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Inauguração de Jardins-Escolas

§ Inaugurou o 1º Jardim-Escola João de Deus na cidade de Tomar. (1955);

§ Inaugurou  o  2º  Jardim-Escola  João  de  Deus  na  cidade  da  Figueira  da  Foz
(1958);

§ Inaugurou o Jardim-Escola João de Deus em Torres Novas. (1960);

§ Inaugurou o 2º Jardim-Escola de Tomar (1962);

§ Inaugurou o Jardim-Escola de Torres Vedras (1964) ainda em edifício alugado
para o efeito. Só mais tarde (1995) passou a funcionar em instalações próprias;

§ Inaugurou  os  Jardins-Escolas  de  Alvalade,  em  Lisboa,  Tramagal  e  Estarreja
(1965);

§ Inaugurou o Jardim-Escola João de Deus em Matosinhos (1969);

§ Inaugurou o Jardim-Escola João de Deus no Entroncamento (1971);

§ Inaugurou  os  Jardins-Escolas  João  de  Deus  de  S.  Bartolomeu  de  Messines  e
Urgeiriça (1972);

§ Inaugurou  os  Jardins-Escolas  João  de  Deus,  de  Olivais  Sul,  em  Lisboa  e  de
Santo Tirso (1975);

§ Inaugurou o 2º Jardim-Escola João de Deus, em Coimbra, na comemoração do
150º  aniversário  do  nascimento  de  João  de  Deus.  Durante  a  Sessão
comemorativa proferiram da palavra,  o Dr.  Joaquim de Magalhães que evocou
“João de Deus – Poeta” e o Prof. Doutor Joaquim Ferreira Gomes que evocou
“João de Deus – o educador”(1980);

§ Inaugurou o Jardim-Escola João de Deus, em Braga (1984);

§ Inaugurou o Jardim-Escola João de Deus, em Faro onde se prestou homenagem
ao poeta João de Deus no 156º aniversário do seu nascimento. Organizou ainda
e  na  mesma  data,  a  comemoração  do  75º  aniversário  da  fundação  do  1º
Jardim-Escola João de Deus, em Coimbra. A propósito, o Prof. Dr. Nicolau
Vasconcelos Raposo fez uma palestra alusiva (1986);

§ Inaugurou  o  Jardim-Escola  João  de  Deus,  em  Penafiel.  Esteve  presente  o
Ministro  da  Educação,  o  Engº  Roberto  Carneiro,  que  atribuiu  o  “Mérito
Pedagógico à Associação de Jardins-Escolas João de Deus, por distinção no
desempenho da sua actividade, contribuindo marcadamente para a melhoria na
qualidade  de  ensino  em  Portugal”.  Estiveram  ainda  presentes,  o  Prof.  Doutor
José Augusto Seabra, embaixador de Portugal na Unesco e o deputado Dr. José
Júlio Vieira Mesquita que proferiram pequenas palestra (1991);

§ Inaugurou  o  Edifício  próprio  do  Jardim-Escola  da  Urgeiriça,  com  valência  de
creche. No seguimento das actividades,  foi  apresentado o tema “La educación
del niño de 0-3 años com la familia y en la comunidad” pela Dra. Célia Merino
Rodriguez que falou da experiência do projecto “Capilutaciones 92”, patrocinado
pela Câmara Municipal de Santa Fé, em Granada, e pela Fundação Bernard van
Leer, em Hais, Holanda (1991);
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§ Inaugurou a Escola Primária, anexa ao Jardim-Escola João de Deus, em Castelo
Branco. Na sessão inaugural usaram da palavra, o Dr. António Manuel Piçarra
Lopes  Dias  -  “O  que  se  tem  feito  pela  criança  em  Castelo  Branco”  e  o  Dr.
António  Ponces  de  Carvalho  -  “Como  ajudar  as  crianças  a  ler”.  Foi  ainda
apresentada uma conferência “A dimensão verbal e não verbal no método
pedagógico João de Deus” pelos investigadores do Centro de Investigação
Científica  de  Paris,  Dra.  Maria  Olímpia  Lameiras  Campagnolo  e  Dr.  Henri
Campagnolo (1992);

§ Inaugurou  o  Jardim-Escola  João  de  Deus,  em  Ponte  de  Sôr.  Na  cerimónia  de
inauguração foram feitas algumas palestras - “O que representou na minha vida
a  educação  pré-escolar”,  pelo  Prof.  Doutor  Rui  Vassalo  Namorado  Rosa,  vice-
Reitor da Universidade de Évora e antigo aluno de um Jardim-Escola João de
Deus; “João de Deus Ramos, pioneiro e criador das bases pedagógicas da
educação pré-escolar em Portugal”, pela presidente da Direcção da Associação
de  Jardins-Escolas  João  de  Deus,  Maria  da  Luz  de  Deus;  “A  educação  pré-
escolar,  primeira  pedra  da  Escola”,  pelo  Director  da  Escola  Superior  de
Educação João de Deus, Dr. António Ponces de Carvalho (1996);

Participação em congressos, seminários e colóquios

§ Organizou, no Museu João de Deus, uma Tarde Literária com uma conferência
sob  o  tema “Ciência e poesia” pelo escritor e jornalista Dr. António Vilela.
(1955);

§ Organizou uma Homenagem a João de Deus Ramos com o lançamento das suas
duas  últimas  obras  –  “Poetas”  e  “Fábulas  para  gente  moça”  e  ainda  com  um
recital  de  poesia  e  musica,  inteiramente  da  autoria  de  João  de  Deus  Ramos.
Maria  da  Luz  de  Deus  Ramos  abriu  a  sessão  com  “Duas  vidas,  duas  obras”.
Decorreu no Museu João de Deus com a colaboração do musicólogo Mário de
Sampaio Ribeiro, Adelaide Robert, Mariana Rey Monteiro, entre outros. (1955);

§ Organizou Tardes dos Poetas – “Cesário Verde e Macedo Papança”, por Alberto
de Monsaraz, que decorreu no Museu João de Deus. (1955);

§ Organizou Tarde Literária - “Henrique Lopes de Mendonça e Marcelino Mesquita,
dramaturgos e poetas”, pelos escritores Luis de Oliveira Guimarães e Carlos
Selvagem e que decorreu no Museu João de Deus. (1956);

§ Organizou no Museu João de Deus, Tardes dos Poetas – “Teixeira de Pascoaes”,
pelo escritor  e publicista Dr.  Sant'Ana Dionizio.  Foram lidos alguns poemas do
poeta apresentado, por João Villaret e Sofia de Mello Breyner Andersen (1956);

§ Apresentou o trabalho “Educar para não ter que reeducar”, numa de uma série
de conferências, a convite da Associação Feminina para a Paz . As conferências
decorreram na sede da Associação, em Lisboa. (1957);

§ Organizou, no Museu João de Deus, uma Tarde  de  Homenagem  a  Fialho  de
Almeida com  o  Dr.  Vieira  de  Almeida,  Gustavo  de  Matos  Sequeira,  José
Galhardo, Mário Areias e Luís de Oliveira Guimarães. (1957);

§ Organizou a Sessão de Homenagem a João de Deus Ramos com a entrega dos
diplomas  às  alunas  do  Curso  de  Didáctica  Pré-primária  pelo  Método  João  de
Deus, que decorreu no Museu João de Deus (1957);
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§ Organizou uma Sessão Cultural com  a  apresentação  de  uma  conferência “A
poesia na medicina”, pelo Dr. Ladislau Patrício e que decorreu no Museu João de
Deus. (1957);

§ Participou no IV Congresso Internacional de Psiquiatria Infantil, organizado pela
Faculdade de Medicina de Lisboa, com o trabalho “A Criança e a Escola” e que
foi  à  posteriori  publicado  na  Separata  do  Boletim  “A  Criança  Portuguesa”  da
responsabilidade do Instituto António Aurélio da Costa Ferreira. (1958);

§ Organizou a Sessão de homenagem a João de Deus Ramos com a entrega dos
diplomas  às  alunas  do  Curso  de  Didáctica  Pré-primária  pelo  Método  João  de
Deus, que decorreu no Museu João de Deus. (1958);

§ Organizou uma Tarde Literária com uma palestra sobre o tema “A criança e a
escola”, pelo Professor Doutor Delfim Santos, que decorreu no Museu João de
Deus. (1958);

§ No âmbito do VIIº Congresso Internacional de Pedagogia  -  “L'Enfant  et  son
avenir profissionel”, apresentou uma comunicação “A importância da aquisição
de  hábitos  no  futuro  profissional  da  criança”, fazendo parte das sessões da
Comissão Portuguesa do Congresso, que se realizaram em Lisboa.  (1959);

§ Organizou um Encontro de homenagem a  João  de  Deus  Ramos,  no  seu  6º
aniversário  de  falecimento,  onde  falou  sobre  “A  criação  do  1º  Jardim-Escola
João de Deus” e que decorreu no Museu João de Deus. (1959);

§ Organizou, no Museu João de Deus, uma conferência  “O  Infante  –  símbolo  e
presença” da  responsabilidade  do  Dr.  António  Braz  Teixeira,  escritor  e
publicista,  na  qual  esteve  presente  o  Secretário  Geral  da  Presidência  do
Conselho, Dr. Diogo de Castelbranco de Paiva Faria Leite Brandão. (1960);

§ Organizou uma Tarde dos Poetas em homenagem a António Aleixo,  na qual  o
Dr.  Maurício  Monteiro  realizou  uma  palestra “António Aleixo, poeta algarvio,
espontâneo e popular”.  A  homenagem  decorreu  no  Museu  João  de  Deus.
(1961);

§ Organizou um Encontro de homenagem a João de Barros, no seu 1º aniversário
de falecimento e a João Deus Ramos, no seu 8º aniversário de falecimento e
que  decorreu  no  Museu  João  de  Deus  sob  o  tema  “Poeta  da  vida  vitoriosa”.
Jaime Lopes Dias lembrou a vida e obra de João de Deus Ramos. O Ministro Dr.
Donatelo Grieco e o escritor Joaquim Paço de Arcos evocaram João de Barros
(1961);

§ Em 1962, na comemoração dos 80 anos da criação da Associação de Escolas
Móveis pelo Método João de Deus (18 de Maio de 1882) e hoje designada por
Associação de Jardins-Escolas João de Deus, Maria da Luz de Deus Ramos,
organizou uma Conferência no Museu João de Deus, sob o tema “Oitenta anos
ao serviço das primeiras letras”;

§ Participou no Congresso Nacional e Internacional de Escolas Maternais em Nice,
França, onde teve o primeiro contacto  com a Organização Mundial de Educação
Pré-Escolar. (1962);

§ Organizou e dirigiu um Ciclo de Conferências sobre Educação, apresentadas
pelos Prof. Dr. Delfim Santos, Dr. Manuel de Sousa Calvet de Magalhães, Dra.
Maria Irene Leite da Costa, Dr. Rui Grácio e que decorreram no Museu João de
Deus, 1 vez por semana, de 25 de Maio a 15 de Junho de 1963;
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§ Promoveu uma Tarde de Homenagem ao Poeta-educador que decorreu no
Museu  João  de  Deus,  com a  presença  do  Prof.  Dr.  Hernâni  Cidade.  Durante  a
sessão  foram  distribuídos  os  diplomas  às  alunas  do  Curso  de  Didáctica  Pré-
Primária. (1964);

§ Organizou uma Sessão de Homenagem ao «Diário de Notícias» no  ano  da
comemoração do seu centenário, que decorreu no Museu João de Deus. (1964);

§ Apresentou uma comunicação intitulada “A importância dos Jardins-Escolas na
educação da 2ª infância” no 1º Congresso Nacional do Ensino Particular (1965);

§ Organizou uma Exposição Bibliográfica,  assinalando  o  136º  aniversário  do
nascimento do poeta João de Deus e que esteve patente ao público no Museu
João de Deus. (1966);

§ Organizou uma Tarde Literária no Museu João de Deus, onde foi apresentada
uma palestra pelo escritor Manuel Tanger - “António Patrício – trágico”. (1966);

§ Organizou uma Sessão Literária dedicada aos Poetas do Pantheon, marcando o
71º aniversário do falecimento de João de Deus. Na Sessão foram apresentadas
as  seguintes  palestras:  A  personalidade  literária  de  Garrett  pelo  Prof.  Doutor
Vitorino Nemésio, João de Deus pelo Prof. Doutor David Mourão-Ferreira, Teófilo
Braga pelo Prof. Doutor Hernâni Cidade e Guerra Junqueiro pelo Dr. Augusto de
Castro (1967);

§ Esteve presente e participou dos trabalhos, no Congrès Internacional de l'École
Moderne – Pédagogie Freinet, realizado em Tours, França (1967);

§ Organizou uma Tarde Literária –  “Júlio  Dantas  e  Lisboa”  pelo  escritor  Luis  de
Oliveira Guimarães e que decorreu no Museu João de Deus. (1967);

§ Organizou a Comemoração do 25º Ano da criação do Curso de Didáctica Pré-
Primária  pelo  Método  João  de  Deus e  o  15º  aniversário  da  morte  de  João  de
Deus Ramos. Durante a sessão, que decorreu no Museu João de Deus,
proferiram breves palestras, a Dra. Natália de Castro, antiga aluna e Maria
Ulrich, directora da Escola de Educadoras de Infância (1968);

§ Organizou um Ciclo de conferências, para pais e educadoras, no Museu João de
Deus,  onde  foram  apresentados  temas  sobre  o  desenho,  pelos  Prof.  Doutor
Vítor Fontes, Dr. Calvet de Magalhães e Prof. Armando Lucena (1969);

§ Organizou uma Conferência  de  homenagem  a  João  de  Deus  Ramos, na
comemoração do 16º aniversário do falecimento. A conferência foi apresentada
pelo  Prof.  Dr.  Luis  de  Oliveira  Magalhães  e  decorreu  no  Museu  João  de  Deus.
Durante  a  sessão  foram  distribuídos  os  diplomas  às  alunas  do  Curso  de
Didáctica Pré-Primária (1969);

§ Organizou um Ciclo de conferências, para pais e educadores no Museu João de
Deus, onde apresentou o tema “A Pedagogia e a Psicologia Face a Face” (1970);

§ No 1º Encontro Nacional de Educadoras de Infância, que decorreu em Lisboa,
com  a  participação  das  três  Escolas  de  Formação  existentes  –  João  de  Deus,
Maria Teresa Andrade Santos e Maria Ulrich – Maria da Luz Ponces de Carvalho
teve uma participação activa nos grupos de trabalho.  (1970);

§ Organizou uma conferência  de  homenagem  a  João  de  Deus  Ramos, na
comemoração do 17º aniversário do seu falecimento, que decorreu no Museu
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João de Deus. O Engº Júlio Morais Sarmento de Barros, antigo aluno de João de
Deus Ramos, proferiu uma palestra sobre o pedagogo homenageado e Maria da
Luz de Deus Ramos Ponces de Carvalho, apresentou o tema “Educar e ensinar”.
Durante  a  sessão  foram  distribuídos  os  diplomas  às  alunas  do  Curso  de
Didáctica Pré-Primária. (1970);

§ Participou no Colóquio sobre o Projecto da Reforma do Ensino Artístico”,
realizado na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa (1971);

§ Organizou um Serão Camoniano no Museu João de Deus - “Valor e significado
de  «os  Lusíadas»”  com  a  participação  de  Reis  Brasil,  publicista,  entre  outros.
(1972);

§ Em homenagem a João de Deus Ramos, participou com a apresentação de um
trabalho, no Colóquio realizado em Coimbra. O Colóquio contou com a
participação do Prof. Dr. Joaquim Ferreira Gomes , como alocutor (1974);

§ No âmbito do Ano Internacional da Criança, participou numa conferência
realizada  no  Clube  de  Viseu,  em  Lisboa,  com  a  apresentação  de  um  trabalho
intitulado “A Criança, a Vida e a Escola” (1974);

§ Na  comemoração  do  21º  aniversário  do  falecimento  de  João  de  Deus  Ramos,
apresentou uma pequena palestra «Ser Homem é saber ler» e  organizou  o
debate. A sessão incluiu a entrega de diplomas às alunas do Curso de Didáctica
Pré-primária  pelo  Método  João  de  Deus  e  decorreu  no  Museu  João  de  Deus
(1974);

§ Organizou a Sessão de homenagem a João de Deus Ramos, na comemoração
do 22º aniversário do seu falecimento, com a entrega dos diplomas às alunas
do Curso de Didáctica Pré-primária pelo Método João de Deus, que decorreu no
Museu João de Deus (1975);

§ Participou no “Congrès  International  de  l'École  Moderne  –  Pédagogie  Freinet”,
realizado em Clermond-Ferrand, França (1976);

§ No âmbito das Comemorações do Centenário da Cartilha Maternal, organizou
um Colóquio na cidade de Coimbra sob o tema “A problemática do Ensino Pré-
primário em Portugal”.  O  tema  foi  exposto  pelo  Prof.  Dr.  Joaquim  Ferreira
Gomes (1976);

§ Colaborou na Exposição Comemorativa do Centenário da Cartilha Maternal
“Homenagem do povo ao grande poeta e pedagogo”. A exposição foi realizada
pela Comissão de Moradores da Reboleira e decorreu de 8 a 23 de Janeiro, na
Amadora (1977);

§ Ainda  no  âmbito  das  comemorações  do  centenário  da  publicação  da  Cartilha
Maternal, organizou, no Museu João de Deus, uma Tarde Literária sob o tema
“O Algarve e os poetas algarvios” (1977);

§ Organizou o Programa de Encerramento das comemorações do centenário da
cartilha maternal –  dias  7,  8  e  10  de  Março.  A  sessão  de  encerramento  teve
lugar no Museu João de Deus, com a apresentação de palestras proferidas pelos
Doutor David Mourão Ferreira, Secretário de Estado da Cultura, Doutor Joaquim
Ferreira  Gomes  e  com  a  participação  de  Rosa  Maria  Lobato  de  Faria,  entre
outros. Presidiu a esta sessão o Senhor Ministro de Estado, o Prof. Doutor
Henrique de Barros (1977);
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§ Organizou a Sessão comemorativa do 90º aniversário do falecimento de João de
Deus. Na Sessão, que decorreu no Museu João de Deus, apresentou dois temas:
“A educação da 2ª infância” e “A função da educadora na sociedade actual”,
seguindo-se  um  debate.  Foram  ainda  entregues  os  diplomas  às  alunas  que
concluíram o Curso de Didáctica Pré-primária pelo Método João de Deus (1977);

§ Organizou a Sessão comemorativa do 24º aniversário do falecimento de João de
Deus Ramos,  que  decorreu  no  Museu  João  de  Deus,  com  a  participação  de
individualidades  como,  Dr.  Joaquim de  Magalhães  e  Dr.  Raul  Rêgo.  Na  sessão
foram  entregues  os  diplomas  às  alunas  que  concluíram  o  Curso  de  Didáctica
Pré-primária pelo Método João de Deus (1977);

§ Organizou e dinamizou as Comemorações do Centenário do nascimento de João
de Deus Ramos. O Encontro de “Valorização profissional para uma melhor acção
educativa junto da criança portuguesa”, teve início na cidade de Coimbra com
uma  visita  ao  Jardim-Escola  e  posteriormente,  ao  Jardim-Escola  do  Porto.  No
seguimento do Encontro, foram apresentados trabalhos de relevo, no Museu
João  de  Deus,  com  a  participação  de  individualidades  como,  Dr.  João  Nabais,
Dr. António de Oliveira, Madame Herbinière Lebert (Presidente da OMEP, Paris),
D. Lília da Fonseca e Dr. João dos Santos (1978);

§ Organizou no Museu João de Deus, no âmbito das comemorações  do centenário
do nascimento de João de Deus Ramos, um Encontro de homenagem com uma
exposição fotográfica – “Os Jardins-Escolas” - com um colóquio/debate sobre
educação,  a iniciação da leitura e a cartilha maternal, usando da palavra o Prof.
Doutor  Joaquim  Ferreira  Gomes,  sendo  moderadora  Maria  da  Luz  de  Deus
Ramos Ponces de Carvalho, filha do homenageado (1978);

§ Participou na Homenagem a João de Deus Ramos, realizada no Clube de Viseu,
em Lisboa, ainda no âmbito das Comemorações do centenário do nascimento de
seu  pai,  apresentando  o  tema “Educação  da  2ª  infância  :  sua  problemática  e
suas perspectivas. Os Jardins-Escolas João de Deus” (1978);

§ Organizou a Sessão  de  encerramento  das  comemorações  do  centenário  do
nascimento de João de Deus Ramos (15 de Novembro), que decorreu no Museu
João de Deus com a apresentação de uma palestra “O nome e a obra de João
de Deus Ramos” por Matilde Rosa Araújo e a entrega de diplomas às alunas que
finalizaram  o  Curso  de  Didáctica  Pré-primária  pelo  Método  João  de  Deus.  A
sessão foi encerrada pelo Presidente da Assembleia Geral, o Engº Moraes
Sarmento de Barros (1978);

§ Ainda no âmbito das Comemorações do centenário do nascimento de João de
Deus Ramos,  assistiu  à inauguração dum busto de  seu  pai,  colocado  no
ajardinamento confinante à Rua Conde de Arnoso,  em Alvalade,  Lisboa,  sob o
patrocínio da Câmara Municipal de Lisboa (1978);

§ Assistiu ao 1º  Congresso  Nacional  para  o  Desenvolvimento  da  Criança -
“Desenvolvimento normal e inadaptado da criança segundo a perspectiva de
Piaget”, organizado pela CERCI de Lisboa (1978);

§ Organizou o 1º Curso de Educadoras de Infância (1978/79 – 1980/81) na
Região Autónoma da Madeira (1978);

§ Organizou uma Sessão comemorativa do Ano Internacional da Criança, no
Museu  João  de  Deus,  com  a  apresentação  de  uma  conferência  por  Mme.
Herbinière-Lebert,  fundadora  da  Comissão  francesa  da  OMEP  -  “Le  rôle  de
l'école maternelle dans la première éducation”, seguida da projecção de dois
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filmes - “L'éducation motrice” e “L'école maternelle française” (1979);

§ Participou no Conselho Mundial e Assembleia Geral da OMEP em Viena, Áustria,
no Ano Internacional da Criança (1979);

§ Promoveu Cursos de Alfabetização de Adultos que se realizaram na Casa Museu
João de Deus (1980);

§ A convite das Bibliotecas Públicas de Toronto, Canadá, participou com Matilde
Rosa Araújo no Festival de Literatura Infantil e  no Colóquio Camoniano com o
objectivo  de  dinamizar  a  leitura  da  língua  portuguesa,  a  crianças,  filhos  de
emigrantes portugueses radicados naquele país (1980);

§ Promoveu  e  organizou,  como  presidente  do  Comité  Português  da  OMEP,  um
Ciclo de conferências/colóquios para pais e educadores que  decorreram  no
Museu  João  de  Deus.  Foram  apresentados  os  temas:  “A  criança  e  a  família”,
pela Dra. Helena Rebelo Pinto, “A criança e a escola”, pelo Dr. Albano Estrela e
“A  criança  e  a  saúde”  pelas  Dras.  Dora  Bettencourt  e  Maria  de  Jesus  Assis
Camilo (1980);

§ Participou na XVIª Assembleia Mundial da OMEP - “Le Jeune Enfant,  citoyen à
par entière?”,  que  se  realizou  no  Quebéc,  Canadá  e  onde  apresentou  uma
comunicação “La formation affective de l'enfant et la vie moderne”(1980);

§ Promoveu e organizou uma Jornada de esclarecimento, destinada a dar
conhecimento  da  acção  da  OMEP  -  Organização  Mundial  da  Educação  pré-
Escolar e seus objectivos e ainda, a tratar temas de experiências apresentadas
na Assembleia Mundial, que se realizou no Quebéc, Canadá. A sessão foi
realizada  na  Fundação  Calouste  Gulbenkian  e  contou  com  a  participação  de
Maria da Luz de Deus Ramos Ponces de Carvalho, como presidente da OMEP em
Portugal, Mme. Josette Feyler, presidente da Comissão Suiça e Maria de Lourdes
Pombo (1980);

§ A convite do Prof. Édoard Rappe du Cher, da Faculdade de Psicologia e Ciências
da Educação da Universidade de Genève, Suiça, participou numa Sessão
dedicada a Jean Piaget e na qual estiveram presentes, cientistas, psicólogos e
professores de vários países (1980);

§ Organizou uma Conferência no Museu João de Deus, promovida pela Associação
Portugal-  Canadá,  sob  o  tema  “A  política  do  multiculturalismo  no  Canadá”  e
proferida pelo ministro canadiano do multiculturalismo, Hon. James Fleming. A
Conferência, seguida de debate, decorreu no Museu João de Deus. (1981);

§ Participou  na  Conferência  Europeia,  do  Comité  Suiço  da  OMEP,  sob  o  tema
“L'intégration sociale de l'enfant différent sur les plans physique, mental et
socio-culturel” e que se realizou em Genève (1981);

§ Organizou uma Sessão de homenagem a João de Barros - “O Poeta, o Cidadão,
o Educador, o Homem de Letras”, com a colaboração de Manuela de Azevedo,
Matilde Rosa Araújo, António Reis e Dário Moreira Castro Alves, embaixador do
Brasil em Portugal. A sessão realizou-se no Museu João de Deus (1981);

§ Promoveu e organizou uma Conferência no Museu João de Deus,  com  a
participação  de  Mme.  Madeleine  Goutard,  presidente  Mundial  da  OMEP  e
inspectora de Classes Maternais em França, integrada no Ano Internacional do
Deficiente (1981);
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§ Organizou uma Tarde Cultural dedicada a estabelecer maiores laços culturais
com as comunidades portuguesas emigrantes. As conferências foram
apresentadas por Kurt Levis, director do Departamento de Português e Espanhol
da  Universidade  de  Toronto,  Manuela  de  Azevedo,  Judite  Grilo  e  Matilde  Rosa
Araújo.  Seguidas  de  colóquios,  foram  especialmente  dedicadas  ao  Canadá  e
realizaram-se no Museu João de Deus (1981);

§ Promoveu e organizou uma Conferência  “A  família  e  a  criança  diferente” pelo
Dr.  Carlos  Pinto  de  Ascensão,  director  do  Instituto  Jacob  Rodrigues  Pereira,
seguida  de  debate  e  testemunhos  de  pais  e  que  decorreu  no  Museu  João  de
Deus (1981);

§ Organizou um Ciclo de conferências para pais e educadores - “A integração da
criança diferente na escola e na sociedade”. Com a participação do Prof. Sérgio
Nisa, o Dr. Augusto Deodato Guerreiro, realizaram-se no Museu João de Deus,
seguidas de debate (1981);

§ Organizou um Ciclo de conferências para pais e educadores - “As crianças com
problemas sócio-culturais”,  seguidas  de  debate  que  se  realizaram  no  Museu
João  de  Deus.  Contou  com  a  participação  da  Dra.  Beatriz  Rocha  Trindade,
presidente do Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas,
da Dra. Lídia Luís, médica do Hospital de Santa Maria, da Dra. Teresa Quintela,
responsável pelas Relações Internacionais dos Serviços de Ensino de Português
no Estrangeiro e com o Dr. Luis Paulo Garcez Palha, Secretário do Conselho das
Comunidades Portuguesas (1981);

§ Inaugurou um Centro de Alfabetização, assinalando  os  86  anos  da  morte  de
João  de  Deus.  O  Centro  de  Alfabetização  foi  criado  por  Maria  da  Luz  de  Deus
Ramos Ponces de Carvalho e funcionou na Casa João de Deus, sob a orientação
do Prof. Dr. Albano Estrela. (1982) ;

§ Promoveu e organizou uma Conferência no Museu João de Deus,  com  a
participação  de  Mme.  Madeleine  Goutard,  presidente  Mundial  da  OMEP  e
inspectora de Classes Maternais em França (1982);

§ Deu  resposta  a  um Inquérito  realizado  pelo  Comité  da  OMEP na Polónia
“Éducation préscolaire pour la paix” (1982);

§ Participou no Seminário e Colóquio que se realizaram no Centre d'Études
Pédagogiques, França, sob o tema “La petite fille... vers la femme”, da
responsabilidade da Fédération Internationale pour l'Éducation des Parents
(1982);

§ No Encontro sobre Metodologia de Educação, organizado pela Fundação
Calouste Gulbenkian, apresentou um trabalho intitulado “O método educativo
João de Deus”(1982);

§ Organizou no Museu João de Deus, várias Conferências - “Situation actuelle des
sciences de l'éducation” e “Formation des éducateurs” (29 e 30 de Abril), pelo
pedagogo Gaston Mialaret, da Universidade de Caen. (1982);

§ Promoveu a Comemoração do Centenário das “Escolas Móveis pelo Método João
de Deus”. A sessão sob o tema “Qual a evolução dos Jardins-Escolas em relação
às correntes actuais da pedagogia”, teve lugar na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra e contou com a presença de diversas individualidades
(1982);
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§ Participou no Colóquio Internacional “Droit à l'enfance – droit au pain, droit au
jeu, droit à la paix”, organizado pelo Comité da OMEP na Bélgica (1982);

§ Participou no Seminário “The cognitively oriented preschool curriculum of the
high” promovido pela “Scope Educational Research Foundation” e organizado na
Fundação Calouste Gulbenkian (1982);

§ Organizou uma Conferência com Mme. Hélène Gilabert, Inspectora
Departamental de Educação, em França, sobre “Estimulação precoce” e  que
decorreu  no  Museu  João  de  Deus  com  a  sessão  de  entrega  de  diplomas  às
educadoras de infância pelo método João de Deus (1982);

§ O Comité da OMEP de Königswinter, Alemanha, realizou o Encontro Regional da
Europa do Norte com o tema “Actual problems and tendencies of development
of early childhood education in Europe”, onde Maria da Luz de Deus apresentou
uma comunicação com dados relativos ao panorama educativo em Portugal
(1983);

§ Organizou no Museu João de Deus, uma Conferência (10 de Maio) do pedagogo
Gaston Mialaret, da Universidade de Caen, sob o tema “A situação da educação
pré-escolar na sociedade contemporânea” (1983);

§ Organizou uma Conferência-Encontro na Casa de João de Deus,  assinalando o
153º aniversário do nascimento do poeta, sob o tema “A criança, a literatura, a
imprensa e outros meios de comunicação”.  Este  Encontro  contou  com  a
presença de Matilde Rosa Araújio, Alice Vieira e Maria Alberta Meneres (1983)

§ Participou,  como  coordenadora  de  uma  das  Mesas,  no Congresso Mundial da
OMEP que se realizou em Genève, Suiça sob o tema “L'enfance et culture –
l'identité de l'enfant dans des sociétés et des cultures en changements”. Numa
das  Sessões  fez  de  improviso,  um  comentário  à  conferência  apresentada  por
Betty M. Caldwell, professora da Universidade de Arkanzas, U.S.A. (1983);

§ Colaborou num Ciclo de conferências sobre “A criança e a violência na literatura
infantil e nos meios de comunicação social”, organizado pela Polícia Judiciária,
onde apresentou considerações sobre o tema “A violência e a criança” (1983);

§ Organizou,  na  Casa  João  de  Deus,  uma Conferência-Encontro,  assinalando  o
153º  aniversário  do  nascimento  do  poeta  João  de  Deus,  sobre  o  tema “A
criança, a literatura, a imprensa e outros meios de comunicação”. Neste evento,
colaboraram Matilde Rosa Araújo, Alice Vieira e Maria Alberta Menéres. (1983)

§ Promoveu e organizou uma Conferência no Museu João de Deus,  com  a
participação  de  Mme.  Madeleine  Goutard,  presidente  Mundial  da  OMEP  e
inspectora  de  Classes  Maternais  em  França  sob  o  tema “La formation des
educateurs” (1983);

§ Organizou uma Sessão Literária,  no  âmbito  da  XVIIª  Exposição  Europeia  de
Arte, Ciência e Cultura “Os  Descobrimentos  Portugueses  e  a  Europa  do
Renascimento”. O Dr. Sebastião Morão Correia apresentou o tema “Deus quiz
que  a  Terra  fosse  toda  uma”.  A  sessão  decorreu  no  Museu  João  de  Deus.
(1983);

§ Organizou uma Sessão  de  homenagem  a  João  de  Deus  Ramos no 30º
aniversário do seu falecimento, com a participação do Prof. Joaquim Romero de
Magalhães. Foram ainda entregues os diplomas aos educadores de infância e a
sessão decorreu no Museu João de Deus. (1983);
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§ Promoveu e organizou a cerimónia de inauguração do edifício próprio da Escola
de Educadores de Infância pelo Método João de Deus, que decorreu no Museu
João de Deus. Foram realizadas, a propósito, algumas conferências “Evocação
do pedagogo João de Deus Ramos” pela Dra. Natália Tavares de Castro,
“Educación preescolar y medio urbano” pela Dra. Maria de Jesus Cébrian Anaut,
de Barcelona (1984)

§ Organizou,  como  Presidente  da  OMEP  em  Portugal,  o Seminário-Colóquio
Internacional sob o tema “A criança – A Educação – A Cultura”, que se realizou
na  Fundação  Calouste  Gulbenkian  e  que  contou  com  a  participação  de
individualidades nacionais e estrangeiras (1984);

§ Participou no Fórum Internacional “Identité culturelles et petite enfance”, da
responsabilidade  do  Comité  Francófono  Belga  da  OMEP,  em  Bruxelas,  onde
apresentou uma comunicação “A la recherche de racines perdues”(1984);

§ Participou no Seminário “Família e educação sexual”, organizado pela Direcção-
Geral da Família e realizado no auditório da Biblioteca Nacional (1984);

§ Organizou uma Sessão  de  homenagem  a  João  de  Deus  Ramos no 31º
aniversário  do  seu  falecimento,  com  a  participação  do  Prof.  Dr.  Nicolau  de
Almeida Vasconcelos Raposo. Foram ainda entregues os diplomas aos
educadores de infância pelo método João de Deus e a sessão decorreu no
Museu João de Deus (1984);

§ Esteve presente no “Encontro Luso-Espanhol de Pais e Educadores” que  se
realizou na Universidade de Granada, em Málaga, Espanha (1985);

§ Organizou uma Conferência do Prof. Bernard Terrisse “Recherches sur
l'intervention précoce en Amérique du Nord et au Canada” que se realizou no
Museu João de Deus (1985);

§ Organizou uma “Tarde Literária Ladislau Patrício” com uma conferência
proferida por João Patrício, intitulada «Ladislau Patrício médico humanista e
escritor» e que se realizou no Museu João de Deus (1985);

§ Organizou  no  Museu  João  de  Deus,  uma Conferência do pedagogo Gaston
Mialaret,  da  Universidade  de  Caen,  com  o  título  “Les  sciences  de  l'éducation
actuelles: problèmes epistémologiques et pratiques” (1985);

§ Foi agraciada com o Grau de Comendador da Ordem de Instrução Pública, que
se realizou no dia 8 de Março, em Lisboa, (1985);

§ Organizou uma Sessão  de  homenagem  a  João  de  Deus  Ramos no 32º
aniversário do seu falecimento, com uma conferência “A formação dos
educadores de infância face ao método João de Deus” pelo Dr. Arquimedes da
Silva  Santos.  Foram  ainda  entregues  os  diplomas  aos  educadores  de  infância
pelo método João de Deus e a sessão decorreu no Museu João de Deus (1985);

§ Participou no Conselho Mundial da OMEP e Seminário Internacional “El niño ante
las tensiones familiares y sociales de hoy” que se realizou em Madrid, Espanha
(1985);

§ Participou no Encontro sobre “O  enraizamento  da  educação  de  infância  em
Portugal”, a convite da Escola de Educadoras de Infância Maria Ulrich, que se
realizou nas instalações da citada Escola, em Lisboa (1985);
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§ Participou no XVIIIº  Congresso  Mundial  da  OMEP “Enfance et qualité de vie”,
realizado em Jerusalém, Israel (1986);

§ Participou no Colóquio Luso-francês sobre “As  ciências  da  educação  e  a
formação de professores” , organizado pelo Gabinete de Estudos e Planeamento
do  Ministério  da  Educação  e  Cultura  e  pelo  Bureau  d'Action  Linguistique  de
l'Embassade  de  France  e  que  se  realizou  no  anfiteatro  do  Instituto  Franco-
Portugais (1986);

§ Colaborou no Seminário Europeu das Associações de Pais, organizado pela
Confederação Nacional das Associações de Pais (1986);

§ Organizou uma Mesa Redonda sobre “Interculturalismo” para preparação de um
Relatório  da  Comissão  Portuguesa  da  OMEP,  que  se  apresentou  no  Seminário
Internacional sobre o mesmo tema, que se realizou em Ohrid, Jugoslávia, com a
participação de várias entidades oficiais (1986);

§ Organizou, como Presidente da OMEP em Portugal, uma Conferência no Museu
João de Deus “Portugal,  país  de  migrações  –  a  emigração  e  a  imigração  :
interculturalismo como técnica pedagógica”. O tema foi apresentado por Maria
Beatriz  Rocha-Trindade,  do  Instituto  de  Ciências  Sociais  da  Universidade  de
Lisboa e Margarida Cardoso, da Associação Cabo-verdiana em Lisboa. Foi
também apresentada a síntese duma Mesa-Redonda sobre o tema,
anteriormente realizada (1986);

§ Participou nas Jornadas Nacionales de Educación Preescolar – “El curriculum del
profesor de escuelas infantiles” organizadas pela “Escuela Universitaria de
Formación de Profesorado E.G.B”, em Málaga, Espanha (1986);

§ Organizou uma Sessão  de  homenagem  a  João  de  Deus  Ramos no 33º
aniversário  do  seu  falecimento,  com  uma  palestra  sobre  Educação,  pelo  Pe.
Victor  Feytor  Pinto.  Foram  ainda  entregues  os  diplomas  aos  educadores  de
infância pelo método João de Deus e a sessão decorreu no Museu João de Deus
(1986);

§ Apresentou um trabalho “A língua materna como base de uma pedagogia
interdisciplinar” no Congresso sobre  a “Investigação  e  ensino  do  português”,
promovido  pelo  ICALP  –  Instituto  de  Cultura  e  Língua  Portuguesa,  em  Lisboa
(1987);

§ Participou no Simpósio  da  OMEP,  realizado  em  Ohrid,  Jugoslávia  sob  o  tema
“Synthesis of Intercultural Activities” (1987);

§ Participou no Conselho  Mundial  e  Seminário  da  OMEP, realizado em Oslo,
Noruega,  sob  o  tema “Play  and  culture  :  the  child  between  the  world  of
yesterday and the world of tomorow” (1987);

§ Participou no curso de Metodologia da Educação,  a convite do Prof.  Raimundo
Dinello (1987);

§ Organizou uma Conferência “Educación preescolar e formación de profesores” e
convidou para realizar uma exposição sobre o tema, a Profª. Catedrática Teresa
Franco Royo, da Universidade de Salamanca, Espanha e coordenadora da
especialidade pré-escolar da Escola Universitária e da formação nas escolas
infantis (1987);

§ Organizou, no Museu João de Deus, mais uma Sessão de homenagem a João de
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Deus Ramos.  O  Prof.  António  Nóvoa  apresentou  o  tema  “O  tempo  dos
professores”.  Decorreu  ainda  a  entrega  dos  diplomas  às  alunas  do  Curso  de
Educadores de Infância pelo Método João de Deus (1987);

§ Participou no Seminário  da  OMEP  - “Actualização na educação infantil”.
Orientado pelo Prof. Dr. Raimundo Dinello, da Universidade Livre de Bruxelles,
realizou-se  no  auditório  da  Comissão  de  Coordenação  da  Região  Centro  da
OMEP, em Coimbra (1988);

§ Organizou o Seminário “A educação pré-escolar e primária para prevenção do
insucesso na vida e na escola”. Com a colaboração do Comité Português da
OMEP, contou com a participação de várias individualidades nacionais – Prof.
Dr. Albano Estrela, membro do Conselho Científico da Escola de Educação João
de Deus, Dr. António de Deus Ramos Ponces de Carvalho, vice-Presidente da
Associação de Jardins-Escolas João de Deus, entre outros, e estrangeiras –
Josette Feyler, Directora do Ensino Primário, em Genebra. O Seminário integrou
ainda uma visita guiada a uma exposição de material didáctico e decorreu no
Museu João de Deus  (1988);

§ Participou no “Colloque Internacional de l'AJPELF”, organizado pela Faculdade de
Psicologia e de Ciências da Educação e realizado na Reitoria da Universidade de
Lisboa (1988);

§ Participou no Conselho Mundial e Seminário Internacional dos “Cuarenta años
de  actividad  de  la  OMEP  en  pro  del  progreso  de  la  educación  preescolar  –
balance y perspectivas”, organizado pelo Comité Checoslovaco da OMEP e que
se realizou na Universidade Karlovy em Praga, Checoslováquia (1988);

§ Organizou uma Mesa Redonda de estudo e reflexão - “A educação da criança
dos  0  aos  10  anos  à  vista  do  século  XXI”,  que  decorreu  no  auditório  da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foram intervenientes, Dra.
Teresa  Nunes  Vicente,  médica  de  psiquiatria  e  psicanálise,  Dra.  Maria  de
Lourdes Cró Brás,  directora da Escola Superior  de Educação de Coimbra,  Dra.
Maria  Fernanda  Mota  Pinto,  Directora  Regional  de  Educação  do  Centro  e
Coordenadora Nacional do Sucesso Escolar, Dra. Oriana Nunes Figueiredo,
médica  do  Gabinete  Distrital  de  Educação  para  a  Saúde,  Prof.  Dr.  Joaquim
Ferreira Gomes, director da Faculdade de Psicologia de Coimbra e Dr.  António
de Deus Ramos Ponces de Carvalho, director da Escola Superior de Educação
João de Deus. Maria da Luz de Deus Ramos Ponces de Carvalho, Presidente da
Associação de Jardins-Escolas João de Deus e simultaneamente,  Presidente do
Comité Português da OMEP, apresentou o tema “Importância da 1ª infância na
formação mental do indivíduo” e “Como tem evoluído o Método João de Deus”
(1988);

§ Promoveu a Conferência “A  importância  dos  cuidados  materno-infantis  e  a
assistência  às  primeiras  idades  para  a  prevenção  de  problemas  mentais  e
educativos” que  se  realizou  no  Museu  João  de  Deus.  Foram  intervenientes  a
Profª. Dra. Jadwiga Sikorska - Presidente do Comité polaco da OMEP, professora
do  Instituto  Nacional  de  Investigação  da  Mãe  e  da  Criança  e   membro  da
Organização  Mundial  da  Saúde  e  Dra.  Maria  de  Loudes  Levy  –  Prof.  da
Faculdade de Medicina de Lisboa (1988);

§ Organizou na Casa João de Deus, em Lisboa, um “Encontro com João de Deus”,
por iniciativa da Associação Portuguesa de Poetas.  O escritor  João Patrício fez
uma breve palestra sobre João de Deus,  a poetisa Maria Aurora Santos Costa
falou  sobre  a  influência  de  João  de  Deus  na  sua  obra  e  foram  declamadas
muitas poesias do poeta (1988);
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§ Organizou uma Sessão de homenagem a João de Deus Ramos, no Museu João
de Deus, onde se realizou uma conferência “A importância dos cuidados
materno-infantis  e  da  assistência  às  primeiras  idades  para  prevenção  de
problemas mentais e educativos”,  com  a  participação  das  Prof.  Dra.  Jadwiga
Sikorska, professora do Instituto Nacional de Investigação da Mãe e da Criança
–  Polónia  –  e  membro  da  O.M.S.  e  ainda  da  Dra.  Maria  de  Lourdes  Levy,
professora da Faculdade de Medicina de Lisboa. Durante a sessão, foram
entregues os diplomas aos alunos do Curso de Educadores de Infância (1988);

§ Participou na XIXª  Assembleia  Mundial  e  Congresso  da  OMEP “La  voix  de
l'enfant : qui parle?, Qui s'interesse? Qui écoute?”,  realizada  no  Institute  of
Education, University of London, Inglaterra (1989);

§ Participou nas Comemorações do 230º aniversário da criação da Directoria-
Geral  dos  Estudos  e  da  nomeação  do  primeiro  Director-Geral,  D.  Thomaz  de
Almeida, que decorreu no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa. A
convite do então Ministro da Educação, Engº Roberto Carneiro, apresentou o
tema “Breves reflexões sobre a educação das primeiras idades, do séc. XVIII
até ao limiar do séc. XXI” (1989);

§ Participou no Colóquio Internacional “ Língua portuguesa – que futuro?”,
apresentando um trabalho sobre o tema. O colóquio realizou-se na Aula Magna
da Reitoria da Universidade de Lisboa (1989);

§ Organizou o Seminário  “A  língua  portuguesa  e  a  iniciação  à  leitura” que
decorreu no Auditório do Institut Franco-Portugais e no Museu João de Deus,
Lisboa. Participaram no Seminário várias individualidades, para além de Maria
da  Luz  de  Deus  Ramos  Ponces  de  Carvalho  –  F.  Sylvan,  E.  Chauveau,  Edite
Estrela,  David  Mourão  Ferreira,  Joaquim  Veríssimo  Serrão  e  António  de  Deus
Ramos  Ponces  de  Carvalho.  No  decorrer  dos  trabalhos,  apresentou  um  tema
sobre métodos de leitura - “A cartilha maternal de João de Deus” (1989);

§ Participou no Simpósio Internacional “Bébé XXI” que se realizou na Aula Magna
da Reitoria da Universidade de Lisboa (1990);

§ Foi agraciada com o Grau  de  Grande  Oficial  da  Ordem  de  Instrução  Pública,
cerimónia que decorreu no dia 10 de Junho, no Auditório Municipal do Parque de
Exposições em Braga (1990);

§ Participou no XVº Encontro Nacional das Associações de Pais - “O  aluno,  a
aprendizagem e o papel dos pais”. O Encontro foi promovido e realizado pela
CONFAP  -  Confederação  Nacional  das  Associações  de  Pais  e  organizado  pela
FERLAP – Federação Regional de Lisboa das Associações de Pais, Lisboa. Neste
Encontro apresentou um trabalho  sobre o tema “O aluno, a aprendizagem e o
papel dos pais” (1990);

§ Inaugurou o edifício para Escola  Primária  do  2º  Jardim-Escola  de  Coimbra. O
evento contou com a participação das directoras dos 30 Jardins-Escolas
existentes,  pais  e  alunos  e  ainda  com  a  Dra.  Fernanda  Mota  Pinto,  Directora
Regional  de  Educação  do  Centro  e  Programa  Interministerial  de  Promoção  do
Sucesso Escolar (1990);

§ Organizou “Tardes dos poetas” na  comemoração  do  95º  aniversário  do
falecimento do poeta João de Deus,  no Museu João de Deus,  onde se realizou
uma conferência - “A  literatura  infantil  em  Portugal  –  João  de  Deus  um
pioneiro?” pelo Dr. Fernando Vale (1991);
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§ Organizou uma Mesa Redonda “Os pais e educadores, em face da informação
cuidada e pedagógica a dar à criança, sobre a guerra” que se realizou no Museu
João de Deus, em Lisboa (1991);

§ Participou no IIº Colloque National “La reforme curriculaire de l'enseignement
au Portugal et dans les pays de la Communauté Européenne”,  realizado  na
Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa (1991);

§ Organizou um Encontro de Convívio Literário para o lançamento de uma obra de
sua  autoria  “Voltas  que  o  mundo  dá...  :  mulheres  na  história  e  histórias  de
mulheres” que se realizou na Casa onde viveu João de Deus, em Lisboa (1991);

§ Foi designada Sócia Honorária da Associação Portuguesa de Trissomia 21
(1991);

§ Participou na VIª Semana Monográfica “La educación infantil : una promesa de
futuro”, que se realizou na Fundación Santillana em Madrid, Espanha (1991);

§ Organizou Tardes dos Poetas com uma conferência, apresentada pelo Prof. Dr.
José Augusto Seabra, embaixador de Portugal na UNESCO, sob o tema “Antero
de Quental e João de Deus - uma amizade poética”, no âmbito da comemoração
do centenário da morte do poeta Antero de Quental. A Conferência realizou-se
no Museu João de Deus, em Lisboa (1991);

§ Organizou uma Conferência sobre “La  educación  del  niño  de  0-3  años  com la
familia y en la comunidad” pela Dra. Célia Merino Rodriguez que se realizou no
Museu João de Deus, em Lisboa (1991);

§ Promoveu a Sessão  de  entrega  dos  diplomas,  aos  alunos  dos  Cursos  de
Professores do Ensino Básico-1º ciclo e de Educadores de Infância, que decorreu
no Museu João de Deus. Durante a sessão, a Profª Doutora Maria de Lourdes
Cró Braz fez uma comunicação sobre o tema “Educação pré-escolar e activação
do desenvolvimento psicológico” (1991);

§ Participou no Encontro, Sexta Semana Monográfica - “La educación infantil, una
promesa de futuro”, organizado pela Fundação Santillana e realizado em
Madrid, Espanha (1991);

§ Participou numa Homenagem a João de Deus e a João de Deus Ramos, que se
realizou em Genebra, Suiça, organizada pelo Centro Português de Cultura, onde
apresentou os trabalhos “La méthode João de Deus et l'éducation prescolaire au
Portugal” e ainda, “Une  vie  de  poète  :  portrait  d'un  album  de  famille”  . Este
evento foi patrocinado por, Maria de Jesus Simões Barroso Soares, esposa do
então presidente da República Portuguesa, Octávio Neto Valério, Embaixador de
Portugal na Suiça, Armand Christe, Presidente do Comité Suiço da Organização
Mundial de Educação Pré-Escolar, José Augusto Seabra, Embaixador de Portugal
na UNESCO, Zózimo Justo da Silva, Embaixador de Portugal das Organizações
Internacionais de Genebra (1992);

§ Participou na Sessão de Homenagem a João de Deus e a João de Deus Ramos
que  se  realizou   na  Faculdade  de  Psicologia  e  Ciências  da  Educação,  em
Coimbra. Participaram neste evento várias individualidades com a apresentação
de alguns trabalhos - “Breve história duma escola de educadores de infância”
pelo Dr. António Ponces de Carvalho,  Director da Escola Superior de Educação
João de Deus,  entre outros (1992);

§ Participou no 20º  Congresso  Mundial  da  OMEP sob  o  tema “Working  for  all
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children: their survival, protection and development” que  se  realizou  em
Mesa/Flagstaff, Arizona, USA. (1992);

§ Participou no I  Congresso  Mundial  sobre  Educación  infantil  y  formación  de
educadores – “Un mundo para el niño” organizado pelo Grupo de Investigação
em  Educação  Infantil,  das  Universidades  de  Andaluzia  e  que  se  realizou  em
Málaga, Espanha (1992);

§ Promoveu e organizou uma Conferência-Mesa Redonda sob o tema “Em defesa
da criança – é necessário prevenir para não ter que remediar” que se realizou
no Auditório Engenheiro Eurico de Melo, em S. Tirso (1992);

§ Em colaboração  com  a  ULTI  –  Universidade  de  Lisboa  para  a  Terceira  Idade,
promoveu e organizou, entre outros eventos, um Encontro “A vida do nascente
ao  poente  - um  Encontro  entre  a  infância,  a  juventude  e  a  maturidade”. A
sessão decorreu no Museu João de Deus (1992);

§ Organizou uma Sessão  de  homenagem  a  João  de  Deus  Ramos no  seu  39º
aniversário do falecimento, no Museu João de Deus, em Lisboa. Foi apresentado
o tema “A violência” por Maria Barroso. Durante a sessão, foram entregues os
diplomas dos Cursos de Professores do Ensino Básico-1º ciclo e de Educadores
de Infância (1992);

§ Organizou um Encontro no Museu João de Deus, sob o tema “Enfrentar o
desafio de 1993” com o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Prof.
Engº Eduardo Marçal Grilo (1993);

§ Participou no VIIº  Congresso  Nacional  da  OMEP em  Santafé  de  Bogotá,
Columbia  sob  o  tema “Alternativas  de  atención  a  la  primera  infancia  en  la
familia, en la escuela y en la comunidad” (1993);

§ A convite  da ULTI – Universidade de Lisboa para a Terceira Idade, participou no
Congresso Europeu das Universidades para a Terceira Idade, que decorreu no
Instituto Franco-Português, em Lisboa, apresentando o trabalho “As pessoas
idosas na transmissão de saberes e vistas num breve relance na Literatura, na
História e nos conceitos actuais da pedagogia. Os mais velhos e os mais novos –
ontem e hoje” (1993);

§ Organizou uma Conferência no Museu João de Deus em  Lisboa  e  convidou  o
Prof. Gaston Mialaret, da Universidade de Caen, França que apresentou o tema
“Reflexions personnelles sur l'éducation prescolaire a l'aube du XXIè. Siècle”
(1993);

§ Organizou a sessão de Comemoração do 50º aniversário da fundação da Escola
de  Formação  de  Educadoras  de  Infância  pelo  Método  João  de  Deus que  se
realizou no anfiteatro da Faculdade de Ciências de Lisboa e na qual estiveram
presentes várias individualidade. Em simultaneo foi evocado o centenário da
publicação  de  “Campo  de  Flores”  (1893-1993).  Neste  evento  colaboraram
algumas  individualidades,  com  a  apresentação  de  alguns  trabalhos  de  relevo.
Entre  outros,  o  Dr.  António  de  Deus  Ramos  Ponces  de  Carvalho,  Director  da
Escola Superior de Educação João de Deus, com a comunicação “Breve história
de uma Escola de Formação de Educadores de Infância” (1993);

§ Promoveu e organizou uma Acção/Curso de formação para pais e encarregados
de educação,  numa  acção  conjunta,  com  a  FERLAP  –  Federação  Regional  de
Lisboa  das  Associações  de  Pais  sob  o  tema “Como organizar a ocupação de
tempos livres?” .  Apresentou  para  debate,  em  conjunto  com  Dra.  Maria  João
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Boléo  Tomé  e  Dr.  António  Ponces  de  Carvalho,  o  tema  “Quem  organiza  a
ocupação de Tempos Livros?”(1993);

§ Organizou uma Conferência “Educação nas primeiras idades no Reino Unido” por
Audrey Curtis, vice-Presidente da OMEP para a Europa e Professora no Institute
of  Education,  University  of  London  e  que  se  realizou  no  Museu  João  de  Deus
(1993);

§ Organizou a comemoração do 50º aniversário do Jardim-Escola João de Deus de
Viseu  que  se  realizou  no  Auditório  da  Universidade  Católica  da  cidade.  Na
sessão, proferiram uma pequena palestra, os Profs. Drs. Carlos Amaral Dias,
José Carlos Seabra Pereira e Fernando Marques do Vale (1993);

§ Participou na “Eight International Conference - Puer natus est nobis : the child
is the future of society” que  se  realizou  no  Auditório  Paulo  VI,  na  Cidade  do
Vaticano, em Roma (1993);

§ Organizou o 1º Congresso Juvenil “O  mundo  onde  queremos  viver” que  se
realizou no anfiteatro da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Este
congresso  contou  com  a  participação  de  crianças  e  jovens,  tendo  sido  «uma
afirmação da capacidade das crianças e representando uma valiosa experiência
de inovação pedagógica no sentido de alargar a aprendizagem para além da
sala de aula» (1994);

§ Promoveu o lançamento  do  livro  “Actividades  na  educação  pré-escolar  e
activação do desenvolvimento psicológico”, dissertação de doutoramento em
Ciências  da  Educação,  da  Prof.  Doutora  Maria  de  Lourdes  Cró  Brás  e  editado
pela Escola Superior de Educação João de Deus. A sessão decorreu no Museu
João  de  Deus  com  a  apresentação  de  dois  temas  -  “Activação  do
desenvolvimento  psicológico”,  pelo  Prof.  Dr.  José  Tavares  e  “Incidence  de  la
conception ilustrée par la recherche presenté dans le livre qui parait” pela Profª
Dra. Anne Bomboir, da Universidade Católica de Lovaina (1994);

§ Participou no IIº  Congreso  Mundial  de  Educación  Infantil  y  Formación  de
Educadores, organizado por Grupo de Investigación Infantil das Universidades
de Andalucia, Espanha, sob o tema “Un mundo para el niño” (1994);

§ Organizou a Sessão de homenagem a João de Deus Ramos, na data do seu 41º
aniversário de falecimento. Durante a sessão foram entregues os diplomas aos
alunos dos Cursos de Professores do Ensino-Básico-1º ciclo, de Educadores de
Infância  e  dos  C.E.S.E.  -  Gestão  Escolar  e  Investigação  em  Educação.  Foi
apresentada uma palestra “Excelência, educação e desenvolvimento” pelo Prof.
Doutor Ruben de Freitas Cabral (1994);

§ Organizou  a  sessão  de  lançamento  do  livro  “Actividades  na  educação  pré-
escolar  e  activação  do  desenvolvimento  psicológico”  da  autoria  de  Maria  de
Lourdes Cró Brás. A sessão contou com a participação do Prof. Dr. José Tavares
,  da  Universidade  de  Aveiro  e  da  Profª  Dra.  Anne  Bomboir,  da  Universidade
Católica de Lovaina. Decorreu no Museu João de Deus (1994);

§ Participou na Conferência Europeia da OMEP – “Self expression and
communication in early childhood education” que se realizou em Atenas, Grécia
(1995);

§ Organizou a Sessão de homenagem a João de Deus Ramos, na data do seu 42º
aniversário de falecimento. Durante a sessão foram entregues os diplomas aos
alunos, dos Cursos de Professores do Ensino Básico-1º ciclo, de Educadores de



17

Infância e dos C.E.S.E. - Gestão Escolar e Investigação em Educação. Esteve
presente o Prof. Engº Eduardo Marçal Grilo, Ministro da Educação, entre outras
individualidades, que proferiu uma pequena palestra (1995);

§ Organizou uma Conferência – “O  médodo  João  de  Deus  e  sua  expansão”,
apresentada  por  Dra.  Ana  Maria  Mira,  que  decorreu  no  Museu  João  de  Deus
(1995);

§ Apresentou uma comunicação e participou no 8º Congresso do Algarve,  “O
Turismo  na  tradição  cultural  :  João  de  Deus  e  o  Algarve” que se realizou em
Faro (1995);

§ Organizou o Ciclo  de  Conferências  do  ano  lectivo  1994/95- “Delinquência e
educação” em colaboração com a equipa da Clínica Psiquiátrica e de Saúde
Mental da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais, que decorreram no Museu
João de Deus (1995);

§ Organizou um Seminário no Museu João de Deus - “Os documentos legais sobre
avaliação das aprendizagens e os problemas da sua aplicação nas práticas
lectivas”, orientado pelo Prof. Dr. Vítor Manuel Trindade, da Universidade de
Évora (1995);

§ Organizou uma Conferência - “O professor/educador como facilitador de
aprendizagens”,  apresentada pelo Prof.  Dr.  Jean Berbaum, da Universidade de
Grenoble e que decorreu no Museu João de Deus (1995);

§ Participou na Exposição evocativa de João de Deus, assinalando o 1º centenário
da sua morte, organizada pelo Museu Municipal de Vouzela (1996);

§ Organizou  um  evento  no  Museu  João  de  Deus,  para  a  abertura  das
comemorações  do  Centenário  da  morte  de  João  de  Deus, com a participação
musical dos antigos estudantes de Coimbra e com a apresentação de algumas
palestras por individualidades – João de Deus em Coimbra, por Brigadeiro João
de  Deus  Quintela;  João  de  Deus  e  a  mulher  por  Fernanda  Pires  da  Silva,
Presidente da Federação das Mulheres Empresárias; João de Deus e o método
de  leitura  por  Maria  Olímpia  Lameiras  de  Figueiredo  e  Henri  Campagnolo,
investigadores; João de Deus e a sua projecção fora de Portugal por Maria Rosa
Cassola Ribeiro, Directora do Centro Português de Cultura de Genebra; João de
Deus  e  a  criança  por  Fernando  Vale,  Prof.  E  investigador  de  literatura  para
crianças  e  jovens;  João  de  Deus  e  o  Algarve  por  António  Correia  de
Oliveira.(1996);

§ Participou na Conferência “Les droits  des enfants et  les politiques de l'enfance
en Europe : de nouvelles approches?”organizada pelo Conselho da Europa, para
encerramento/conclusão  do projecto “Politiques de l'enfance” que se realizou
em Leipizg, Alemanha (1996);

§ Participou no Xº Congresso e Conselho Mundial da OMEP - “El Derecho del niño
a jugar” que se realizou no México (1996);

§ Participou no Seminário Europeu “Eduquer le jeune enfant de 2 à 7 ans”,
organizado pelo Comité Francês da OMEP, sob a responsabilidade da UNESCO,
que se realizou em Paris, França (1996);

§ Participou no VIº Congreso Internacional de Educación Familiar, organizado pela
Asociación International de Formación e Investigación en Educación Familiar,
que se realizou em Benalmádena – Málaga, Espanha (1997);
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§ Organizou a sessão de lançamento do livro “João de Deus Ramos, vida e obra”,
de  autoria  de  Mnuela  de  Azevedo,  que  se  realizou  no  Museu  João  de  Deus
(1997)

§ Recebeu uma “Menção de Honra, atribuída à Associação de Jardins-Escolas João
de Deus, do Prémio Noma”, atribuído pela UNESCO e destinado a recompensar
o trabalho meritório no domínio da Alfabetização. Paris (1997);

§ Organizou  no  Museu  João  de  Deus  a Sessão de encerramento das
comemorações do centenário da morte de João de Deus, com a participação e
interpretação de vários artistas de teatro e escritores (1997);

§ Participou no Vº Forum Camoniano – “O  ensino  de  Camões  :  práticas  e
propostas”, promovido pelo Centro Internacional de Estudos Camonianos da
Associação  da  Casa-Memória  de  Camões,  que  se  realizou  em  Constância
(1997);

§ Participou no Encontro comemorativo do “Dia Internacional de Alfabetização”,
organizado pelo Departamento da Educação Básica da Direcção Regional da
Educação do Centro e que se realizou no Forum de Idanha-a-Nova (1997);

§ Realizou no Museu João de Deus, o lançamento da 8ª edição do Guia da Cartilha
Maternal, cuja revisão e actualização é de sua autoria. Na abertura da sessão
fez uma pequena palestra intitulada “Ser Homem é saber ler!...” (1998);

§ Organizou o 2º  Congresso  Juvenil  “O  Mundo  onde  queremos  viver  –  os  mais
novos preparam o 3º milénio”. O congresso destinou-se a crianças dos 8 aos 12
anos, contou com a participação de crianças de todos os Jardins-Escolas João de
Deus com a apresentação de trabalhos e realizou-se no Hotel  Altis,  em Lisboa
(1998);

§ Participou no 22º Congresso Mundial da OMEP sobre “Les Droits de l'Enfant aux
soins,  au jeux et  l'  Éducation” que se realizou em Copenhague, Dinamarca no
qual se comemorou o 50º aniversário da OMEP. Neste Congresso, Maria da Luz
foi homenageada, em conjunto com outras 20 individualidades (1998);

§ Organizou uma Conferência dirigida aos pais dos alunos dos Jardins-Escolas
sobre o tema “A Educação para a paz e prevenção da violência na infância” que
se realizou no Museu João de Deus, Lisboa (1998);

§ A convite da Fundação Maria Ulrich, participou no Ciclo de conferências sobre
“Pedagogos portugueses do séc. XX, com o trabalho “João  de  Deus,  João  de
Deus Ramos e a sua obra – trindade revelada na poesia e na educação” (1999);

§ Organizou,  como  presidente  da  OMEP  em  Portugal,  o Seminário Internacional
“Nascer  para  viver  no  terceiro  milénio”, com a participação de muitas
individualidades nacionais e estrangeiras (1999);

§ A convite da Associação de Estudos e Defesa do património histórico-cultural de
Silves  elaborou  um  trabalho  “João  de  Deus,  lido  depois  da  sua  morte”.  Na
impossibilidade de estar presente, este, foi apresentado pelo Dr. António de
Deus Ramos Ponces de Carvalho, seu filho, nas Vª. Jornadas. (1999);


