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Uma

educação integral,

em nome do

futuro

Assumindo-se como uma instituição
de ensino jovem e aberta às
constantes transformações do
mundo, o Colégio João Paulo II
aposta numa formação integral das
crianças e jovens, incentivando o
contacto com as línguas, a ciência
e o desporto desde tenra idade.

Focado na nobre missão de proporcionar a melhor
educação, sabedoria e oportunidades de desenvolvimento
às mais de 800 crianças e jovens que integram a sua comunidade escolar, o Colégio João Paulo II é uma instituição de
ensino particular, propriedade da ASDPESO – Associação
para o Desenvolvimento Pessoal e Social. De portas abertas
desde 2006, e com sede em Braga, este corresponde a um
organismo preocupado em valorizar o potencial humano
e singular de cada aluno, o que se comprova pela ampla
oferta educativa aqui ministrada, que começa nos serviços
de Creche (aos quatro meses de idade) e que se alastra até
à conclusão do 12º ano de escolaridade.
Fazendo jus ao percurso traçado pelo seu padroeiro, o
Colégio João Paulo II é uma instituição de matriz católica e
procura que todos os educandos possam conciliar o sucesso
académico e o continuado acumular de competências e
conhecimentos com a enraização de valores como a criatividade, a solidariedade, a reflexão ou a tranquilidade, lutando

por assegurar – num processo contínuo – que os cidadãos
de amanhã possam prosperar e adaptar-se facilmente aos
desafios do mundo, aproveitando as melhores virtudes de
uma simbiose entre a fé e a razão. Assim sendo, e nunca
cessando de enfatizar a importância de uma educação
de natureza integral, cada criança e jovem é reconhecido
como detentor de um potencial único que importa despertar
e alimentar.
Para o alcance de tamanho objetivo, o Colégio João
Paulo II concebeu um projeto educativo que não se esgota
nas diretrizes do currículo oficial português, aproveitando
também o valor das inovações pedagógicas que escolas
de referência em países como Espanha, Itália ou Estados
Unidos da América têm vindo a experimentar. Significa tal
que, paralelamente a um ensino de natureza moderna e de
forte vocação tecnológica, as crianças são incentivas, desde
tenra idade, a adquirir um conjunto de competências pessoais
que – embora alheias ao crivo de uma avaliação formal – se
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revelam fundamentais para o seu sucesso e afirmação naquele mundo que se estende para lá dos portões do colégio,
como sejam a criatividade, o sentido crítico, o espírito de
empreendedorismo, a capacidade de resolver problemas e
a predisposição para o trabalho em equipa.
Por outro lado, e consciente dos imperativos subjacentes
a uma sociedade cada vez mais global e despida de fronteiras, o Colégio João Paulo II aproveita a especial curiosidade
que os mais novos nutrem pelo universo que os rodeia para
lecionar e exercitar, num regime diário, o Inglês. Posteriormente, será às modalidades da Música e demais Expressões
Artísticas, bem como aos meandros das Ciências e da Informática que o colégio procurará dar voz, esforçando-se para
que cada aluno possa descobrir por que constelação se rege
o seu talento. Igualmente valorizado é, por sua vez, o contacto
com a atividade física e a prática do desporto – aspeto que
se comprova pelo estatuto internacional de que o colégio
goza em modalidades como, por exemplo, o rope skipping.
Ainda a este respeito, é essencial referir o investimento
que o Colégio João Paulo II tem efetuado em áreas como o
voleibol e o futebol, culminando na constituição e profissionalização de duas entidades – o Clube Desportivo CPJ II e
o Dumiense CJPII Futebol SAD, respetivamente – que em
muito têm dinamizado a cidade, contribuindo para o surgimento de um leque cada vez maior de atletas federados a
nível regional. É, de resto, esta crença num ensino holístico
e multifacetado que tem permitido diferenciar um colégio
que – mediante uma atitude inovadora e sensível – aceita o
desafio de formar algo mais valioso do que um bom aluno:
nada mais, nada menos do que um bom cidadão, capaz de
intervir e transformar – ao abrigo de uma visão integrada do
mundo – o futuro.

