
 

Trabalhamos para dotar todos 

os alunos do agrupamento 

das competências e 

conhecimentos que lhes 

permitam: 

 

- aceder ao ciclo de 

escolaridade seguinte ou ao 

mundo do trabalho; 

 

 -integrar-se ativamente na 

sociedade; 

 

-  e dar um contributo para a 

vida económica, social e 

cultural do país como 

cidadãos dignos e portadores 

de valores estruturantes 

como a solidariedade, a 

tolerância, a 

responsabilidade, a justiça, a 

disciplina e o respeito pelos 

outros (do Projeto Educativo). 
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Uma parceira para o sucesso 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 razões para escolher  

a EB 2/3 com Secundário 

de Santo António 

    1.  Damos prioridade às aprendizagens 

dos alunos e às suas necessidades. 

    2.   Temos boas práticas pedagógicas – 

o Agrupamento ganhou o Prémio de 

Mérito Institucional 2012/13. 

    3.   Melhorámos a qualidade do serviço 

educativo (melhoria nos rankings). 

 

Trabalhamos para ser uma escola de 

referência para os alunos e respetivas 

famílias, pela formação cívica e 

sucesso académico e profissional dos 

alunos, pela satisfação de alunos e 

famílias e pela qualidade do serviço 

prestado à comunidade (do Projeto 

Educativo). 

   4.   Adotámos o Projeto Mais Sucesso 

Escolar, que ajuda os alunos a melhorar a 

qualidade das suas aprendizagens. 

    5.  Elaboramos planos de melhoria para 

os alunos com mais dificuldade, juntando os 

recursos da escola e a experiência e 

conhecimentos de equipas de professores. 

    6.  Preocupamo-nos com a humanização 

da escola estando atentos a todos os que 

nela estudam e trabalham. Lutamos contra 

as desigualdades sociais. 

 

 
    7.   Zelamos pela segurança e 

eficácia dos tempos livres dos alunos. Os 
docentes e funcionários são atentos e 
interventivos. 

 

    8.   Desejamos a participação das 

famílias na vida da escola. 

 

     9.   Prestamos apoio escolar e 

orientação vocacional a todos os alunos. 
Temos, também, um gabinete de apoio 
social e psicológico. 

 

   10.  Temos construído uma cultura de 

melhoria, através da preocupação em 
encontrar estratégias que nos levem a 
melhorar constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 


