
PROJECTO EDUCATIVO  

Introdução 

O Projecto Educativo do Colégio …, de …, sustenta e fundamenta o nosso desejo de que todos os 

membros da comunidade educativa sejam intervenientes activos na vida que se promove e desenvolve 

no dia a dia.(…)  

Partindo dos objectivos do Ideário dos …, em Portugal, e da nossa própria especificidade construímos as 

linhas mestras que nos orientarão nos próximos anos.  

Centramos a nossa acção na formação integral dos alunos, porque acreditamos que através dela 

conseguiremos formar cidadãos mais justos e preocupados com a integridade da criação, colocando os 

seus saberes e os seus talentos ao serviço do bem comum. Também a formação de todos os agentes 

educativos se revela de extrema importância, uma vez que a actualização e aperfeiçoamento constantes 

são essenciais para quem colabora no desenvolvimento e formação da pessoa humana.  

Este é um projecto aberto que se concretiza noutros projectos, com especial incidência em algumas 

preocupações actuais como: o reforço da Língua Portuguesa, o desenvolvimento do raciocínio lógico, o 

domínio da Língua Inglesa, ferramentas indispensáveis nos dias de hoje. Também a actualização em 

novas formas de comunicar e nas novas tecnologias nos merecem atenção especial.(…) 

O NOSSO PROJECTO 

As Grandes Opções  

Respondendo aos objectivos do Ideário e aos desafios que nos propomos, orientamos o nosso projecto 

partindo de quatro pilares do conhecimento: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer 

e aprender a viver juntos. 

Aprender a ser:  

 Assumir e apresentar como modelo Jesus Cristo e, em referência à Sua Pessoa, promover o 

desenvolvimento integral e harmonioso da pessoa humana, nas diferentes componentes física, 

intelectual, artística, moral e espiritual;  

 Alargar a visão do mundo, despertar para o universal, para a superação de si mesmo, para a 

liberdade de pensamento, discernimento e imaginação, que potenciam o desenvolvimento dos s 

talentos tornando-os agentes da sua própria formação;  

 Interiorizar e assumir valores que promovam a autonomia, o espírito crítico e a formulação dos 

próprios juízos crescendo numa liberdade responsável;  



 Viver e testemunhar o compromisso de trabalhar na promoção de uma cultura da Justiça, da 

Paz e da Integridade da criação desenvolvendo atitudes de cooperação, inter-ajuda e 

solidariedade.  

Aprender a conhecer:  

 Desenvolver a capacidade de aprender a aprender exercitando a atenção, a memória e o 

pensamento;  

 Despertar para uma atitude crítica, para a curiosidade intelectual, através da reflexão, da 

análise e do questionamento;  

 Promover o prazer de conhecer, de descobrir e compreender, valorizando estratégias de 

aprendizagem que estimulem a autonomia e a educação ao longo da vida.  

Aprender a fazer:  

 Potenciar os conhecimentos e competências desenvolvendo a criatividade, a inovação, a 

capacidade de iniciativa e a aptidão para o trabalho em equipa;  

 Ensinar a aplicar os conhecimentos e competências adquiridos preparando a sua progressiva 

inserção na sociedade;  

 Desenvolver a capacidade de comunicar, de gerir e resolver conflitos tornando-se agente de 

mudança comprometido com o bem comum;  

 Promover a aquisição de uma cultura científica que privilegie o domínio das novas tecnologias;  

 Estimular à construção do seu projecto de vida num mundo onde a rapidez das mudanças se 

conjuga com a globalização.  

Aprender a viver juntos:  

 Promover a descoberta de si mesmo, passando à descoberta do outro e a uma visão ajustada do 

mundo;  

 Educar para o pluralismo transmitindo conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana, 

tomando consciência das semelhanças/diferenças, bem como da interdependência que une as 

pessoas;  

 Desenvolver atitudes e capacidades de diálogo e de relacionamento interpessoal promovendo 

relações de confiança, de cooperação e de amizade.  

Prioridades 

1. Valorizar um ensino de qualidade tendo em vista:  

1. a formação integral ;  

2. o desenvolvimento de competências e saberes;  

3. o ingresso no Ensino Superior.  

2. Valorizar a Evangelização num contexto de intervenção social;  

3. Valorizar a formação da comunidade educativa.  



Estratégias de Implementação 

 Criar condições que viabilizem e fomentem o trabalho inter e transdisciplinar;  

 Desenvolver projectos de escola e de turma que potenciem a aquisição de conhecimentos e 

competências;  

 Organizar o ensino com base em materiais e recursos diversificados, adequados às diferentes 

formas de aprendizagem;  

 Promover actividades integradoras do conhecimento, nomeadamente a realização de projectos, 

os métodos de estudo e o exercício da sua autonomia para aprender;  

 Reforçar os tempos atribuídos ao ensino / aprendizagem da Língua Portuguesa, do Inglês, da 

Matemática e da Educação Moral e Religiosa Católica;  

 Diversificar as metodologias e as estratégias de ensino/aprendizagem e avaliação;  

 Desenvolver actividades de promoção de uma atitude científica perante a realidade;  

 Promover o gosto pela arte, desenvolvendo o sentido da apreciação estética do mundo;  

 Promover actividades desportivas, de desenvolvimento harmonioso;  

 Realizar projectos promovidos pelo Serviço de Psicologia na área do desenvolvimento pessoal, 

social e vocacional;  

 Promover actividades no âmbito da educação:  

 para a saúde;  

 para o bem-estar;  

 para a prevenção de situações de risco;  

 para o ambiente e conservação do património;  

 para os direitos humanos.  

 Promover o acolhimento aos alunos e outras actividades de integração no Colégio, no ano e na 

turma;  

 Realizar encontros de formação e de reflexão; caminhadas, retiros, momentos de oração, 

celebrações liturgias e eucaristias;  

 Realizar campanhas de solidariedade e de promoção da dignidade e do respeito pelo outro;  

 Realizar actividades físicas de descoberta e de exploração na natureza;  

 Realizar acções de Formação para o corpo docente e não docente, de vertente pedagógica, 

técnica, humana e espiritual;  

 Realizar reuniões e/ou encontros de Pais/Encarregados de Educação de carácter:  

 informativo  

 formativo  

 Realizar ciclos culturais de componente musical, literária e plástica.  

   

Nota: A versão apresentada on-line é apenas um resumo do documento, como tal, não dispensa a consulta integral do 

mesmo. 

 


