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LINHAS DE ORIENTAÇÃO DA AÇÃO
MISSÃO
A nossa missão é ajudar os alunos a Ir mais longe…1 e contribuir para a
formação de mulheres e homens livres, dinâmicos, capazes de transpor
obstáculos e de criar soluções, explorando as potencialidades individuais.
Queremos formar cidadãos capazes de enfrentar os desafios que a vida
naturalmente traz, com equilíbrio e respeito pelo Outro e pelo Mundo de cariz
cada vez mais global.

VISÃO
O Colégio D. José I tem a ambição de consolidar o estatuto de Escola
de referência da região de Aveiro, assumindo-se como a melhor escola
privada do concelho.
Prosseguimos a visão de um ensino inovador e singular para dar resposta
às necessidades das crianças e dos jovens num mundo em mudança,
respeitando a individualidade e estimulando o potencial único de cada um.
Assumimo-nos como agente (trans)formador na vida dos nossos alunos,
permitindo-lhes que sejam felizes e que alcancem os melhores resultados
académicos

através

de

uma

educação

multidisciplinar,

integrada

e

participativa, num ambiente familiar.
A ligação à comunidade envolvente é fulcral para o desenvolvimento
de projetos enriquecedores, contribuindo para a nossa visão de currículo
integrador e de desenvolvimento de um perfil de aluno preparado para a
mudança.

1Hino

do Colégio D. José I.
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Assim, pretendemos:


Contribuir para a formação integral dos alunos, preparando-os
para a vida em sociedade, dotados das melhores ferramentas
para tal;



Valorizar

a

identidade

individual,

contribuindo

para

desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança de cada
aluno;


Priorizar a interação Família/Escola;



Promover um ambiente familiar, onde alunos são tratados pelo
nome;



Desenvolver práticas educativas diversificadas e que atendam
aos

interesses,

necessidades

e

ritmos

individuais

de

aprendizagem;


Realizar uma avaliação construtiva, mas igualmente rigorosa,
promotora do sucesso educativo;



Investir na formação de uma equipa pedagógica estável, aberta
à inovação e com elevado sentido de responsabilidade

VALORES
Os valores que são pilar da missão e da visão do Colégio D. José I e
caraterizam a postura da escola perante a comunidade educativa. Os valores
dão sentido e acompanham o processo educativo, são um quadro de
referência para a ação. Elegemos os seguintes valores como norteadores do
Projeto Educativo e da dinâmica educativa:


Autonomia e Responsabilidade



Aprendizagem pela Descoberta



Bem-estar Emocional



Desenvolvimento Artístico



Ambiente e Saúde



Desenvolvimento Tecnológico
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PERFIL DO ALUNO CDJ1
O Colégio D. José I desenvolveu um Perfil do Aluno CDJ1, perfil este que
procura responder aos desafios da sociedade, integrando o Perfil de Aluno à
Saída do Ensino Obrigatório e as competências para o século XXI.
As

competências

que

caracterizam

o

nosso

Perfil

do

Aluno,

desenvolvido em estreita articulação com o Projeto Educativo, mantêm-se
ajustadas com os documentos de referência definidos pela tutela da
Educação e têm carácter transversal a todo o percurso escolar.
Elencamos

como

Competências

Chave:

a

Responsabilidade,

a

Autonomia, o Relacionamento Interpessoal, a Comunicação, a Colaboração,
o Pensamento Crítico e a Criatividade. Como descritores destas competências
elencamos os seguintes:

Perfil do aluno CDJ1
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
-

Afirmarmo-nos como agente

educativo que

simultaneamente

aprende, com uma forte inclusão na comunidade em que se insere,
estreitando laços de cooperação e de partilha com os diversos parceiros, a
fim de contribuir para o desenvolvimento humano e sustentável.
- Constituirmo-nos como uma comunidade educativa participativa,
crítica e inovadora, que valoriza e potencia a diversidade dos seus atores e
que experimenta, na vivência escolar quotidiana, os mesmos valores, relações
e atitudes que regem a sua vida.
- Marcar, pela diferença, o nível da qualidade do ensino e serviço
prestado, respondendo aos interesses das crianças e as necessidades das
famílias.
- Promover a aprendizagem nas várias dimensões, respeitando e
fomentando o seu anseio de compreender o mundo e de nele atuar.
- Promover um ambiente de profissionais competentes e motivados,
uma vez que o novo papel da educação pressupõe o forte contributo dos
professores, na preparação dos jovens para uma construção responsável do
futuro.
- Organizar a prática educativa de modo a que a experiência de
aprendizagem promova uma educação integral

e

mobilize

múltiplas

experiências e saberes, assente em metodologias e abordagens pedagógicas
atuais e inovadoras.
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