
 

 

 

 

Na sociedade globalizada em que vivemos, a feroz competição dos “média” com o processo de ensino/aprendizagem, a diversidade 

e dispersão de informação avulsa a que estamos sujeitos, implica o Agrupamento na definição de uma linha vertical agregadora de 

todos os ciclos - o trabalho das atitudes na escola e em sala de aula e a capacidade de concentração e responsabilização dos 

alunos face às aprendizagens que devem realizar. 

Os nossos alunos têm no direito à educação e à cultura, em igualdade de oportunidades, uma ferramenta essencial para a construção 

de uma personalidade sólida, global e estruturada, em que o respeito, o espírito de tolerância, de compreensão mútua, solidariedade 

e de responsabilidade sejam orientados para o sucesso, para o progresso social e para a participação democrática na vida coletiva. 

Os pais, fundamentais na educação e na cultura dos seus filhos, são os principais educadores, como tal devem ser integrados na 

comunidade educativa numa perspetiva construtiva e contribuir positivamente para o caminho que os filhos ao longo de quinze anos 

trilham numa comunidade que preconiza a complementaridade dos agentes educativos – família, comunidade escolar, meio social – 

na partilha e defesa dos princípios e valores que regem a educação, alicerces da realização pessoal, afetiva, académica e profissional. 

A educação traduz, neste agrupamento, a linguagem partilhada da família e da escola, na formação de indivíduos responsáveis, 

cidadãos conscientes e participativos 

No Agrupamento, cada criança/jovem é compreendido pela comunidade educativa como um individuo com capacidades competências, 

especificidades, talentos e aptidões mentais e físicas, que na medida das suas potencialidades, através da diferenciação pedagógica, 

incrementam o desenvolvimento da sua personalidade. 

No respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, a ação educativa deste agrupamento norteia-se pelos princípios do 

compromisso, rigor, competência, partilha, diálogo e solidariedade, constituindo-se como um dos pilares fundamentais para a vida em 

sociedade 

 

CONCEÇÃO DE EDUCACÃO NO AGRUPAMENTO  


