
SE1   Promover o sucesso educativo atendendo à realidade de cada aluno. 

SE2   Aumentar a qualidade do sucesso dos alunos. 

SE3   Preparar os alunos para o prosseguimento de estudos com sucesso. 

SE4   Promover uma cultura de exigência, trabalho, rigor, responsabilidade e excelência. 

SE5   Melhorar os resultados obtidos pelos alunos nas provas finais nacionais de Português e 

Matemática. 

SE6   Desenvolver capacidades na área das ciências experimentais. 

SE7   Integrar os vários níveis de ensino em diversos projetos. 

SE8   Intensificar o envolvimento dos EE no percurso escolar dos seus educandos. 

SE9   Promover a interdisciplinaridade. 

SE10   Permitir o desenvolvimento de competências fundamentais dos alunos do ensino 

profissional para o ingresso na vida ativa. 

SE11   Abrir a escola ao meio e, em particular, ao mundo do trabalho e das empresas. 

SE12   Adequar a oferta de educação e formação à procura do mercado de trabalho e aos 

recursos humanos existentes. 

SE13   Integrar os alunos com necessidades específicas. 

SE14   Criar condições para um progressivo sucesso educativo dos alunos com necessidades 

específicas. 

SE15   Envolver a família dos alunos com necessidades específicas no processo de ensino 

aprendizagem. 

SE16   Apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem e de integração no sistema de 

relações interpessoais. 

SE17   Promover atividades de enriquecimento e de independência pessoal. 

SE18   Reforçar o património tecnológico e investir em novas áreas da tecnologia. 

SE19   Garantir a igualdade de oportunidades no acesso a equipamento informático. 

CID1   Promover o conhecimento das regras constantes no Regulamento Interno. 

CID2   Promover comportamentos adequados. 

CID3   Valorizar o multiculturalismo. 

CID4   Desenvolver nos alunos atitudes de autoestima, respeito mútuo e regras de 

convivência. 

CID5   Promover o convívio e comunicação com recurso ao discurso oral. 

CID6   Promover a educação ambiental. 

CID7   Promover o envolvimento dos EE. 

CID8   Promover o voluntariado. 

SS1   Desenvolver condições para o crescimento de um cidadão mais saudável e seguro na 

comunidade. 

SS2   Contribuir para um ambiente promotor de saúde. 

SS3   Promover o gosto pela atividade física. 

SS4   Promover a autoestima e a autonomia visando a prevenção de comportamentos de 

risco. 

 


