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As Instituições Educativas constituem-se no seio das organizações enquanto
estruturas com especificidades próprias, cuja definição é fundamental para que estas
assumam e se afirmem com uma identidade própria.
A marca de identidade do Externato de Vila Meã emerge claramente da relação entre
as Declarações de Missão e Visão, o Projecto Educativo, o Plano de Actividades e o
Regulamento Interno.
Com o empenho e a audácia do Conselho de Administração e da Direcção
Pedagógica e com o envolvimento de toda a Comunidade Educativa, o Sistema de Gestão da
Qualidade do Externato de Vila Meã, que cumpre os requisitos da NP EN 150 9001, é um
projecto que vem reforçar esta identidade.
Os vectores fundamentais da Política da Qualidade são:
Promover o sucesso educativo pelo recurso à oferta de recursos pedagógicos
qualificados, quer ao nível das infra-estruturas, quer ao nível dos seus profissionais, objectivo

exter ato de

este a sustentar por um sistema permanente de gestão baseado numa filosofia de melhoria
continua;

Reforçar e afirmar o Serviço Publico da Educaçao .prestado na. sua area de
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parcerias com instituições locais, quer pelo envolvimento de pais e encarregados de educação
ç
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na vida escolardos~seusLeducandos, quer aindapelo compromisso de se afirmar perante o
Ministério de Educação como Instituição capaz de responder no seu território educativo pelo
desenvolvimento da Política de Educação, superiormente definida, que tem vindo a sustentar
no quadro do Contrato de Associação vigente e de acordo com os requisitos legais aplicáveis;
Promover uma resposta educativa diversificada que se traduza numa visão
abrangente da Educação, sustentada num entendimento da Instituição num quadro de Centro
de Recursos Educativos e num entendimento da Escola enquanto Estrutura Dinamizadora do
Desenvolvimento Humano (conhecimentos, capacidades e valores). Traduz-se por uma
política de colocar profissionais e infra-estruturas ao serviço da Educação Local para além dos
currículos formais, através da dinamização cultural pela promoção de exposições, concertos,
publicações, mas também pela divulgação de novas tecnologias e pelo fomento d
conhecimento científico e experimental, sem esquecer a dinamização desportiva inerente
uma instituição escolar;
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Promover a formação contínua dos docentes no sentido da sua intensa valorização
profissional, da partilha de experiências, saberes e vivências e no desenvolvimento da sua
actividade,

privilegiando

a

concretização

de

saberes

em

actividades

múltiplas

e

multidisciplinares, numa articulação entre a escola, o meio e a vida, contribuindo para uma
verdadeira formação pessoal e social dos alunos;
Estabelecer laços de cooperação com outras instituições nomeadamente com

instituições de ensino superior, por forma a promover a qualidade científica e académica do
Externato e a cultura de investigação e de experimentação nos seus alunos que os forme no
sentido da inovação científica e tecnológica;
Garantir a satisfação do cliente 1 parceiros e o cumprimento dos seus requisitos;
Dar visibilidade à Instituição por forma a que designadamente a sua qualidade tenha
reconhecimento público, mas acima de tudo para que todos quantos a integram,
Administradores, Directores e restantes profissionais, mas fundamentalmente os
alunos se identifiquem com o Externato e com a sua imagem e construam um espírito
de corpo só possível numa Instituição Qualificada.

“Proporcionar o melhor possível para a construção de um possível melhor.”
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