de Coim-

bra (16 a 19  abril), através das atividades: 

- Exposição Em Abril, Sorrisos Mil!, com trabalhos das Casas da Criança Rainha 

Santa Isabel e Maria Granado.

- Exposição: MABAIA MANZUNGU - Cartas que o Vento Não Leva. (17 abril a 4 

junho). 

> Portugal no Coração (RTP1) – programa televisivo gravado em direto a 

partir da Casa da Criança S. Julião (15 fevereiro), a convite da Câmara Muni-

cipal da Figueira da Foz/RTP.

ARTIGOS PUBLICADOS 

> Neves, Telma. O Cavaleiro Medieval. In Cadernos de Educação de Infância, 

nº 96 (2012), pags. 40-42.

> Santos, Lúcia. Friedrich Froebel e a valorização da infância. In Infância na 

Europa, n.º 22 (2012), pag. 31.

> Santos, Lúcia. Fröbel e il suo modo di valorizzare l’infanzia. In Bambini in 

Europa, n.º 22 (2012), pags. 31-32.

> Santos, Lúcia. Friedrich Fröbel und die wertvolle Kindheit. In Kinder in Europa, 

n.º 22 (2012), pag. 22.

> Cohen, B., Santos. L. Welcome to our world: why we need to do more for Europe’s 

under threes. In Welcome to our world: early childhood education and care 

services for children under three (Children in Europe Magazine, Special 

Editiont, (2012), pags. 4-7. 

> Santos, Lúcia. Percursos da Educação de Infância em Portugal. In Revista Saúde 

Infantil. ASIC, (2012), pags. 7-12.

> Santos, Lúcia. Looking, learning, moving on. In Children in Scotland, Every Child 

Every Childhood. Issue 128, January 2012, pags. 12-13.
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CASAS DA CRIANÇA 

A rede de ensino pré-escolar formada pelas Casas da Criança, geograficamente 

alargada à região centro do país (concelhos de Arganil, Coimbra, Figueira da 

Foz, Leiria, Mealhada e Montemor-o-Velho) manteve em funcionamento, em 

2012, sete estabelecimentos com a dupla valência de creche e jardim-de- 

infância, a saber:

     Casa da Criança Rainha Santa Isabel Coimbra (CCS)

     Casa da Criança Maria Granado Coimbra (CCM)

     Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa Arganil (CCA)

     Casa da Criança Maria Resgate Salazar Luso  (CCL)

     Casa da Criança Maria Rita do Patrocínio Costa Monte Redondo (CCR)

     Casa da Criança São Julião Figueira da Foz (CCJ)

     Casa da Criança Maria Leonor Anjos Diniz Carapinheira (CCD)

Em conformidade com a portaria n.º 262/2011 de 31 de agosto que estabelece as 

normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento de creches, 

foram aumentadas as capacidades das creches da Casa da Criança de São 

Julião (de 33 para 36 crianças) e das Casas da Criança Joaquina Barreto Rosa e 

Maria Rita Patrocínio Costa (de 35 para 42 crianças). Em Dezembro, as sete 

Casas da Criança registavam uma ocupação global de 630 crianças (230 em 

creche e 400 em jardim-de-infância).

[tradições e identidades locais] – Participação da CCA na IV Feira Medieval, 

subordinada ao tema Entre os Atoleiros e Aljubarrota, promovida pelo município 

de Arganil. Participação da CCM no Cortejo dos Pequenitos, realizado no âmbito 

dos festejos da Semana Académica da Universidade de Coimbra. Adesão da CCL 

à iniciativa lançada pelo município da Mealhada de conceção de árvores e presé-

pio, para decoração natalícia da cidade da Mealhada.

[valores] - Participação da CCJ na Corrida da Harmonia, evento mundial desti-

nado a promover os valores universais da amizade, união e paz entre os povos.

[solidariedade] – Participação da CCM na campanha Vamos aquecer Coimbra 

contribuindo, através da recolha e doação de bens, para um banco de ajuda a 

cidadãos sem abrigo.

 
PEDAGOGIA DE REFERÊNCIA AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E INVESTIGAÇÃO

As Casas da Criança prosseguiram estreita colaboração com instituições de 

diversos graus de ensino, acolhendo estágios curriculares e projetos de investi-

gação, a solicitação de:

> Escola Superior de Educação de Coimbra – 24 estagiários em Educação 

Básica;

> Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – 4 estagiários do curso de 

pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria.

> Escolas Secundárias e/ou Escolas Profissionais – 4 estagiários no âmbito 

de cursos de Educação e Formação de Ação Educativa, tipo 3, nível II.

> Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra – 1 estagiário no âmbito de Unidades de Observação. 

> Universidade de Aveiro – participação no projecto de investigação Dimen-

são Afectiva das Affordances em Contextos de Infância, da responsabilidade da 

doutoranda Aida Figueiredo sob orientação da Prof.ª Doutora Gabriela 

Portugal, realizado sobre o contexto espacio-ambiental da Casa da Criança 

Maria Granado.

> Escola Superior de Educação de Coimbra - colaboração num estudo reali-

zado pela Mestranda em Educação para a Saúde, Ana Luísa Pereira sob a 

orientação do Prof. Doutor Rui Mendes, centrado sobre as oportunidades 

que a residência e a família proporcionam ao desenvolvimento motor das 

crianças. 

ENCONTRO Espaços Exteriores em Contexto de Infância
3 setembro | Auditório da Universidade de Aveiro

Promovido pela Escola Superior de Educação de Coimbra em estreita colabora-

ção com a Fundação Bissaya Barreto e Universidade de Aveiro, este Encontro 

teve como intervenientes, Jan White (Reino Unido), Trond Hagen (Noruega) e 

Caroll Duffy (Irlanda).

COMUNICAÇÕES EM ENCONTROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Respondendo a convites dirigidos, a área da Infância da Fundação participou nos 

seguintes encontros nacionais e estrangeiros:

[Seminário] I Seminário da Equipa Local de Intervenção Alcanena / Torres Novas
30 março l Hospital Rainha Santa Isabel (Alcanena)

Apresentação da comunicação Qualidade em Educação de Infância, por Lúcia Santos 

(área da Infância/ Fundação Bissaya Barreto).

[Conferência] A New Era for Scotland's Youngest Citizens? 
Getting the legislation right
18 junho l East Kilbride (Escócia)

Apresentação da comunicação Educating under 5’: lessons from the past, challenges for 

the future, por Lúcia Santos, a convite da “Children in Scotland”.

[Seminário Internacional] Educação e Avaliação em Contextos de 
Educação Infantil
20 e 21 setembro l Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil).

Apresentação da comunicação Um bom começo vale para toda a vida: caminhos da 

educação de infância em Portugal, por Lúcia Santos.

[Conferência] Interactive ESEC Conferences for Education
24 novembro l Escola Superior de Educação de Coimbra

Apresentação da comunicação Ser educador: uma profissão insubstituível 

(parafraseando Moacir Gadotti), por Lúcia Santos.

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS E PATROCÍNIOS

PRÉMIO BISSAYA BARRETO DE LITERATURA PARA A INFÂNCIA  

Entre 2 de Janeiro e 24 de fevereiro a Área da Infância voltou a abrir candidaturas 

a este Prémio destinado a distinguir, em 2012, a qualidade literária de uma obra 

destinada à infância, publicada em Portugal entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de 

dezembro de 2011. De entre 263 obras remetidas por 48 editoras e uma edição 

de autor, o júri - constituído por Rui Veloso, Isabel Alçada e Lúcia Santos - 

atribuiu o Prémio à obra A Bicicleta que tinha Bigodes, da autoria de Ondjaki, 

edições Caminho, 2011. O prémio, no valor pecuniário de 5 mil euros foi entregue 

ao autor, no dia 9 de novembro, na sede da Fundação Bissaya Barreto.

APOIO A EDIÇÕES 

A Fundação Bissaya Barreto patrocinou a edição do livro “Portugal para crianças, 

for kids, pour enfants, für Kinder” da autoria de Danuta Wojciechowska e Joana 

Paz, (edição da Lupa Design de Comunicação) dirigido a crianças dos 4 aos 12 

anos. Nesta publicação, que constitui uma novidade editorial, desafiam-se os 

mais novos, não só a colorir, mas também a conhecer, observar e desenhar o 

país e a sua cultura. De um modo pedagógico e lúdico são lançadas diversas 

pistas temáticas que visam reforçar os laços com o país onde se vive e/ou onde 

se passam férias. Para os adultos acompanhantes das crianças há páginas que 

lançam pistas complementares, sobre lugares, história e curiosidades nacio-

nais. O livro, baseado na comunicação pela imagem, contém textos traduzidos 

em inglês, francês e alemão.
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PROJETOS CURRICULARES E EXTRACURRICULARES

O desenvolvimento do sentido de exploração e compreensão do mundo físico e 

social, a expressão e a comunicação, a capacidade de auto-organização e iniciativa, 

a criatividade e, sobretudo, o desenvolvimento de competências individuais, 

sociais e de ligação ao mundo, mantiveram-se objetivos centrais dos projetos 

curriculares desenvolvidos pelas Casas da Criança. Para estes mesmos fins, de 

reforço de vínculos de comunicação e ligação das crianças à escola e aos seus 

pares, à família e à comunidade, contribuíram positivamente as ações extracur-

riculares desenvolvidas:

[prevenção e segurança] – A CCJ recebeu, por visita da PSP, uma ação de sensi-

bilização sobre prevenção rodoviária divulgando regras e procedimentos básicos 

sobre como devem, peões e condutores, circular em segurança e, por visita da 

GNR de Montemor-o-Velho, um exposição sobre temáticas de protecção ambien-

tal; a CCR aproveitou das visitas da Escola Segura com o filme de prevenção 

rodoviária Tinoni e Companhia, e dos Bombeiros Voluntários sensiblizando para 

Os acidentes doméstico com o fogo.

[ambiente] Atribuição da Bandeira Verde Eco-Escolas, pela ABAE/FEE, às CCL e 

CCJ; Participação da CCJ na Ação “Rolhas que dão Folhas” promovida pela 

Philips Portugal.

[criatividade] - Participação das CCS e CCM na exposição Na ESEC…Em Abril, 

Sorrisos Mil, promovida pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Reposição, 

no Pavilhão de Portugal, em Coimbra, da exposição itinerante Crianças no 

Mundo com Direitos concebida pela CCM em 2010. Destaque particular para a 

participação das CCS e CCM na iniciativa A Universidade vai à baixa lançada pela 

Universidade de Coimbra no âmbito da Candidatura da Universidade de Coimbra 

a Património Mundial. Aceitando o convite dirigido a escolas de Coimbra, as Casas 

da Criança Rainha Santa Isabel e Maria Granado participaram no evento Montra 

de mostrar sonhos, com um trabalho de aplaudida criatividade e originalidade 

de decoração de duas montras de lojas encerradas e devolutas da baixa coimbrã. 

[leitura, expressão e imaginário] - A CCJ recebeu a escritora de 

literatura infantil, Luísa Ducla Soares para uma sessão de leitura sobre o seu 

livro Meninos de todas as cores e assistiu no Centro de Artes e Espectáculos da 

Figueira da Foz aos espetáculos Cinderela on Ice, A Galinha da minha Vizinha e 

História do Rei Elias; Também a CCR acolheu um espectáculo pelo grupo de 

teatro “A Lanterna Mágica”e recebeu o escritor Simão Nobre numa sessão de 

leitura. 

FORMAÇÃO – ANOS INCRÍVEIS 

O programa de formação Anos Incríveis (Incredible Years) desenvolvido por 

Webster-Stratton & Hancock, 1998 e promovido em parceria com a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, foi implementa-

do na Casa da Criança de São Julião e Casa da Criança Maria Granado. Este 

programa, gratuito, dirigido a Pais e Educadores visou o treino e reforço de 

competências de adultos na promoção de comportamentos adequados nas 

crianças. A formação de educadoras teve uma duração de 35 horas e a formação 

“Básico para Pais” foi implementada nas duas Casas da Criança ao longo de 14 

sessões semanais, em horário pós-laboral.

ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS

IV ENCONTRO Qualidade em Educação de Infância: A experiência de brincar
20 novembro | Auditório Bissaya Barreto | Campus do Conhecimento e da Cidadania

A Fundação Bissaya Barreto promoveu, em Coimbra, o IV Encontro Qualidade 

em Educação de Infância nesta edição subordinado ao tema a experiência de 

brincar. Foram oradores os Professores António Gomes Ferreira, Sérgio Niza, 

Maria Filomena Gaspar Gabriela Portugal, Ana Coelho, Amália Rebolo Marques 

e Rui Mendes, as Pedopsiquiatras Ana Vasconcelos e Sara Pedroso e as Educa-

doras Maria José Vale, Susete Bila, Helena Martinho e Helena Faria.

“Um enorme corpo de pesquisa sustenta a importância do brincar como facilitador de 
aprendizagem e desenvolvimento, e afirma que a sua ausência é um obstáculo ao desen-
volvimento de indivíduos saudáveis e criativos. Apesar disso, existe hoje uma preocupação, 
por vezes excessiva, com a segurança e com a consequente estruturação dos espaços e 
tempos das crianças, deixando pouca ou nenhuma oportunidade para brincar. Mas, se 
protegermos demasiado, a motivação, o ímpeto exploratório, a curiosidade, extinguem-se. 
A pesquisa em neurociência demonstra que brincar faz aumentar as estruturas neurais e 
é um andaime para o desenvolvimento.
Brincar não é por isso supérfluo ou sem sentido, como muitas vezes se afirma, mas um 
meio de praticar competências que irão ser necessárias ao longo da vida. Precisamos por 
isso de uma pedagogia aberta ao mundo e à vida, que ensina a lidar com os riscos e que 
coloca o brincar no centro do currículo, de uma pedagogia que enriquece e estimula o 
brincar da criança” – Fundação Bissaya Barreto. 

PARTICIPAÇÃO NOUTROS EVENTOS

> Participação na International Week of Education IWE 2012_New Challenges for 

Human Development and Cooperation na Escola Superior de Educação de Coim-

bra (16 a 19  abril), através das atividades: 

- Exposição Em Abril, Sorrisos Mil!, com trabalhos das Casas da Criança Rainha 

Santa Isabel e Maria Granado.

- Exposição: MABAIA MANZUNGU - Cartas que o Vento Não Leva. (17 abril a 4 

junho). 

> Portugal no Coração (RTP1) – programa televisivo gravado em direto a 

partir da Casa da Criança S. Julião (15 fevereiro), a convite da Câmara Muni-

cipal da Figueira da Foz/RTP.

ARTIGOS PUBLICADOS 

> Neves, Telma. O Cavaleiro Medieval. In Cadernos de Educação de Infância, 

nº 96 (2012), pags. 40-42.

> Santos, Lúcia. Friedrich Froebel e a valorização da infância. In Infância na 

Europa, n.º 22 (2012), pag. 31.

> Santos, Lúcia. Fröbel e il suo modo di valorizzare l’infanzia. In Bambini in 

Europa, n.º 22 (2012), pags. 31-32.

> Santos, Lúcia. Friedrich Fröbel und die wertvolle Kindheit. In Kinder in Europa, 

n.º 22 (2012), pag. 22.

> Cohen, B., Santos. L. Welcome to our world: why we need to do more for Europe’s 

under threes. In Welcome to our world: early childhood education and care 

services for children under three (Children in Europe Magazine, Special 

Editiont, (2012), pags. 4-7. 

> Santos, Lúcia. Percursos da Educação de Infância em Portugal. In Revista Saúde 

Infantil. ASIC, (2012), pags. 7-12.

> Santos, Lúcia. Looking, learning, moving on. In Children in Scotland, Every Child 

Every Childhood. Issue 128, January 2012, pags. 12-13.



CASAS DA CRIANÇA 

A rede de ensino pré-escolar formada pelas Casas da Criança, geograficamente 

alargada à região centro do país (concelhos de Arganil, Coimbra, Figueira da 

Foz, Leiria, Mealhada e Montemor-o-Velho) manteve em funcionamento, em 

2012, sete estabelecimentos com a dupla valência de creche e jardim-de- 

infância, a saber:

     Casa da Criança Rainha Santa Isabel Coimbra (CCS)

     Casa da Criança Maria Granado Coimbra (CCM)

     Casa da Criança Joaquina Barreto Rosa Arganil (CCA)

     Casa da Criança Maria Resgate Salazar Luso  (CCL)

     Casa da Criança Maria Rita do Patrocínio Costa Monte Redondo (CCR)

     Casa da Criança São Julião Figueira da Foz (CCJ)

     Casa da Criança Maria Leonor Anjos Diniz Carapinheira (CCD)

Em conformidade com a portaria n.º 262/2011 de 31 de agosto que estabelece as 

normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento de creches, 

foram aumentadas as capacidades das creches da Casa da Criança de São 

Julião (de 33 para 36 crianças) e das Casas da Criança Joaquina Barreto Rosa e 

Maria Rita Patrocínio Costa (de 35 para 42 crianças). Em Dezembro, as sete 

Casas da Criança registavam uma ocupação global de 630 crianças (230 em 

creche e 400 em jardim-de-infância).

[tradições e identidades locais] – Participação da CCA na IV Feira Medieval, 

subordinada ao tema Entre os Atoleiros e Aljubarrota, promovida pelo município 

de Arganil. Participação da CCM no Cortejo dos Pequenitos, realizado no âmbito 

dos festejos da Semana Académica da Universidade de Coimbra. Adesão da CCL 

à iniciativa lançada pelo município da Mealhada de conceção de árvores e presé-

pio, para decoração natalícia da cidade da Mealhada.

[valores] - Participação da CCJ na Corrida da Harmonia, evento mundial desti-

nado a promover os valores universais da amizade, união e paz entre os povos.

[solidariedade] – Participação da CCM na campanha Vamos aquecer Coimbra 

contribuindo, através da recolha e doação de bens, para um banco de ajuda a 

cidadãos sem abrigo.

 
PEDAGOGIA DE REFERÊNCIA AO SERVIÇO DA FORMAÇÃO INICIAL E INVESTIGAÇÃO

As Casas da Criança prosseguiram estreita colaboração com instituições de 

diversos graus de ensino, acolhendo estágios curriculares e projetos de investi-

gação, a solicitação de:

> Escola Superior de Educação de Coimbra – 24 estagiários em Educação 

Básica;

> Escola Superior de Enfermagem de Coimbra – 4 estagiários do curso de 

pós-licenciatura de especialização em Enfermagem de Saúde Infantil e 

Pediatria.

> Escolas Secundárias e/ou Escolas Profissionais – 4 estagiários no âmbito 

de cursos de Educação e Formação de Ação Educativa, tipo 3, nível II.

> Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra – 1 estagiário no âmbito de Unidades de Observação. 

> Universidade de Aveiro – participação no projecto de investigação Dimen-

são Afectiva das Affordances em Contextos de Infância, da responsabilidade da 

doutoranda Aida Figueiredo sob orientação da Prof.ª Doutora Gabriela 

Portugal, realizado sobre o contexto espacio-ambiental da Casa da Criança 

Maria Granado.

> Escola Superior de Educação de Coimbra - colaboração num estudo reali-

zado pela Mestranda em Educação para a Saúde, Ana Luísa Pereira sob a 

orientação do Prof. Doutor Rui Mendes, centrado sobre as oportunidades 

que a residência e a família proporcionam ao desenvolvimento motor das 

crianças. 

ENCONTRO Espaços Exteriores em Contexto de Infância
3 setembro | Auditório da Universidade de Aveiro

Promovido pela Escola Superior de Educação de Coimbra em estreita colabora-

ção com a Fundação Bissaya Barreto e Universidade de Aveiro, este Encontro 

teve como intervenientes, Jan White (Reino Unido), Trond Hagen (Noruega) e 

Caroll Duffy (Irlanda).

COMUNICAÇÕES EM ENCONTROS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Respondendo a convites dirigidos, a área da Infância da Fundação participou nos 

seguintes encontros nacionais e estrangeiros:

[Seminário] I Seminário da Equipa Local de Intervenção Alcanena / Torres Novas
30 março l Hospital Rainha Santa Isabel (Alcanena)

Apresentação da comunicação Qualidade em Educação de Infância, por Lúcia Santos 

(área da Infância/ Fundação Bissaya Barreto).

[Conferência] A New Era for Scotland's Youngest Citizens? 
Getting the legislation right
18 junho l East Kilbride (Escócia)

Apresentação da comunicação Educating under 5’: lessons from the past, challenges for 

the future, por Lúcia Santos, a convite da “Children in Scotland”.

[Seminário Internacional] Educação e Avaliação em Contextos de 
Educação Infantil
20 e 21 setembro l Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Brasil).

Apresentação da comunicação Um bom começo vale para toda a vida: caminhos da 

educação de infância em Portugal, por Lúcia Santos.

[Conferência] Interactive ESEC Conferences for Education
24 novembro l Escola Superior de Educação de Coimbra

Apresentação da comunicação Ser educador: uma profissão insubstituível 

(parafraseando Moacir Gadotti), por Lúcia Santos.

ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS E PATROCÍNIOS

PRÉMIO BISSAYA BARRETO DE LITERATURA PARA A INFÂNCIA  

Entre 2 de Janeiro e 24 de fevereiro a Área da Infância voltou a abrir candidaturas 

a este Prémio destinado a distinguir, em 2012, a qualidade literária de uma obra 

destinada à infância, publicada em Portugal entre 1 de janeiro de 2010 e 31 de 

dezembro de 2011. De entre 263 obras remetidas por 48 editoras e uma edição 

de autor, o júri - constituído por Rui Veloso, Isabel Alçada e Lúcia Santos - 

atribuiu o Prémio à obra A Bicicleta que tinha Bigodes, da autoria de Ondjaki, 

edições Caminho, 2011. O prémio, no valor pecuniário de 5 mil euros foi entregue 

ao autor, no dia 9 de novembro, na sede da Fundação Bissaya Barreto.

APOIO A EDIÇÕES 

A Fundação Bissaya Barreto patrocinou a edição do livro “Portugal para crianças, 

for kids, pour enfants, für Kinder” da autoria de Danuta Wojciechowska e Joana 

Paz, (edição da Lupa Design de Comunicação) dirigido a crianças dos 4 aos 12 

anos. Nesta publicação, que constitui uma novidade editorial, desafiam-se os 

mais novos, não só a colorir, mas também a conhecer, observar e desenhar o 

país e a sua cultura. De um modo pedagógico e lúdico são lançadas diversas 

pistas temáticas que visam reforçar os laços com o país onde se vive e/ou onde 

se passam férias. Para os adultos acompanhantes das crianças há páginas que 

lançam pistas complementares, sobre lugares, história e curiosidades nacio-

nais. O livro, baseado na comunicação pela imagem, contém textos traduzidos 

em inglês, francês e alemão.

PROJETOS CURRICULARES E EXTRACURRICULARES

O desenvolvimento do sentido de exploração e compreensão do mundo físico e 

social, a expressão e a comunicação, a capacidade de auto-organização e iniciativa, 

a criatividade e, sobretudo, o desenvolvimento de competências individuais, 

sociais e de ligação ao mundo, mantiveram-se objetivos centrais dos projetos 

curriculares desenvolvidos pelas Casas da Criança. Para estes mesmos fins, de 

reforço de vínculos de comunicação e ligação das crianças à escola e aos seus 

pares, à família e à comunidade, contribuíram positivamente as ações extracur-

riculares desenvolvidas:

[prevenção e segurança] – A CCJ recebeu, por visita da PSP, uma ação de sensi-

bilização sobre prevenção rodoviária divulgando regras e procedimentos básicos 

sobre como devem, peões e condutores, circular em segurança e, por visita da 

GNR de Montemor-o-Velho, um exposição sobre temáticas de protecção ambien-

tal; a CCR aproveitou das visitas da Escola Segura com o filme de prevenção 

rodoviária Tinoni e Companhia, e dos Bombeiros Voluntários sensiblizando para 

Os acidentes doméstico com o fogo.

[ambiente] Atribuição da Bandeira Verde Eco-Escolas, pela ABAE/FEE, às CCL e 

CCJ; Participação da CCJ na Ação “Rolhas que dão Folhas” promovida pela 

Philips Portugal.

[criatividade] - Participação das CCS e CCM na exposição Na ESEC…Em Abril, 

Sorrisos Mil, promovida pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Reposição, 

no Pavilhão de Portugal, em Coimbra, da exposição itinerante Crianças no 

Mundo com Direitos concebida pela CCM em 2010. Destaque particular para a 

participação das CCS e CCM na iniciativa A Universidade vai à baixa lançada pela 

Universidade de Coimbra no âmbito da Candidatura da Universidade de Coimbra 

a Património Mundial. Aceitando o convite dirigido a escolas de Coimbra, as Casas 

da Criança Rainha Santa Isabel e Maria Granado participaram no evento Montra 

de mostrar sonhos, com um trabalho de aplaudida criatividade e originalidade 

de decoração de duas montras de lojas encerradas e devolutas da baixa coimbrã. 

[leitura, expressão e imaginário] - A CCJ recebeu a escritora de 

literatura infantil, Luísa Ducla Soares para uma sessão de leitura sobre o seu 

livro Meninos de todas as cores e assistiu no Centro de Artes e Espectáculos da 

Figueira da Foz aos espetáculos Cinderela on Ice, A Galinha da minha Vizinha e 

História do Rei Elias; Também a CCR acolheu um espectáculo pelo grupo de 

teatro “A Lanterna Mágica”e recebeu o escritor Simão Nobre numa sessão de 

leitura. 

FORMAÇÃO – ANOS INCRÍVEIS 

O programa de formação Anos Incríveis (Incredible Years) desenvolvido por 

Webster-Stratton & Hancock, 1998 e promovido em parceria com a Faculdade de 

Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, foi implementa-

do na Casa da Criança de São Julião e Casa da Criança Maria Granado. Este 

programa, gratuito, dirigido a Pais e Educadores visou o treino e reforço de 

competências de adultos na promoção de comportamentos adequados nas 

crianças. A formação de educadoras teve uma duração de 35 horas e a formação 

“Básico para Pais” foi implementada nas duas Casas da Criança ao longo de 14 

sessões semanais, em horário pós-laboral.

ORGANIZAÇÃO DE ENCONTROS

IV ENCONTRO Qualidade em Educação de Infância: A experiência de brincar
20 novembro | Auditório Bissaya Barreto | Campus do Conhecimento e da Cidadania

A Fundação Bissaya Barreto promoveu, em Coimbra, o IV Encontro Qualidade 

em Educação de Infância nesta edição subordinado ao tema a experiência de 

brincar. Foram oradores os Professores António Gomes Ferreira, Sérgio Niza, 

Maria Filomena Gaspar Gabriela Portugal, Ana Coelho, Amália Rebolo Marques 

e Rui Mendes, as Pedopsiquiatras Ana Vasconcelos e Sara Pedroso e as Educa-

doras Maria José Vale, Susete Bila, Helena Martinho e Helena Faria.

“Um enorme corpo de pesquisa sustenta a importância do brincar como facilitador de 
aprendizagem e desenvolvimento, e afirma que a sua ausência é um obstáculo ao desen-
volvimento de indivíduos saudáveis e criativos. Apesar disso, existe hoje uma preocupação, 
por vezes excessiva, com a segurança e com a consequente estruturação dos espaços e 
tempos das crianças, deixando pouca ou nenhuma oportunidade para brincar. Mas, se 
protegermos demasiado, a motivação, o ímpeto exploratório, a curiosidade, extinguem-se. 
A pesquisa em neurociência demonstra que brincar faz aumentar as estruturas neurais e 
é um andaime para o desenvolvimento.
Brincar não é por isso supérfluo ou sem sentido, como muitas vezes se afirma, mas um 
meio de praticar competências que irão ser necessárias ao longo da vida. Precisamos por 
isso de uma pedagogia aberta ao mundo e à vida, que ensina a lidar com os riscos e que 
coloca o brincar no centro do currículo, de uma pedagogia que enriquece e estimula o 
brincar da criança” – Fundação Bissaya Barreto. 

PARTICIPAÇÃO NOUTROS EVENTOS

> Participação na International Week of Education IWE 2012_New Challenges for 

Human Development and Cooperation na Escola Superior de Educação de Coim-

bra (16 a 19  abril), através das atividades: 

- Exposição Em Abril, Sorrisos Mil!, com trabalhos das Casas da Criança Rainha 

Santa Isabel e Maria Granado.

- Exposição: MABAIA MANZUNGU - Cartas que o Vento Não Leva. (17 abril a 4 

junho). 

> Portugal no Coração (RTP1) – programa televisivo gravado em direto a 

partir da Casa da Criança S. Julião (15 fevereiro), a convite da Câmara Muni-

cipal da Figueira da Foz/RTP.

ARTIGOS PUBLICADOS 

> Neves, Telma. O Cavaleiro Medieval. In Cadernos de Educação de Infância, 

nº 96 (2012), pags. 40-42.

> Santos, Lúcia. Friedrich Froebel e a valorização da infância. In Infância na 

Europa, n.º 22 (2012), pag. 31.

> Santos, Lúcia. Fröbel e il suo modo di valorizzare l’infanzia. In Bambini in 

Europa, n.º 22 (2012), pags. 31-32.

> Santos, Lúcia. Friedrich Fröbel und die wertvolle Kindheit. In Kinder in Europa, 

n.º 22 (2012), pag. 22.

> Cohen, B., Santos. L. Welcome to our world: why we need to do more for Europe’s 

under threes. In Welcome to our world: early childhood education and care 

services for children under three (Children in Europe Magazine, Special 

Editiont, (2012), pags. 4-7. 

> Santos, Lúcia. Percursos da Educação de Infância em Portugal. In Revista Saúde 

Infantil. ASIC, (2012), pags. 7-12.

> Santos, Lúcia. Looking, learning, moving on. In Children in Scotland, Every Child 

Every Childhood. Issue 128, January 2012, pags. 12-13.
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COLÉGIO BISSAYA BARRETO

Valorizando uma educação para a cidadania, abordada nos seus vários contextos 

de forma pluridisciplinar e interdisciplinar, o Colégio Bissaya Barreto alicerça o 

seu projeto pedagógico e educativo sobre princípios de adequação, diferenciação e 

flexibilização do currículo, sobre a valorização das dimensões humana, acadé-

mica e cívica. Neste sentido e na defesa de uma educação centrada no individuo, 

capaz de respeitar diferentes ritmos de aprendizagem, interesses e motivações, 

o Colégio Bissaya Barreto desenvolveu o seu projeto educativo sobre um leque 

muito diversificado de atividades visando o desenvolvimento de competências 

essenciais e complementares à formação integral do aluno. Ministrando ao 1º, 

2º e 3º  ciclos do ensino básico, o Colégio teve no ano lectivo de 2011/2012 uma 

frequência de 225 alunos.

Em matéria de avaliação externa, os resultados alcançados nos exames nacionais 

de Matemática e de Língua Portuguesa do 4º e 6º anos do ensino básico foram, 

a ambas as disciplinas, 100% positivos, posicionando o Colégio no primeiro 

lugar a nível distrital ex-aqueo com outra escola e no 7º lugar nacional, nos 

exames do 6º ano, na disciplina de Matemática.

CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL 4

O Colégio manteve em funcionamento o curso profissional de Técnico de Terma-

lismo (aberto no ano letivo de 2010/11) e o curso de Técnico Auxiliar de Saúde 

(aberto no ano letivo 2011/12). Estes cursos profissionais de nível 4, destinados 

a jovens dos 15 aos 20 anos, com o 9º ano completo ou equivalente, são financiados 

pelo POPH no âmbito da candidatura a Cursos Profissionais - candidatura no 

SIGO (Sistema de Gestão da Oferta Formativa) e no SIIFSE (Sistema Integrado de 

Informação do Fundo Social Europeu). No ano lectivo de 2011/2012 os cursos 

profissionais tiveram uma frequência de 43 alunos.
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ACADEMIA DE LÍNGUAS

O Colégio tem na sua Academia de Línguas uma valência complementar destinada 

a valorizar o desenvolvimento da competência plurilingue na formação do indivíduo. 

No quadro da sua oferta formativa foram ministrados cursos de Língua Inglesa 

em 4 níveis: sensibilização (4 aos 5 anos), elementar I (7 aos 9 anos); elementar 

II e pré intermédio I (10 aos 16 anos). 

PROJETOS E INICIATIVAS

As áreas curriculares não disciplinares de área de projeto, formação cívica e estudo 

acompanhado, a Academia de Línguas, as modalidades desportivas comple-

mentares (futsal, pag-râguebi, mini-basquete, badmington, ginástica acrobática), a 

dinamização de diversos Clubes (Europeu, de Ambiente, de Jornalismo, de 

Informática, de Ciência, de Rádio, de Culinária, de Artes, de Viola, de Xadrez) e o 

Coro Infantil permaneceram, neste quadro, fundamentais à implementação e 

desenvolvimento de projetos e atividades complementares à edificação de uma 

verdadeira cultura do saber, do saber fazer e do fazer em tempo oportuno.

A multidisciplinaridade de ações desenvolvidas dentro e fora da escola, o incentivo 

à participação em competições nacionais e internacionais, o contacto com 

identidades e contextos, potenciaram o desenvolvimento de uma consciência 

cívica e de responsabilidade, de uma atitude crítica e interventiva no âmbito da 

turma, da escola e da comunidade, concorrendo positivamente para a prossecução 

dos objetivos definidos para mais um ano escolar. 

Educar para o Ambiente 

O Colégio recebeu o galardão Eco-Escola Bandeira Verde 2012, testemunho do 

renovado e consecutivo cumprimento, nesta escola, da aplicação do programa de 

educação para a sustentabilidade ambiental coerente, ao adotar as metodologias 

propostas pelo programa Eco-Escolas da Foundation for Environmental Education. 

Como em ano transato, a campanha Escola-Eletrão sensibilizou para a recolha 

de resíduos elétricos e eletrónicos (REE) em fim de vida. Somando boas práticas de 

preservação e educação ambiental, o Colégio contribuiu muito positivamente 

para este projeto lançado pela Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, 

Amb3E, apoiado pelo Ministério da Educação e Ciência e pela Agência Portuguesa 

do Ambiente reunindo, entre 1 a 21 de março, aproximadamente uma tonelada 

de resíduos. 

Concorreram ainda para a formação de uma consciência ambiental as iniciativas 

promovidas no âmbito da Semana das Ciências (Dia Verde e Dia Eco-Escolas) ou 

visitas de estudo como a realizada ao Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos 

(Vil de Matos, Coimbra).

Educar para uma Mente Sã em Corpo São

No sentido de promover o desporto escolar, como atividade curricular e extra-

curricular, hábitos de vida saudável e o gosto pelo desenvolvimento de atividades 

ao ar livre, ao mesmo tempo fortalecedores das relações sociais, do espírito de 

aventura, da competição e do espírito de interajuda, o Colégio incentivou centenas 

de alunos a participarem em torneios desportivos (Mega-Km, Mega-Atleta e 

Mega-Sprinter; basquete 3x3; futsal; ping-pong; passeios BTT). Pelo terceiro e 

quarto anos consecutivos, promoveram-se respectivamente campos de férias 

“Azul do Mar” (Figueira da Foz) e fins-de-semana radicais (em Proença-a-Nova 

e Figueira da Foz) para fruição de atividades lúdicas e desportivas em estreita 

ligação à natureza, cultura do espírito de autonomia e responsabilidade, e 

fortalecimento de vínculos de convivência interpessoal.

Mereceu acolhimento e entusiasmo muito particular a visita da Seleção Nacional 

de Râguebi “Os Lobos”, feita à escola em 9 março, promovendo e estimulando 

junto dos mais novos o gosto por esta prática desportiva. 

Educar para a Saúde

Os alunos do Colégio acolheram uma sessão de sensibilização/introdução ao 

Suporte Básico de Vida promovida pelo Centro de Simulação Biomédica dos 

Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, por ocasião do dia mundial da 

Anestesiologia. Sobre uma demonstração de técnicas de socorrismo, com 

recurso ao Kit Mini Anne, os alunos identificaram procedimentos elementares e 

regras a aplicar em contexto de Suporte Básico de Vida.

Educar para uma Consciência Europeia

A Semana das Artes e Línguas da Europa – Fal’Art - (14 a 18 maio) convocou à 

participação em ações multidisciplinares destinadas a divulgar particularidades 

culturais e linguísticas de diferentes países europeus. Atividades lúdicas, visitas 

a exposições, jogos de cultura geral, workshops de línguas e expressões artísticas, 

um mini peddy-paper, um café concerto e um espetáculo oferecido pela Orquestra 

de Tangos de Coimbra, conduzida pelo maestro Augusto Mesquita, foram 

destaques da programação dirigida a toda a comunidade educativa.

Educar para a Identidade e Multiculturalidade

O Colégio estabeleceu relações de proximidade e intercâmbio cultural com o 

Colégio Alba Plata, de Cáceres (Espanha). Depois da visita realizada pelos 

alunos do Colégio Bissaya Barreto às cidades de Mérida e Cáceres, vinte e cinco 

estudantes espanhóis daquela escola estiveram em Coimbra retribuindo, em 30 

de maio, a visita e contactos estabelecidos.

Objetivos transdisciplinares de consolidação de aprendizagens, de valorização 

de conhecimentos de cultura geral e do gosto pela história de Portugal, pelo seu 

património monumental e natural, estiveram igualmente na base da organiza-

ção de viagens realizadas à Casa da Música (Porto), ao Edifício da Alfândega 

Régia e Nau Quinhentista (Vila do Conde), ao Instituto de Cervantes e ao Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica (Lisboa). No concelho de Aveiro, foram 

visitados o parque Lugar dos Afetos, a Fábrica Centro de Ciência Viva e uma 

oficina de confecção de ovos moles e, no concelho de Alcobaça, o Mosteiro de 

Alcobaça e o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Aos alunos do 

curso profissional de Termalismo, foi proporcionada visita às termas do Luso, no 

concelho da Mealhada. 

A Semana “À Descoberta de Coimbra” (2 a 7 julho) viabilizou conhecer a sua 

zona histórica de, uma exploração agrária do concelho e uma visita à Rádio 

Universidade de Coimbra.

De entre as iniciativas desenvolvidas no âmbito das áreas de projeto, de atividades 

e talentos revelados nos diferentes Clubes, destaque para a produção e estreia da 

peça “Alice no País das Maravilhas, encenada pelos grupos I e II do Clube de Teatro 

(1 junho). 

CORO INFANTIL DO COLÉGIO BISSAYA BARRETO

Constituído há nove anos, o Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto tem a parti-

cularidade de integrar, nos seus cerca de 30 elementos, crianças ouvintes e 

crianças surdas, participantes em pleno de um projeto educativo comum que 

tem na inclusão e na igualdade de oportunidades o seu desígnio maior. Para 

além das atuações inseridas em programa de atividades do Colégio, este grupo 

coral participou em eventos públicos abertos à cidade. Para além das atuações 

inseridas nas actividades do Colégio, este grupo coral participou diversos eventos 

públicos: no Hospital Pediátrico de Coimbra por ocasião da Comemoração do 

Dia Mundial do Doente Oncológico (15 fevereiro), no Congresso “Sorria pela sua 

Saúde” a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra (17 abril), no 

centro comercial Dolce Vita a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra 

por ocasião da promoção do Curso Turismo ESEC (28 abril), no Portugal dos 

Pequenitos por ocasião do seu 72º aniversário (8 junho), no Pavilhão de Portugal 

em Coimbra, a convite da CPCJ de Coimbra (4 dezembro) e nos Paços do Concelho, 

no âmbito do programa cultural “Pausas Musicais II” (22 dezembro).

Educar para a Solidariedade

Sensibilizada e unida para encontrar soluções e ajudar a minorar problemáticas 

sociais, situações de desigualdade, de discriminação ou de injustiça social, a 

comunidade educativa do Colégio Bissaya Barreto voltou a demonstrar a força 

do seu impulso solidário e cívico, respondendo aos apelos de quem mais precisa, 

apoiando as campanhas nacionais do Banco Alimentar contra a Fome e da Liga 

Portuguesa contra o Cancro.

O Colégio aceitou ainda convite do Hospital Pediátrico de Coimbra para dinamizar 

atividades junto de crianças internadas. Uma iniciativa importante para o desen-

volvimento de um espírito cívico e solidário, demonstrado pelos jovens do clube 

de robótica que aproveitaram esta oportunidade para partilharem, junto de outras 

crianças, conhecimentos adquiridos em matéria de tecnologia e robótica.

Educar para a Ciência, para a Criatividade e Inovação

Estimular o cálculo mental, a curiosidade científica, apoiar a criatividade e o 

engenho foram, uma vez mais, apostas ganhas pelo Colégio, apoiando a partici-

pação dos alunos em competições de exploração científica e tecnológica, de 

âmbito nacional (RoboParty, SuperTMatik). A já habitual participação do Colégio na 

Roboparty, em Guimarães, aproximou os mais jovens ao mundo da robótica 

incentivando à construção de mini-robôs.

Concursos, atividades laboratoriais, ateliês e jogos pedagógicos, concursos 

fotográficos, integraram o programa de atividades da V Semana das Ciências 

(Dia do PI (14 março) e do concurso “Canguru Matemático” (15 março) promovido 

pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pelo Departamento de Matemática 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra).

Para prossecução dos objectivos destas áreas científicas concorreram igual-

mente importantes as visitas de estudo efetuadas ao Instituto Nacional de Mete-

orologia e Geofísica (Lisboa) e à Fábrica Centro de Ciência Viva (Aveiro).

Educar para a Cultura e para as Artes

Promovendo a articulação curricular entre os diversos níveis de ensino, a 

dinamização da Semana da Leitura / II Feira do Livro (16 a 20 janeiro) integrou 

um conjunto de iniciativas destinadas a fomentar o gosto pela escrita e pela 

leitura. Regina Gouveia, Ivo Machado e Vanda Marques dinamizaram sessões de 

leitura, também dramatizadas pelo grupo de teatro “3 Pancadas”. 
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Valorizando uma educação para a cidadania, abordada nos seus vários contextos 

de forma pluridisciplinar e interdisciplinar, o Colégio Bissaya Barreto alicerça o 

seu projeto pedagógico e educativo sobre princípios de adequação, diferenciação e 

flexibilização do currículo, sobre a valorização das dimensões humana, acadé-

mica e cívica. Neste sentido e na defesa de uma educação centrada no individuo, 

capaz de respeitar diferentes ritmos de aprendizagem, interesses e motivações, 

o Colégio Bissaya Barreto desenvolveu o seu projeto educativo sobre um leque 

muito diversificado de atividades visando o desenvolvimento de competências 

essenciais e complementares à formação integral do aluno. Ministrando ao 1º, 

2º e 3º  ciclos do ensino básico, o Colégio teve no ano lectivo de 2011/2012 uma 

frequência de 225 alunos.

Em matéria de avaliação externa, os resultados alcançados nos exames nacionais 

de Matemática e de Língua Portuguesa do 4º e 6º anos do ensino básico foram, 

a ambas as disciplinas, 100% positivos, posicionando o Colégio no primeiro 

lugar a nível distrital ex-aqueo com outra escola e no 7º lugar nacional, nos 

exames do 6º ano, na disciplina de Matemática.

CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL 4

O Colégio manteve em funcionamento o curso profissional de Técnico de Terma-

lismo (aberto no ano letivo de 2010/11) e o curso de Técnico Auxiliar de Saúde 

(aberto no ano letivo 2011/12). Estes cursos profissionais de nível 4, destinados 

a jovens dos 15 aos 20 anos, com o 9º ano completo ou equivalente, são financiados 

pelo POPH no âmbito da candidatura a Cursos Profissionais - candidatura no 

SIGO (Sistema de Gestão da Oferta Formativa) e no SIIFSE (Sistema Integrado de 

Informação do Fundo Social Europeu). No ano lectivo de 2011/2012 os cursos 

profissionais tiveram uma frequência de 43 alunos.
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O Colégio tem na sua Academia de Línguas uma valência complementar destinada 

a valorizar o desenvolvimento da competência plurilingue na formação do indivíduo. 

No quadro da sua oferta formativa foram ministrados cursos de Língua Inglesa 

em 4 níveis: sensibilização (4 aos 5 anos), elementar I (7 aos 9 anos); elementar 

II e pré intermédio I (10 aos 16 anos). 
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As áreas curriculares não disciplinares de área de projeto, formação cívica e estudo 

acompanhado, a Academia de Línguas, as modalidades desportivas comple-

mentares (futsal, pag-râguebi, mini-basquete, badmington, ginástica acrobática), a 

dinamização de diversos Clubes (Europeu, de Ambiente, de Jornalismo, de 

Informática, de Ciência, de Rádio, de Culinária, de Artes, de Viola, de Xadrez) e o 

Coro Infantil permaneceram, neste quadro, fundamentais à implementação e 

desenvolvimento de projetos e atividades complementares à edificação de uma 

verdadeira cultura do saber, do saber fazer e do fazer em tempo oportuno.

A multidisciplinaridade de ações desenvolvidas dentro e fora da escola, o incentivo 

à participação em competições nacionais e internacionais, o contacto com 

identidades e contextos, potenciaram o desenvolvimento de uma consciência 

cívica e de responsabilidade, de uma atitude crítica e interventiva no âmbito da 

turma, da escola e da comunidade, concorrendo positivamente para a prossecução 

dos objetivos definidos para mais um ano escolar. 

Educar para o Ambiente 

O Colégio recebeu o galardão Eco-Escola Bandeira Verde 2012, testemunho do 

renovado e consecutivo cumprimento, nesta escola, da aplicação do programa de 

educação para a sustentabilidade ambiental coerente, ao adotar as metodologias 

propostas pelo programa Eco-Escolas da Foundation for Environmental Education. 

Como em ano transato, a campanha Escola-Eletrão sensibilizou para a recolha 

de resíduos elétricos e eletrónicos (REE) em fim de vida. Somando boas práticas de 

preservação e educação ambiental, o Colégio contribuiu muito positivamente 

para este projeto lançado pela Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, 

Amb3E, apoiado pelo Ministério da Educação e Ciência e pela Agência Portuguesa 

do Ambiente reunindo, entre 1 a 21 de março, aproximadamente uma tonelada 

de resíduos. 

Concorreram ainda para a formação de uma consciência ambiental as iniciativas 

promovidas no âmbito da Semana das Ciências (Dia Verde e Dia Eco-Escolas) ou 

visitas de estudo como a realizada ao Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos 

(Vil de Matos, Coimbra).
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Educar para uma Mente Sã em Corpo São

No sentido de promover o desporto escolar, como atividade curricular e extra-

curricular, hábitos de vida saudável e o gosto pelo desenvolvimento de atividades 

ao ar livre, ao mesmo tempo fortalecedores das relações sociais, do espírito de 

aventura, da competição e do espírito de interajuda, o Colégio incentivou centenas 

de alunos a participarem em torneios desportivos (Mega-Km, Mega-Atleta e 

Mega-Sprinter; basquete 3x3; futsal; ping-pong; passeios BTT). Pelo terceiro e 

quarto anos consecutivos, promoveram-se respectivamente campos de férias 

“Azul do Mar” (Figueira da Foz) e fins-de-semana radicais (em Proença-a-Nova 

e Figueira da Foz) para fruição de atividades lúdicas e desportivas em estreita 

ligação à natureza, cultura do espírito de autonomia e responsabilidade, e 

fortalecimento de vínculos de convivência interpessoal.

Mereceu acolhimento e entusiasmo muito particular a visita da Seleção Nacional 

de Râguebi “Os Lobos”, feita à escola em 9 março, promovendo e estimulando 

junto dos mais novos o gosto por esta prática desportiva. 

Educar para a Saúde

Os alunos do Colégio acolheram uma sessão de sensibilização/introdução ao 

Suporte Básico de Vida promovida pelo Centro de Simulação Biomédica dos 

Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, por ocasião do dia mundial da 

Anestesiologia. Sobre uma demonstração de técnicas de socorrismo, com 

recurso ao Kit Mini Anne, os alunos identificaram procedimentos elementares e 

regras a aplicar em contexto de Suporte Básico de Vida.

Educar para uma Consciência Europeia

A Semana das Artes e Línguas da Europa – Fal’Art - (14 a 18 maio) convocou à 

participação em ações multidisciplinares destinadas a divulgar particularidades 

culturais e linguísticas de diferentes países europeus. Atividades lúdicas, visitas 

a exposições, jogos de cultura geral, workshops de línguas e expressões artísticas, 

um mini peddy-paper, um café concerto e um espetáculo oferecido pela Orquestra 

de Tangos de Coimbra, conduzida pelo maestro Augusto Mesquita, foram 

destaques da programação dirigida a toda a comunidade educativa.

Educar para a Identidade e Multiculturalidade

O Colégio estabeleceu relações de proximidade e intercâmbio cultural com o 

Colégio Alba Plata, de Cáceres (Espanha). Depois da visita realizada pelos 

alunos do Colégio Bissaya Barreto às cidades de Mérida e Cáceres, vinte e cinco 

estudantes espanhóis daquela escola estiveram em Coimbra retribuindo, em 30 

de maio, a visita e contactos estabelecidos.

Objetivos transdisciplinares de consolidação de aprendizagens, de valorização 

de conhecimentos de cultura geral e do gosto pela história de Portugal, pelo seu 

património monumental e natural, estiveram igualmente na base da organiza-

ção de viagens realizadas à Casa da Música (Porto), ao Edifício da Alfândega 

Régia e Nau Quinhentista (Vila do Conde), ao Instituto de Cervantes e ao Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica (Lisboa). No concelho de Aveiro, foram 

visitados o parque Lugar dos Afetos, a Fábrica Centro de Ciência Viva e uma 

oficina de confecção de ovos moles e, no concelho de Alcobaça, o Mosteiro de 

Alcobaça e o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Aos alunos do 

curso profissional de Termalismo, foi proporcionada visita às termas do Luso, no 

concelho da Mealhada. 

A Semana “À Descoberta de Coimbra” (2 a 7 julho) viabilizou conhecer a sua 

zona histórica de, uma exploração agrária do concelho e uma visita à Rádio 

Universidade de Coimbra.

De entre as iniciativas desenvolvidas no âmbito das áreas de projeto, de atividades 

e talentos revelados nos diferentes Clubes, destaque para a produção e estreia da 

peça “Alice no País das Maravilhas, encenada pelos grupos I e II do Clube de Teatro 

(1 junho). 

CORO INFANTIL DO COLÉGIO BISSAYA BARRETO

Constituído há nove anos, o Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto tem a parti-

cularidade de integrar, nos seus cerca de 30 elementos, crianças ouvintes e 

crianças surdas, participantes em pleno de um projeto educativo comum que 

tem na inclusão e na igualdade de oportunidades o seu desígnio maior. Para 

além das atuações inseridas em programa de atividades do Colégio, este grupo 

coral participou em eventos públicos abertos à cidade. Para além das atuações 

inseridas nas actividades do Colégio, este grupo coral participou diversos eventos 

públicos: no Hospital Pediátrico de Coimbra por ocasião da Comemoração do 

Dia Mundial do Doente Oncológico (15 fevereiro), no Congresso “Sorria pela sua 

Saúde” a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra (17 abril), no 

centro comercial Dolce Vita a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra 

por ocasião da promoção do Curso Turismo ESEC (28 abril), no Portugal dos 

Pequenitos por ocasião do seu 72º aniversário (8 junho), no Pavilhão de Portugal 

em Coimbra, a convite da CPCJ de Coimbra (4 dezembro) e nos Paços do Concelho, 

no âmbito do programa cultural “Pausas Musicais II” (22 dezembro).

Educar para a Solidariedade

Sensibilizada e unida para encontrar soluções e ajudar a minorar problemáticas 

sociais, situações de desigualdade, de discriminação ou de injustiça social, a 

comunidade educativa do Colégio Bissaya Barreto voltou a demonstrar a força 

do seu impulso solidário e cívico, respondendo aos apelos de quem mais precisa, 

apoiando as campanhas nacionais do Banco Alimentar contra a Fome e da Liga 

Portuguesa contra o Cancro.

O Colégio aceitou ainda convite do Hospital Pediátrico de Coimbra para dinamizar 

atividades junto de crianças internadas. Uma iniciativa importante para o desen-

volvimento de um espírito cívico e solidário, demonstrado pelos jovens do clube 

de robótica que aproveitaram esta oportunidade para partilharem, junto de outras 

crianças, conhecimentos adquiridos em matéria de tecnologia e robótica.

Educar para a Ciência, para a Criatividade e Inovação

Estimular o cálculo mental, a curiosidade científica, apoiar a criatividade e o 

engenho foram, uma vez mais, apostas ganhas pelo Colégio, apoiando a partici-

pação dos alunos em competições de exploração científica e tecnológica, de 

âmbito nacional (RoboParty, SuperTMatik). A já habitual participação do Colégio na 

Roboparty, em Guimarães, aproximou os mais jovens ao mundo da robótica 

incentivando à construção de mini-robôs.

Concursos, atividades laboratoriais, ateliês e jogos pedagógicos, concursos 

fotográficos, integraram o programa de atividades da V Semana das Ciências 

(Dia do PI (14 março) e do concurso “Canguru Matemático” (15 março) promovido 

pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pelo Departamento de Matemática 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra).

Para prossecução dos objectivos destas áreas científicas concorreram igual-

mente importantes as visitas de estudo efetuadas ao Instituto Nacional de Mete-

orologia e Geofísica (Lisboa) e à Fábrica Centro de Ciência Viva (Aveiro).

Educar para a Cultura e para as Artes

Promovendo a articulação curricular entre os diversos níveis de ensino, a 

dinamização da Semana da Leitura / II Feira do Livro (16 a 20 janeiro) integrou 

um conjunto de iniciativas destinadas a fomentar o gosto pela escrita e pela 

leitura. Regina Gouveia, Ivo Machado e Vanda Marques dinamizaram sessões de 

leitura, também dramatizadas pelo grupo de teatro “3 Pancadas”. 



COLÉGIO BISSAYA BARRETO

Valorizando uma educação para a cidadania, abordada nos seus vários contextos 

de forma pluridisciplinar e interdisciplinar, o Colégio Bissaya Barreto alicerça o 

seu projeto pedagógico e educativo sobre princípios de adequação, diferenciação e 

flexibilização do currículo, sobre a valorização das dimensões humana, acadé-

mica e cívica. Neste sentido e na defesa de uma educação centrada no individuo, 

capaz de respeitar diferentes ritmos de aprendizagem, interesses e motivações, 

o Colégio Bissaya Barreto desenvolveu o seu projeto educativo sobre um leque 

muito diversificado de atividades visando o desenvolvimento de competências 

essenciais e complementares à formação integral do aluno. Ministrando ao 1º, 

2º e 3º  ciclos do ensino básico, o Colégio teve no ano lectivo de 2011/2012 uma 

frequência de 225 alunos.

Em matéria de avaliação externa, os resultados alcançados nos exames nacionais 

de Matemática e de Língua Portuguesa do 4º e 6º anos do ensino básico foram, 

a ambas as disciplinas, 100% positivos, posicionando o Colégio no primeiro 

lugar a nível distrital ex-aqueo com outra escola e no 7º lugar nacional, nos 

exames do 6º ano, na disciplina de Matemática.

CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL 4

O Colégio manteve em funcionamento o curso profissional de Técnico de Terma-

lismo (aberto no ano letivo de 2010/11) e o curso de Técnico Auxiliar de Saúde 

(aberto no ano letivo 2011/12). Estes cursos profissionais de nível 4, destinados 

a jovens dos 15 aos 20 anos, com o 9º ano completo ou equivalente, são financiados 

pelo POPH no âmbito da candidatura a Cursos Profissionais - candidatura no 

SIGO (Sistema de Gestão da Oferta Formativa) e no SIIFSE (Sistema Integrado de 

Informação do Fundo Social Europeu). No ano lectivo de 2011/2012 os cursos 

profissionais tiveram uma frequência de 43 alunos.

ACADEMIA DE LÍNGUAS

O Colégio tem na sua Academia de Línguas uma valência complementar destinada 

a valorizar o desenvolvimento da competência plurilingue na formação do indivíduo. 

No quadro da sua oferta formativa foram ministrados cursos de Língua Inglesa 

em 4 níveis: sensibilização (4 aos 5 anos), elementar I (7 aos 9 anos); elementar 

II e pré intermédio I (10 aos 16 anos). 

PROJETOS E INICIATIVAS

As áreas curriculares não disciplinares de área de projeto, formação cívica e estudo 

acompanhado, a Academia de Línguas, as modalidades desportivas comple-

mentares (futsal, pag-râguebi, mini-basquete, badmington, ginástica acrobática), a 

dinamização de diversos Clubes (Europeu, de Ambiente, de Jornalismo, de 

Informática, de Ciência, de Rádio, de Culinária, de Artes, de Viola, de Xadrez) e o 

Coro Infantil permaneceram, neste quadro, fundamentais à implementação e 

desenvolvimento de projetos e atividades complementares à edificação de uma 

verdadeira cultura do saber, do saber fazer e do fazer em tempo oportuno.

A multidisciplinaridade de ações desenvolvidas dentro e fora da escola, o incentivo 

à participação em competições nacionais e internacionais, o contacto com 

identidades e contextos, potenciaram o desenvolvimento de uma consciência 

cívica e de responsabilidade, de uma atitude crítica e interventiva no âmbito da 

turma, da escola e da comunidade, concorrendo positivamente para a prossecução 

dos objetivos definidos para mais um ano escolar. 

Educar para o Ambiente 

O Colégio recebeu o galardão Eco-Escola Bandeira Verde 2012, testemunho do 

renovado e consecutivo cumprimento, nesta escola, da aplicação do programa de 

educação para a sustentabilidade ambiental coerente, ao adotar as metodologias 

propostas pelo programa Eco-Escolas da Foundation for Environmental Education. 

Como em ano transato, a campanha Escola-Eletrão sensibilizou para a recolha 

de resíduos elétricos e eletrónicos (REE) em fim de vida. Somando boas práticas de 

preservação e educação ambiental, o Colégio contribuiu muito positivamente 

para este projeto lançado pela Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, 

Amb3E, apoiado pelo Ministério da Educação e Ciência e pela Agência Portuguesa 

do Ambiente reunindo, entre 1 a 21 de março, aproximadamente uma tonelada 

de resíduos. 

Concorreram ainda para a formação de uma consciência ambiental as iniciativas 

promovidas no âmbito da Semana das Ciências (Dia Verde e Dia Eco-Escolas) ou 

visitas de estudo como a realizada ao Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos 

(Vil de Matos, Coimbra).

Educar para uma Mente Sã em Corpo São

No sentido de promover o desporto escolar, como atividade curricular e extra-

curricular, hábitos de vida saudável e o gosto pelo desenvolvimento de atividades 

ao ar livre, ao mesmo tempo fortalecedores das relações sociais, do espírito de 

aventura, da competição e do espírito de interajuda, o Colégio incentivou centenas 

de alunos a participarem em torneios desportivos (Mega-Km, Mega-Atleta e 

Mega-Sprinter; basquete 3x3; futsal; ping-pong; passeios BTT). Pelo terceiro e 

quarto anos consecutivos, promoveram-se respectivamente campos de férias 

“Azul do Mar” (Figueira da Foz) e fins-de-semana radicais (em Proença-a-Nova 

e Figueira da Foz) para fruição de atividades lúdicas e desportivas em estreita 

ligação à natureza, cultura do espírito de autonomia e responsabilidade, e 

fortalecimento de vínculos de convivência interpessoal.

Mereceu acolhimento e entusiasmo muito particular a visita da Seleção Nacional 

de Râguebi “Os Lobos”, feita à escola em 9 março, promovendo e estimulando 

junto dos mais novos o gosto por esta prática desportiva. 

Educar para a Saúde

Os alunos do Colégio acolheram uma sessão de sensibilização/introdução ao 

Suporte Básico de Vida promovida pelo Centro de Simulação Biomédica dos 

Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, por ocasião do dia mundial da 

Anestesiologia. Sobre uma demonstração de técnicas de socorrismo, com 

recurso ao Kit Mini Anne, os alunos identificaram procedimentos elementares e 

regras a aplicar em contexto de Suporte Básico de Vida.

Educar para uma Consciência Europeia

A Semana das Artes e Línguas da Europa – Fal’Art - (14 a 18 maio) convocou à 

participação em ações multidisciplinares destinadas a divulgar particularidades 

culturais e linguísticas de diferentes países europeus. Atividades lúdicas, visitas 

a exposições, jogos de cultura geral, workshops de línguas e expressões artísticas, 

um mini peddy-paper, um café concerto e um espetáculo oferecido pela Orquestra 

de Tangos de Coimbra, conduzida pelo maestro Augusto Mesquita, foram 

destaques da programação dirigida a toda a comunidade educativa.

Educar para a Identidade e Multiculturalidade

O Colégio estabeleceu relações de proximidade e intercâmbio cultural com o 

Colégio Alba Plata, de Cáceres (Espanha). Depois da visita realizada pelos 

alunos do Colégio Bissaya Barreto às cidades de Mérida e Cáceres, vinte e cinco 

estudantes espanhóis daquela escola estiveram em Coimbra retribuindo, em 30 

de maio, a visita e contactos estabelecidos.

Objetivos transdisciplinares de consolidação de aprendizagens, de valorização 

de conhecimentos de cultura geral e do gosto pela história de Portugal, pelo seu 

património monumental e natural, estiveram igualmente na base da organiza-

ção de viagens realizadas à Casa da Música (Porto), ao Edifício da Alfândega 

Régia e Nau Quinhentista (Vila do Conde), ao Instituto de Cervantes e ao Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica (Lisboa). No concelho de Aveiro, foram 

visitados o parque Lugar dos Afetos, a Fábrica Centro de Ciência Viva e uma 

oficina de confecção de ovos moles e, no concelho de Alcobaça, o Mosteiro de 

Alcobaça e o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Aos alunos do 

curso profissional de Termalismo, foi proporcionada visita às termas do Luso, no 

concelho da Mealhada. 

A Semana “À Descoberta de Coimbra” (2 a 7 julho) viabilizou conhecer a sua 

zona histórica de, uma exploração agrária do concelho e uma visita à Rádio 

Universidade de Coimbra.

EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO

1

De entre as iniciativas desenvolvidas no âmbito das áreas de projeto, de atividades 

e talentos revelados nos diferentes Clubes, destaque para a produção e estreia da 

peça “Alice no País das Maravilhas, encenada pelos grupos I e II do Clube de Teatro 

(1 junho). 

CORO INFANTIL DO COLÉGIO BISSAYA BARRETO

Constituído há nove anos, o Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto tem a parti-

cularidade de integrar, nos seus cerca de 30 elementos, crianças ouvintes e 

crianças surdas, participantes em pleno de um projeto educativo comum que 

tem na inclusão e na igualdade de oportunidades o seu desígnio maior. Para 

além das atuações inseridas em programa de atividades do Colégio, este grupo 

coral participou em eventos públicos abertos à cidade. Para além das atuações 

inseridas nas actividades do Colégio, este grupo coral participou diversos eventos 

públicos: no Hospital Pediátrico de Coimbra por ocasião da Comemoração do 

Dia Mundial do Doente Oncológico (15 fevereiro), no Congresso “Sorria pela sua 

Saúde” a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra (17 abril), no 

centro comercial Dolce Vita a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra 

por ocasião da promoção do Curso Turismo ESEC (28 abril), no Portugal dos 

Pequenitos por ocasião do seu 72º aniversário (8 junho), no Pavilhão de Portugal 

em Coimbra, a convite da CPCJ de Coimbra (4 dezembro) e nos Paços do Concelho, 

no âmbito do programa cultural “Pausas Musicais II” (22 dezembro).

Educar para a Solidariedade

Sensibilizada e unida para encontrar soluções e ajudar a minorar problemáticas 

sociais, situações de desigualdade, de discriminação ou de injustiça social, a 

comunidade educativa do Colégio Bissaya Barreto voltou a demonstrar a força 

do seu impulso solidário e cívico, respondendo aos apelos de quem mais precisa, 

apoiando as campanhas nacionais do Banco Alimentar contra a Fome e da Liga 

Portuguesa contra o Cancro.

O Colégio aceitou ainda convite do Hospital Pediátrico de Coimbra para dinamizar 

atividades junto de crianças internadas. Uma iniciativa importante para o desen-

volvimento de um espírito cívico e solidário, demonstrado pelos jovens do clube 

de robótica que aproveitaram esta oportunidade para partilharem, junto de outras 

crianças, conhecimentos adquiridos em matéria de tecnologia e robótica.

Educar para a Ciência, para a Criatividade e Inovação

Estimular o cálculo mental, a curiosidade científica, apoiar a criatividade e o 

engenho foram, uma vez mais, apostas ganhas pelo Colégio, apoiando a partici-

pação dos alunos em competições de exploração científica e tecnológica, de 

âmbito nacional (RoboParty, SuperTMatik). A já habitual participação do Colégio na 

Roboparty, em Guimarães, aproximou os mais jovens ao mundo da robótica 

incentivando à construção de mini-robôs.

Concursos, atividades laboratoriais, ateliês e jogos pedagógicos, concursos 

fotográficos, integraram o programa de atividades da V Semana das Ciências 

(Dia do PI (14 março) e do concurso “Canguru Matemático” (15 março) promovido 

pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pelo Departamento de Matemática 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra).

Para prossecução dos objectivos destas áreas científicas concorreram igual-

mente importantes as visitas de estudo efetuadas ao Instituto Nacional de Mete-

orologia e Geofísica (Lisboa) e à Fábrica Centro de Ciência Viva (Aveiro).

Educar para a Cultura e para as Artes

Promovendo a articulação curricular entre os diversos níveis de ensino, a 

dinamização da Semana da Leitura / II Feira do Livro (16 a 20 janeiro) integrou 

um conjunto de iniciativas destinadas a fomentar o gosto pela escrita e pela 

leitura. Regina Gouveia, Ivo Machado e Vanda Marques dinamizaram sessões de 

leitura, também dramatizadas pelo grupo de teatro “3 Pancadas”. 



COLÉGIO BISSAYA BARRETO

Valorizando uma educação para a cidadania, abordada nos seus vários contextos 

de forma pluridisciplinar e interdisciplinar, o Colégio Bissaya Barreto alicerça o 

seu projeto pedagógico e educativo sobre princípios de adequação, diferenciação e 

flexibilização do currículo, sobre a valorização das dimensões humana, acadé-

mica e cívica. Neste sentido e na defesa de uma educação centrada no individuo, 

capaz de respeitar diferentes ritmos de aprendizagem, interesses e motivações, 

o Colégio Bissaya Barreto desenvolveu o seu projeto educativo sobre um leque 

muito diversificado de atividades visando o desenvolvimento de competências 

essenciais e complementares à formação integral do aluno. Ministrando ao 1º, 

2º e 3º  ciclos do ensino básico, o Colégio teve no ano lectivo de 2011/2012 uma 

frequência de 225 alunos.

Em matéria de avaliação externa, os resultados alcançados nos exames nacionais 

de Matemática e de Língua Portuguesa do 4º e 6º anos do ensino básico foram, 

a ambas as disciplinas, 100% positivos, posicionando o Colégio no primeiro 

lugar a nível distrital ex-aqueo com outra escola e no 7º lugar nacional, nos 

exames do 6º ano, na disciplina de Matemática.

CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL 4

O Colégio manteve em funcionamento o curso profissional de Técnico de Terma-

lismo (aberto no ano letivo de 2010/11) e o curso de Técnico Auxiliar de Saúde 

(aberto no ano letivo 2011/12). Estes cursos profissionais de nível 4, destinados 

a jovens dos 15 aos 20 anos, com o 9º ano completo ou equivalente, são financiados 

pelo POPH no âmbito da candidatura a Cursos Profissionais - candidatura no 

SIGO (Sistema de Gestão da Oferta Formativa) e no SIIFSE (Sistema Integrado de 

Informação do Fundo Social Europeu). No ano lectivo de 2011/2012 os cursos 

profissionais tiveram uma frequência de 43 alunos.

ACADEMIA DE LÍNGUAS

O Colégio tem na sua Academia de Línguas uma valência complementar destinada 

a valorizar o desenvolvimento da competência plurilingue na formação do indivíduo. 

No quadro da sua oferta formativa foram ministrados cursos de Língua Inglesa 

em 4 níveis: sensibilização (4 aos 5 anos), elementar I (7 aos 9 anos); elementar 

II e pré intermédio I (10 aos 16 anos). 

PROJETOS E INICIATIVAS

As áreas curriculares não disciplinares de área de projeto, formação cívica e estudo 

acompanhado, a Academia de Línguas, as modalidades desportivas comple-

mentares (futsal, pag-râguebi, mini-basquete, badmington, ginástica acrobática), a 

dinamização de diversos Clubes (Europeu, de Ambiente, de Jornalismo, de 

Informática, de Ciência, de Rádio, de Culinária, de Artes, de Viola, de Xadrez) e o 

Coro Infantil permaneceram, neste quadro, fundamentais à implementação e 

desenvolvimento de projetos e atividades complementares à edificação de uma 

verdadeira cultura do saber, do saber fazer e do fazer em tempo oportuno.

A multidisciplinaridade de ações desenvolvidas dentro e fora da escola, o incentivo 

à participação em competições nacionais e internacionais, o contacto com 

identidades e contextos, potenciaram o desenvolvimento de uma consciência 

cívica e de responsabilidade, de uma atitude crítica e interventiva no âmbito da 

turma, da escola e da comunidade, concorrendo positivamente para a prossecução 

dos objetivos definidos para mais um ano escolar. 

Educar para o Ambiente 

O Colégio recebeu o galardão Eco-Escola Bandeira Verde 2012, testemunho do 

renovado e consecutivo cumprimento, nesta escola, da aplicação do programa de 

educação para a sustentabilidade ambiental coerente, ao adotar as metodologias 

propostas pelo programa Eco-Escolas da Foundation for Environmental Education. 

Como em ano transato, a campanha Escola-Eletrão sensibilizou para a recolha 

de resíduos elétricos e eletrónicos (REE) em fim de vida. Somando boas práticas de 

preservação e educação ambiental, o Colégio contribuiu muito positivamente 

para este projeto lançado pela Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, 

Amb3E, apoiado pelo Ministério da Educação e Ciência e pela Agência Portuguesa 

do Ambiente reunindo, entre 1 a 21 de março, aproximadamente uma tonelada 

de resíduos. 

Concorreram ainda para a formação de uma consciência ambiental as iniciativas 

promovidas no âmbito da Semana das Ciências (Dia Verde e Dia Eco-Escolas) ou 

visitas de estudo como a realizada ao Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos 

(Vil de Matos, Coimbra).

Educar para uma Mente Sã em Corpo São

No sentido de promover o desporto escolar, como atividade curricular e extra-

curricular, hábitos de vida saudável e o gosto pelo desenvolvimento de atividades 

ao ar livre, ao mesmo tempo fortalecedores das relações sociais, do espírito de 

aventura, da competição e do espírito de interajuda, o Colégio incentivou centenas 

de alunos a participarem em torneios desportivos (Mega-Km, Mega-Atleta e 

Mega-Sprinter; basquete 3x3; futsal; ping-pong; passeios BTT). Pelo terceiro e 

quarto anos consecutivos, promoveram-se respectivamente campos de férias 

“Azul do Mar” (Figueira da Foz) e fins-de-semana radicais (em Proença-a-Nova 

e Figueira da Foz) para fruição de atividades lúdicas e desportivas em estreita 

ligação à natureza, cultura do espírito de autonomia e responsabilidade, e 

fortalecimento de vínculos de convivência interpessoal.

Mereceu acolhimento e entusiasmo muito particular a visita da Seleção Nacional 

de Râguebi “Os Lobos”, feita à escola em 9 março, promovendo e estimulando 

junto dos mais novos o gosto por esta prática desportiva. 

Educar para a Saúde

Os alunos do Colégio acolheram uma sessão de sensibilização/introdução ao 

Suporte Básico de Vida promovida pelo Centro de Simulação Biomédica dos 

Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, por ocasião do dia mundial da 

Anestesiologia. Sobre uma demonstração de técnicas de socorrismo, com 

recurso ao Kit Mini Anne, os alunos identificaram procedimentos elementares e 

regras a aplicar em contexto de Suporte Básico de Vida.
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Educar para uma Consciência Europeia

A Semana das Artes e Línguas da Europa – Fal’Art - (14 a 18 maio) convocou à 

participação em ações multidisciplinares destinadas a divulgar particularidades 

culturais e linguísticas de diferentes países europeus. Atividades lúdicas, visitas 

a exposições, jogos de cultura geral, workshops de línguas e expressões artísticas, 

um mini peddy-paper, um café concerto e um espetáculo oferecido pela Orquestra 

de Tangos de Coimbra, conduzida pelo maestro Augusto Mesquita, foram 

destaques da programação dirigida a toda a comunidade educativa.

Educar para a Identidade e Multiculturalidade

O Colégio estabeleceu relações de proximidade e intercâmbio cultural com o 

Colégio Alba Plata, de Cáceres (Espanha). Depois da visita realizada pelos 

alunos do Colégio Bissaya Barreto às cidades de Mérida e Cáceres, vinte e cinco 

estudantes espanhóis daquela escola estiveram em Coimbra retribuindo, em 30 

de maio, a visita e contactos estabelecidos.

Objetivos transdisciplinares de consolidação de aprendizagens, de valorização 

de conhecimentos de cultura geral e do gosto pela história de Portugal, pelo seu 

património monumental e natural, estiveram igualmente na base da organiza-

ção de viagens realizadas à Casa da Música (Porto), ao Edifício da Alfândega 

Régia e Nau Quinhentista (Vila do Conde), ao Instituto de Cervantes e ao Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica (Lisboa). No concelho de Aveiro, foram 

visitados o parque Lugar dos Afetos, a Fábrica Centro de Ciência Viva e uma 

oficina de confecção de ovos moles e, no concelho de Alcobaça, o Mosteiro de 

Alcobaça e o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Aos alunos do 

curso profissional de Termalismo, foi proporcionada visita às termas do Luso, no 

concelho da Mealhada. 

A Semana “À Descoberta de Coimbra” (2 a 7 julho) viabilizou conhecer a sua 

zona histórica de, uma exploração agrária do concelho e uma visita à Rádio 

Universidade de Coimbra.

De entre as iniciativas desenvolvidas no âmbito das áreas de projeto, de atividades 

e talentos revelados nos diferentes Clubes, destaque para a produção e estreia da 

peça “Alice no País das Maravilhas, encenada pelos grupos I e II do Clube de Teatro 

(1 junho). 

CORO INFANTIL DO COLÉGIO BISSAYA BARRETO

Constituído há nove anos, o Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto tem a parti-

cularidade de integrar, nos seus cerca de 30 elementos, crianças ouvintes e 

crianças surdas, participantes em pleno de um projeto educativo comum que 

tem na inclusão e na igualdade de oportunidades o seu desígnio maior. Para 

além das atuações inseridas em programa de atividades do Colégio, este grupo 

coral participou em eventos públicos abertos à cidade. Para além das atuações 

inseridas nas actividades do Colégio, este grupo coral participou diversos eventos 

públicos: no Hospital Pediátrico de Coimbra por ocasião da Comemoração do 

Dia Mundial do Doente Oncológico (15 fevereiro), no Congresso “Sorria pela sua 

Saúde” a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra (17 abril), no 

centro comercial Dolce Vita a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra 

por ocasião da promoção do Curso Turismo ESEC (28 abril), no Portugal dos 

Pequenitos por ocasião do seu 72º aniversário (8 junho), no Pavilhão de Portugal 

em Coimbra, a convite da CPCJ de Coimbra (4 dezembro) e nos Paços do Concelho, 

no âmbito do programa cultural “Pausas Musicais II” (22 dezembro).

Educar para a Solidariedade

Sensibilizada e unida para encontrar soluções e ajudar a minorar problemáticas 

sociais, situações de desigualdade, de discriminação ou de injustiça social, a 

comunidade educativa do Colégio Bissaya Barreto voltou a demonstrar a força 

do seu impulso solidário e cívico, respondendo aos apelos de quem mais precisa, 

apoiando as campanhas nacionais do Banco Alimentar contra a Fome e da Liga 

Portuguesa contra o Cancro.

O Colégio aceitou ainda convite do Hospital Pediátrico de Coimbra para dinamizar 

atividades junto de crianças internadas. Uma iniciativa importante para o desen-

volvimento de um espírito cívico e solidário, demonstrado pelos jovens do clube 

de robótica que aproveitaram esta oportunidade para partilharem, junto de outras 

crianças, conhecimentos adquiridos em matéria de tecnologia e robótica.

Educar para a Ciência, para a Criatividade e Inovação

Estimular o cálculo mental, a curiosidade científica, apoiar a criatividade e o 

engenho foram, uma vez mais, apostas ganhas pelo Colégio, apoiando a partici-

pação dos alunos em competições de exploração científica e tecnológica, de 

âmbito nacional (RoboParty, SuperTMatik). A já habitual participação do Colégio na 

Roboparty, em Guimarães, aproximou os mais jovens ao mundo da robótica 

incentivando à construção de mini-robôs.

Concursos, atividades laboratoriais, ateliês e jogos pedagógicos, concursos 

fotográficos, integraram o programa de atividades da V Semana das Ciências 

(Dia do PI (14 março) e do concurso “Canguru Matemático” (15 março) promovido 

pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pelo Departamento de Matemática 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra).

Para prossecução dos objectivos destas áreas científicas concorreram igual-

mente importantes as visitas de estudo efetuadas ao Instituto Nacional de Mete-

orologia e Geofísica (Lisboa) e à Fábrica Centro de Ciência Viva (Aveiro).

Educar para a Cultura e para as Artes

Promovendo a articulação curricular entre os diversos níveis de ensino, a 

dinamização da Semana da Leitura / II Feira do Livro (16 a 20 janeiro) integrou 

um conjunto de iniciativas destinadas a fomentar o gosto pela escrita e pela 

leitura. Regina Gouveia, Ivo Machado e Vanda Marques dinamizaram sessões de 

leitura, também dramatizadas pelo grupo de teatro “3 Pancadas”. 



COLÉGIO BISSAYA BARRETO

Valorizando uma educação para a cidadania, abordada nos seus vários contextos 

de forma pluridisciplinar e interdisciplinar, o Colégio Bissaya Barreto alicerça o 

seu projeto pedagógico e educativo sobre princípios de adequação, diferenciação e 

flexibilização do currículo, sobre a valorização das dimensões humana, acadé-

mica e cívica. Neste sentido e na defesa de uma educação centrada no individuo, 

capaz de respeitar diferentes ritmos de aprendizagem, interesses e motivações, 

o Colégio Bissaya Barreto desenvolveu o seu projeto educativo sobre um leque 

muito diversificado de atividades visando o desenvolvimento de competências 

essenciais e complementares à formação integral do aluno. Ministrando ao 1º, 

2º e 3º  ciclos do ensino básico, o Colégio teve no ano lectivo de 2011/2012 uma 

frequência de 225 alunos.

Em matéria de avaliação externa, os resultados alcançados nos exames nacionais 

de Matemática e de Língua Portuguesa do 4º e 6º anos do ensino básico foram, 

a ambas as disciplinas, 100% positivos, posicionando o Colégio no primeiro 

lugar a nível distrital ex-aqueo com outra escola e no 7º lugar nacional, nos 

exames do 6º ano, na disciplina de Matemática.

CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL 4

O Colégio manteve em funcionamento o curso profissional de Técnico de Terma-

lismo (aberto no ano letivo de 2010/11) e o curso de Técnico Auxiliar de Saúde 

(aberto no ano letivo 2011/12). Estes cursos profissionais de nível 4, destinados 

a jovens dos 15 aos 20 anos, com o 9º ano completo ou equivalente, são financiados 

pelo POPH no âmbito da candidatura a Cursos Profissionais - candidatura no 

SIGO (Sistema de Gestão da Oferta Formativa) e no SIIFSE (Sistema Integrado de 

Informação do Fundo Social Europeu). No ano lectivo de 2011/2012 os cursos 

profissionais tiveram uma frequência de 43 alunos.

ACADEMIA DE LÍNGUAS

O Colégio tem na sua Academia de Línguas uma valência complementar destinada 

a valorizar o desenvolvimento da competência plurilingue na formação do indivíduo. 

No quadro da sua oferta formativa foram ministrados cursos de Língua Inglesa 

em 4 níveis: sensibilização (4 aos 5 anos), elementar I (7 aos 9 anos); elementar 

II e pré intermédio I (10 aos 16 anos). 

PROJETOS E INICIATIVAS

As áreas curriculares não disciplinares de área de projeto, formação cívica e estudo 

acompanhado, a Academia de Línguas, as modalidades desportivas comple-

mentares (futsal, pag-râguebi, mini-basquete, badmington, ginástica acrobática), a 

dinamização de diversos Clubes (Europeu, de Ambiente, de Jornalismo, de 

Informática, de Ciência, de Rádio, de Culinária, de Artes, de Viola, de Xadrez) e o 

Coro Infantil permaneceram, neste quadro, fundamentais à implementação e 

desenvolvimento de projetos e atividades complementares à edificação de uma 

verdadeira cultura do saber, do saber fazer e do fazer em tempo oportuno.

A multidisciplinaridade de ações desenvolvidas dentro e fora da escola, o incentivo 

à participação em competições nacionais e internacionais, o contacto com 

identidades e contextos, potenciaram o desenvolvimento de uma consciência 

cívica e de responsabilidade, de uma atitude crítica e interventiva no âmbito da 

turma, da escola e da comunidade, concorrendo positivamente para a prossecução 

dos objetivos definidos para mais um ano escolar. 

Educar para o Ambiente 

O Colégio recebeu o galardão Eco-Escola Bandeira Verde 2012, testemunho do 

renovado e consecutivo cumprimento, nesta escola, da aplicação do programa de 

educação para a sustentabilidade ambiental coerente, ao adotar as metodologias 

propostas pelo programa Eco-Escolas da Foundation for Environmental Education. 

Como em ano transato, a campanha Escola-Eletrão sensibilizou para a recolha 

de resíduos elétricos e eletrónicos (REE) em fim de vida. Somando boas práticas de 

preservação e educação ambiental, o Colégio contribuiu muito positivamente 

para este projeto lançado pela Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, 

Amb3E, apoiado pelo Ministério da Educação e Ciência e pela Agência Portuguesa 

do Ambiente reunindo, entre 1 a 21 de março, aproximadamente uma tonelada 

de resíduos. 

Concorreram ainda para a formação de uma consciência ambiental as iniciativas 

promovidas no âmbito da Semana das Ciências (Dia Verde e Dia Eco-Escolas) ou 

visitas de estudo como a realizada ao Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos 

(Vil de Matos, Coimbra).

Educar para uma Mente Sã em Corpo São

No sentido de promover o desporto escolar, como atividade curricular e extra-

curricular, hábitos de vida saudável e o gosto pelo desenvolvimento de atividades 

ao ar livre, ao mesmo tempo fortalecedores das relações sociais, do espírito de 

aventura, da competição e do espírito de interajuda, o Colégio incentivou centenas 

de alunos a participarem em torneios desportivos (Mega-Km, Mega-Atleta e 

Mega-Sprinter; basquete 3x3; futsal; ping-pong; passeios BTT). Pelo terceiro e 

quarto anos consecutivos, promoveram-se respectivamente campos de férias 

“Azul do Mar” (Figueira da Foz) e fins-de-semana radicais (em Proença-a-Nova 

e Figueira da Foz) para fruição de atividades lúdicas e desportivas em estreita 

ligação à natureza, cultura do espírito de autonomia e responsabilidade, e 

fortalecimento de vínculos de convivência interpessoal.

Mereceu acolhimento e entusiasmo muito particular a visita da Seleção Nacional 

de Râguebi “Os Lobos”, feita à escola em 9 março, promovendo e estimulando 

junto dos mais novos o gosto por esta prática desportiva. 

Educar para a Saúde

Os alunos do Colégio acolheram uma sessão de sensibilização/introdução ao 

Suporte Básico de Vida promovida pelo Centro de Simulação Biomédica dos 

Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, por ocasião do dia mundial da 

Anestesiologia. Sobre uma demonstração de técnicas de socorrismo, com 

recurso ao Kit Mini Anne, os alunos identificaram procedimentos elementares e 

regras a aplicar em contexto de Suporte Básico de Vida.

Educar para uma Consciência Europeia

A Semana das Artes e Línguas da Europa – Fal’Art - (14 a 18 maio) convocou à 

participação em ações multidisciplinares destinadas a divulgar particularidades 

culturais e linguísticas de diferentes países europeus. Atividades lúdicas, visitas 

a exposições, jogos de cultura geral, workshops de línguas e expressões artísticas, 

um mini peddy-paper, um café concerto e um espetáculo oferecido pela Orquestra 

de Tangos de Coimbra, conduzida pelo maestro Augusto Mesquita, foram 

destaques da programação dirigida a toda a comunidade educativa.

Educar para a Identidade e Multiculturalidade

O Colégio estabeleceu relações de proximidade e intercâmbio cultural com o 

Colégio Alba Plata, de Cáceres (Espanha). Depois da visita realizada pelos 

alunos do Colégio Bissaya Barreto às cidades de Mérida e Cáceres, vinte e cinco 

estudantes espanhóis daquela escola estiveram em Coimbra retribuindo, em 30 

de maio, a visita e contactos estabelecidos.

Objetivos transdisciplinares de consolidação de aprendizagens, de valorização 

de conhecimentos de cultura geral e do gosto pela história de Portugal, pelo seu 

património monumental e natural, estiveram igualmente na base da organiza-

ção de viagens realizadas à Casa da Música (Porto), ao Edifício da Alfândega 

Régia e Nau Quinhentista (Vila do Conde), ao Instituto de Cervantes e ao Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica (Lisboa). No concelho de Aveiro, foram 

visitados o parque Lugar dos Afetos, a Fábrica Centro de Ciência Viva e uma 

oficina de confecção de ovos moles e, no concelho de Alcobaça, o Mosteiro de 

Alcobaça e o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Aos alunos do 

curso profissional de Termalismo, foi proporcionada visita às termas do Luso, no 

concelho da Mealhada. 

A Semana “À Descoberta de Coimbra” (2 a 7 julho) viabilizou conhecer a sua 

zona histórica de, uma exploração agrária do concelho e uma visita à Rádio 

Universidade de Coimbra.

De entre as iniciativas desenvolvidas no âmbito das áreas de projeto, de atividades 

e talentos revelados nos diferentes Clubes, destaque para a produção e estreia da 

peça “Alice no País das Maravilhas, encenada pelos grupos I e II do Clube de Teatro 

(1 junho). 

CORO INFANTIL DO COLÉGIO BISSAYA BARRETO

Constituído há nove anos, o Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto tem a parti-

cularidade de integrar, nos seus cerca de 30 elementos, crianças ouvintes e 

crianças surdas, participantes em pleno de um projeto educativo comum que 

tem na inclusão e na igualdade de oportunidades o seu desígnio maior. Para 

além das atuações inseridas em programa de atividades do Colégio, este grupo 

coral participou em eventos públicos abertos à cidade. Para além das atuações 

inseridas nas actividades do Colégio, este grupo coral participou diversos eventos 

públicos: no Hospital Pediátrico de Coimbra por ocasião da Comemoração do 

Dia Mundial do Doente Oncológico (15 fevereiro), no Congresso “Sorria pela sua 

Saúde” a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra (17 abril), no 

centro comercial Dolce Vita a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra 

por ocasião da promoção do Curso Turismo ESEC (28 abril), no Portugal dos 

Pequenitos por ocasião do seu 72º aniversário (8 junho), no Pavilhão de Portugal 

em Coimbra, a convite da CPCJ de Coimbra (4 dezembro) e nos Paços do Concelho, 

no âmbito do programa cultural “Pausas Musicais II” (22 dezembro).

Educar para a Solidariedade

Sensibilizada e unida para encontrar soluções e ajudar a minorar problemáticas 

sociais, situações de desigualdade, de discriminação ou de injustiça social, a 

comunidade educativa do Colégio Bissaya Barreto voltou a demonstrar a força 

do seu impulso solidário e cívico, respondendo aos apelos de quem mais precisa, 

apoiando as campanhas nacionais do Banco Alimentar contra a Fome e da Liga 

Portuguesa contra o Cancro.

O Colégio aceitou ainda convite do Hospital Pediátrico de Coimbra para dinamizar 

atividades junto de crianças internadas. Uma iniciativa importante para o desen-

volvimento de um espírito cívico e solidário, demonstrado pelos jovens do clube 

de robótica que aproveitaram esta oportunidade para partilharem, junto de outras 

crianças, conhecimentos adquiridos em matéria de tecnologia e robótica.

Educar para a Ciência, para a Criatividade e Inovação

Estimular o cálculo mental, a curiosidade científica, apoiar a criatividade e o 

engenho foram, uma vez mais, apostas ganhas pelo Colégio, apoiando a partici-

pação dos alunos em competições de exploração científica e tecnológica, de 

âmbito nacional (RoboParty, SuperTMatik). A já habitual participação do Colégio na 

Roboparty, em Guimarães, aproximou os mais jovens ao mundo da robótica 

incentivando à construção de mini-robôs.

Concursos, atividades laboratoriais, ateliês e jogos pedagógicos, concursos 

fotográficos, integraram o programa de atividades da V Semana das Ciências 

(Dia do PI (14 março) e do concurso “Canguru Matemático” (15 março) promovido 

pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pelo Departamento de Matemática 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra).

Para prossecução dos objectivos destas áreas científicas concorreram igual-

mente importantes as visitas de estudo efetuadas ao Instituto Nacional de Mete-

orologia e Geofísica (Lisboa) e à Fábrica Centro de Ciência Viva (Aveiro).

Educar para a Cultura e para as Artes

Promovendo a articulação curricular entre os diversos níveis de ensino, a 

dinamização da Semana da Leitura / II Feira do Livro (16 a 20 janeiro) integrou 

um conjunto de iniciativas destinadas a fomentar o gosto pela escrita e pela 

leitura. Regina Gouveia, Ivo Machado e Vanda Marques dinamizaram sessões de 

leitura, também dramatizadas pelo grupo de teatro “3 Pancadas”. 
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COLÉGIO BISSAYA BARRETO

Valorizando uma educação para a cidadania, abordada nos seus vários contextos 

de forma pluridisciplinar e interdisciplinar, o Colégio Bissaya Barreto alicerça o 

seu projeto pedagógico e educativo sobre princípios de adequação, diferenciação e 

flexibilização do currículo, sobre a valorização das dimensões humana, acadé-

mica e cívica. Neste sentido e na defesa de uma educação centrada no individuo, 

capaz de respeitar diferentes ritmos de aprendizagem, interesses e motivações, 

o Colégio Bissaya Barreto desenvolveu o seu projeto educativo sobre um leque 

muito diversificado de atividades visando o desenvolvimento de competências 

essenciais e complementares à formação integral do aluno. Ministrando ao 1º, 

2º e 3º  ciclos do ensino básico, o Colégio teve no ano lectivo de 2011/2012 uma 

frequência de 225 alunos.

Em matéria de avaliação externa, os resultados alcançados nos exames nacionais 

de Matemática e de Língua Portuguesa do 4º e 6º anos do ensino básico foram, 

a ambas as disciplinas, 100% positivos, posicionando o Colégio no primeiro 

lugar a nível distrital ex-aqueo com outra escola e no 7º lugar nacional, nos 

exames do 6º ano, na disciplina de Matemática.

CURSOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL 4

O Colégio manteve em funcionamento o curso profissional de Técnico de Terma-

lismo (aberto no ano letivo de 2010/11) e o curso de Técnico Auxiliar de Saúde 

(aberto no ano letivo 2011/12). Estes cursos profissionais de nível 4, destinados 

a jovens dos 15 aos 20 anos, com o 9º ano completo ou equivalente, são financiados 

pelo POPH no âmbito da candidatura a Cursos Profissionais - candidatura no 

SIGO (Sistema de Gestão da Oferta Formativa) e no SIIFSE (Sistema Integrado de 

Informação do Fundo Social Europeu). No ano lectivo de 2011/2012 os cursos 

profissionais tiveram uma frequência de 43 alunos.

ACADEMIA DE LÍNGUAS

O Colégio tem na sua Academia de Línguas uma valência complementar destinada 

a valorizar o desenvolvimento da competência plurilingue na formação do indivíduo. 

No quadro da sua oferta formativa foram ministrados cursos de Língua Inglesa 

em 4 níveis: sensibilização (4 aos 5 anos), elementar I (7 aos 9 anos); elementar 

II e pré intermédio I (10 aos 16 anos). 

PROJETOS E INICIATIVAS

As áreas curriculares não disciplinares de área de projeto, formação cívica e estudo 

acompanhado, a Academia de Línguas, as modalidades desportivas comple-

mentares (futsal, pag-râguebi, mini-basquete, badmington, ginástica acrobática), a 

dinamização de diversos Clubes (Europeu, de Ambiente, de Jornalismo, de 

Informática, de Ciência, de Rádio, de Culinária, de Artes, de Viola, de Xadrez) e o 

Coro Infantil permaneceram, neste quadro, fundamentais à implementação e 

desenvolvimento de projetos e atividades complementares à edificação de uma 

verdadeira cultura do saber, do saber fazer e do fazer em tempo oportuno.

A multidisciplinaridade de ações desenvolvidas dentro e fora da escola, o incentivo 

à participação em competições nacionais e internacionais, o contacto com 

identidades e contextos, potenciaram o desenvolvimento de uma consciência 

cívica e de responsabilidade, de uma atitude crítica e interventiva no âmbito da 

turma, da escola e da comunidade, concorrendo positivamente para a prossecução 

dos objetivos definidos para mais um ano escolar. 

Educar para o Ambiente 

O Colégio recebeu o galardão Eco-Escola Bandeira Verde 2012, testemunho do 

renovado e consecutivo cumprimento, nesta escola, da aplicação do programa de 

educação para a sustentabilidade ambiental coerente, ao adotar as metodologias 

propostas pelo programa Eco-Escolas da Foundation for Environmental Education. 

Como em ano transato, a campanha Escola-Eletrão sensibilizou para a recolha 

de resíduos elétricos e eletrónicos (REE) em fim de vida. Somando boas práticas de 

preservação e educação ambiental, o Colégio contribuiu muito positivamente 

para este projeto lançado pela Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, 

Amb3E, apoiado pelo Ministério da Educação e Ciência e pela Agência Portuguesa 

do Ambiente reunindo, entre 1 a 21 de março, aproximadamente uma tonelada 

de resíduos. 

Concorreram ainda para a formação de uma consciência ambiental as iniciativas 

promovidas no âmbito da Semana das Ciências (Dia Verde e Dia Eco-Escolas) ou 

visitas de estudo como a realizada ao Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos 

(Vil de Matos, Coimbra).

Educar para uma Mente Sã em Corpo São

No sentido de promover o desporto escolar, como atividade curricular e extra-

curricular, hábitos de vida saudável e o gosto pelo desenvolvimento de atividades 

ao ar livre, ao mesmo tempo fortalecedores das relações sociais, do espírito de 

aventura, da competição e do espírito de interajuda, o Colégio incentivou centenas 

de alunos a participarem em torneios desportivos (Mega-Km, Mega-Atleta e 

Mega-Sprinter; basquete 3x3; futsal; ping-pong; passeios BTT). Pelo terceiro e 

quarto anos consecutivos, promoveram-se respectivamente campos de férias 

“Azul do Mar” (Figueira da Foz) e fins-de-semana radicais (em Proença-a-Nova 

e Figueira da Foz) para fruição de atividades lúdicas e desportivas em estreita 

ligação à natureza, cultura do espírito de autonomia e responsabilidade, e 

fortalecimento de vínculos de convivência interpessoal.

Mereceu acolhimento e entusiasmo muito particular a visita da Seleção Nacional 

de Râguebi “Os Lobos”, feita à escola em 9 março, promovendo e estimulando 

junto dos mais novos o gosto por esta prática desportiva. 

Educar para a Saúde

Os alunos do Colégio acolheram uma sessão de sensibilização/introdução ao 

Suporte Básico de Vida promovida pelo Centro de Simulação Biomédica dos 

Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, por ocasião do dia mundial da 

Anestesiologia. Sobre uma demonstração de técnicas de socorrismo, com 

recurso ao Kit Mini Anne, os alunos identificaram procedimentos elementares e 

regras a aplicar em contexto de Suporte Básico de Vida.

Educar para uma Consciência Europeia

A Semana das Artes e Línguas da Europa – Fal’Art - (14 a 18 maio) convocou à 

participação em ações multidisciplinares destinadas a divulgar particularidades 

culturais e linguísticas de diferentes países europeus. Atividades lúdicas, visitas 

a exposições, jogos de cultura geral, workshops de línguas e expressões artísticas, 

um mini peddy-paper, um café concerto e um espetáculo oferecido pela Orquestra 

de Tangos de Coimbra, conduzida pelo maestro Augusto Mesquita, foram 

destaques da programação dirigida a toda a comunidade educativa.

Educar para a Identidade e Multiculturalidade

O Colégio estabeleceu relações de proximidade e intercâmbio cultural com o 

Colégio Alba Plata, de Cáceres (Espanha). Depois da visita realizada pelos 

alunos do Colégio Bissaya Barreto às cidades de Mérida e Cáceres, vinte e cinco 

estudantes espanhóis daquela escola estiveram em Coimbra retribuindo, em 30 

de maio, a visita e contactos estabelecidos.

Objetivos transdisciplinares de consolidação de aprendizagens, de valorização 

de conhecimentos de cultura geral e do gosto pela história de Portugal, pelo seu 

património monumental e natural, estiveram igualmente na base da organiza-

ção de viagens realizadas à Casa da Música (Porto), ao Edifício da Alfândega 

Régia e Nau Quinhentista (Vila do Conde), ao Instituto de Cervantes e ao Instituto 

Nacional de Meteorologia e Geofísica (Lisboa). No concelho de Aveiro, foram 

visitados o parque Lugar dos Afetos, a Fábrica Centro de Ciência Viva e uma 

oficina de confecção de ovos moles e, no concelho de Alcobaça, o Mosteiro de 

Alcobaça e o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota. Aos alunos do 

curso profissional de Termalismo, foi proporcionada visita às termas do Luso, no 

concelho da Mealhada. 

A Semana “À Descoberta de Coimbra” (2 a 7 julho) viabilizou conhecer a sua 

zona histórica de, uma exploração agrária do concelho e uma visita à Rádio 

Universidade de Coimbra.

De entre as iniciativas desenvolvidas no âmbito das áreas de projeto, de atividades 

e talentos revelados nos diferentes Clubes, destaque para a produção e estreia da 

peça “Alice no País das Maravilhas, encenada pelos grupos I e II do Clube de Teatro 

(1 junho). 

CORO INFANTIL DO COLÉGIO BISSAYA BARRETO

Constituído há nove anos, o Coro Infantil do Colégio Bissaya Barreto tem a parti-

cularidade de integrar, nos seus cerca de 30 elementos, crianças ouvintes e 

crianças surdas, participantes em pleno de um projeto educativo comum que 

tem na inclusão e na igualdade de oportunidades o seu desígnio maior. Para 

além das atuações inseridas em programa de atividades do Colégio, este grupo 

coral participou em eventos públicos abertos à cidade. Para além das atuações 

inseridas nas actividades do Colégio, este grupo coral participou diversos eventos 

públicos: no Hospital Pediátrico de Coimbra por ocasião da Comemoração do 

Dia Mundial do Doente Oncológico (15 fevereiro), no Congresso “Sorria pela sua 

Saúde” a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra (17 abril), no 

centro comercial Dolce Vita a convite da Escola Superior de Educação de Coimbra 

por ocasião da promoção do Curso Turismo ESEC (28 abril), no Portugal dos 

Pequenitos por ocasião do seu 72º aniversário (8 junho), no Pavilhão de Portugal 

em Coimbra, a convite da CPCJ de Coimbra (4 dezembro) e nos Paços do Concelho, 

no âmbito do programa cultural “Pausas Musicais II” (22 dezembro).
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Educar para a Solidariedade

Sensibilizada e unida para encontrar soluções e ajudar a minorar problemáticas 

sociais, situações de desigualdade, de discriminação ou de injustiça social, a 

comunidade educativa do Colégio Bissaya Barreto voltou a demonstrar a força 

do seu impulso solidário e cívico, respondendo aos apelos de quem mais precisa, 

apoiando as campanhas nacionais do Banco Alimentar contra a Fome e da Liga 

Portuguesa contra o Cancro.

O Colégio aceitou ainda convite do Hospital Pediátrico de Coimbra para dinamizar 

atividades junto de crianças internadas. Uma iniciativa importante para o desen-

volvimento de um espírito cívico e solidário, demonstrado pelos jovens do clube 

de robótica que aproveitaram esta oportunidade para partilharem, junto de outras 

crianças, conhecimentos adquiridos em matéria de tecnologia e robótica.

Educar para a Ciência, para a Criatividade e Inovação

Estimular o cálculo mental, a curiosidade científica, apoiar a criatividade e o 

engenho foram, uma vez mais, apostas ganhas pelo Colégio, apoiando a partici-

pação dos alunos em competições de exploração científica e tecnológica, de 

âmbito nacional (RoboParty, SuperTMatik). A já habitual participação do Colégio na 

Roboparty, em Guimarães, aproximou os mais jovens ao mundo da robótica 

incentivando à construção de mini-robôs.

Concursos, atividades laboratoriais, ateliês e jogos pedagógicos, concursos 

fotográficos, integraram o programa de atividades da V Semana das Ciências 

(Dia do PI (14 março) e do concurso “Canguru Matemático” (15 março) promovido 

pela Sociedade Portuguesa de Matemática e pelo Departamento de Matemática 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra).

Para prossecução dos objectivos destas áreas científicas concorreram igual-

mente importantes as visitas de estudo efetuadas ao Instituto Nacional de Mete-

orologia e Geofísica (Lisboa) e à Fábrica Centro de Ciência Viva (Aveiro).

Educar para a Cultura e para as Artes

Promovendo a articulação curricular entre os diversos níveis de ensino, a 

dinamização da Semana da Leitura / II Feira do Livro (16 a 20 janeiro) integrou 

um conjunto de iniciativas destinadas a fomentar o gosto pela escrita e pela 

leitura. Regina Gouveia, Ivo Machado e Vanda Marques dinamizaram sessões de 

leitura, também dramatizadas pelo grupo de teatro “3 Pancadas”. 
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INTERNACIONALIZAÇÃO

Visando ao promoção e consolidação de uma política de internacionalização, o 

Gabinete de Relações Internacionais operacionalizou programas de mobilidade, 

inseridos no Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (PROALV), nomeada-

mente o programa Erasmus e o programa Leonardo da Vinci, que permitiram:

Programa ERASMUS

No âmbito do programa Erasmus (2011-12 e 2012-13), o Instituto contratualizou 

ações de mobilidade de estudantes para estudos (SMS), de docentes para 

missão de ensino (STA) e de pessoal/staff para formação (STT), tendo dado 

continuidade à execução dos mesmos. 

INSTITUTO SUPERIOR BISSAYA BARRETO

A conjuntura nacional e internacional teve contornos gravosos, multifacetados e 

imprevisíveis, com claras implicações ao nível da arquitetura institucional, do 

funcionamento e da governação das instituições de ensino superior, que se 

repercutiram, inevitavelmente, no setor do ensino em geral e do ensino superior 

privado, em particular. Atuando num ambiente fortemente competitivo (no 

contexto de Coimbra), o Instituto Superior prosseguiu alinhado sobre metas que 

se têm configurado como os pilares básicos de desenvolvimento da instituição: 

incremento de padrões de qualidade; desenvolvimento de estratégias que conci-

liem o funcionamento dos cursos com uma rigorosa rentabilização de recursos 

humanos e materiais; adoção de decisões que privilegiem a aprendizagem ao 

longo da vida e a inovação; aprofundamento da relação com o meio socioeconó-

mico e empresarial envolvente; gradual progresso da investigação; reforço da 

internacionalização; agilização da governação e da gestão.  

OFERTA FORMATIVA

Em 2012, a par do ensino graduado, em que ministrou os cursos de licenciatura 

em Direito (segundo o novo plano de estudos publicado por Despacho n.º 

9315/2011, D.R. 143, 2.ª Série, de 27 de Julho) e em Solicitadoria (segundo o 

novo plano de estudos publicado por Despacho 9316/2011, D.R. 143, 2.ª Série, de 

27 de julho), o Instituto Superior ofereceu, no âmbito da formação avançada, os 

mestrados em Gerontologia Social, em Direito/especialização em Ciências 

Jurídico-Forenses, e em Justiça Alternativa e, desde 2012/13, o mestrado em 

Criminologia (criado por Despacho n.º 15780/2012).

Em matéria de formação avançada, a nível de cursos de pós-graduação, reabriu 

candidaturas para os cursos para cursos já criados em Direito do Desporto, 

Gestão Farmacêutica, Direito do Terceiro Setor, Supervisão Pedagógica, Gestão 

e Administração Escolar, Gestão de Projetos, Gestão/especialização em Recur-

sos Humanos, Gestão/especialização em Organizações não Lucrativas, Gestão 

de Obras Públicas e Privadas, e Musicoterapia.

No âmbito da formação especializada, que qualifica para o exercício de cargos e 

atividades educativas especializadas, o Instituto abriu candidaturas aos cursos 

de Supervisão Pedagógica, de Inspeção e Avaliação das Organizações Educati-

vas, e de Gestão e Administração Escolar.
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INTERNACIONALIZAÇÃO

Visando ao promoção e consolidação de uma política de internacionalização, o 

Gabinete de Relações Internacionais operacionalizou programas de mobilidade, 

inseridos no Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida (PROALV), nomeada-

mente o programa Erasmus e o programa Leonardo da Vinci, que permitiram:

Programa ERASMUS

No âmbito do programa Erasmus (2011-12 e 2012-13), o Instituto contratualizou 

ações de mobilidade de estudantes para estudos (SMS), de docentes para 

missão de ensino (STA) e de pessoal/staff para formação (STT), tendo dado 

continuidade à execução dos mesmos. 
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INSTITUTO SUPERIOR BISSAYA BARRETO

A conjuntura nacional e internacional teve contornos gravosos, multifacetados e 

imprevisíveis, com claras implicações ao nível da arquitetura institucional, do 

funcionamento e da governação das instituições de ensino superior, que se 

repercutiram, inevitavelmente, no setor do ensino em geral e do ensino superior 

privado, em particular. Atuando num ambiente fortemente competitivo (no 

contexto de Coimbra), o Instituto Superior prosseguiu alinhado sobre metas que 

se têm configurado como os pilares básicos de desenvolvimento da instituição: 

incremento de padrões de qualidade; desenvolvimento de estratégias que conci-

liem o funcionamento dos cursos com uma rigorosa rentabilização de recursos 

humanos e materiais; adoção de decisões que privilegiem a aprendizagem ao 

longo da vida e a inovação; aprofundamento da relação com o meio socioeconó-

mico e empresarial envolvente; gradual progresso da investigação; reforço da 

internacionalização; agilização da governação e da gestão.  

OFERTA FORMATIVA

Em 2012, a par do ensino graduado, em que ministrou os cursos de licenciatura 

em Direito (segundo o novo plano de estudos publicado por Despacho n.º 

9315/2011, D.R. 143, 2.ª Série, de 27 de Julho) e em Solicitadoria (segundo o 

novo plano de estudos publicado por Despacho 9316/2011, D.R. 143, 2.ª Série, de 

27 de julho), o Instituto Superior ofereceu, no âmbito da formação avançada, os 

mestrados em Gerontologia Social, em Direito/especialização em Ciências 

Jurídico-Forenses, e em Justiça Alternativa e, desde 2012/13, o mestrado em 

Criminologia (criado por Despacho n.º 15780/2012).

Em matéria de formação avançada, a nível de cursos de pós-graduação, reabriu 

candidaturas para os cursos para cursos já criados em Direito do Desporto, 

Gestão Farmacêutica, Direito do Terceiro Setor, Supervisão Pedagógica, Gestão 

e Administração Escolar, Gestão de Projetos, Gestão/especialização em Recur-

sos Humanos, Gestão/especialização em Organizações não Lucrativas, Gestão 

de Obras Públicas e Privadas, e Musicoterapia.

No âmbito da formação especializada, que qualifica para o exercício de cargos e 

atividades educativas especializadas, o Instituto abriu candidaturas aos cursos 

de Supervisão Pedagógica, de Inspeção e Avaliação das Organizações Educati-

vas, e de Gestão e Administração Escolar.

MOBILIDADE DE ESTUDANTES PARA ESTUDOS – INCOMING

ANO

2011/2012

2011/2012

2012/2013

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Universidade de Estudos Aplicados de 
Gestão Pública e Estudos Jurídicos da 
Bavaria

Universidade de Santiago de 
Compostela

Universidade de Huelva

PAÍS

Alemanha

Espanha

Espanha

ÁREA DE ESTUDO

Direito

Direito

Direito

PERÍODO

2º Semestre

1º e 2º Semestres

1º Semestre

MOBILIDADE DE ESTUDANTES PARA ESTUDOS - OUTGOING

ANO

2012/2013

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Universidade de Huelva

PAÍS

Espanha

ÁREA DE ESTUDO

Direito

PERÍODO

1º Semestre

MOBILIDADE DE DOCENTES EM MISSÃO DE ENSINO - STA

ANO

2011/2012

IDENTIFICAÇÃO DO ACORDO/PROGRAMA

Mobilidade de docentes em Missão de 
Ensino para a Universidade Ramon Llull

PAÍS

Espanha

ÁREA DE ESTUDO

Gerontologia Social

PERÍODO

16 - 20 Abril

MOBILIDADE DE DOCENTES E NÃO DOCENTES PARA FORMAÇÃO - STT

ANO

2011/2012

2011/2012

IDENTIFICAÇÃO DO ACORDO/PROGRAMA

Mobilidade de Pessoal em Formação 
para a Universidade de Vilnius

Mobilidade de Pessoal em Formação do 
Budapest College of Communication 
Business and Arts

PAÍS

Lituânia

Hungria

ÁREA DE ESTUDO

Gerontologia Social

Economia

PERÍODO

07 - 12 Abril

19 Outubro



FORMAÇÃO 

Dia do Instituto Superior Bissaya Barreto
6 janeiro |Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania

Cerimónia comemorativa do XIX aniversário do Instituto Superior e de entrega 

de Diplomas e Cartas de Curso aos novos licenciados e pós-graduados. 

Ciclo de Conferências “Responsabilidade”
7 janeiro  a 18 fevereiro | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania 

Ciclo de conferências promovido no âmbito do Mestrado em Direito/Especialidade 

Ciências Jurídico-Forenses (integrado na UC de Seminário II).

[7 janeiro] Responsabilidade Contratual – Democracia e Contrato / Doutor Rui de Alarcão 

(ISBB)

[14 janeiro] Responsabilidade por Atos da Função Jurisdicional / Doutor José Carlos 

Vieira de Andrade (FDUC)

[21 janeiro] Responsabilidade Penal por Negligência no Exercício da Medicina em Equipa / 

Mestre Sónia Fidalgo (FDUC)

[28 janeiro] Responsabilidade Civil Médica / Mestre André Pereira (FDUC)

[4 fevereiro] Responsabilidade Laboral / Mestre Margarida Porto Figueiredo (ISBB)

[11 fevereiro] Responsabilidade Ambiental / Doutora Alexandra Aragão (FDUC)

[18 fevereiro] O Incidente de Qualificação da Insolvência e Responsabilidade Criminal / 

Mestre Sara Leitão Moreira (ISBB)

Visita de estudo / Licenciatura em Direito
18 abril | Ordem dos Advogados em Coimbra

Iniciativa promovida pela Comissão de Curso de Licenciatura em Direito permitiu 

assistir a intervenções do Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advo-

gados de Coimbra, Dr. Mário Diogo (Condições de acesso à Ordem e análise da 

sua estrutura organizacional), do Dr. António Arnaut (Deontologia do exercício 

da profissão), e do Doutor Rui de Alarcão (A atual crise na Justiça).

[5 maio] Um novo contrato de solidariedade intergeracional? Cuidados e cuidadores: Debates 

e questões críticas / Doutora Cristina Albuquerque (FPCE/UC)

[19 maio] Universidades Séniores: Uma Estratégia de Envelhecimento Ativo / Mestre Stella 

António (Univ. Técnica Lisboa)

[26 maio] O Terceiro Setor na Política de Cuidado aos Idosos em Portugal: Tendências e 

Desafios / Doutora Helena Reis Amaro da Luz (ISBB)

[26 maio] Envelhecimento e Desenvolvimento Psicológico: Entre Mitos e Factos / Doutora 

Isabel Cerca Miguel (ISBB)

[16 junho] Comunicação em cuidados paliativos / Doutora Assunção Laranjeira

Divulgação do programa de Mobilidade de estudantes / LLP
3 e 4 maio |Instituto Superior Bissaya Barreto

Sessões de divulgação do programa destinadas a estudantes das licenciaturas 

em Direito e Solicitadoria.

Programa LEONARDO DA VINCI 

Finalizou a 30 de maio o projeto iniciado, em 2010, no âmbito deste Programa 

destinado a promover mobilidade para recém-licenciados em qualquer área de 

formação.

Outras Atividades

Foram renovados acordos bilaterais com universidades que lecionam formação 

em áreas análogas às do Instituto Superior (área jurídica e área social) que 

permitirão dar continuidade à cooperação a partir de 2013/14, nomeadamente 

com a Universidade de Dokus Eylul – Turquia; Universidade de Selcuk – Turquia; 

Universidade de Zaragoza – Espanha; Universidade de Santiago de Compostela 

– Espanha; Universidade de Huelva – Espanha; University of Applied Sciences for 

Public Management and Legal Affairs in Bavaria – Alemanha, University of 

Ljubljana/Faculty of Social Work – Eslovénia e University of Vilnius. Foram 

estabelecidos novos acordos bilaterais para dar continuidade à cooperação a 

partir de 2013/14, com a Universidade de Vilnius – Lituânia e com a Universidade 

Ramon Llull. 

PROTOCOLOS

No intuito de organização/criação de novos cursos, seminários, conferências, de 

ações formativas à medida, de criação e regulação de programas de estágios, 

projetos de mobilidade, apoio à investigação e ao ensino, o Instituto Superior 

manteve em vigor os protocolos estabelecidos com o Sindicato dos Bancários do 

Norte, com o Sindicato dos Bancários Centro, com o Sindicato dos Funcionários 

Judicias e Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Associação Empre-

sarial de Cantanhede, Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e 

Sociais do Centro, com o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz 

(CAJP), Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos 

(Huambo) – Angola e com a PMO Projects. Firmou novas parcerias com a PMO 

Projects, com o UNIB - Instituto Internacional Universitário do Brasil, Associação 

Sindical dos Funcionários da ASAE, Câmara dos Solicitadores e ACP - Automóvel 

Clube de Portugal e um protocolo de cooperação entre as quatro instituições 

privadas de ensino superior de Coimbra.
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Visita de estudo / Licenciatura em Direito
23 abril | Instituto de Medicina Legal de Coimbra

Iniciativa promovida pela Comissão de Curso de Licenciatura em Direito permitiu 

assistir a intervenções do Doutor Duarte Nuno Vieira e Doutor Francisco Corte 

Real e à realização de uma autópsia.

Ciclo de Conferências “Questões Jurídicas: perspetivas atuais”
16 abril a  22 maio | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências científicas e 

profissionais de docentes, estudantes e de outro público interessado, a Comis-

são de Curso de Licenciatura em Direito/CIS promoveu o ciclo de conferências:

[16 abril] O empresário desportivo à luz do Direito Português / Mestre Nuno Oliveira 

(ISBB)

[16 abril] Contrato de trabalho de muito curta duração / Mestre Sónia Preto (ISBB)

[27 abril] Alterações do contrato de trabalho decorrentes do acordo de concertação social 

para o crescimento, competitividade e emprego / Mestre Margarida Porto (ISBB) 

[27 abril] O comércio eletrónico / Doutora Mariana Sampayo (ISBB)

[2 maio] A participação individual para a minimização do défice público: O caso do IRS / 

Mestre João Gaspar (ISBB)

[2 maio] A evolução do registo automóvel em Portugal / Licenciada Isabel Louro (ISBB)

[17 maio] A aproximação da relação jurídica do emprego público às leis laborais / Doutor 

João Gois Ramalho (ISBB) 

[17 maio] A Juventude criminalizada / Doutora Cristiane Reis (ISBB)

[22 maio] A “recente” criminalização da violência domestica - que rumo / Doutora Cristia-

ne Reis (ISBB)

[22 maio] Da responsabilidade política institucional à responsabilidade política difusa / 

Mestre Ana Roso

Ciclo de Conferências “Gerontologia Social: Perspetiva de Análise e intervenção”
21 abril a  16 junho | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências científicas e 

profissionais de docentes, estudantes e de outro público interessado, a Comis-

são de Curso de Licenciatura em Direito/CIS promoveu o ciclo de conferências:

[21 abril] Sistemas de rastreio de abuso e negligência na população idosa: Caso Português / 

Doutor Ignácio Martin / Mestre Ana Cristina Correia

[28 abril] A relevância da formação em Gerontologia Social na implementação das políticas 

sociais em Portugal / Doutor Ignácio Martin / Doutor João Góis Ramalho (ISBB) / 

Doutora Anabela Panão (ESEC/IPC)



FORMAÇÃO 

Dia do Instituto Superior Bissaya Barreto
6 janeiro |Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania

Cerimónia comemorativa do XIX aniversário do Instituto Superior e de entrega 

de Diplomas e Cartas de Curso aos novos licenciados e pós-graduados. 

Ciclo de Conferências “Responsabilidade”
7 janeiro  a 18 fevereiro | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania 

Ciclo de conferências promovido no âmbito do Mestrado em Direito/Especialidade 

Ciências Jurídico-Forenses (integrado na UC de Seminário II).

[7 janeiro] Responsabilidade Contratual – Democracia e Contrato / Doutor Rui de Alarcão 

(ISBB)

[14 janeiro] Responsabilidade por Atos da Função Jurisdicional / Doutor José Carlos 

Vieira de Andrade (FDUC)

[21 janeiro] Responsabilidade Penal por Negligência no Exercício da Medicina em Equipa / 

Mestre Sónia Fidalgo (FDUC)

[28 janeiro] Responsabilidade Civil Médica / Mestre André Pereira (FDUC)

[4 fevereiro] Responsabilidade Laboral / Mestre Margarida Porto Figueiredo (ISBB)

[11 fevereiro] Responsabilidade Ambiental / Doutora Alexandra Aragão (FDUC)

[18 fevereiro] O Incidente de Qualificação da Insolvência e Responsabilidade Criminal / 

Mestre Sara Leitão Moreira (ISBB)

Visita de estudo / Licenciatura em Direito
18 abril | Ordem dos Advogados em Coimbra

Iniciativa promovida pela Comissão de Curso de Licenciatura em Direito permitiu 

assistir a intervenções do Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advo-

gados de Coimbra, Dr. Mário Diogo (Condições de acesso à Ordem e análise da 

sua estrutura organizacional), do Dr. António Arnaut (Deontologia do exercício 

da profissão), e do Doutor Rui de Alarcão (A atual crise na Justiça).
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[5 maio] Um novo contrato de solidariedade intergeracional? Cuidados e cuidadores: Debates 

e questões críticas / Doutora Cristina Albuquerque (FPCE/UC)

[19 maio] Universidades Séniores: Uma Estratégia de Envelhecimento Ativo / Mestre Stella 

António (Univ. Técnica Lisboa)

[26 maio] O Terceiro Setor na Política de Cuidado aos Idosos em Portugal: Tendências e 

Desafios / Doutora Helena Reis Amaro da Luz (ISBB)

[26 maio] Envelhecimento e Desenvolvimento Psicológico: Entre Mitos e Factos / Doutora 

Isabel Cerca Miguel (ISBB)

[16 junho] Comunicação em cuidados paliativos / Doutora Assunção Laranjeira

Divulgação do programa de Mobilidade de estudantes / LLP
3 e 4 maio |Instituto Superior Bissaya Barreto

Sessões de divulgação do programa destinadas a estudantes das licenciaturas 

em Direito e Solicitadoria.

Programa LEONARDO DA VINCI 

Finalizou a 30 de maio o projeto iniciado, em 2010, no âmbito deste Programa 

destinado a promover mobilidade para recém-licenciados em qualquer área de 

formação.

Outras Atividades

Foram renovados acordos bilaterais com universidades que lecionam formação 

em áreas análogas às do Instituto Superior (área jurídica e área social) que 

permitirão dar continuidade à cooperação a partir de 2013/14, nomeadamente 

com a Universidade de Dokus Eylul – Turquia; Universidade de Selcuk – Turquia; 

Universidade de Zaragoza – Espanha; Universidade de Santiago de Compostela 

– Espanha; Universidade de Huelva – Espanha; University of Applied Sciences for 

Public Management and Legal Affairs in Bavaria – Alemanha, University of 

Ljubljana/Faculty of Social Work – Eslovénia e University of Vilnius. Foram 

estabelecidos novos acordos bilaterais para dar continuidade à cooperação a 

partir de 2013/14, com a Universidade de Vilnius – Lituânia e com a Universidade 

Ramon Llull. 

PROTOCOLOS

No intuito de organização/criação de novos cursos, seminários, conferências, de 

ações formativas à medida, de criação e regulação de programas de estágios, 

projetos de mobilidade, apoio à investigação e ao ensino, o Instituto Superior 

manteve em vigor os protocolos estabelecidos com o Sindicato dos Bancários do 

Norte, com o Sindicato dos Bancários Centro, com o Sindicato dos Funcionários 

Judicias e Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Associação Empre-

sarial de Cantanhede, Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e 

Sociais do Centro, com o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz 

(CAJP), Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos 

(Huambo) – Angola e com a PMO Projects. Firmou novas parcerias com a PMO 

Projects, com o UNIB - Instituto Internacional Universitário do Brasil, Associação 

Sindical dos Funcionários da ASAE, Câmara dos Solicitadores e ACP - Automóvel 

Clube de Portugal e um protocolo de cooperação entre as quatro instituições 

privadas de ensino superior de Coimbra.

Visita de estudo / Licenciatura em Direito
23 abril | Instituto de Medicina Legal de Coimbra

Iniciativa promovida pela Comissão de Curso de Licenciatura em Direito permitiu 

assistir a intervenções do Doutor Duarte Nuno Vieira e Doutor Francisco Corte 

Real e à realização de uma autópsia.

Ciclo de Conferências “Questões Jurídicas: perspetivas atuais”
16 abril a  22 maio | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências científicas e 

profissionais de docentes, estudantes e de outro público interessado, a Comis-

são de Curso de Licenciatura em Direito/CIS promoveu o ciclo de conferências:

[16 abril] O empresário desportivo à luz do Direito Português / Mestre Nuno Oliveira 

(ISBB)

[16 abril] Contrato de trabalho de muito curta duração / Mestre Sónia Preto (ISBB)

[27 abril] Alterações do contrato de trabalho decorrentes do acordo de concertação social 

para o crescimento, competitividade e emprego / Mestre Margarida Porto (ISBB) 

[27 abril] O comércio eletrónico / Doutora Mariana Sampayo (ISBB)

[2 maio] A participação individual para a minimização do défice público: O caso do IRS / 

Mestre João Gaspar (ISBB)

[2 maio] A evolução do registo automóvel em Portugal / Licenciada Isabel Louro (ISBB)

[17 maio] A aproximação da relação jurídica do emprego público às leis laborais / Doutor 

João Gois Ramalho (ISBB) 

[17 maio] A Juventude criminalizada / Doutora Cristiane Reis (ISBB)

[22 maio] A “recente” criminalização da violência domestica - que rumo / Doutora Cristia-

ne Reis (ISBB)

[22 maio] Da responsabilidade política institucional à responsabilidade política difusa / 

Mestre Ana Roso

Ciclo de Conferências “Gerontologia Social: Perspetiva de Análise e intervenção”
21 abril a  16 junho | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências científicas e 

profissionais de docentes, estudantes e de outro público interessado, a Comis-

são de Curso de Licenciatura em Direito/CIS promoveu o ciclo de conferências:

[21 abril] Sistemas de rastreio de abuso e negligência na população idosa: Caso Português / 

Doutor Ignácio Martin / Mestre Ana Cristina Correia

[28 abril] A relevância da formação em Gerontologia Social na implementação das políticas 

sociais em Portugal / Doutor Ignácio Martin / Doutor João Góis Ramalho (ISBB) / 

Doutora Anabela Panão (ESEC/IPC)



FORMAÇÃO 

Dia do Instituto Superior Bissaya Barreto
6 janeiro |Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania

Cerimónia comemorativa do XIX aniversário do Instituto Superior e de entrega 

de Diplomas e Cartas de Curso aos novos licenciados e pós-graduados. 

Ciclo de Conferências “Responsabilidade”
7 janeiro  a 18 fevereiro | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania 

Ciclo de conferências promovido no âmbito do Mestrado em Direito/Especialidade 

Ciências Jurídico-Forenses (integrado na UC de Seminário II).

[7 janeiro] Responsabilidade Contratual – Democracia e Contrato / Doutor Rui de Alarcão 

(ISBB)

[14 janeiro] Responsabilidade por Atos da Função Jurisdicional / Doutor José Carlos 

Vieira de Andrade (FDUC)

[21 janeiro] Responsabilidade Penal por Negligência no Exercício da Medicina em Equipa / 

Mestre Sónia Fidalgo (FDUC)

[28 janeiro] Responsabilidade Civil Médica / Mestre André Pereira (FDUC)

[4 fevereiro] Responsabilidade Laboral / Mestre Margarida Porto Figueiredo (ISBB)

[11 fevereiro] Responsabilidade Ambiental / Doutora Alexandra Aragão (FDUC)

[18 fevereiro] O Incidente de Qualificação da Insolvência e Responsabilidade Criminal / 

Mestre Sara Leitão Moreira (ISBB)

Visita de estudo / Licenciatura em Direito
18 abril | Ordem dos Advogados em Coimbra

Iniciativa promovida pela Comissão de Curso de Licenciatura em Direito permitiu 

assistir a intervenções do Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advo-

gados de Coimbra, Dr. Mário Diogo (Condições de acesso à Ordem e análise da 

sua estrutura organizacional), do Dr. António Arnaut (Deontologia do exercício 

da profissão), e do Doutor Rui de Alarcão (A atual crise na Justiça).

[5 maio] Um novo contrato de solidariedade intergeracional? Cuidados e cuidadores: Debates 

e questões críticas / Doutora Cristina Albuquerque (FPCE/UC)

[19 maio] Universidades Séniores: Uma Estratégia de Envelhecimento Ativo / Mestre Stella 

António (Univ. Técnica Lisboa)

[26 maio] O Terceiro Setor na Política de Cuidado aos Idosos em Portugal: Tendências e 

Desafios / Doutora Helena Reis Amaro da Luz (ISBB)

[26 maio] Envelhecimento e Desenvolvimento Psicológico: Entre Mitos e Factos / Doutora 

Isabel Cerca Miguel (ISBB)

[16 junho] Comunicação em cuidados paliativos / Doutora Assunção Laranjeira

Divulgação do programa de Mobilidade de estudantes / LLP
3 e 4 maio |Instituto Superior Bissaya Barreto

Sessões de divulgação do programa destinadas a estudantes das licenciaturas 

em Direito e Solicitadoria.

Programa LEONARDO DA VINCI 

Finalizou a 30 de maio o projeto iniciado, em 2010, no âmbito deste Programa 

destinado a promover mobilidade para recém-licenciados em qualquer área de 

formação.

Outras Atividades

Foram renovados acordos bilaterais com universidades que lecionam formação 

em áreas análogas às do Instituto Superior (área jurídica e área social) que 

permitirão dar continuidade à cooperação a partir de 2013/14, nomeadamente 

com a Universidade de Dokus Eylul – Turquia; Universidade de Selcuk – Turquia; 

Universidade de Zaragoza – Espanha; Universidade de Santiago de Compostela 

– Espanha; Universidade de Huelva – Espanha; University of Applied Sciences for 

Public Management and Legal Affairs in Bavaria – Alemanha, University of 

Ljubljana/Faculty of Social Work – Eslovénia e University of Vilnius. Foram 

estabelecidos novos acordos bilaterais para dar continuidade à cooperação a 

partir de 2013/14, com a Universidade de Vilnius – Lituânia e com a Universidade 

Ramon Llull. 

PROTOCOLOS

No intuito de organização/criação de novos cursos, seminários, conferências, de 

ações formativas à medida, de criação e regulação de programas de estágios, 

projetos de mobilidade, apoio à investigação e ao ensino, o Instituto Superior 

manteve em vigor os protocolos estabelecidos com o Sindicato dos Bancários do 

Norte, com o Sindicato dos Bancários Centro, com o Sindicato dos Funcionários 

Judicias e Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Associação Empre-

sarial de Cantanhede, Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e 

Sociais do Centro, com o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz 

(CAJP), Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos 

(Huambo) – Angola e com a PMO Projects. Firmou novas parcerias com a PMO 

Projects, com o UNIB - Instituto Internacional Universitário do Brasil, Associação 

Sindical dos Funcionários da ASAE, Câmara dos Solicitadores e ACP - Automóvel 

Clube de Portugal e um protocolo de cooperação entre as quatro instituições 

privadas de ensino superior de Coimbra.

Visita de estudo / Licenciatura em Direito
23 abril | Instituto de Medicina Legal de Coimbra

Iniciativa promovida pela Comissão de Curso de Licenciatura em Direito permitiu 

assistir a intervenções do Doutor Duarte Nuno Vieira e Doutor Francisco Corte 

Real e à realização de uma autópsia.

Ciclo de Conferências “Questões Jurídicas: perspetivas atuais”
16 abril a  22 maio | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências científicas e 

profissionais de docentes, estudantes e de outro público interessado, a Comis-

são de Curso de Licenciatura em Direito/CIS promoveu o ciclo de conferências:

[16 abril] O empresário desportivo à luz do Direito Português / Mestre Nuno Oliveira 

(ISBB)

[16 abril] Contrato de trabalho de muito curta duração / Mestre Sónia Preto (ISBB)

[27 abril] Alterações do contrato de trabalho decorrentes do acordo de concertação social 

para o crescimento, competitividade e emprego / Mestre Margarida Porto (ISBB) 

[27 abril] O comércio eletrónico / Doutora Mariana Sampayo (ISBB)

[2 maio] A participação individual para a minimização do défice público: O caso do IRS / 

Mestre João Gaspar (ISBB)

[2 maio] A evolução do registo automóvel em Portugal / Licenciada Isabel Louro (ISBB)

[17 maio] A aproximação da relação jurídica do emprego público às leis laborais / Doutor 

João Gois Ramalho (ISBB) 

[17 maio] A Juventude criminalizada / Doutora Cristiane Reis (ISBB)

[22 maio] A “recente” criminalização da violência domestica - que rumo / Doutora Cristia-

ne Reis (ISBB)

[22 maio] Da responsabilidade política institucional à responsabilidade política difusa / 

Mestre Ana Roso

Ciclo de Conferências “Gerontologia Social: Perspetiva de Análise e intervenção”
21 abril a  16 junho | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências científicas e 

profissionais de docentes, estudantes e de outro público interessado, a Comis-

são de Curso de Licenciatura em Direito/CIS promoveu o ciclo de conferências:

[21 abril] Sistemas de rastreio de abuso e negligência na população idosa: Caso Português / 

Doutor Ignácio Martin / Mestre Ana Cristina Correia

[28 abril] A relevância da formação em Gerontologia Social na implementação das políticas 

sociais em Portugal / Doutor Ignácio Martin / Doutor João Góis Ramalho (ISBB) / 

Doutora Anabela Panão (ESEC/IPC)
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FORMAÇÃO 

Dia do Instituto Superior Bissaya Barreto
6 janeiro |Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania

Cerimónia comemorativa do XIX aniversário do Instituto Superior e de entrega 

de Diplomas e Cartas de Curso aos novos licenciados e pós-graduados. 

Ciclo de Conferências “Responsabilidade”
7 janeiro  a 18 fevereiro | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania 

Ciclo de conferências promovido no âmbito do Mestrado em Direito/Especialidade 

Ciências Jurídico-Forenses (integrado na UC de Seminário II).

[7 janeiro] Responsabilidade Contratual – Democracia e Contrato / Doutor Rui de Alarcão 

(ISBB)

[14 janeiro] Responsabilidade por Atos da Função Jurisdicional / Doutor José Carlos 

Vieira de Andrade (FDUC)

[21 janeiro] Responsabilidade Penal por Negligência no Exercício da Medicina em Equipa / 

Mestre Sónia Fidalgo (FDUC)

[28 janeiro] Responsabilidade Civil Médica / Mestre André Pereira (FDUC)

[4 fevereiro] Responsabilidade Laboral / Mestre Margarida Porto Figueiredo (ISBB)

[11 fevereiro] Responsabilidade Ambiental / Doutora Alexandra Aragão (FDUC)

[18 fevereiro] O Incidente de Qualificação da Insolvência e Responsabilidade Criminal / 

Mestre Sara Leitão Moreira (ISBB)

Visita de estudo / Licenciatura em Direito
18 abril | Ordem dos Advogados em Coimbra

Iniciativa promovida pela Comissão de Curso de Licenciatura em Direito permitiu 

assistir a intervenções do Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advo-

gados de Coimbra, Dr. Mário Diogo (Condições de acesso à Ordem e análise da 

sua estrutura organizacional), do Dr. António Arnaut (Deontologia do exercício 

da profissão), e do Doutor Rui de Alarcão (A atual crise na Justiça).

[5 maio] Um novo contrato de solidariedade intergeracional? Cuidados e cuidadores: Debates 

e questões críticas / Doutora Cristina Albuquerque (FPCE/UC)

[19 maio] Universidades Séniores: Uma Estratégia de Envelhecimento Ativo / Mestre Stella 

António (Univ. Técnica Lisboa)

[26 maio] O Terceiro Setor na Política de Cuidado aos Idosos em Portugal: Tendências e 

Desafios / Doutora Helena Reis Amaro da Luz (ISBB)

[26 maio] Envelhecimento e Desenvolvimento Psicológico: Entre Mitos e Factos / Doutora 

Isabel Cerca Miguel (ISBB)

[16 junho] Comunicação em cuidados paliativos / Doutora Assunção Laranjeira

Divulgação do programa de Mobilidade de estudantes / LLP
3 e 4 maio |Instituto Superior Bissaya Barreto

Sessões de divulgação do programa destinadas a estudantes das licenciaturas 

em Direito e Solicitadoria.
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Programa LEONARDO DA VINCI 

Finalizou a 30 de maio o projeto iniciado, em 2010, no âmbito deste Programa 

destinado a promover mobilidade para recém-licenciados em qualquer área de 

formação.

Outras Atividades

Foram renovados acordos bilaterais com universidades que lecionam formação 

em áreas análogas às do Instituto Superior (área jurídica e área social) que 

permitirão dar continuidade à cooperação a partir de 2013/14, nomeadamente 

com a Universidade de Dokus Eylul – Turquia; Universidade de Selcuk – Turquia; 

Universidade de Zaragoza – Espanha; Universidade de Santiago de Compostela 

– Espanha; Universidade de Huelva – Espanha; University of Applied Sciences for 

Public Management and Legal Affairs in Bavaria – Alemanha, University of 

Ljubljana/Faculty of Social Work – Eslovénia e University of Vilnius. Foram 

estabelecidos novos acordos bilaterais para dar continuidade à cooperação a 

partir de 2013/14, com a Universidade de Vilnius – Lituânia e com a Universidade 

Ramon Llull. 

PROTOCOLOS

No intuito de organização/criação de novos cursos, seminários, conferências, de 

ações formativas à medida, de criação e regulação de programas de estágios, 

projetos de mobilidade, apoio à investigação e ao ensino, o Instituto Superior 

manteve em vigor os protocolos estabelecidos com o Sindicato dos Bancários do 

Norte, com o Sindicato dos Bancários Centro, com o Sindicato dos Funcionários 

Judicias e Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, Associação Empre-

sarial de Cantanhede, Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e 

Sociais do Centro, com o Conselho de Acompanhamento dos Julgados de Paz 

(CAJP), Faculdade de Direito da Universidade José Eduardo dos Santos 

(Huambo) – Angola e com a PMO Projects. Firmou novas parcerias com a PMO 

Projects, com o UNIB - Instituto Internacional Universitário do Brasil, Associação 

Sindical dos Funcionários da ASAE, Câmara dos Solicitadores e ACP - Automóvel 

Clube de Portugal e um protocolo de cooperação entre as quatro instituições 

privadas de ensino superior de Coimbra.

Visita de estudo / Licenciatura em Direito
23 abril | Instituto de Medicina Legal de Coimbra

Iniciativa promovida pela Comissão de Curso de Licenciatura em Direito permitiu 

assistir a intervenções do Doutor Duarte Nuno Vieira e Doutor Francisco Corte 

Real e à realização de uma autópsia.

Ciclo de Conferências “Questões Jurídicas: perspetivas atuais”
16 abril a  22 maio | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania 

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências científicas e 

profissionais de docentes, estudantes e de outro público interessado, a Comis-

são de Curso de Licenciatura em Direito/CIS promoveu o ciclo de conferências:

[16 abril] O empresário desportivo à luz do Direito Português / Mestre Nuno Oliveira 

(ISBB)

[16 abril] Contrato de trabalho de muito curta duração / Mestre Sónia Preto (ISBB)

[27 abril] Alterações do contrato de trabalho decorrentes do acordo de concertação social 

para o crescimento, competitividade e emprego / Mestre Margarida Porto (ISBB) 

[27 abril] O comércio eletrónico / Doutora Mariana Sampayo (ISBB)

[2 maio] A participação individual para a minimização do défice público: O caso do IRS / 

Mestre João Gaspar (ISBB)

[2 maio] A evolução do registo automóvel em Portugal / Licenciada Isabel Louro (ISBB)

[17 maio] A aproximação da relação jurídica do emprego público às leis laborais / Doutor 

João Gois Ramalho (ISBB) 

[17 maio] A Juventude criminalizada / Doutora Cristiane Reis (ISBB)

[22 maio] A “recente” criminalização da violência domestica - que rumo / Doutora Cristia-

ne Reis (ISBB)

[22 maio] Da responsabilidade política institucional à responsabilidade política difusa / 

Mestre Ana Roso

Ciclo de Conferências “Gerontologia Social: Perspetiva de Análise e intervenção”
21 abril a  16 junho | Auditório Bissaya Barreto, Campus do Conhecimento e da Cidadania

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências científicas e 

profissionais de docentes, estudantes e de outro público interessado, a Comis-

são de Curso de Licenciatura em Direito/CIS promoveu o ciclo de conferências:

[21 abril] Sistemas de rastreio de abuso e negligência na população idosa: Caso Português / 

Doutor Ignácio Martin / Mestre Ana Cristina Correia

[28 abril] A relevância da formação em Gerontologia Social na implementação das políticas 

sociais em Portugal / Doutor Ignácio Martin / Doutor João Góis Ramalho (ISBB) / 

Doutora Anabela Panão (ESEC/IPC)
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INSTITUTO SUPERIOR BISSAYA BARRETO

ACREDITAÇÃO

A Fundação Bissaya Barreto é entidade formadora acreditada pela DGERT – 

Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.

ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO

O Serviço promoveu e acionou formação visando a qualificação e atualização de 

competências profissionais especializadas para a melhoria de desempenho dos 

recursos humanos da administração pública e das Instituições Particulares de 

Solidariedade Social da região centro, procurando contribuir para o aumento de 

eficácia e eficiência dos seus diferentes organismos, neles se incluindo a 

própria Fundação Bissaya Barreto.

OFERTA FORMATIVA

Formação Modular Cofinanciada (POPH / Projeto 071067/ 2012/13 - Ações Set.- Dez. 

2012) - formações modulares certificadas destinadas a melhorar a capacitação 

das Instituições. A formação cofinanciada representou 81% da formação global-

mente executada.

FORMAÇÃO PROFISSIONAL   
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ÁREA DE FORMAÇÃO

762 - Trabalho social e orientação

761 - Serviços de apoio a crianças e jovens

729 - Saúde-programas não classificados 
          noutra área de formação

341 - Comércio

347 - Enquadramento na organização/empresa

811 - Hotelaria e restauração

481 - Ciências informáticas

Totais

VOLUME DE 
FORMAÇÃO 
APROVADO

7700

7500

2125

4250

4000

4000

6250

35825

VOLUME DE 
FORMAÇÃO 
REALIZADO

2194

1635.5

343

883

0

956

321

6332.5

Nº DE 
FORMANDOS

(SET./DEZ.2012)

45

41

15

20

0

21

15

157



FORMAÇÕES MODULARES
VOLUME DE FORMAÇÃO POR ÁREA DE FORMAÇÃO (SET./DEZ.2012)

Formação Não Cofinanciada - formação à medida, com programação pontual, 

direcionada para Instituições de Solidariedade Social, entidades públicas e 

privadas. Mantiveram-se as parcerias com a ARCIL – Associação para a Recupe-

ração de Cidadãos Inadaptados da Lousã, Centro Novas Oportunidades da 

Escola Secundária de Cantanhede, Câmara Municipal de Sátão e manteve-se 

em vigor o protocolo de colaboração com o Centro Novas Oportunidades do 

Centro de Formação Profissional de Coimbra – IEFP, I.P. 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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481 - Ciências informáticas

811 - Hotelaria e restauração

341 - Comércio

729 - Saúde-programas não classificados 
noutra área de formação

761 - Serviços de apoio a crianças e jovens

762 - Trabalho social e orientação
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883

343

1635,5

2194

AÇÃO

Internet - navegação

Técnicas de animação / Ação n.º 1

Alimentação da pessoa idosa em lares
e centros de dia

Língua alemã - Receção, atendimento e 
informação turística

Técnicas de animação / Ação n.º 2

Velhice - ciclo vital e aspetos sociais

Língua inglesa - atendimento

Noções básicas de primeiros socorros

Nº HORAS

25

50

50

50

50

50

50

25

LOCAL

Coimbra

Cantanhede

Sátão

Cantanhede

Mira

Sátão

Cantanhede

Lousã

Nº FORMANDOS

15

18

27

21

23

18

20

15


