MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PADRE
BENJAMIM SALGADO
CURSOS PROFISSIONAIS
Objetivos estratégicos*

O Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado continua a trabalhar para ser reconhecido como
organização de referência nas relações com a comunidade onde se insere, no combate ao insucesso e ao
abandono escolar e na promoção de uma cultura de esforço e exigência, de valores e de princípios de
justiça, igualdade, transparência, respeito pela diferença e solidariedade. O papel de cada estabelecimento
do Agrupamento é fundamental na formação de cidadãos com espírito crítico, reflexivo e democrático,
através de uma atuação de rigor, de qualidade e de equidade como princípios estruturantes de
aprendizagens significativas. As aprendizagens curriculares e extracurriculares devem consolidar valores de
referência, como o esforço, o trabalho, a solidariedade e a colaboração.
O Agrupamento pretende fomentar, com o envolvimento ativo de todos, dinâmicas de ação que propiciem
aprendizagens de sucesso para todos. O Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado - Joane procura
concretizar, em todos os níveis de ensino, prioridades educativas que se traduzem nos objetivos gerais a
seguir elencados:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Promover o sucesso educativo.
Promover a solidariedade, a inclusão, o respeito pela diferença e igualdade do género.
Promover a equidade social, criando condições para a concretização da igualdade de
oportunidades para todos.
Aprofundar as relações entre a escola e a comunidade.
Consolidar o sentimento de identidade e de pertença.
Formar cidadãos ativos e responsáveis.
Prevenir o abandono escolar dos alunos.
Prevenir e controlar a indisciplina.
Promover a adoção de hábitos de vida saudáveis.
Assegurar as melhores condições de trabalho e de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprofundar os hábitos de trabalho colaborativo.
Continuar os processos de autoavaliação do Agrupamento.
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