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Somos conscientes de que o mais importante num projeto 
educativo não é a sua formulação, mas o pô-lo em prática. Por 
isso, este texto programático pedir-nos-á uma avaliação perma-
nente para um melhoramento contínuo. Fazermo-nos respon-
sáveis pelo que proclamamos é um imperativo de credibilidade 
e uma garantia de melhor serviço.

O Projeto Educativo (PE) dirige-se e compromete todos os 
que formam a nossa comunidade educativa. Cada membro da 
comunidade, partindo da sua situação particular e do modo 
como se insere nela, terá de se familiarizar com este PE, com os 
seus valores, as suas aspirações e propostas.

É, por isso, um documento para o diálogo e o estudo, de 
maneira a que se produza um compromisso das pessoas e um 
crescimento da comunidade educativa manifestados em coe-
rência com o projeto. O mais importante será o diálogo entre o 
texto, a experiência de cada um e a comunidade para suscitar 
interiorização e transformação. O documento é contemplativo 
na ação, tal como será a nossa atitude intelectual e espiritual ao 
lê-lo e usá-lo.

Queremos que o PE assuma uma função de descoberta e de 
crescimento de toda a comunidade educativa. Por isso, as fina-
lidades que o comprometem serão, muitas vezes, apresentadas 
como perguntas. Assim, as respostas não expressam a totalidade 
dos fins que queremos abordar, mas refletem as opções em que 
queremos apostar.
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1  Contexto
Convém recordar brevemente o contexto 

em que vivemos e agimos. O mundo surge 
como um cenário cheio de contrastes. Uma 
globalidade de problemas e de oportunidades: 
diversidade de pessoas e de situações, de tra-
jes, gestos e culturas. A paz que não alcança ser 
um bem universal. Novas formas de guerra que 
atingem milhões de pessoas. O individualismo 
contemporâneo e globalizado favorece um 
estilo de vida que debilita o desenvolvimento e 
a estabilidade dos vínculos entre as pessoas e 
distorce os vínculos familiares. «Desenvolveu-se 
uma globalização da indiferença. Quase sem nos 
darmos conta, tornamo-nos incapazes de nos 
compadecer ao ouvir os clamores alheios, já não 
choramos à vista do drama dos outros, nem nos 
interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse 
uma responsabilidade de outrem, que não nos 
incumbe.»1. 

Vemos migrantes em busca de melhor 
futuro, transações feitas à velocidade da luz e 
informação viajando desde o ciberespaço até 
insuspeitáveis terminais periféricos. Preocupa-
nos sobretudo a divisão do género humano, 
a cegueira que parece conduzir à morte e ao 
sem-sentido.

Por outro lado, vemos surgirem dentro 
destes contextos ‘partículas de bem’ que con-
trariam o quadro anterior: uma maior consciên-
cia ecológica, o reconhecimento e promoção 
dos direitos da criança, o consenso acerca da 
educação como prioridade social, o respeito 
pelos direitos humanos, a valorização positiva 
da diversidade cultural e interindividual, o 
compromisso de muitos pela superação da po-
breza, a abolição da pena de morte, o grande 
desenvolvimento do conhecimento e da tec-
nologia, as novas formas de ação concertada 
da sociedade civil e o voluntariado como força 
que se contrapõe à globalização da indiferença.

Esta sociedade em mudança acelerada pede 
às instituições e sistemas educativos novas 
missões e funções, novos diálogos e interações. 
Pede-lhes melhores resultados, uma revisão 
permanente dos currículos, uma melhor for-
mação inicial e contínua dos corpos docentes e 
uma melhor atenção à diversidade, uma maior 
inclusão, democratização e formação cívica. Ao 

1  E.G., 54

mesmo tempo, hoje aceita-se que a educação 
e os frutos dela esperados são um problema de 
todos, pelo que é imperioso melhorar e incre-
mentar as relações entre a educação e outros 
subsistemas, dos quais destacamos a família, ou 
fenómenos sociais, como a economia, o traba-
lho, os meios de comunicação, os sistemas de 
saúde, a institucionalidade cultural, as igrejas, 
o desporto e a recreação, o desenvolvimento 
sustentado, a predominância da internet, entre 
outros.

Toda a sociedade anseia por uma educação 
integral, permanente, que não se contente 
com conteúdos cognitivos, mas que desen-
volva habilidades e competências para a vida 
e se dirija ao desenvolvimento espiritual, ético, 
moral, solidário, afetivo, intelectual, artístico e 
físico das pessoas, mediante a transmissão e 
promoção de valores, conhecimentos e destre-
zas, enquadrados nas liberdades fundamentais 
e no respeito pelos direitos pessoais e sociais. 

Estamos, portanto, diante de um grande 
desafio, que vai desde conhecer profunda-
mente a quem atendemos nas suas diferentes 
dimensões para lhes podermos propor lingua-
gens mais próximas das suas trajetórias de 
vida, até desenvolver metodologias e práticas 
educativas pertinentes e inovadoras.

Neste sentido, o nosso PE procura o melhor 
modo de garantir que os/as alunos/as do nosso 
Colégio, sem exceção, beneficiem de uma edu-
cação de qualidade e se comprometam com o 
bem comum.

2  Identidade
A Igreja Católica teve, ao longo dos sécu-

los, um imprescindível e relevante papel na 
educação em todo o mundo, com numerosas 
e diversas instituições, servindo em distintos 
cenários e acumulando um grande conheci-
mento e sabedoria sobre este pilar essencial 
em qualquer sociedade. 

O Colégio insere-se nesta tradição e identi-
dade e reafirma o seu compromisso em aportar 
o que é próprio da educação católica: formar 
pessoas íntegras, livres, críticas, inseridas nas 
suas culturas, com valores, com espírito reli-
gioso, que busquem a felicidade com um estilo 
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de vida sóbrio, afastado da violência, marcado 
pelos costumes e virtudes que lhes permitam 
formar famílias com projetos de vida sólidos e 
trabalhar solidariamente na construção da paz 
e do futuro da sociedade. 

A Igreja vê na educação um serviço de valor 
incalculável de promoção humana, de evan-
gelização e de mais-valia cultural e exorta as 
congregações religiosas e organizações laicais a 
prosseguir incansavelmente nesta missão. 

E é exatamente assim que a Congregação 
das Escravas do Sagrado Coração de Jesus se 
tem entregado à missão da educação evangeli-
zadora desde 1877.

Em 1877, Santa Rafaela Maria e a sua irmã 
Pilar fundaram a Congregação das Escravas 
do Sagrado Coração de Jesus. As fundadoras 
e primeiras companheiras, sendo muito cons-
cientes das necessidades da sociedade e da 
Igreja do tempo em que viviam, intuíram que 
a educação era a resposta válida às mesmas2 e 
puseram mãos à obra.

Santa Rafaela Maria e a sua irmã concebe-
ram a educação como uma segunda criação, 
na qual o educador colabora com cada aluno 
e aluna, para que descubra o projeto de Deus 
na sua vida, e acompanha-o/a na sua realização 
pessoal. Consideravam essencial educar com o 
coração, porque a pessoa que se sente querida 
e valorizada é capaz de pôr em jogo, como 
nenhuma outra, todas as suas capacidades e 
potencialidades; reconheciam cada uma como 
única e acreditavam sempre na sua capacidade 
de superação pessoal.

2	 	Carta	Fundacional	da	Fundación	Educativa	ACI

Desde então e até hoje, as Escravas do 
Sagrado Coração de Jesus têm tentado estar 
sempre atentas às mudanças dos tempos e 
têm desenvolvido a sua ação educativa através 
de diferentes obras apostólicas.

Do carisma da Congregação, centrado 
na reparação do Coração de Jesus, brota um 
modelo de educação que quer acompanhar as 
pessoas para que encontrem a sua realização 
pessoal em ser e viver para os outros, como 
Jesus de Nazaré. Assim, a tarefa educativa, en-
tendida como processo libertador, converte-se 
em missão que contribui para a reconstrução 
do mundo ferido pela injustiça e pelo desamor, 
e se compromete em cuidar com especial aten-
ção os mais desfavorecidos, mantendo viva a 
identidade recebida das fundadoras.

É nesta corrente de Igreja e de Congregação 
que se situa o presente PE, que se alicerça na-
quilo a que chamamos Pedagogia do Coração. 
«Individualizar	 a	 educação	 num	 modo	 e	 forma	
que precisarem as necessidades de cada criança. 
Educar a cada uma, pois cada criança é um exem-
plar único: as almas não se repetem»3.

3  Visão e missão

3�1 Que visão nos move?

Ao olhar o contexto social a partir da nossa 
identidade fundamental, surge a nossa visão, 
que se manifesta em três desejos. Desejamos 

3  M. Oliva Reina, aci, 1940
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pessoas novas, renovadas no seu espírito e na 
sua mente. Desejamos uma sociedade nova, 
em que seja possível viver a fraternidade. 
Desejamos uma Igreja de portas abertas, virada 
para fora, capaz de promover uma ‘cultura do 
encontro’ através duma harmonia pluriforme. 

3.1.1 Pessoas novas

A pessoa nova, essa criança/jovem que se 
educa no nosso Colégio há de ser um homem 
ou mulher consciente, capaz de transcender-
-se, agente de mudança e protagonista da sua 
circunstância. Desejamos que encontre Deus 
na sua vida e que descubra a felicidade que 
brota do serviço. Queremos que se insira bem 
na sociedade e se sinta protagonista e respon-
sável; que seja pessoa crítica e de discernimen-
to, capaz de optar pelo bem maior; que seja 
dialogante e motivado/a a promover a justiça 
social, o amor fraterno, especialmente pelos 
mais pobres. Queremos que seja pessoa de es-
perança, que dê sentido ao esforço e valorize 
os aspetos positivos da existência. Queremos 
que cresça em humanidade e que seja pessoa 
integrada, consequente e livre para amar e 
servir, tendo a Jesus Cristo como modelo. 

3.1.2 Sociedade nova

A sociedade nova que desejamos é justa, 
fraterna e mais respeitosa da dignidade de 
todas as pessoas, com estruturas que tornem 
possíveis soluções para superar a iniquidade, 
a pobreza, a discriminação e a exclusão. Que 
seja democrática e participativa. Que equilibre 
o desenvolvimento material com o desenvolvi-
mento do espírito, em que bens e valores não 
se oponham. Por último, uma sociedade que 
fomente e respeite as famílias como unidade 
básica fundada no amor.

3.1.3 Igreja de portas abertas

A Igreja de portas abertas que desejamos 
lê os sinais dos tempos e vive do Espírito de 
Jesus, que anuncia Deus como Pai para todos 
os homens e mulheres. Uma Igreja de comu-
nhão e participação, que se defina como povo 
de Deus, ecuménica e dialogante com as outras 

religiões, capaz de empreender e transformar. 
Uma Igreja libertadora e profética, comprome-
tida no combate à injustiça, à corrupção e à 
pobreza, próxima dos que sofrem e preocupada 
com os grandes problemas da Humanidade.

3�2 Que missão nos convoca?

A nossa missão é a de oferecer uma for-
mação integral de qualidade às crianças e 
jovens, através de uma comunidade educativa 
que espelhe a sociedade justa e solidária que 
queremos, construída à imagem da Mesa onde 
todos têm lugar e na escola de vida que é a 
Eucaristia4.

3�3 Quais são as notas distintivas da 
nossa Missão?

3.3.1 A formação integral do aluno

O fim último da educação que oferecemos 
é o desenvolvimento integral e harmonioso dos 
alunos. Queremos ajudar ao crescimento de 
seres humanos conscientes da sua condição de 
filhos e filhas de Deus e da sua vocação à fra-
ternidade, conscientes de si próprios, dos seus 
talentos e limites; conscientes da sua cultura, 
do seu país, da sua história e do seu contexto; 
pessoas competentes, capazes de aprender, de 
desaprender e reaprender, hábeis para fazer e 
transformar, capazes de dialogar, de propor e 
de intervir, agentes de mudança e de progres-
so, com quantidade e variedade de recursos 
pessoais para servir. Pessoas compassivas, ca-
pazes de escutar e de acolher, com sentido de 
gratuidade e reciprocidade, sensíveis, atentas 
às necessidades e dores dos outros, solidárias 
e justas no amor. Pessoas comprometidas com 
o seu próprio crescimento com um marco de 
valores assumido livremente, com metas cole-
tivas, com quem sofre a pobreza ou a exclusão, 
com o Reino de Deus e a Sua justiça.

A educação dirige-se, assim, à pessoa no seu 

4  «Educar desde el espíritu de Rafaela María es situarnos 
en la verdad de lo que somos al lado de los otros, superando las 
dinámicas de poder y protagonismo; quebrando toda autosu-
ficiencia	para	ponernos	sencillamente	al	servicio	de	los	otros	
como Jesús, nuestro Maestro. Si fuéramos capaces de vivir este 
espíritu	de	humildad	y	transmitirlo	a	nuestros	alumnos,	¡cuánto	
les	ayudaríamos	en	su	crecimiento	como	personas!»,	Inmaculada	
Fukasawa, aci, 2014
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todo: às suas necessidades básicas e à sua dig-
nidade fundamental, à sua dimensão sensitiva 
e corpórea, à sua inteligência, à sua afetividade 
e sexualidade, à sua vontade e ao seu caráter, 
à sua dimensão social e comunitária, à sua 
dimensão estética e espiritual, ética e religiosa 
e à sua liberdade. Esta integralidade da nossa 
educação dá-lhe um caráter genuinamente 
humanista, não segmentada nem desequilibra-
da, com forte ênfase na interdisciplinaridade do 
saber, na integração das faculdades humanas 
e na capacidade de relacionar-se, discernir e 
servir, tornando-se uma  pessoa para os outros 
e com os outros5.

3.3.2 Educação de qualidade

Concebemos a qualidade educativa como 
um bem social, produto de um complexo teci-
do de atores, recursos, interações e resultados 
num contexto determinado. Esta complexidade 
requer que façamos as coisas bem feitas e com 
sentido de responsabilidade. Esforçamo-nos 
por assegurar a gestão organizacional e peda-
gógica e a promoção da participação, da cida-
dania e da relação com o mundo exterior. Para 
isso, pomos os meios adequados que produzam 
as mudanças e aprendizagens que desejamos, 
sabendo que os processos não são neutros no 
seu valor. Procuramos incentivar o pensamen-
to crítico na equipa educativa e nos alunos, 
encontrar as melhores aprendizagens nas nos-
sas aulas, promover experiências de inserção 
e compromisso social e valorizar a identidade 
cultural dos que se formam no nosso Colégio. 
Isto significa que queremos promover proces-
sos de qualidade que sejam inclusivos para 
produzir resultados de excelência. Procuramos 
sempre mais e melhor, olhando atentamente 
para as atitudes e motivações interiores e não 
para as grandes obras exteriores em si mesmas 
ou com uma ânsia meramente competitiva. 
Encorajamos em todos o hábito de pedir e 

5  «El	desafío	de	educar	en	cristiano	para	la	sociedad	
del	siglo	XXI	pasa	por	una	educación	que	integre	la	práctica	del	
discernimiento. Supone hacer de nuestros alumnos/as protago-
nistas de su crecimiento, armonizando responsabilidad y libertad, 
poniéndolos en situación de elegir y decidir con responsabilidad. 
La educación debe ser capaz de suscitar preguntas, de abrir 
horizontes,	de	generar	creatividad.	Una	educación	que	les	haga	
capaces de buscar respuestas propias, de descubrir las necesi-
dades de los otros, de escuchar el dolor de los que sufren, de no 
conformarse	con	la	injusticia.»	–	Inmaculada	Fukasawa,	aci,	2014

dar contas do que fazemos, no particular e no 
geral, para agradecer ou para emendar.

3.3.3 Comunidade educativa

Trabalhamos como comunidade educativa 
em que há comunicação e participação de to-
dos os que a integram, segundo a sua formação, 
maturidade e as funções que desempenham. 
Alicerçamos a comunidade em boas normas de 
convivência, códigos de conduta, regulamentos, 
formas de interação com organizações locais, 
ou outros instrumentos que tendam a criar um 
ambiente são e fecundo. Mas reconhecemos, 
sobretudo, que o valor da justiça nas relações 
interpessoais, o apreço mútuo, a honestidade, 
a caridade fraterna, o exercício dialogante e 
acolhedor da autoridade, a solidariedade com 
os mais fracos e a cooperação concreta e opor-
tuna, dão consistência e coesão à comunidade 
educativa que somos.

3.3.4 Uma sociedade justa e fraterna

A nossa educação está ao serviço da trans-
formação da nossa sociedade. Queremos pro-
mover nos alunos e na comunidade um pensa-
mento capaz de propor alternativas diante das 
correntes e ideologias que desumanizam e que 
marginalizam na pobreza grandes maiorias, que 
fomentam o secularismo radical e exacerbam 
as lógicas do mercado e do consumismo. Para 
isso, optamos por uma educação em valores 
que propicie uma sociedade mais cristã, uma 
mudança de perspetiva no modo como enca-
ramos os problemas sociais fomentando expe-
riências de serviço, a vivência do discernimento 
pessoal e comunitário e a valorização e diálogo 
com os que parecem estar mais distantes6. 

Desejamos uma sociedade justa, solidária 
e participativa, que procuramos aprender 
e antecipar, de alguma maneira, no dia a dia 

6  «El	desafío	de	educar	en	cristiano	para	la	sociedad	
del	siglo	XXI	pasa	por	una	educación	que	integre	la	práctica	del	
discernimiento. Supone hacer de nuestros alumnos/as protago-
nistas de su crecimiento, armonizando responsabilidad y libertad, 
poniéndolos en situación de elegir y decidir con responsabilidad. 
La educación debe ser capaz de suscitar preguntas, de abrir 
horizontes,	de	generar	creatividad.	Una	educación	que	les	haga	
capaces de buscar respuestas propias, de descubrir las necesi-
dades de los otros, de escuchar el dolor de los que sufren, de no 
conformarse	con	la	injusticia»,	Inmaculada	Fukasawa,	aci,	2014
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do nosso Colégio. Promovemos o amor num 
mundo egoísta e indiferente; a justiça, perante 
tantas formas de injustiça e exclusão; a paz, em 
oposição à violência; a honestidade, perante a 
corrupção; a solidariedade, como alternativa ao 
individualismo e à competição; a sobriedade, 
em oposição ao consumismo; a contemplação 
e a gratuidade, em contraste com o pragmatis-
mo e o utilitarismo.

3.3.5 Sentido de colaboração 

A colaboração, para além de ser um fator 
de maior produtividade e eficácia, é um sinal de 
credibilidade e um fruto do nosso estilo edu-
cativo. Torna-nos responsáveis, solidariamente, 
pelas outras pessoas e pela equipa que forma-
mos. Exige-nos dar testemunho de humildade 
para connosco mesmos e de abertura generosa 
para com os outros. 

Por isso, a participação dos próprios mem-
bros da instituição é uma dimensão necessária 
da colaboração e da corresponsabilidade, para 
que se possam encontrar caminhos que não ex-
cluam ninguém e que sejam sempre inovadores 
no processo educativo que implementamos.

3.3.6 Educação evangelizadora

Todas as outras notas distintivas conduzem 
e procedem do que entendemos por educação 
evangelizadora. O nosso ‘manual’ por excelên-
cia é o Evangelho.

Estender o Evangelho de Jesus Cristo é 
a missão que partilhamos com toda a Igreja. 
Desejamos trazer o seu poder transformador e 
os seus valores à nossa atividade quotidiana, às 
nossas estruturas, à nossa tarefa de aprender e 
ensinar, aos problemas sociais que nos toquem 
enfrentar, às nossas relações pessoais e profis-
sionais e aos projetos de vida que se forjam e 
amadurecem no Colégio. 

Propomo-nos evangelizar educando e edu-
car evangelizando, anunciando a Cristo e aos 
valores do Reino7. Desejamos fazê-lo principal-
mente através do testemunho da fé cristã que 

7  «Que importância tem a educação evangelizadora! (…) 
É uma opção por Jesus Cristo e o seu Reino. É uma opção para 
acompanhar a vida do outro, na sua vida humana, cristã, pessoal, 
social e fraternal…», Rita Burley aci, 2000

nos inspira e convoca, com respeito e sentido 
de comunhão para com toda a diversidade de 
pessoas e credos. Pertencendo à família que é 
a Humanidade, desejamos conhecer, entender 
e amar todos os que são diferentes de cada um 
de nós, através do diálogo fundado na verdade, 
na justiça e no amor, criando entre todos laços 
de fraternidade.

Neste sentido, a pastoral é o pilar essencial 
e indispensável que atravessa, no Colégio, toda 
a ação educativa.

3.3.7 Os nossos valores8

Desejamos pessoas novas, uma sociedade 
nova e uma Igreja de portas abertas. Para isso, 
enraizamos a nossa prática educativa na pe-
dagogia do coração e nos seguintes valores: a 
autoestima, indispensável para que o/a aluno/a 
se sinta querido/a e valorizado/a, se conheça e 
assuma a sua realidade, confie nas suas possi-
bilidades e supere as suas dificuldades; a grati-
dão-gratuidade que reconhece e valoriza tudo o 
que recebe, aprecia as coisas para além da mera 
utilidade e eficácia e tem capacidade para estar 
ao serviço dos outros, desinteressadamente; a 
justiça que reconhece e respeita o direito de 
toda a pessoa a viver com a dignidade própria 
do ser humano, que age com o convencimento 
de que os bens deste mundo são de todos e 
ninguém pode apropriar-se deles; a liberdade 
que é capaz de escolher e atuar de acordo com 
as suas convicções, respeitar os outros e cum-
prir as normas que garantem o bem comum e 
que tem em conta as consequências dos seus 
atos e as assume; a paz-reconciliação que vive 
em harmonia consigo mesmo, com os outros 
e com toda a criação, que favorece o diálogo 
e o respeito mútuo, reconhece a riqueza que 
existe na pluralidade e desculpa os erros, per-
doa e acolhe o perdão; a responsabilidade que 
faz assumir as obrigações perante si mesmo, 
perante os outros e perante Deus e que é 
consequente com as opções feitas; a solidarie-
dade-fraternidade que assume a causa de todos 
os homens e mulheres como filhos/as de Deus, 
especialmente dos mais desfavorecidos e atua 
com a postura de discípulo de Jesus Cristo, que 
vai muito para além do que exige o respeito, a 
justiça e a igualdade entre todos; a vida que se 
admira, que se respeita, que se cuida, que se 

8  Libro de Nuestros Valores
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protege, que se defende, e se potencia na vida 
do outro, em cada ser criado por Deus e à nossa 
volta para que esta vida se dê e se desenvolva, 
com plenitude e com sentido. «Eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância»9.

3.3.8 Visão e contribuição ao país

Preocupa-nos a educação como bem públi-
co, necessário para todas as pessoas do nosso 
país. Sabemos que convém à sociedade inteira 
que este bem público seja de qualidade e que 
esta não se restrinja só a uma parte da popu-
lação. Sentimo-nos chamados a contribuir para 
o sistema nacional e interessa-nos o progresso 
e a sorte da educação, especialmente nos se-
tores mais pobres. Fazemo-nos solidariamente 
responsáveis tanto pelas nossas próprias 
conquistas como pelo progresso do conjunto. 
Sabemos que o que fazemos ou deixamos de 
fazer tem um impacto social do qual não nos 
podemos demitir.

Por isso, abrimo-nos a partilhar os nossos 
espaços e materiais educativos, procuramos 
criar formas de solidariedade material para 
com as instituições que atendem famílias 
mais desfavorecidas, de forma particular 
com a Fundação Santa Rafaela Maria (IPSS). 
9  Jo. 10,10

Queremos cooperar na formação de pessoas 
e incluir no seu ethos uma alta preocupação e 
compreensão do dever cívico. Procuramos con-
tribuir com pessoas bem formadas que façam a 
diferença na construção duma sociedade onde 
impere a igualdade de oportunidades.

4  Qual é o nosso 
modelo pedagógico?

4�1 Pedagogia do Coração

O modelo pedagógico que oferecemos quer 
formar pessoas livres e felizes, que exerçam a 
sua responsabilidade com maturidade humana 
e cristã, promovam o amor, a justiça, a paz e 
a reconciliação em todos os âmbitos onde se 
relacionem e se esforcem por criar laços de 
comunhão no seu próprio ambiente e em todo 
o mundo, respeitando os valores das diversas 
culturas.

A este modelo pedagógico corresponde 
um estilo educativo próprio: o da pedagogia 
do coração que aposta na dignidade da pessoa 
como filha de Deus. É essencialmente uma 
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pedagogia do afeto que educa o coração a 
partir do coração. A pedagogia do coração é, 
por isso, a pedagogia da atenção personalizada 
que é capaz de encontrar o caminho para que 
o melhor de cada criança venha ao de cima e 
a fortaleça, que é capaz de perceber as ne-
cessidades de cada criança e de a apoiar na 
superação do que parecem ser os seus limites, 
que nunca deixa de acreditar nas infindáveis 
possibilidades de cada uma, que é exigente e 
que não deixa que a criança se satisfaça com 
dar menos do que o seu melhor10. 

Assim, o processo organiza-se para que 
ela, através de sucessivas experiências do que 
é verdadeiro, do que é bom e do que é belo, 
possa ser cada vez mais livre e mais pessoa, 
desejosa de abrir espaço na sua vida para o fas-
cinante e progressivo encontro transformador 
com o conhecimento. Conhecimento sentido e 
gostado, que provem da experiencia pessoal e 
da reflexão sobre ela, movendo-a para a ação 
e gerando o hábito da avaliação permanente, 
para orientar novas experiências e novas 
aprendizagens. 

10  «Conhecer a criança para adaptar o trabalho à capaci-
dade da mesma, à sua maneira de ser, ao seu temperamento… 
Além	disso,	este	adaptar-se	é,	de	certa	maneira,	um	dever	de	
justiça,	pois	devemos	respeitar	e	desenvolver	na	criança	todas	as	
qualidades naturais que Deus pôs nela, e educá-la sem truncar 
nenhuma das suas riquezas naturais.», M. Oliva Reina, aci, 1932

4�2 Estilo pedagógico

Os princípios que nos identificam encar-
nam-se num estilo pedagógico que marca as 
relações educativas e que pede a quem educa 
um crescimento continuo no terreno das ati-
tudes fundamentais. As atitudes contêm uma 
componente cognitiva que permite enunciá-las 
e fundamentá-las, uma componente afetiva 
que se expressa na adesão cordial a elas e uma 
tendência à ação, que se evidencia em técnicas 
e habilidades que afetam a prática quotidiana. 
Na base do nosso estilo pedagógico está a 
confiança profunda e as altas expectativas 
que temos sobre a capacidade dos alunos e 
docentes para aprender e para ensinar, e o 
compromisso dos que têm funções diretivas 
para promover e gerar as condições e recursos 
para que essas capacidades se desenvolvam. 

4.2.1 Pedagogia ativa

Interessa-nos que os alunos aprendam a 
aprender. Para isso, a nossa pedagogia promove 
a atividade do sujeito que aprende, mais do que 
a atitude passiva de quem ouve e repete. Só a 
partir da participação ativa e motivada podem 
os nossos alunos desenvolver as capacidades, 
hábitos e condutas que se lhes propõem como 
metas. Procuramos suscitar a participação, o 
pensamento crítico e metacognitivo, o desen-
volvimento de estratégias do pensamento e da 
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criatividade, o gosto pelo estudo sistemático 
e pelo trabalho bem feito, a autonomia e o 
esforço pessoal como meios privilegiados para 
a formação da pessoa e como modo concreto 
de servir o próximo. 

Por isso usamos o método da pedagogia 
ativa, do aprender fazendo e refletindo, em 
que o aluno é sujeito do seu desenvolvimento 
e vai assumindo progressivamente, a partir da 
sua experiência e através do que vê, faz, des-
cobre, reflete e avalia, a responsabilidade da 
sua própria formação. 

Embora as várias disciplinas usem métodos 
diversos – às vezes dedutivos, às vezes indu-
tivos – a aprendizagem neste modelo implica 
sempre apelar à experiência, direta ou indireta, 
significativa no contexto pessoal do aluno.

4.2.2 Atenção personalizada e relação 
educativa

Toda esta educação se baseia em que cada 
aluno sinta que é importante e de muito valor 
para os que acompanham o seu percurso e que 
pode aceder a uma relação significativa e pes-
soal de ajuda. Para os educadores trata-se de 
oferecer um acompanhamento próximo, eficaz, 
respeitoso, convidativo, que promova o uso da 
liberdade pessoal. Uma relação deste tipo é uma 
relação de confiança, que se vive no diálogo, 
no saber escutar-se e ler-se mutuamente, no 
apreço por cada aluno para o acompanhar no 
seu crescimento11. Este cuidado pessoal pode-
rá ter momentos e formalidades mais explícitas, 
mas sobretudo, há de praticar-se no quotidiano 
das relações. O desenvolvimento de vínculos 
significativos no Colégio e com o Colégio é 
uma condição relevante para a aprendizagem e 
crescimento pessoal. 

4.2.3 Procura da excelência pessoal

Acreditamos que todos podem desenvolver 
ao máximo as suas capacidades e alcançar 
aprendizagens cada vez mais complexas. Por 
isso, o nosso estilo educativo contem um 

11	 	«Uma	qualidade	indispensável	a	todo	o	educador	é	a	
de amar a todas as suas alunas. Se este amor verdadeiramente 
existir	(…)	ele	nos	fará	buscar	em	cada	momento	aquilo	que	con-
vém	a	cada	aluna.»	M.	Cristina	Estrada,	aci,	1951

desafio positivo e permanente à superação 
pessoal. Pretendemos a excelência humana 
em toda a sua amplitude pessoal e social. 
Desafiamos cada aluno a que se conheça 
sempre mais, se aceite a si mesmo nas suas li-
mitações e possibilidades no meio das comple-
xidades contingentes; a que entregue o melhor 
de si, dando sempre mais e melhor. Trata-se de 
multiplicar ao máximo os dons recebidos para 
os pôr ao serviço dos outros e do bem comum, 
reconhecendo nisso o seu próprio bem e felici-
dade. Isto inclui o reconhecimento humilde das 
próprias debilidades e o esforço permanente 
por crescer12.

4.2.4 Multiplicidade de experiências, 
ambientes e agentes educativos

Cada aluno é educado na interação diária 
que estabelece com os que o rodeiam. Assim, 
todos os encontros dentro do espaço do 
Colégio, ou propostos por ele, todas as expe-
riências de vida – inclusivamente as negativas 
– são oportunidade de formação e crescimento 
pessoal. A tarefa educativa consiste em ajudar 
o aluno a encontrar sentido em tudo o que vive 
e a valorizar positivamente o encontro com os 
outros. Por isso, é importante a ação de toda a 
comunidade: docentes e não docentes, pais e 
encarregados de educação e alunos. Tem igual 
importância o clima que se vive no Colégio: o 
que acontece nos recreios e nas salas de aula, 
nos jogos ou na capela, assim como na relação 
sã e positiva entre os alunos mais velhos e os 
mais novos. 

4.2.5 Aliança educativa Colégio/Família

Consideramos que a Família é a principal 
animadora e responsável pela educação dos 
alunos. Como Colégio, desejamos estabe-
lecer com os pais uma aliança que reflita um 
compromisso sério e sustentado ao longo dos 
anos para garantir os fins que ambos – Família 
e Colégio – perseguimos. O compromisso dos 
pais e encarregados de educação consiste em 

12  «Não há impedimento que tanto desmoralize e inca-
pacite para o trabalho com uma criança, do que o exigir-lhe es-
forços superiores à sua capacidade. Este é um ponto que deve ter 
muito em conta a professora, pois o graduar aquilo que se deve 
exigir a cada aluna é um trabalho que requer muita concentração 
e ainda abnegação e estudo.» Regulamento, Madrid
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acompanhar os seus filhos e educandos, incor-
porando-se na vida da comunidade e ajudando, 
com base numa total confiança, a que esta seja 
cada vez melhor13.

4.2.6 Motivação e sentido

Sabemos que a aprendizagem só terá senti-
do para os alunos na medida em que responda 
às suas necessidades e estimule os seus inte-
resses e valores. Sabemos que não existindo 
motivação pelo que se vai estudar, dificilmente 
haverá aprendizagem, pois tornar-se-á uma 
aprendizagem forçada, aborrecida e irrelevante. 
Por isso, selecionamos conteúdos relevantes 
para os alunos e utilizamos recursos variados 
no processo de ensino-aprendizagem, como as 
tecnologias e os meios audiovisuais e a aposta 
na componente lúdica e recreativa e no de-
senvolvimento de competências transversais. 
Aplicamo-nos seriamente por levar para a sala 
de aula as descobertas da psicologia da moti-
vação, despertando em docentes e alunos uma 
procura ativa de significados e boa articulação 
dos aspetos motivacionais, culturais, afetivos e 
intelectuais. Conjuntamente, procuramos edu-
car cada aluno na vontade, na perseverança e 
no esforço, de forma a que, com maior ânimo e 
confiança nos seus professores, possa encon-
trar sentido nas experiências de aprendizagem, 
ainda que, por vezes, lhe pareçam menos esti-
mulantes do que esperava.

5  Plano 
académico

A nível estrutural, seguimos as propostas 
dos currículos em vigor. No entanto, a nossa 
opção pela personalização das respostas 
educativas implica uma efetiva liberdade de 
enfatizar áreas curriculares de relevância para 

13  «Cada vez se hace más necesario esta colaboración 
Familia–Escuela,	ambas	deben	ir	en	la	misma	dirección	y	ser	co-
herentes con lo que se enseña en cada escenario. El colegio nun-
ca	puede	sustituir	a	la	familia	ni	llenar	su	vacío.	Escuela	y	familia	
se convierten en aliadas en el proyecto común de educación. Es 
importante	que	los	padres	se	sientan	identificados	con	los	valores	
y	la	visión	cristiana	que	ofrece	el	colegio,	para	que	la	colaboración	
entre	ambos	sea	eficaz	y	coherente»,	Inmaculada	Fukasawa,	aci	–	
Agosto	2014

a formação dos alunos e de complementar a 
oferta educativa com um conjunto de propos-
tas alternativas de enriquecimento pessoal e 
social.

O plano académico é formado pelo conjun-
to dos planos curriculares específicos de cada 
ciclo.

5�1 Sobre o plano curricular do 
Pré-Escolar

A criança em idade pré-escolar, apesar de 
manifestar um comportamento essencialmente 
autocentrado, assume um sério desejo de se 
conhecer e um profundo empenho em des-
cobrir, testar e experimentar o mundo que a 
rodeia. Por isso, as educadoras promovem a 
criação de um clima de interações democrá-
ticas, seguras e afetivas, favorecendo o reco-
nhecimento de limites, talentos, possibilidades 
e progressos de cada criança numa perspetiva 
de educação para a cidadania e de abertura 
ao transcendente. Decorre da pedagogia do 
coração que nos é própria desenvolver a au-
toestima e a autoconfiança em cada criança, 
baseada numa correta imagem de si mesma. 
Atendemos progressivamente ao seu desen-
volvimento afetivo, ao movimento e hábitos de 
controlo corporal, às manifestações da comuni-
cação e da linguagem, às normas elementares 
de convivência e relação social, assim como à 
descoberta das características físicas e sociais 
do meio. Queremos facilitar que as crianças 
elaborem uma imagem de si mesmas positiva e 
equilibrada e adquiram autonomia pessoal. Por 
isso, na nossa ação educativa é tão importante 
o mundo dos afetos, dos valores, do estético e 
do imaginário.

De salientar que nesta etapa do desenvolvi-
mento humano, o jogo, a brincadeira e o caráter 
lúdico da aprendizagem são uma constante de 
todo o processo, conscientes de que o prazer 
de aprender e de dominar determinadas com-
petências exige concentração, esforço e inves-
timento pessoal. Um dos objetivos mais sérios 
da nossa ação educativa é o desenvolvimento 
e a valorização das múltiplas linguagens, o que 
pressupõe a articulação das diferentes áreas do 
saber e uma real diferenciação pedagógica, 

Acreditamos que o Currículo em Educação 
Pré-Escolar deve ser constantemente moldado 
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aos interesses e necessidades das crianças, 
numa reconstrução e adequação permanen-
tes a um grupo em desenvolvimento e, por 
isso, em constante mudança relativamente às 
motivações, predisposições, necessidades e 
exigências. Deste modo, as educadoras traçam 
objetivos pedagógicos gerais, adequados às 
etapas de desenvolvimento e suficientemente 
flexíveis para que possam satisfazer as neces-
sidades verificadas em contexto. Os conteúdos 
programáticos são estruturados em planos e 
projetos segundo a Metodologia de Trabalho 
de Projeto, negociados entre a educadora e as 
crianças envolvidas (em pequeno ou em gran-
de grupo) partindo dos seus interesses e dos 
conhecimentos anteriores, radicados nas suas 
experiências e tradições familiares. 

As atividades de Expressão Motora, de 
Expressão Musical, de Expressão Artística, de 
Literatura Infantil e de Inglês, parte integrante 
do currículo que oferecemos no Pré-Escolar, 
são asseguradas por especialistas nas res-
petivas áreas do desenvolvimento humano, 
assumindo-se como complemento do trabalho 
em regime de monodocência efetuado pelas 
educadoras na sala. Com o intuito de privilegiar 
a perspetiva globalizante da ação educativa, 
este trabalho de colaboração pressupõe uma 
planificação e uma avaliação concertada entre 
as educadoras e os professores especializados 
das diferentes atividades. 

5.1.1 Avaliação 

A avaliação no Pré-escolar é um processo 
contínuo, reflexivo e interativo, onde a obser-
vação direta e o registo assumem um papel 
preponderante. 

A partilha de informação com a família 
inclui contactos formais e informais, solicitados 
por qualquer dos intervenientes no processo 
educativo do aluno (família e educadores). A 
avaliação materializa-se numa ficha informati-
va, descritiva, semestral onde são registados o 
desenvolvimento e os progressos da criança, 
bem como os incidentes ou comportamentos 
considerados significativos do ponto de vista 
do educador.

5.1.2 Relação Colégio/Família

 Acreditamos no valor insubstituível da re-
lação de confiança entre o Colégio e a Família, 
que se pretende constante, sólida e enrique-
cedora da prática pedagógica de cada um dos 
ambientes de aprendizagem (colégio e casa). Os 
pais são convidados a participar na vida escolar 
dos seus filhos através de reuniões (conjuntas 
e individuais, formais ou informais); partilha de 
informações acerca das experiências de vida, 
progressos e desenvolvimento; pedidos de 
colaboração por parte das crianças; pesquisa 
e recolha de informações em casa, visitas aos 
espaços educativos do colégio e intervenção 
direta no desenvolvimento dos projetos de sala 
e apoio a iniciativas conjuntas inovadoras.
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5�2 Transição entre ciclos

Na transição de ciclos, existe o cuidado 
em garantir a articulação necessária, para 
que os ciclos mantenham entre si coerência 
e uma sequência progressiva. Este objetivo 
é assegurado pelo diálogo e partilha entre 
os vários agentes educativos nas reflexões e 
decisões a tomar para cada ciclo. A determi-
nação das prioridades curriculares, por nível e 
ciclo de ensino, está na base da definição dos 
parâmetros e competências diagnosticadas 
nos alunos na avaliação inicial, fundamental 
à entrada do ciclo. Nesta avaliação inicial são 
tidos como principais objetivos o diagnóstico 
relativo às aquisições feitas, às capacidades 
desenvolvidas, às áreas fortes/fracas e domínio 
de atitudes, entendidos nos departamentos 
disciplinares como relevantes para o ciclo. Este 
levantamento possibilita aos professores o es-
tabelecimento de prioridades e a definição das 
estratégias mais adequadas às características 
de cada aluno e turma. A informação recolhida 
no diagnóstico, sustentada pela reflexão nos 
respetivos departamentos disciplinares, conce-
de, aos professores dos conselhos de turma, a 
caracterização da mesma e a concertação das 
prioridades e estratégias a desenvolver trans-
versalmente nas várias disciplinas.

5�3 Sobre o plano curricular do 1º Ciclo

A nossa matriz curricular contempla todas 
as áreas previstas para o desenvolvimento glo-
bal do aluno - cognitiva, física, artística, social, 
afetiva e religiosa. Atualmente a matriz curricu-
lar oficial dá uma importância basilar às áreas 
de Português e Matemática, que assumimos e 
promovemos, através de uma educação perso-
nalizada e atenta às capacidades de cada aluno, 
numa relação privilegiada e próxima. No entan-
to, com igual respeito, queremos que todas as 
outras áreas sejam estimuladas para que os 
nossos alunos cresçam de forma harmoniosa,  
adquiram os conhecimentos e desenvolvam 
as capacidades que só um currículo integrado 
pode alcançar.

Queremos que cada aluno tenha a possi-
bilidade de desenvolver cada vez mais os seus 
talentos e isto subentende que não queremos 
uma hierarquização das disciplinas, reconhe-
cendo em todas a mesma importância no 

contributo de cada uma para a educação do 
aluno, na plenitude dos seus talentos e poten-
cial e na formação de convicções pessoais.

O reconhecimento dos dons de cada 
um dos nossos alunos e da maior ou menor 
predisposição para certas áreas disciplinares 
possibilita a criação dum ambiente de trabalho 
onde a entre- ajuda possa ser uma dinâmica 
favorável na sala de aula. Ao professor, cabe 
desenvolver práticas de diferenciação pedagó-
gica, ajustando o ensino ao ritmo, às capacida-
des e às características da personalidade dos 
seus alunos. 

Partindo da pedagogia do coração que nos 
é própria, destacamos algumas características 
das seguintes áreas: apostamos no ensino das 
Ciências como um tempo privilegiado para a 
experimentação e descoberta; apostamos 
na Expressão Plástica que desenvolve uma 
linguagem estética que permite a criação e a 
capacidade de se maravilhar; apostamos na 
Expressão Motora que, para além de desen-
volver a motricidade e a relação com o corpo, 
reconhece a importância de cada um dentro 
de um todo, o valor da equipa; apostamos na 
Expressão Musical que seduz os nossos alunos 
a se transcenderem naquilo que são capazes 
de realizar e a provocar nos outros essa mesma 
atração que nos abre a uma harmonia pluri-
forme; apostamos na aprendizagem de uma 
língua estrangeira, o inglês (segundo o modelo 
Cambridge), conscientes de que os nossos 
alunos são cidadãos do mundo, abrindo-lhes, 
assim, horizontes de comunicação.

As atividades de Expressão Motora, de 
Expressão Musical e de Inglês, parte integrante 
do currículo que oferecemos, são asseguradas 
por especialistas nas respetivas áreas, assu-
mindo-se como complemento do trabalho 
em regime de monodocência. Com o intuito 
de privilegiar a perspetiva globalizante da 
ação educativa, este trabalho de colaboração 
pressupõe uma planificação e uma avaliação 
concertada entre os professores titulares e os 
especialistas das diferentes áreas. 

O nosso objetivo é colocar os meios para 
que o aluno aprenda, comunicando-lhe a 
convicção dessa possibilidade, apoiando-o na 
construção do saber, tarefa facilitada pela rela-
ção próxima e personalizada entre o professor 
e o aluno.
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5.3.1 Avaliação

Pretende-se que o trabalho diário na aula 
permita uma avaliação contínua com um forte 
carácter formativo, apostada na diversidade de 
experiências pedagógicas e de instrumentos 
de avaliação, que valorizem competências que 
vão além das que são passíveis de incluir num 
teste escrito, como sejam a comunicação oral, 
o trabalho em grupo, o raciocínio lógico, entre 
outros.

A avaliação é contínua em todos os anos 
de escolaridade, é qualitativa e descritiva em 
todas as áreas (exceto português e matemática 
do quarto ano), sistematizada num Registo 
Estruturado	de	Avaliação	Trimestral. Incide sobre 
os domínios dos conteúdos e conhecimentos 
e atitudes e valores. O domínio das atitudes é 
avaliado em todas as atividades e não é consi-
derado na avaliação dos conhecimentos. 

No domínio das atitudes consideramos as 
seguintes vertentes: trabalho individual, traba-
lho de grupo, relação com o outro – pares e 
adultos - e capacidade de autoavaliação. 

5.3.2 Relação Colégio/Família

Acreditamos no valor insubs-
tituível da relação de confiança 
entre o Colégio e a Família, que 
se pretende constante, sólida e 
enriquecedora da prática peda-
gógica de cada um dos ambien-
tes de aprendizagem (colégio e 
casa). 

Os pais são convidados a 
participar na vida escolar dos 
seus filhos através de reuniões 

(conjuntas e individuais, formais ou informais); 
partilha de informações acerca das experiên-
cias de vida, progressos e desenvolvimento; 
pedidos de colaboração por parte das crianças; 
pesquisa e recolha de informações em casa e 
visitas aos espaços educativos do colégio. 

Desta parceria ambiciona-se o conhe-
cimento do contexto familiar e social do 
aluno na medida em que potencie o cuidado 
personalizado.

O professor titular de turma é o principal 
interlocutor do Colégio com a família e asse-
gura a mediação com os restantes professores 
da turma. 

5�4 Sobre o plano curricular do 2º ciclo

A definição do plano curricular do 2º ciclo 
tem por base as características estruturantes 
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do projeto educativo, em que se destacam o 
enquadramento da desejada formação integral 
do aluno, da sua própria implicação no proces-
so de ensino-aprendizagem e a sua avaliação 
contínua, assim como as características da 
transição para uma crescente autonomia ao 
longo dos dois anos que constituem este ciclo 
de escolaridade. Nesta etapa, coincidente com 
os últimos anos da infância, que antecedem a 
entrada na pré-adolescência, há uma alegria 
que facilita a abertura e desejo naturais para 
responder a desafios, de forma entusiasta, que 
nos interessa valorizar e enquadrar em inicia-
tivas que promovam a criatividade, o sentido 
crítico, o empenho e a capacidade de persistir, 
mesmo que com esforço, na procura de co-
nhecer e vontade de fazer. O nosso objetivo 
é colocar os meios para que o aluno aprenda, 
comunicando-lhe a convicção dessa possibi-
lidade, apoiando-o na construção do saber, 
tarefa que será facilitada com o estabelecimen-
to duma relação entre o professor e o aluno, 
próxima e personalizada. Através dessa relação, 
o professor saberá reconhecer e ajudar o aluno 
a desenvolver os seus dons naturais de forma 
a estimular o processo global de aprendizagem.

O reconhecimento dos dons de cada 
um dos nossos alunos e da maior ou menor 
predisposição para certas áreas disciplinares 
possibilita a criação dum ambiente de trabalho 

onde a entre ajuda possa ser uma dinâmica 
favorável na sala de aula. Ao professor cabe 
desenvolver práticas de diferenciação peda-
gógica, ajustando-se ao ritmo, às capacidades 
e às características da personalidade dos seus 
alunos. 

Queremos que cada aluno tenha a pos-
sibilidade de desenvolver sempre mais os 
seus talentos e isto subentende que não 
queiramos uma hierarquização das disciplinas, 
reconhecendo em todas a mesma importância 
no contributo de cada uma para a educação do 
aluno, na plenitude dos seus talentos e poten-
cial e na formação de convicções pessoais.

5.4.1 Avaliação

A avaliação contribui para que, nesta fase 
do seu percurso escolar, os alunos vão toman-
do consciência que têm nas suas mãos a capa-
cidade de evoluir e aprender. Pretende-se que 
o trabalho diário na aula permita uma avaliação 
contínua com um forte caráter formativo, 
apostada na diversidade de experiências pe-
dagógicas e de instrumentos de avaliação, que 
valorizem competências que vão para além das 
que são passíveis de incluir num teste escrito, 
como sejam a comunicação oral, o trabalho co-
laborativo, o raciocínio, a utilização do método 
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científico, etc., e que, em função dos conheci-
mentos adquiridos, mas também dos erros co-
metidos pelos alunos, o professor possa ir ade-
quando a sua intervenção pedagógica. Desse 
modo, caminha-se para que as modalidades e 
os critérios de avaliação para estes níveis de 
ensino (explicitados aos alunos no início do ano 
letivo) não se baseiem exclusiva, nem sequer 
fundamentalmente, nas classificações dos mo-
mentos formais de avaliação, mas que visem ir 
dando sinais de como os professores veem os 
alunos implicados no processo de aprender: no 
modo como participam nas aulas, no cuidado 
com que apresentam as suas intervenções, no 
cumprimento das tarefas propostas, na tomada 
de iniciativa e propostas de ideias, na coloca-
ção de dúvidas pertinentes. As classificações 
nos momentos formais de avaliação devem ser 
encaradas como indicadores, que orientam o 
aluno na perceção de estar no bom caminho 
ou ser necessário alterar alguma atitude que 
passe pelo reforço de alguma matéria, a corre-
ção de algum comportamento ou a melhoria da 
organização da qualidade do tempo dedicado 
às aprendizagens. Em suma, o procedimento 
avaliativo deve assentar em modalidades que 
encaram o processo de ensinar e de aprender 
como um percurso, sendo este percurso que 
importa acompanhar, compreender e avaliar. 
No final de cada período letivo, a avaliação do 
aluno deve dar conta do seu percurso evolutivo, 

do estado em que se encontra e do que deve 
fazer para evoluir.

5.4.2 Relação Colégio/Família 

Acreditamos no valor insubstituível da re-
lação de confiança entre o Colégio e a Família, 
que se pretende constante, sólida e enrique-
cedora da prática pedagógica de cada um dos 
ambientes de aprendizagem (colégio e casa). 

Desta parceria, assente num diálogo franco 
e numa intercolaboração coerente e otimista, 
ambiciona-se o conhecimento do contexto 
familiar e social do aluno na medida em que 
este potencie o cuidado personalizado. 

O diretor de turma é o principal interlocutor 
do Colégio nesta relação com a família e asse-
gura a mediação com os restantes professores.

5�5 Sobre o plano curricular do 3º ciclo

Este ciclo de escolaridade caracteriza-se 
pela transição gradual, mas definitiva, para a 
adolescência. As profundas alterações que se 
registam a nível físico, emocional e intelectual 
requerem por parte dos educadores e das fa-
mílias uma escuta paciente e um olhar atento. 
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É nesta fase do crescimento que ganham for-
ma e visibilidade as opções pessoais, nas várias 
dimensões do ser humano: da escolha dos 
amigos à escolha do modo de vida, do modo de 
estar na escola ao modo de estar nos tempos 
livres, da definição de prioridades à definição 
de valores, do entendimento do eu ao entendi-
mento do outro, da noção de humano à noção 
de divino. Neste ciclo reforça-se a dimensão 
académica, o aluno cresce em autonomia e 
na consciência de ter que definir o seu futuro 
caminho. Para isso, o Colégio aposta numa 
preparação sólida e global facilitadora da tran-
sição do aluno para o Ensino Secundário. Têm 
especial relevância no 3º ciclo, o diagnóstico 
das competências e capacidades à entrada, a 
recuperação de atrasos no plano académico, o 
discernimento vocacional e a potenciação de 
capacidades. Decorrente da pedagogia do co-
ração, a diferenciação pedagógica constitui-se 
como essencial para a estruturação das práti-
cas pedagógicas dentro e fora da sala de aula. 
A atenção personalizada permite fortalecer os 
talentos e os desejos do aluno, estabelecer 
relações interpessoais consistentes de entrea-
juda e de mútuo estímulo para atingir o melhor 
de si. A matriz curricular definida respeita as 
orientações do currículo nacional em vigor.

5.5.1 Avaliação

Pretende-se que o trabalho diário na aula 
permita uma avaliação contínua com um forte 
caráter formativo, apostada na diversidade de 
experiências pedagógicas e de instrumentos 
de avaliação, que valorizem competências que 
vão para além das que são passíveis de incluir 
num teste escrito, como sejam a comunicação 
oral, o trabalho colaborativo, o raciocínio, a 
utilização do método científico, etc., e que, em 
função dos conhecimentos adquiridos, mas 
também dos erros cometidos pelos alunos, o 
professor possa ir adequando a sua interven-
ção pedagógica. Desse modo, caminha-se para 
que as modalidades e os critérios de avaliação 
para estes níveis de ensino (explicitados aos 
alunos no início do ano letivo) não se baseiem 
exclusiva, nem sequer fundamentalmente, nas 
classificações dos momentos formais de avalia-
ção, mas que visem ir dando sinais de como os 
professores veem os alunos implicados no pro-
cesso de aprender: no modo como participam 
nas aulas, no cuidado com que apresentam as 
suas intervenções, no cumprimento das tarefas 
propostas, na tomada de iniciativa e propostas 
de ideias, na colocação de dúvidas pertinentes. 
As classificações nos momentos formais de ava-
liação devem ser encaradas como indicadores, 
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que orientam o aluno na perceção de estar no 
bom caminho ou ser necessário alterar algu-
ma atitude que passe pelo reforço de alguma 
matéria, a correção de algum comportamento 
ou a melhoria da organização da qualidade do 
tempo dedicado às aprendizagens. Em suma, o 
procedimento avaliativo deve assentar em mo-
dalidades que encaram o processo de ensinar 
e de aprender como um percurso, sendo este 
percurso que importa acompanhar, compreen-
der e avaliar. No final de cada período letivo, a 
avaliação do aluno deve dar conta do seu per-
curso evolutivo, do estado em que se encontra 
e do que deve fazer para evoluir.

5.5.2 Relação Colégio/Família

Acreditamos no valor insubstituível da re-
lação de confiança entre o Colégio e a Família, 
que se pretende constante, sólida e enrique-
cedora da prática pedagógica de cada um dos 
ambientes de aprendizagem (colégio e casa). 

Com esta parceria, assente num diálogo 
franco e numa intercolaboração coerente e 
otimista, que se foi construindo ao longo dos 
anos, queremos potenciar o cuidado persona-
lizado que os prepare para a saída do Colégio 

no final do ciclo. 

O diretor de turma é o principal interlocutor 
do Colégio nesta relação com a família e asse-
gura a mediação com os restantes professores.

6  Pastoral
O modelo de pessoa que queremos for-

mar, ficaria incompleto se a ação educativa se 
limitasse exclusivamente a transmitir uma série 
de valores e a desenvolver uma série de capa-
cidades. Acreditamos que a pessoa não é um 
ser fechado em si mesmo, que a sua vocação, 
a sua vida e o seu destino vão além dos limites 
deste mundo. Preparar técnico-profissionais, 
talvez seja tarefa fácil, ajudar a construir-se 
como pessoas e como cidadãos artífices da 
sociedade do amanhã, não é tarefa fácil e exige 
um projeto de educação de vida. O projeto em 
que acreditamos, e que oferecemos, é aquele 
que tem a Jesus Cristo como modelo de pessoa 
e como modelo de vida, onde as opções são 
apreendidas da Sua forma de ser e de proceder. 
Por isso, a pastoral é o lugar central à volta do 
qual se organiza toda a vida Colégio. 
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6�1 Princípios gerais da nossa pastoral

6.1.1 O respeito pela liberdade pessoal

A fé é um dom que pede uma opção 
estritamente pessoal, mesmo quando trans-
mitida, que não pode impor-se nem exigir-se. 
Por isso, abrimos as portas a todos, crentes ou 
não, e guardamos o mais sério respeito pela 
consciência de cada pessoa. No entanto, não 
podemos esquecer o fundamento cristão que 
nos deu origem e, por isso, aspiramos, sem 
coação alguma, a despertar a fé nos que não a 
têm e a manter um ambiente propício para que 
possam desenvolvê-la e aprofundá-la os que já 
são crentes. Aspiramos também a que o nosso 
corpo docente e não docente não só pense e 
eduque nestes valores, mas que viva uma fé 
pessoal e comunitária.

6.1.2 A superação da fé sociológica

Pretendemos facilitar aos nossos alunos a 
passagem de uma fé sociológica e tradicional 
a uma fé pessoal, conscientemente assumida. 
Quer isto dizer, a passagem duma fé que se 
reduz à vinculação a um determina-
do grupo social e a uma moral, 
a uma fé em Jesus Cristo que 
nos configura à Sua forma 
de se relacionar com Deus, 
de estar na vida e de Se 
entregar ao serviço dos 
outros. Queremos que os 
nossos alunos cheguem a 
ser discípulos e seguidores 
de Cristo, comprometen-
do-se com uma Igreja14 
de portas abertas, e não 
apenas adeptos de uma 
religião. Para o conseguir, a 
pastoral há de procurar que 
a fé seja vivencialmente des-
coberta, ou redescoberta, 
livremente aceite com 
um novo compromisso 
pessoal. Consideramos 
que na educação cristã, 
a fé deve atuar com um 
caráter globalizante, de 
modo a que todos os 
aspetos da educação 

14  Const. nº 7

adquiram o seu mais completo sentido na 
vida e nos ensinamentos de Jesus, que pro-
curou a superação das limitações humanas e 
a expansão das suas possibilidades ao serviço 
dos outros. Conhecer a experiência cristã mais 
originária e apaixonante significa entrar pelo 
caminho aberto por Jesus, que nos leva a dar 
passos, a tomar decisões, a superar obstáculos, 
a abandonar sendas equivocadas, a descobrir 
horizontes novos… tudo faz parte do caminho. 
Colocaremos o relato de Jesus no coração da 
nossa comunidade, de forma a sintonizar com 
a Sua vida concreta, a acolher o Espírito que 
O anima, a seguir a Sua trajetória de entrega a 
Deus-Pai e ao Reino, e a deixar-nos transfor-
mar pela Sua ressurreição.

6�2 Stª Rafaela Maria, o nosso modelo 
de identidade

No dia 23 de janeiro de 1977, depois da 
canonização de Stª Rafaela Maria, o Papa Paulo 
VI assomou-se à janela para rezar o	 Angelus 
com todas as pessoas reunidas na Praça de S. 
Pedro. Parecia verdadeiramente impressionado 
pela qualidade humana e espiritual da mulher 

que acabava de declarar santa. E disse 
estas palavras: «Uma	santa	muito	
humilde,	 doce,	 fina,	 silenciosa,	

mas cheia de riqueza espiritual 
e	 de	 exemplaridade	 edifican-
te… Parece-nos escutar a sua 
voz, que nos convida a seguir, 
numa forma apta para nós, o 
seu	 caminho	 de	 santidade…	
“Vinde”, parece dizer-nos com 
a sua voz doce e persuasiva… 
“Vinde”, provai, passai por 

estes caminhos: o primeiro, 
o da oração absorta numa 
adoração silenciosa… Como Ele 
mesmo disse, Cristo revela-se 

aos pequenos, aos humildes, 
aos simples, aos puros de 

coração, aos discípulos que 
creem, que esperam, que 
amam… Então, escutareis 
o mandamento de Jesus: 
ide e servi os irmãos…»

De facto, se pudés-
semos resumir numa 

ou duas frases, a riqueza 
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da sua personalidade, o caráter espiritual na 
leitura que fazia da vida, a estrutura interior 
que lhe deu o norte permanente pelo que se 
deixou guiar, a liberdade construída nas opções 
que tomou, a entrega sem limites até nas mais 
duras circunstâncias, a lealdade heroica quan-
do aparentemente não fazia sentido, talvez o 
conseguíssemos citando-a: «Tive	grande	 luz	de	
que	 todos	 os	 bens	 nos	 vêm	 pelo	 Unigénito	 de	
Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que pelos seus 
méritos deviam pedir-se todas as coisas e que 
na Sua imitação estava a nossa salvação e vida. 
E não há outro caminho: este foi o dos santos»; 
«Devo ter presente em todas as minhas ações que 
estou neste mundo como num grande templo, e 
que	eu,	como	sacerdote	dele,	devo	oferecer	contí-
nuo	sacrifício	no	que	me	contrariam	as	criaturas,	
sejam	elas	quais	forem,	contínuo	 louvor	nas	que	
me	 satisfaçam	 e	 sempre	 tudo	 para	maior	 glória	
de	Deus,	que	este	é	o	fim	para	que	nos	pôs	neste	
mundo»15.

Stª Rafaela Mª nasceu em Pedro Abad 
(Córdova, Espanha) no dia 1 de março de 1850. 
Morreu em Roma, no dia 6 de janeiro de 1925. 
Dia a dia, foi construindo a sua história dentro 
do coração de Deus. Viveu profundamente 
o amor a Cristo na Eucaristia e nas inúmeras 
horas de adoração, procurou identificar-se com 
Jesus e soube tornar realidade o desejo do Seu 
coração: “que todos O conheçam e O amem”. A 
relação de coração a coração com Cristo mar-
cou definitivamente toda a sua vida e a forma 
como pensou a ‘educação das meninas pobres’ 
dos tempos fundacionais da Congregação, que 
depois, ao longo do tempo, se foi tornando na 
expressão de pedagogia de coração que hoje 
usamos. É interessante notar que ao ter que 
escolher o nome de religiosa, como era prática 
comum naquela altura, escolheu: Maria do 
Sagrado Coração.

É nela que nos inspiramos para encontrar 
as notas distintivas da nossa pastoral que 
orientam a nossa proposta anual de atividades.

6�3 Notas distintivas da nossa pastoral

6.3.1 A Eucaristia como escola de vida 

Repassando os dados biográficos, chega-
-se à conclusão que, para Stª Rafaela Mª, a 

15	 	Apontamentos	espirituais,	36

Eucaristia foi o âmbito natural da sua relação 
com Deus.16

Sabemos que, quando dizemos ‘Eucaristia’, 
alguns poderão não saber do que se trata, 
outros circunscrevem-na  à Missa e outros, 
ainda, entendem-na como celebração que dá 
um caráter próprio à forma pessoal de ser, de 
agir na vida e de interagir com os outros, com a 
realidade e com os acontecimentos.

Quando na nossa pastoral afirmamos que 
queremos ter na Eucaristia a nossa escola de vida, 
estamos a declarar que nela encontramos as 
dimensões necessárias para viver plenamente 
a existência como pessoas livres, saboreando a 
vida em todos os momentos - mesmo naqueles 
com menos sol -, aprendendo a amar da forma 
sublime como amou o nosso Mestre Jesus 
Cristo que ‘tendo amado os seus, amou-os até 
ao fim’ [Jo.13]. Durante aquela Ceia que Ele 
teve com os seus discípulos, e onde antecipa 
o que lhe vai acontecer, fica provado o que 
afirmou no quotidiano da sua vida: ‘ninguém 
me tira a vida, sou Eu que a dou’. 

Quando na nossa pastoral afirmamos que 
queremos ter na Eucaristia a nossa escola de 
vida, estamos a declarar que nela encontramos, 
também, o lugar simbólico da Mesa como re-
feição e como serviço, onde todo o homem e 
toda a mulher têm o seu lugar reservado. Ter 
na Eucaristia a nossa escola de vida alimenta 
a preocupação constante para com os mais 
desprotegidos, de forma a tudo fazer para que 
tomem o lugar que lhes está desde sempre 
reservado e se sentem à Mesa connosco.

Por isso, afirmamos que na Eucaristia en-
contramos o ‘currículo disciplinar’ que formará 
os nossos alunos em pessoas livres como o 
Mestre, responsáveis pelas suas decisões e 
opções, capazes de amar e de entregar a vida 
para além dos próprios interesses, acolhendo a 
filiação divina que tem em Jesus Cristo o irmão 
mais velho e nos mais desprotegidos os irmãos 
prediletos, numa Humanidade que nos recebe 
a todos.

16	 	Cf.	Adorar	con	Santa	Rafaela	Mª	–	guiones	para	el	
estudio	y	la	oración,	basados	en	los	Apuntes	Espirituales	y	en	las	
Cartas,	2009	–	Inmaculada	Yañez,	aci
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6.3.2 A Reparação como escola do olhar 

Realmente a Eucaristia encheu por completo 
a vida de Stª Rafaela Mª: orientou o seu olhar 
e deu-lhe a força para uma resposta constan-
temente fiel. A presença de Cristo, amada e 
contemplada, iluminou os olhos do seu coração 
e os seus olhos iluminados encontraram a Sua 
presença em todas as realidades deste mundo17.

Da experiência do Amor que se entrega até 
ao fim (Eucaristia) surge, de forma natural, o 
desejo de responder com a mesma qualidade de 
amor.

Queremos que a experiência universal de 
sermos amados, de sermos dignos da atenção e 
da entrega de vida de quem nos ama, estimule o 
olhar atento, ao geral e sobretudo ao particular, 
de quem repara; de quem identifica, chama pelo 
nome, e responde a cada pessoa e a todos os 
acontecimentos com o Amor. A este dinamismo 
que promove o melhor em cada um, damos o 
nome de ‘reparar’.

Reparar é uma palavra fundacional na pas-
toral que oferecemos. Sintetiza a abertura para 
acolher o amor incondicional de Deus por cada 
um e pela Humanidade, curando, com o amor 
e o perdão, tudo o que nos afasta d’Ele, de nós 
mesmos e dos outros18. 

Queremos que os nossos alunos sejam pes-
soas atentas, que veem com o coração mais além 
das aparências, que reparam no que acontece à 
sua volta, que respondem ao que faz falta, que 
vencem o mal com o bem, que acreditam na 
comunhão que se faz mais forte ao perdoar e 
ao pedir perdão, que desejam renovar todas as 
coisas de acordo com a vontade e o plano de 
Deus.

Também assim, toda a nossa ação educativa 
é trespassada por esta palavra que tem na pas-
toral o seu alimento. Tendo na reparação a nossa 
escola do olhar, a equipa educativa é desafiada a 
ver, a notar, cada aluno como único, a apostar na 
relação, a perceber do que precisa, e a responder 
promovendo-o em todas as suas capacidades 
para que cresça, acima de tudo, como pessoa de 
bem ao serviço do bem comum.

17	 	Cf.	Adorar	con	Santa	Rafaela	Mª	–	guiones	para	el	
estudio	y	la	oración,	basados	en	los	Apuntes	Espirituales	y	en	las	
Cartas,	2009	–	Inmaculada	Yañez,	aci
18  Cf. Const.2
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É neste âmbito que promovemos as 
campanhas de solidariedade e o voluntariado 
que oferecemos à comunidade educativa, 
como resposta responsável às necessidades 
que encontramos ao olhar o contexto a que 
pertencemos e onde estamos integrados. Em 
definitiva «só permanece o bem que tenhamos 
feito»19.

6.3.3 A Oração como escola do Mais

Por temperamento, mas ainda mais por 
graça, Stª Rafaela Maria foi uma pessoa emi-
nentemente contemplativa; uma pessoa que, 
com facilidade, trespassava a superfície e 
chegava ao coração das coisas20. Isto acontecia 
como fruto das horas empregues no diálogo de 
amizade com Cristo, a que chamos oração.

Sabemos que para que uma experiência se 
torne vida e deixe de ser um acontecimento 
pontual, precisa de ser alimentada, Qualquer 
relação de amizade que seja verdadeira pro-
move o melhor de cada um dos amigos, abrin-
do-lhes perspetivas e intuições que não teriam 
tido. Subentendemos o tempo empregue, o 
conhecimento mutuo que se foi aprofundando, 
a simpatia e empatia que os configura um ao 
outro…

Nada há de diferente na relação de amizade 
com Cristo. Precisa de tempo e de conversa, de 
mutuo conhecimento, de simpatia e empatia. 
Por isso, dentro da tradição da espiritualidade 
inaciana onde nos incluímos, acolhemos como 
definição para a oração: «como um amigo fala 
com outro amigo»21.

Queremos, através da iniciação à oração, 
que os nossos alunos e equipa, assim como as 
famílias, descubram e experimentem um Jesus 
humano, em total coerência com o projeto 
divino para a humanidade, que se nos revela 
como Amigo, Senhor, Caminho, Verdade e Vida; 
num dinamismo que rompe zonas de conforto 
pessoais e de grupo e nos impele permanen-
temente a MAIS, como critério de abertura, de 
superação e de inovação.

«A oração muda-nos o coração. Faz-nos en-
tender melhor como é o nosso Deus. Mas, para 

19	 	Stª	Rafaela	Mª
20	 	Cf.	Adorar	con	Santa	Rafaela	Mª	–	guiones	para	el	
estudio	y	la	oración,	basados	en	los	Apuntes	Espirituales	y	en	las	
Cartas,	2009	–	Inmaculada	Yañez,	aci
21  EE 54

isso, é importante falar com o Senhor, não com 
palavras vazias como diz Jesus: ‘como fazem os 
pagãos’. Não, não: falar com a realidade: ‘mas, 
olha, Senhor, tenho este problema, na família, 
com	o	meu	filho,	com	isto,	com	aquilo…	o	que	é	
que	eu	posso	fazer?	Mas,	ouve,	Tu	não	me	podes	
deixar assim!’ Esta é a oração!»22.

Quer isto dizer, uma eterna e positiva insa-
tisfação que nos empurrará permanentemente 
a querer sempre mais o que Cristo Amigo quer: 
o Reino, um Mundo justo, pacífico, habitado 
por uma única família humana.

6.3.4 O Discernimento como escola da 
tomada de decisões

O tema da vontade de Deus é, seguramen-
te, o que mais páginas ocupa nos escritos de 
Stª Rafaela Mª. Está presente desde o princípio 
até ao fim da sua vida. A procura e a aceitação 
do projeto de Deus são permanentes. «Deus 
criou-me para algo», tem ela a certeza. Nos 
seus apontamentos espirituais, o tema da 
vontade de Deus relaciona-se sempre com o 
da confiança e o abandono à Providência que 
brotam duma leitura crente da própria vida. «A 
obra maior que eu posso fazer pelo meu Deus 
é esta: entregar-me toda à sua santíssima von-
tade sem Lhe pôr o mais pequeno estorvo»23.

E porque a vida quotidiana é o lugar do 
encontro com Deus, queremos promover uma 
pastoral que facilite um contexto vital em que 
os alunos cresçam como sujeitos estimulados a 
conhecerem-se internamente cada vez melhor, 
a tomar decisões, a assumir responsabilidades 
da ordem e da magnitude que sejam de acordo 
com as suas idades, a controlar pessoalmente 
os próprios processos de vida. Sabemos que 
Deus só entra em relação com cada um de nós 
no âmbito da liberdade, não só suposta mas 
exercida. Fora desse âmbito de liberdade pode 
haver qualquer outra coisa, mas não a relação 
pessoal com Deus24.

Isso remete-nos ao discernimento, ao 
exercício de discernir a vida: a reconhecer e 

22  Papa Francisco, na homília da missa de 3 de abril de 
2014, Santa Marta, Roma
23	 	Cf.	Adorar	con	Santa	Rafaela	Mª	–	guiones	para	el	
estudio	y	la	oración,	basados	en	los	Apuntes	Espirituales	y	en	las	
Cartas,	2009	–	Inmaculada	Yañez,	aci
24	 	Cf.	Encontrar	a	Dios	en	la	vida,	1992	–	Darío	Mollà,	sj	
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a ‘suspeitar’ do que se sente, do vivido, das 
alegrias e das dores, das esperanças e dos 
medos, do acolhimento dum acontecimento 
concreto e da rejeição duma realidade que nos 
aconteça. Significa estar atentos às forças e aos 
sentimentos que nos alentam ou nos travam 
diante dos acontecimentos do mundo atual. 
Significa estar atentos aos desejos que nos 
habitam para sair ao encontro de desafios que 
experimentamos e fugir das tendências a nos 
evadirmos. Significa pôr nome às motivações 
interiores que nos movem para poder rebater, 
‘fazer contra’, todas aquelas que retiram liber-
dade e afastam da vontade de Deus e para 
promover todas aquelas que libertam a nossa 
liberdade para encontrar a Sua vontade para a 
nossa vida, na certeza de que nela está a vida 
em abundância que todos desejamos ter, em 
nós e no mundo.

Queremos educar os nossos alunos na 
construção da identidade pessoal e na interiori-
zação, dando importância ao acompanhamento 
personalizado (cura personalis), para que apren-
dam a discernir as suas próprias experiências à 
luz da fé. Para isso, queremos propor experiên-
cias significativas, experiências que fomentem 
o sentido crítico, que exercitem a capacidade 
de escolha, que os tornem atentos às questões 
da sustentabilidade e dos direitos humanos, 
solidários e capazes dum exercício cada vez 
mais pleno e consciente da liberdade que lhes 
é dada na dignidade de filhos de Deus.

6.3.5 A Humildade como escola do 
protagonismo que cria comunhão

Quando Stª Rafaela Mª pede com insis-
tência o amor, refere-se expressamente a um 
‘amor humilde’. Talvez porque a humildade foi 
algo incarnado na sua vida caracterizando a sua 
forma de amar e de entender o amor. Trata-se 
do amor de adoração que ocupa o coração de 
quem se sente criatura e de quem tem uma 
consciência clara da responsabilidade fraterna, 
que é capaz de ir muito mais além das naturais 
capacidades e talentos25. O amor humilde de 
quem é chamado a intervir ativamente, de for-
ma pessoal e insubstituível, em nome de Deus 
e ao serviço dos outros.

25	 	Cf.	Adorar	con	Santa	Rafaela	Mª	–	guiones	para	el	
estudio	y	la	oración,	basados	en	los	Apuntes	Espirituales	y	en	las	
Cartas,	2009	–	Inmaculada	Yañez,	aci,	pág.	16

Dito doutra forma, queremos que a Pastoral 
ajude a comunidade educativa a enquadrar a 
excelência da preparação académica que ofe-
recemos numa forte noção de responsabilida-
de pessoal ao serviço da Humanidade, no amor 
que vence tudo, que gera justiça e comunhão 
entre todos os homens e mulheres, mesmo 
aqueles que inicialmente parecem não ter 
boa vontade nem consciência da fraternidade 
universal.

Assim, queremos promover com a Pastoral 
oportunidades de os nossos alunos assumirem 
gradualmente o protagonismo que lhes corres-
ponde na sociedade e para que afirmem, com 
a sua vida e decisões, que os seus talentos e 
qualificações estão ao serviço do Bem Comum 
de onde derivam todos os outros bens; que 
afirmem, com a sua vida e decisões, a onto-
lógica ligação e interdependência entre todas 
as pessoas, independentemente da sua origem 
geográfica, social e cultural.

Queremos que o protagonismo a que 
estão chamados os alunos do nosso Colégio 
esteja em natural oposição ao protagonismo 
fundamental dum poder mal exercido. E isto 
só acontece porque os nossos alunos serão 
capazes e quererão continuar a aprender com 
qualquer pessoa, desde o iletrado ao mais 
qualificado, já que o que leva à riqueza duma 
vida em abundância é, em definitivo, o ‘grau 
académico’ no Amor.

Que sejam «humildes, humildes, humildes», 
como pedia Stª Rafaela Mª às suas Irmãs de 
Congregação.

6�4 Lema do Ano

Há um diálogo reflexivo, a partir da nossa 
identidade humanista-cristã, que, ao longo 
do ano letivo, permeia todo trabalho com os 
alunos, dentro e fora do Colégio. Como parte 
desse diálogo, todos os elementos da equipa 
são chamados a estar atentos, a perceber dos 
alunos, da restante comunidade educativa e 
do mundo, os sinais, as carências, as questões, 
que levam à definição das prioridades a ter 
em conta no ano seguinte, no que respeita a 
valores, atitudes, necessidades de intervenção.
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A partir das propostas de todos, nasce o 
lema, que será o mote e o norte da pastoral e 
da ação educativa conjunta que se desenvol-
verá dentro e fora do âmbito das várias áreas e 
disciplinas e animará um leque variadíssimo de 
atividades. 

E pretende-se que o lema seja de tal forma 
significativo, que a sua força não só tenha im-
pacto e crie mudança visível no ano a que res-
peita, mas, mais do que isso, prevaleça, como 
experiência que fica para a vida, no Colégio e 
em todos os outros contextos onde se movem 
os alunos, as famílias e os educadores, solidi-
ficando um compromisso de responsabilidade 
social que estará presente nas opções pessoais 
durante toda a vida.

6�5 Grupos ACI

Os Grupos ACI destinam-se aos alunos a 
partir do 5º ano de escolaridade e a sua parti-
cipação é voluntária.

São grupos cristãos, com a espiritualidade 
própria da Congregação das Escravas do 
Sagrado Coração de Jesus, que partilham a 
vida em pequenos grupos e se comprometem 
na construção de um mundo mais humano, 
mais justo e mais fraterno. 

Um ponto importante da pedagogia destes 
grupos que merece ser ressaltado é a atenção 
à vida: partilha-se o que se vive para aprender 
a ver com maior profundidade os aconteci-
mentos para que se possa chegar a fazer uma 
leitura mais crente e mais justa dos mesmos. 
Este olhar que se vai adquirindo tem como 
natural consequência o compromisso. 

Dentro da dinâmica destes grupos, promo-
vem-se ao longo do ano, encontros dos grupos 
que funcionam no Colégio (encontros locais) e 
também com os grupos que existem noutras 
zonas do país (encontros nacionais). 

O nome dos grupos é composto pelas ini-
ciais da Congregação das Escravas do Sagrado 
Coração de Jesus em latim: Ancillae	Cordis	Iesu 
(ACI)

6�6 Relação Colégio/Família

A	 Família é o lugar natural e privilegiado 
para a educação da pessoa. É na família que 
as crianças recebem, por osmose, os primeiros 
valores e onde, muitas vezes, lhes é transmitida 
pela primeira vez a fé.

O Colégio acredita que é imprescindível 
procurar o encontro com as famílias, espe-
cialmente através das atividades colegiais de 
pastoral e das celebrações conjuntas. As missas 
no domingo, que são missas familiares e onde 
os nossos alunos também são protagonistas, 
podem ser muito significativas tanto para as 
crianças como para os seus pais. O mesmo 
acontece se contarmos com a participação 
dos pais nas campanhas de solidariedade, nos 
momentos matinais de oração do 1º ciclo e 
noutras atividades propostas pelo Colégio 
que procuram promover o desenvolvimento 
da dimensão espiritual dos alunos, de modo a 
tornarem-se no futuro adultos comprometidos, 
com coragem para assumirem a sua fé de modo 
responsável e em serviço aos outros. Neste 
sentido, privilegiaremos uma relação não só 
cordial (cordis) como de autêntica parceria com 
a Associação de Pais na responsabilidade pela 
implementação deste nosso projeto educativo.

7  Abertos ao 
futuro

Abertos ao futuro!
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