MISSÃO
A missão do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de S. Brás de Alportel, consiste num processo contínuo de formação de
cidadãos críticos, responsáveis e empreendedores, dotados de competências essenciais para a integração na vida ativa e na
comunidade, preparados para o sucesso e para contribuírem, com a sua realização pessoal, na construção de uma sociedade
equitativa e solidária

VISÃO
Ser um Agrupamento de referência e de excelência, reconhecido por promover o desenvolvimento integral das crianças e jovens,
potenciar a aquisição de competências e conhecimentos sólidos e promover a equidade e a igualdade de oportunidades.
Pretende-se uma cultura de eficiência e eficácia aos níveis organizacional, administrativo e pedagógico, centrada na atividade dos
seus profissionais, no serviço educativo de qualidade e na aprendizagem ao longo da vida.

VALORES
Interligados com a Missão e a Visão, os Valores são o terceiro pilar deste PEA e caracterizam a postura do agrupamento perante a
comunidade educativa. Todo o trabalho desenvolvido internamente tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento cívico dos
indivíduos e a sua realização plena na sociedade onde estão inseridos.
Os valores prosseguidos dão sentido às atividades a desenvolver e são um quadro de referência para a ação e qualificam a a Missão
e a Visão do AEJBV:

Responsabilidade – capacidade de assumir e cumprir de livre e espontânea vontade os compromissos fundamentais para a
concretização da missão de cada indivíduo na comunidade onde está inserido;
Compromisso – como forma de se vincular e assumir obrigações para com a comunidade, que ultrapassam o mero indivíduo e
promovem o respeito e consideração dos outros;
Confiança – construída em resultado do conhecimento nas suas várias dimensões e da capacidade de aceitação dos outros, no
respeito pela verdade e pelos restantes indivíduos da comunidade;
Solidariedade e partilha – evidenciada no respeito pela individualidade e liberdade de cada indivíduo ser capaz de integrar uma
mesma comunidade, apoiando cada um dos seus membros a alcançar os objetivos comuns;
Trabalho e competência – representa o esforço necessário para toda e qualquer aprendizagem consistente para um desenvolvimento
pessoal e social sustentados.
Exigência (e Rigor) – traduz a promoção e cumprimento de normas de conduta adequadas e de uma atitude de rigor necessárias à
concretização dos desejos de cada um, na procura de uma ação que proporcione o desenvolvimento pessoal e profissional esperados,
no respeito pelas capacidades e limitações individuais.
A pertinência e o valor intrínseco de cada um dos conceitos atrás definidos representam um compromisso de natureza cívica,
profissional e social para todos os membros da comunidade educativa. São as balizas para uma ação que se pretende coerente e
harmónica para um desenvolvimento sustentável da comunidade

