POLÍTICA DE GESTÃO
Os Salesianos de Manique têm como finalidades: o pleno desenvolvimento da personalidade dos alunos
e o aperfeiçoamento dos educadores; a formação no respeito pelos direitos e liberdades fundamentais
da pessoa; a aquisição de hábitos de trabalho; o desenvolvimento de atitudes que favoreçam a
participação na vida social e cultural; a habilitação para o exercício de atividades profissionais; a formação
para o respeito pela pluralidade; a disposição para se comprometer pessoal e solidariamente na
construção de uma sociedade mais humana e mais justa.
Através da sua ação educativa, os Salesianos de Manique promovem a formação integral dos alunos de
acordo com a conceção cristã da vida, do mundo e da cultura; ministram o ensino religioso escolar com
programas académicos adequados no seu conteúdo e qualidade; promovem, para quem o deseja,
itinerários de educação na fé; orientam para a inserção e para o compromisso social e eclesial; colaboram
com outras forças sociais comprometidas na construção da sociedade.
O estilo educativo de S. João Bosco imprime características próprias à proposta educativa dos Salesianos
de Manique que procura: pôr o aluno no centro da ação educativa; apresentar-se como família educadora,
na qual os alunos encontrem “a sua própria casa”; realçar a personalização das relações educativas
mediante a presença dos educadores no meio dos educandos; promover a solidariedade; tornar real a
participação corresponsável de todos os membros da comunidade educativa. Além disso, o nosso
conceito de promoção integral dos alunos implica ajudar a dar vida e a comprometer-se na comunidade
local; potenciar um clima de integração e abertura a todos; incentivar a participação na vida social e
eclesial.
A comunidade educativa da Escola define-se como comunidade porque quer implicar a todos, em clima
de família, isto é, alunos, famílias, educadores; educativa porque pretende favorecer o amadurecimento
de cada um dos membros da mesma comunidade e em todas as suas dimensões.
O nosso modelo de educador, de pai, de mestre e de guia é S. João Bosco. Quarenta anos de vida gastos
a educar são uma fonte inesgotável de ensinamentos que precisamos continuamente de revisitar.
O processo educativo pretende ajudar os alunos a descobrir e a potenciar as capacidades físicas, afetivas
e intelectuais, assumindo as próprias qualidades e limitações; a dimensão sociopolítica, que os torna
capazes de descobrir o sentido da sua vida no serviço e no empenhamento pessoal e social; o sentido
ético e transcendente, mediante processos de conhecimento e vivências da mensagem de Jesus Cristo; o
cultivo e o desenvolvimento de atividades, de valores e da abertura à transcendência, de acordo com a
situação pessoal e as diferentes etapas do itinerário formativo dos alunos.
A nossa Escola tem um estilo, um espírito, uma experiência e um método muito próprios com os quais
procura atingir as suas finalidades, tendo em conta o critério preventivo, que ajuda os destinatários a
superar os riscos e as situações de perigo, a captar o sentido da sua juventude e a viver em plenitude as
suas aspirações; o ambiente educativo, caracterizado pelo protagonismo dos destinatários, pelo espírito
de família, pelo trabalho diário, pelo convite à
criatividade e pelo clima de alegria e de festa; a relação educativa pessoal, que se traduz na familiaridade
entre educadores e educandos; a presença animadora dos educadores no meio dos jovens; a oferta
respeitosa de uma experiência de fé que se caracteriza pelo encontro com Deus na vida ordinária, a
celebração festiva da fé, a relação filial com a Virgem Maria, sob o título de Auxílio dos Cristãos, o sentido
de Igreja e a projeção solidária e missionária; as propostas do compromisso social e cristão com o mundo
e a sociedade.
Ao implementar e manter um Sistema de Gestão, pretende-se otimizar os recursos existentes para:
▪ Servir cada vez melhor a educação e evangelização, contribuindo, deste modo, para o bem-estar
pessoal e social;
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▪

▪

Cumprir os requisitos das normas de referência, legais e regulamentares aplicáveis e outras que a
Escola ache por bem adotar correspondentes a este objetivo, através da melhoria contínua da eficácia
dos processos e Sistema de Gestão;
Implementar formas adequadas de monitorização dos processos, indicadores de qualidade e
satisfação, detetando falhas e procurando constituir em comunidade o ambiente que melhor possa
contribuir para a formação e crescimento integral de educandos e educadores na comunidade
educativa.

A Escola assume o compromisso de procurar superar as necessidades e expectativas dos seus clientes
atuais e futuros com atividades educativas de elevada qualidade, assegurando o rigor, a ética e o
profissionalismo dos seus Educadores, a valorização dos seus ativos humanos, a obtenção de elevados
padrões de bem-estar no trabalho, a promoção de um justo equilíbrio entre a vida profissional, familiar e
social, e a progressiva redução dos impactes ambientais relacionados com a sua atividade.
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