
A escola, como local de formação e aprendizagem, pode ser 
entendida como uma realidade socioeducativa com caraterís-
ticas e dinâmicas próprias que resultam das interações entre 
os vários intervenientes. 

O Projeto Educativo (PE) do Externato A Minha Escola 
enquanto instrumento organizador e orientador da práti-
ca educativa, pretende contribuir para o desenvolvimento 
integral e harmonioso dos aspetos físico, intelectual, afetivo, 
social e moral dos alunos. Traduz os princípios, os valores, as 
intenções, as necessidades e as pretensões da comunidade 
educativa e pressupõe a participação dos atores sociais que 
a constituem, na conceção, elaboração, desenvolvimento e 
avaliação deste.

O Externato tem 54 anos de existência e é um estabele-
cimento de ensino privado, associado da Associação de 
Estabelecimentos do Ensino Particular. Aspirando sempre 
pela qualidade do desenvolvimento do projeto a equipa do 
externato investiga, concebe, age e concretiza porque encara 
o desenvolvimento profissional como um processo contínuo 
sempre inacabado e que se vai realizando em sintonia com a 
concretização de novos projetos.

Os objetivos a atingir com o Projeto Educativo do Externato A 
Minha Escola, têm por base, os princípios que seguidamente 
se enumeram:

Princípio da inclusão 
Criar oportunidades diferenciadas e percursos diversificados 
que conduzam ao sucesso educativo dos nossos alunos, 
independentemente das suas capacidades e dificuldades de 
aprendizagem

Princípio da integração 
Promover a igualdade de direitos e de oportunidades, no res-
peito pela diferença, independentemente da origem social, 
grupo cultural, religião e demais pertenças e opções;

Princípio da cidadania e participação democrática 
Desenvolver o sentido da responsabilidade e o respeito pelo 

rigor, encarando cada indivíduo da comunidade educativa 
como um elemento ativo e capaz de intervir de forma res-
ponsável, solidária e crítica, nas escolas e no meio;

Princípio do saber 
Promover o desenvolvimento da curiosidade nas aprendiza-
gens, o gosto pelo trabalho, pelo estudo, pela pesquisa, não 
os restringindo aos limites dos currículos nacionais

Princípio da promoção do desporto e educação para a saúde 
Promover ações que abranjam prioritariamente as temáticas: 
alimentação e atividade física, sexualidade, violência em 
meio escolar e desporto escolar

Princípio da qualidade educativa 
Otimizar, de forma tão científica quanto possível, os recursos 
disponíveis, criando e diversificando outros, procurando 
maximizar a atenção dos alunos e o impacto do resultado das 
aprendizagens com atividades educativas criativas, inovado-
ras e adequadas.

O Projeto Educativo só tem sentido se for assumido com a 
participação de todos, para que na sua aplicação, seja o rosto 
da escola e de toda a comunidade educativa, daqueles que 
nela exercem a sua função e dos que nela recebem a sua for-
mação. As linhas de ação aqui especificadas, concretizam-se 
em cada ano letivo, mediante o cumprimento: 

• do Regulamento Interno do Externato; 
• do Plano Anual de Atividades; 
• da adequação do Projeto Curricular de Escola ao con-
texto de cada turma, mediante o Projeto Curricular de 
Turma/Plano de Trabalho de Turma.  

O tema “Onde os Pequenos Aprendem a Ser Grandes!” traduz 
a principal filosofia do Externato: ajudar na formação de seres 
humanos capazes de interagir em sociedade de uma forma 
harmoniosa do ponto de vista emocional, social, físico, moral 
e intelectual.

O Projeto Educativo está disponível para consulta na 
secretaria do Externato.

Projeto Educativo
“Onde os pequenos aprendem a ser grandes”


