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   Recursos  1º Ciclo 
 

 

A Comunidade Escolar do 1º Ciclo é constituída desta forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção/Salas Pessoal Afetação 

 

Direção 

Superiora  

Regime de Voluntariado Secretária  

Tesoureira 

Diretora Pedagógica 1 100% 

Administrativa 1  

1º Ano 1 Professor 100% 

2º Ano 1 Professor 100% 

3º Ano 1 Professor 100% 

4º Ano 
Expressão Física-Motora 

1 Professor 100% 

Música 1 Professor 100% 

Expressão Plástica 1 Professor 100% 

Informática 1 Formador 4 horas semanais 

Inglês 1 Professor 8h semanais 

Porteira 1 Parceria com o Centro Social 

Cozinha 1 Cozinheira Parceria com o Centro Social  

1 Aux. de Cozinha Parceria com o Centro Social 

Aux. Serv. Gerais 1 100% 
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Os Trabalhadores do 1º Ciclo desempenham as suas funções com verdadeiro espírito de serviço 

e dedicação, prudência e sigilo profissional. Contribuem para a melhoria da Qualidade de Vida das 

Crianças, promovendo o seu desenvolvimento integral, assumindo um compromisso coerente com o 

Ideário e um comportamento moral cristão.  

Todos eles possuem a devida habilitação académica, as competências técnicas, boas referências 

e atualização de competências para o exercício das funções atribuídas.  

Norteiam toda a atividade educativa pelos valores evangélicos, no sentido de compreender a 

existência humana como um dom de Deus e como compromisso com a sociedade que integra, 

próprio de quem vive o serviço educativo como uma Missão. 

São corresponsáveis na criação do bom ambiente educativo, dando o seu contributo para um 

clima sereno, de paz, de partilha de vida, de compreensão, de ajuda recíproca, de espírito de equipa 

e colaboração, de relações cordiais e amigas. 

Usam de discrição, moderação e prudência nas palavras e atitudes, praticam o sigilo profissional, 

respeitam os outros com a devida dignidade não fazendo crítica destrutiva.  

Aderem a um processo de autoformação que conduz à integração vivencial dos valores que 

pautam a sua ação educativa, do 1º Ciclo, e por isso, com exigências próprias e muito peculiares. 

Contribuem para que o 1º Ciclo se estruture como lugar de encontro, de escuta, de comunicação, 

onde se favorece a solidariedade em vez da competição, a ajuda em vez da marginalização, a 

participação responsável em vez do desinteresse. 

Àqueles que se integram pela primeira é-lhes facultado o “Manual de Acolhimento ao 

Trabalhador”, que contém um conjunto de informações sobre a estrutura e a organização interna, os 

princípios, as normas e os procedimentos em vigor no do 1º Ciclo, para que se possam identificar 

com o carisma institucional e inserir-se mais rapidamente nos seus novos postos de trabalho.  

Os Professores da Escola são os educadores por excelência e os agentes insubstituíveis numa 

educação integral. São direitos do professor os consignados no Estatuto da Carreira Docente do 

Ensino Particular e Cooperativo (E.P.C.).  

O Conselho Escolar é constituído por todos os Professores. Reúnem mensalmente e em outras 

ocasiões extraordinárias, nomeadamente em início e final de ano letivo. Na reunião trimestral de 

avaliação participam outros elementos da Comunidade Escolar, como sejam os Professores das 

Atividades de Enriquecimento Curricular. A ele compete a programação e planificação de todo 

processo educativo, visando o seguinte:  

- Desenvolvimento de atividades, que visem valorizar e fortalecer o trabalho em equipa e os 

princípios básicos que pautam a ação do Colégio, assim como salientar a importância de um convívio 

sadio e construtivo de boas relações, entre os membros desta Instituição;  

- Desenvolvimento de um bom conhecimento e relacionamento interpessoal e de um bom trabalho 

em equipa, a partir do gosto e dedicação profissional;  
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- Disponibilidade para atender ou apoiar, pessoalmente, cada Aluno ou Encarregado de 

Educação, sempre que seja necessário;  

- Análise dos manuais escolares em ordem à adoção dos melhores. 

 

 


