MISSÃO
E
VISÃO

1. Com excelência, queremos formar homens, cristãos, e servir a Igreja



Pessoa: sem qualquer discriminação - social, racial, filosófica ou económica – o
jovem estudante tem direito a receber a educação mais apropriada ao
desenvolvimento de toda a sua personalidade.
A nossa missão inclui o cultivar do interesse pelo outro, o reconhecimento do
valor do trabalho comunitário, o diálogo e a participação imbuída num espírito
cooperativista. As nossas práticas convidam a que o discente aprenda e cultive
uma cultura de diálogo com os outros, na partilha da nossa herança espiritual e
apostólica. Assim, a nossa escola exerce a sua missão inspirada na visão cristã
da pessoa e da sociedade que, pugnando pela dignidade da pessoa humana,
pela fraternidade universal, pela convivência pacífica e pela entrega e serviço ao
bem comum.



Cristão: porque regenerado pela água e pelo Espírito e enquanto nova criatura e
filho de Deus, o jovem estudante tem direito à Educação Cristã. Esta propõe o
desenvolvimento global da pessoa humana e, principalmente, uma vivência
profunda do dom recebido, da fé.



Homens e Mulheres: a proposta educativa do Colégio, à luz dos valores do
Evangelho, promove a excelência, o uso de metodologias eficazes, a construção
de um espírito crítico fundado no sentido da responsabilidade, respeitando o
princípio da equidade, e aposta na formação de líderes que possam agir na
transformação de um mundo que se quer mais humano.

2. Uma educação integral


O Colégio de São Gonçalo programa a sua acção em ordem a despertar e
promover o desenvolvimento integral da pessoa humana. Uma educação global
implica o desenvolvimento harmonioso e global da pessoa, na riqueza de todas
as suas dimensões: pessoal (física, intelectual, psicológica, afectiva), social, ética,
estética, espiritual e profissional.

3. Opções educativas e compromissos pedagógicos
Para se atingir a educação global proposta no nosso Ideário, o Colégio de São
Gonçalo:


empenha-se numa formação científica, actualizada e exigente, a par do
desenvolvimento do sentido crítico, articulando, na procura da verdade, os
âmbitos da razão e da fé, na procura de resposta às perguntas fundamentais
sobre a realidade e o mistério da pessoa e do seu mundo;



Cuida da formação cultural, tendo em vista todos os aspectos da actividade
humana, facilitando uma verdadeira síntese entre fé e cultura;



Dá a conhecer os valores da arte, ao longo da história e incentiva a aquisição de
algumas formas de expressão artísticas;



Valoriza a Educação Física como domínio do próprio corpo e como suporte de
comunicação e relação;



Estimula a prática do desporto e o seu papel no cultivo de valores relevantes,
como a lealdade, a perseverança, a honestidade, a amizade, a partilha e a
solidariedade. O Desporto educa para a necessidade de esforço, empenho e
sacrifício e generosidade, quando se pretende atingir metas e apostar numa vida
com valores e objectivos; pretende-se que o Desporto eduque ainda na
competitividade cordial e no saber encarar, com humildade e serenidade, as
vitórias e as derrotas, no esforço constante de superação dos próprios limites;



Estimula a educação ético-política, em ordem à formação de uma consciência
livre e responsável e de uma cidadania esclarecida e comprometida;



Promove o espaço da disciplina de “Educação Moral e Religiosa Católica”
fundamental na identidade católica do Colégio e essencial para se alcançar uma
síntese entre a fé e a cultura;



Desenvolve a dimensão religiosa do ensino.

