
 

À Comunidade Educativa do Agrupamento de Escolas do Restelo 

abertura do ano escolar 2021/2022 

 

 

Ser um agrupamento de referência a nível local e nacional, pelo 

sucesso académico dos alunos, pelo bem-estar das pessoas, 

suportado pela cultura da exigência, das boas práticas e da inovação, 

orientada pelos valores da ética, solidariedade, inclusão e cidadania. 

(A Visão proposta para o agrupamento) – c.f., PEA) 

 

 

 

 

Prestes a iniciar-se um novo ano escolar saudamos os membros desta comunidade  

desejando a todos as maiores felicidades pessoais e profissionais. 

 

Ao conceber a escola como uma COMUNIDADE EDUCATIVA, entendemos que educar é 

dar um significado que não pode perder de vista a medida humana e a sua abertura para o 

mundo: quer pela mediação do saber, quer pela reflexão que a acompanha. Implica 

associar-lhe uma visão e uma missão, definidas com o escopo de alcançar a excelência 

educativa. Concretizá-la será, pois, posicionarmo-nos como um agrupamento de referência 

a nível local e nacional pela qualidade do ensino efetuado, pelo sucesso académico dos 

seus alunos e pelo bem-estar de todos. 

Somos um agrupamento inscrito na diversidade: escolas de educação Pré-escolar, de 

ensino básico e de ensino secundário. Desta diversidade queremos continuar a erguermo-

nos como comunidade que, salvaguardando as diferenças, se unifica num horizonte comum: 

a qualidade de ensino, o sucesso escolar e a educação para a cidadania, apontando para 

uma escola de excelência. Partindo da realidade que nos envolve,  as caraterísticas mais 

marcantes desenham-se a partir da diversidade, nos níveis de ensino que começam no pré-

escolar e culminam no ensino secundário, no aproveitamento escolar, no nível social, mais 

especificamente na relação escola-família. É deste modo que traçamos a nossa missão. 

Pretendemos prestar um serviço público em educação e, nessa medida, inscrevemo-nos 

na batalha da qualidade, ideário a partir do qual se organiza a escola/agrupamento e a 

prestação do serviço educativo. 

Inscrito num horizonte humanista, a qualidade do ensino e a formação veiculadas no 

agrupamento deverão permitir a preparação  de cidadãos para a vida em sociedade, para 



o mundo do trabalho, mas também contribuir para que cada um possa exercer a liberdade, 

expressando-a numa escolha de vida que tenha para si um horizonte de sentido. 

Importa-nos, por conseguinte, potenciar as condições de favorecimento do sucesso 

educativo e alcançar maior participação na vida escolar por todos nela envolvidos, num 

quadro de responsabilidade partilhada dinamizador deste agrupamento como espaço 

privilegiado de conhecimento e cidadania.   

 

Neste entendimento, contamos com a motivação e o empenho de todos na prossecução 

dos objetivos que, de alguma forma, contribuam para a concretização da Missão deste 

Agrupamento: serviço público de excelência, sucesso académico dos seus alunos e o bem-

estar de todos. 

Estamos convictos de que o agrupamento está, uma vez mais,  preparado para iniciar um 

novo ano. Preparado para ultrapassar os imensos desafios que se perspetivam no horizonte.  

Preparado para  responder às elevadas expectativas dos seus utentes. 

Sejam, bem-vindos. 

 

Agrupamento de Escolas do Restelo, 01 setembro de 2021 

O Diretor 

Júlio Dias dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 


