
 

 

 

 
 
O Externato Infantil “A Candeia“ é uma instituição particular 

vocacionada para o ensino pré-escolar, abrangendo a faixa etária dos 3 aos 
5 anos de idade 

Desde sempre este Externato, tem marcado pela qualidade e pela 
excelência do seu ensino, gerações de alunos que por ali passam, naquela que 
foi a primeira e importante etapa da sua formação, precisamente aquele 
importante período que marca a transição entre a vida aconchegada em 
família e a entrada no mundo social através do contacto com os colegas de 
escola. 

Marcado por uma excelente imagem de qualidade e atendimento, a 
atual equipa, tem vindo desde há já alguns anos, a não só preservar esse 
legado, como também a ir mais além, na qualidade educativa e na formação 
das crianças ao seu cuidado, abrindo-se à comunidade envolvente, em 
projectos de parceria e intercâmbio, num espírito de alegria, comunicação, 
cor e partilha. 

O mérito deste reconhecimento assenta no espírito de família que 
aqui se vive e desenvolve, procurando que cada uma das crianças que 
frequentam este Externato se sinta num ambiente acolhedor e 
reconfortante. 

O Externato Infantil “A Candeia“ encontra-se em funcionamento 
durante todo ano, encerrando apenas aos fins-de-semana e feriados. O 
horário de funcionamento compreende o período das 08h00 às 19h00, de 
Segunda a Sexta-feira. 

Oferece vários serviços diferenciados de forma a proporcionar a 
todos Encarregados de Educação e Alunos um conjunto de atividades a 
pensar no crescimento saudável e harmonioso dos seus alunos. 

Todos os serviços que dispomos têm como missão o complemento da 
Ideologia deste Externato, fomentando a educação de cidadãos autónomos, 
responsáveis e conscientes pois, reconhecemos o quão importante é a 
existência de valores sólidos e de convivência social para saber viver feliz e 
harmoniosamente no Mundo e com o Mundo. 

Externato Infantil:   A Candeia 
Avª João XXI, nº 5, r/ch Esq - 1000-297 LISBOA 

Tel.: 21 849 88 51 - Fax.: 21 849 88 51  
www.acandeia.eu 


