
Agrupamento de Escolas de Pedro de Santarém 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

O Projecto Educativo do Agrupamento visa promover, em toda a sua comunidade educativa, 

valores e atitudes facilitadoras do bom funcionamento do Agrupamento e, consequentemente, 

do sucesso global de todos os seus alunos. 

No contexto social actual, cada vez mais, se reconhece a Escola como um espaço privilegiado 

onde Educar ultrapassa a simples transmissão de conhecimento mas, sobretudo, significa 

estruturar a pessoa com critérios, princípios e valores para a Vida. Não se estrutura só pelo 

conhecimento, só pelo “saber” e pelo “saber fazer” mas, especialmente, pelo “saber ser” e “ 

saber estar”, utilizando esse conhecimento em interacção com outras realidades. 

Neste sentido, a Escola deve ser uma porta aberta às ideias e às preocupações que perpassam a 

sociedade e o mundo na sua globalidade mas, sobretudo, uma porta aberta aos problemas e às 

dificuldades da comunidade onde se insere, dando sentido às aprendizagens que os alunos 

fazem, dentro ou fora dela. 

O Agrupamento de Escolas Pedro de Santarém é, hoje, um espaço onde confluem diferentes 

grupos sociais, daí que se privilegie a inclusão social plural, promovendo a igualdade de 

oportunidades. A diversidade cultural existente na sociedade portuguesa actual é transportada 

para a Escola, exigindo desta o exercício de princípios cívicos de respeito pela diferença, 

solidariedade e reflexão crítica sobre a justiça social. 

Com este tecido multicultural e social, o Agrupamento de Escolas Pedro de Santarém deve 

pautar-se por princípios da inclusão e da igualdade de oportunidades, criando situações 

emergentes do espírito de grupo e de partilha, da solidariedade, do desenvolvimento da 

autonomia e do respeito pela diferença. Deve pautar-se, também, por uma metodologia activa 

e participativa, privilegiando as capacidades de iniciativa e de criatividade. Deve, ainda, pautar- 

se por alcançar o (s) sucesso (s) resultante (s) do esforço, da persistência, da capacidade de 

trabalho organizado, construindo projectos potencializadores da criação de um ambiente 

facilitador da aprendizagem e do desenvolvimento da capacidade dos alunos. 

O agrupamento de Escolas Pedro de Santarém deve ser um espaço de Todos para Todos.
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Assim, decorrente do que atrás se expôs, estabelecem-se os seguintes princípios orientadores: 

• Participação activa e dinâmica de toda a comunidade; 

• Responsabilização dos diferentes órgãos e actores educativos; 

• Promoção de uma cultura de escola inclusiva, numa perspectiva democrática e 

pluralista de cidadania; 

• Valorização de uma aquisição de saberes (saber fazer, saber ser e saber estar) assente na 

responsabilização, no esforço, no trabalho organizado, no diálogo, na partilha e na 

cooperação; 

• Melhoria do clima e do ambiente escolares; 

• Promoção de um relacionamento de qualidade entre o Agrupamento e a comunidade 

local; 

• Promoção de uma cultura de reflexão e disseminação de Boas Práticas. 

Todos os intervenientes no processo educativo têm direito e devem participar na construção 

do Projecto Educativo, para além dos contributos dos Pais/E.E. com assento nos órgãos do 

agrupamento. 

Como sistema organizado de estruturas, é da responsabilidade do Agrupamento a promoção, 

concepção e concretização do Projecto Educativo, assim como garantir o direito à participação 

de todos os intervenientes da comunidade educativa.


