
50 anos: um passado que dá força ao presente

 e garante o futuro!

“Promover o Sucesso Educativo 
numa Escola de Qualidade.”

MISSÃO

“Consolidar o estatuto de Escola 
de referência, centrada na
qualidade e rigor do processo 
de ensino e aprendizagem e na
formação para a cidadania.”

VISÃO

PRINCÍPIOS E VALORES

Promover um sentimento 
de pertença;

Promover a qualidade 
das aprendizagens;

Promover a gestão e�caz 
e e�ciente da Escola;

Contribuir para a autonomia
pedagógica da Escola;

Optimizar os espaços da Escola;

Incentivar a formação contínua;

Estabelecer formas de 
cooperação com a comunidade;

Desenvolver Projectos
interdisciplinares. 

OBJECTIVOS GERAIS

Aprender a conhecer      Aprender a fazer      Aprender a ser      Aprender a viver em comum 

PILARES DO SÉC. XXI

Nos domínios afectivo, social, motor, cognitivo
e metacognitivo, com vista à integração de 
saberes e desenvolvimento de competências;

Alfabetização cultural
Consubstanciada no papel da escola nas suas funções
socializadora, personalizadora, formativa e instrutiva, 
com vista à promoção do sucesso e ao 
desenvolvimento de cidadãos activos e interventivos;

Formação integral do aluno

Integração
Como pressuposto de uma identidade da escola 
inserida no contexto local, através do conhecimento
e respeito pelos valores tradicionais e vocações 
especí�cas e aberta às dinâmicas de mudança, 
consubstanciadas nos desa�os de uma sociedade
multicultural de informação e conhecimento;

Pluralismo
Através do respeito pela autonomia, pelos valores 
democráticos e de participação alargada, com base 
no funcionamento de estruturas participadas pela
comunidade educativa;

Imagem positiva
Assente num clima de escola que contemple um bom
ambiente de trabalho, no plano dos recursos
educativos, no funcionamento das estruturas e no
relacionamento interpessoal e que potencie os afectos
e o sentimento de pertença e a�liação face à Escola;

Língua Portuguesa
Como matriz da identidade pessoal e social e como 
suporte de aquisições múltiplas, de aprendizagem
e formação ao longo da vida;

Abertura da Escola ao meio
Num quadro alargado de intercâmbio de
conhecimentos, saberes, experiências e serviços, 
com benefício mútuo;

Avaliação
Como uma cultura formativa de escola, através do 
recurso a diferentes estratégias de monitorização
do desempenho, com enfoques especí�cos ou globais,
que tenham como objectivo reforçar a auto-estima
institucional e melhorar os níveis de e�cácia e e�ciência.
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