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Propriedade da Misericórdia do Porto, o Colégio de Nossa 

Senhora da Esperança apresenta-se como uma resposta  

de ensino de referência e qualidade na cidade do Porto.

Fundado em 1731, alia a tradição e a modernidade. O Colégio 

de Nossa Senhora Esperança é um estabelecimento de ensino 

vocacionado para a formação de excelência, através de 

recursos e equipas dotados de elevados níveis de proficiência, 

compromisso e inovação.

Localizado à saída da Ponte do Infante, próximo da Biblioteca 

Municipal, no coração da cidade do Porto, o Colégio de Nossa 

Senhora da Esperança conta com instalações modernizadas 

e adequadas aos diferentes níveis de ensino que leciona.

Investimos numa relação de proximidade com as famílias dos 

nossos alunos, onde encarregados de educação, professores 

e colaboradores promovem interações ajustadas às 

necessidades e à satisfação das nossas crianças. Garantimos 

uma educação de excelência, direcionada para a cidadania e 

para a participação cívica dos que formamos.

Apresentamos uma proposta de desenvolvimento global do 

aluno, com valências que vão da creche ao ensino secundário, 

com respeito pela individualidade e objetivos de cada um.

Por forma a promover um acompanhamento personalizado, 

as turmas no Colégio de Nossa Senhora da Esperança 

possuem lotação controlada, com uma média global de 20 

alunos por turma.

Temos um compromisso com o sucesso dos nossos alunos. 

Apostamos num ensino robusto, participativo e feliz.

QUEM SOMOS  
E ONDE ESTAMOS



05

Assumimos um compromisso com a qualidade do futuro, 

quando formamos e educamos os que vão ser os adultos 

de amanhã.

O Colégio de Nossa Senhora da Esperança é a resposta 

acertada para todos os que pretendem um ensino consolidado 

e de excelência, com base nas melhores e mais adequadas 

metodologias de ensino, promotoras de elevados níveis  

de satisfação e eficácia.

 

Para nós ensinar (formar e educar) é um processo apenas 

concretizável, com sucesso, se sustentado na promoção 

de valores comuns, pautado por um total respeito pelas 

necessidades, objetivos, idiossincrasias e liberdades de cada um.

Entendemos o ensino como um processo construtivo  

e dinâmico, numa perspectiva 360.º, onde o Colégio e 

a família se complementaram e apoiam a criança, para a 

entrega de uma educação consistente e promissora, com 

resultados efetivos.

Promovemos princípios como a igualdade, a solidariedade 

e o respeito. Acreditamos que cada aluno transporta, em 

si, um mundo de expectativas, potencialidades e desafios. 

Cabe-nos a nós, ao Colégio, prepará-lo para conquistar  

o seu lugar no futuro.

Aos que se juntam a nós nesta missão de preparar o (vosso) 

amanhã, sejam bem-vindos.

O Provedor

António Tavares

BEM-VINDOS
MENSAGEM DO 
PROVEDOR



06 

OS 
PRIMEIROS 
PASSOS
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O processo de desenvolvimento de uma criança nos seus 

primeiros meses e anos de vida é um momento importante 

e decisivo na aquisição de competências sociais. 

O Colégio de Nossa Senhora da Esperança disponibiliza 

uma oferta educativa dos 4 meses aos 5 anos, alicerçada 

numa vasta experiência de acolhimento e integração, 

contando, para o efeito, com uma equipa de profissionais 

competente e versátil. 

Entendemos a importância dos primeiros passos de uma 

criança no seu percurso escolar, a necessidade de criar 

bases de confiança e segurança, inerentes a uma boa 

integração e adaptação.

Contamos de uma equipa multidisciplinar pronta  

a promover um processo de integração consistente, 

de forma natural e direcionada para as necessidades 

individuais de cada criança.

Creche | Pré-escolar

Horário de Funcionamento

das 07H30 às 19H00

Serviços incluídos

• Alimentação completa

(Inclui papas, sopas e serviço de copa de leite)

• Material didático e lúdico

Atividades didáticas incluídas (pré-escolar)

• Expressão Física 

• Expressão Musical

Projetos educativos incluídos (pré-escolar)

• Crescer com Ciência

• Horta Pedagógica

Atividades extracurriculares (creche)

• Musicoterapia

Atividades extracurriculares (pré-escolar)

• Inglês

• Ballet

• Karaté

• Dança Criativa

• Capoeira

• Meditação/ Mindfulness
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UMA 
CAMINHADA 

FIRME
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Com um projeto educativo renovado, instalações 

remodeladas, onde se incluem o Pavilhão Gimnodesportivo, 

a Sala de Informática e os Laboratórios de Ciências 

Experimentais, devidamente equipados, o Colégio oferece, 

para além da atividade curricular, a possibilidade  

de atividades extracurriculares diversificadas e adaptadas 

a cada grau de ensino.

Dispõe, igualmente, de um conjunto de outros projetos  

de participação dos alunos, que lhes permitem desenvolver 

capacidades nas suas áreas de interesse.

Para acompanhar, educar e ensinar as nossas crianças 

e alunos, o Colégio de Nossa Senhora da Esperança 

disponibiliza o Serviço de Psicologia e Orientação com 

psicólogos especializados, dispondo, também, de uma 

equipa de docentes experiente e dedicada.

O Colégio integra, ainda, uma Equipa Multidisciplinar  

de Apoio à Educação Inclusiva, garantindo, assim, a devida 

continuidade pedagógica e o êxito no processo educativo.

Ensino Básico
(1.º, 2.º e 3.º Ciclos)

1.º Ciclo

Atividades de Enriquecimento Curricular

(oferta incluída / facultativa)

• Complemento ao Trabalho de Turma (1.º ao 4.º anos)

• Ensino do Inglês (1.º e 2.º anos)

• Atividade Física e Desportiva (1.º ao 4.º anos)

• Orquestra Orff (1.º ano)

• Olhares Artísticos (2.º ano)

• Som e Imagem (3.° e 4.° anos)

Laboratório Complementar

(oferta incluída)

• Cienciamat

Atividades Religiosas

(oferta incluída / facultativa)

• Catequese

• Comunhões

Clubes 

• Informações e inscrições no início do ano letivo

Projetos Educativos Complementares

(oferta incluída / facultativa)

• Escola Amiga da Criança 
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2.º Ciclo

Atividades de Enriquecimento Curricular

(oferta incluída / facultativa)

• Ensino Articulado

• Aulas de Reforço de Português e de Matemática

• Sala de Estudo

Distinções e Mérito

• Quadro de Honra e Excelência

Atividades Religiosas

(oferta incluída / facultativa)

• Catequese

• Comunhões

Clubes

• Informações e inscrições no início do ano letivo

Olimpíadas

(oferta incluída / facultativa)

• Mini Olimpíadas Portuguesas da Matemática 

(Sociedade Portuguesa de Matemática)

Projetos Educativos

(oferta incluída / facultativa)

• Escola Amiga da Criança 

• Literacia 3D - Campeonato Nacional de Literacia

(Porto Editora)
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3.º Ciclo

Atividades de Enriquecimento Curricular

(oferta incluída / facultativa)

• Ensino Articulado

• Aulas de Reforço de Português e de Matemática

• Sala de Estudo

Distinções e Mérito

• Quadro de Honra e Excelência

Clubes

• Informações e inscrições no início do ano letivo

 

Serviço de Orientação Vocacional para todos  

os alunos do 9.º ano

(oferta incluída / facultativa)

Olimpíadas (oferta incluída / facultativa)

• Olimpíadas Portuguesas da Matemática 

(Sociedade Portuguesa de Matemática)

• Olimpíadas de Biotecnologia

(Universidade Católica Portuguesa)

• Olimpíadas da Física

(Sociedade Portuguesa da Física)

Projetos Educativos

(oferta incluída / facultativa)

• Escola Amiga da Criança

• Literacia 3D - Campeonato Nacional de Literacia 

organizado pela Porto Editora 

Atividades Extra Curriculares

(1.º, 2.º e 3.º Ciclos) 

• Explicações Individuais

• Aulas Individuais de Piano

• Aulas Individuais de Violino

• Aulas Individuais de Guitarra

• Meditação/Mindfulness (1.º ciclo)

• Capoeira

• Ballet

• Karaté
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A PASSOS 
LARGOS RUMO 
AO FUTURO
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Atividades de Enriquecimento Curricular

(oferta incluída / facultativa)

• Oficina de Escrita

• Reforço de Física e Química A e de Biologia e Geologia 

(10.º e 11.º ano)

• Aulas de Preparação para Exames Nacionais  

(11.º e 12.º ano)

Nas disciplinas específicas dos diferentes cursos há um aumento 

do tempo de aula, comparativamente à matriz curricular do 

Ministério da Educação.

Distinções e Mérito

• Quadro de Honra e Excelência

Clubes

• Informações e inscrições no início do ano letivo

Olimpíadas

• Olimpíadas Portuguesas da Matemática 

(Sociedade Portuguesa de Matemática)

• Olimpíadas de Biotecnologia

(Universidade Católica Portuguesa)

• Olimpíadas da Física

(Sociedade Portuguesa da Física)

Atividades Extra Curriculares 

• Explicações Individuais

• Aulas Individuais de Piano

• Aulas Individuais de Violino

• Aulas Individuais de Guitarra

• Capoeira

• Ballet

• Karaté

O ensino secundário é uma fase crucial de preparação 

para o acesso ao ensino superior. O Colégio de Nossa 

Senhora da Esperança acompanha o aluno em todo  

o processo de candidatura ao ensino superior.

Para além deste acompanhamento personalizado,  

o aluno tem acesso a aulas de preparação para os 

exames com vista à obtenção dos melhores resultados.

Os alunos podem frequentar uma das três áreas 

de escolha: Línguas e Humanidades; Ciências 

Socioeconómicas; Ciências e Tecnologias.

Estamos na fase final do percurso feito dentro  

do Colégio de Nossa Senhora da Esperança, os nossos 

alunos caminham, agora, a passos largos rumo ao futuro. 

Tudo faremos para que sejam passos firmes e seguros.

Ensino Secundário

Ciências e Tecnologias

Línguas e Humanidades

Ciências Socioeconómicas
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GABINETE DE 
ENFERMAGEM
Assistência, 
acompanhamento 
e sensibilização.

O Colégio de Nossa Senhora da Esperança dispõe  

de Serviço de Enfermagem Permanente. O serviço visa 

assegurar as necessidades de saúde emergentes,  

ao nível da assistência primária, de todos os alunos,  

desde a Creche até ao Secundário, durante o período  

de permanência nas instalações escolares.

O profissional de saúde estará disponível no Gabinete 

de Enfermagem para que as crianças e jovens possam 

recorrer, ou ser encaminhados, em caso de necessidade. 

Serviços 

• Primeiros Socorros 

• Administração de medicação

• Encaminhamento e acompanhamento a Unidade 

Hospitalar

Ações de Sensibilização

• Saúde escolar

• Comportamentos aditivos

• Distúrbios Alimentares

• Cuidados a ter com a Voz

• Exposição Solar

• Conhecimento e Valorização do Corpo



15

EMÍLIO CUNHA

Estudante de Medicina, no Instituto de Ciências 

Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto.

Estudou no Colégio de Nossa Senhora da Esperança dos

4 anos aos 18 anos.

“Colégio de Nossa Senhora da Esperança…

O que significa para mim? Significa muito mais 

do que é humanamente possível expressar  

por palavras. “
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“No entanto, de um modo geral,  para mim,

 trata-se de uma casa, onde todos se conhecem 

e se preocupam com o bem-estar geral. Eu, como 

“parte da mobília”, vi-a a expandir e derrubar 

paredes para acolher com devoção todos os 

seus alunos, nos quais me incluo com orgulho. 

Orgulho, porque lhe devo muita da minha 

curiosidade e instrução, que sempre foram 

cultivadas por professores interessados em 

transmitir a sua paixão pela disciplina lecionada. 

Devo-lhe, também, muitas das relações 

humanas que vivenciei, das quais resultaram 

grandes amigos para a vida que me reserva. 

Assim, é graças a todos os que me formaram 

não só como estudante, mas também como 

ser humano, que deixo aqui a minha profunda 

gratidão e admiração pelo Colégio de Nossa 

Senhora da Esperança.”
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COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA

Avenida Rodrigues de Freitas, 339

4000-507 Porto

Pontos de referência: próximo da saída da Ponte 

do Infante, Biblioteca Pública Municipal do Porto e 

Jardim de São Lázaro.

Contactos (Direção/Secretaria)

T. +351 225 899 670 | F. +351 225 899 679

secretariado.direcao@scmp.pt | www.scmp.pt


