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O Colégio INED é uma instituição de ensino com mais de 20 anos
de história situado na Avenida da Boavista, na União das freguesias
de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, no concelho do Porto.
O Colégio INED é uma instituição de referência na valorização do
saber, do estar e do ser. Promove aprendizagens mediante um
diálogo consistente e permanente entre as culturas humanística
e científica, acompanhando as mudanças sociais e os desafios
emergentes para as novas gerações.
Os paradigmas da contemporaneidade apresentam-nos novos
desafios inerentes a uma nova sociedade constantemente em
mudança, onde o dever é a maior constante. Preparar alunos
para este novo paradigma é o que nos move, pois, a escola,
conjuntamente com a família, constituem-se como os baluartes
na resposta a estas novas exigências.
Temos como grande objetivo formar Pessoas capazes,
cidadãos ativos, socialmente responsáveis e com espírito crítico,
que contribuam para a edificação de um mundo mais justo
e mais equitativo.
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MISSÃO
O Colégio INED tem por missão prestar um serviço educativo de
excelência com elevado nível pedagógico e científico, num ambiente
integrador, inclusivo, respeitando a individualidade de cada aluno.
O fomentar de uma relação de enorme proximidade entre a escola
e a comunidade escolar é uma das âncoras da nossa ação.
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IDENTIDADE
Implementamos um modelo educativo inovador, centrado no Aluno,
com práticas didáticas contemporâneas/ inovadoras, formando
os alunos como cidadãos ativos, conscientes e participativos,
possibilitando que atinjam o sucesso pessoal, escolar e profissional.
A nossa ação pedagógica caracteriza-se por uma aposta crescente
e recorrente na inovação, tanto a nível dos métodos de ensino e das
ofertas complementares que fazem parte do nosso currículo, como
a nível da flexibilidade curricular. Cada aluno é uma individualidade,
contudo jamais se constituirá uma ilha, e nessa conformidade
o currículo deve ir de encontro às necessidades e aspirações dos
alunos e do seu agregado familiar. Só com um currículo flexível e
adaptado a cada indivíduo poderemos ter cidadãos completamente
capacitados e responsabilizados pelas suas próprias escolhas.
De modo a prepararmos os nossos alunos para as demandas
do século XXI, apostamos no desenvolvimento de competências
nas áreas da tecnologia e do Inglês, oferecendo formação nas áreas
da robótica e reforçando de forma diferenciadora a oferta educativa
no âmbito da língua inglesa, de modo a que os nossos alunos se
sintam competentes nesse idioma, abrindo-lhes mais possibilidades
ao nível da formação superior e quando confrontados com o mundo
do trabalho.
Valorizamos o desenvolvimento de competências linguísticas,
comunicacionais, de resolução de problemas, de raciocínio lógico, de
regulação emocional, de sensibilidade estética, de destreza física, de
autonomia, de autoconhecimento e de relacionamento interpessoal,
de forma a nos constituirmos como uma plataforma de construção
de identidade pessoal de cada aluno. O Projeto Educativo do nosso
Colégio assenta em critérios de exigência, rigor e eficiência.
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PRINCÍPIOS
Pretendemos que os nossos alunos se distingam pela sua ética
de trabalho, espírito crítico, pelo saber, pelo estar e pelo ser,
demonstrando persistência, criatividade e capacidade de aplicar
o conhecimento a novas situações, conscientes que a aprendizagem
ocorre ao longo da vida e convictos que a escola lhes permitiu
desenvolver as competências necessárias às novas demandas da
sociedade.
O nosso projeto Educativo almeja a formação integral do aluno
em articulação estreita com os Pais/Encarregados de Educação,
fazendo estes, parte integrante da Família INED. Assim, a escola
constitui-se como um lugar acolhedor, onde impera o respeito,
o espírito de entreajuda, a vontade inequívoca de superação e
de aceitação do outro enquanto pessoa. Estando cientes que os
nossos alunos pretenderão ingressar no ensino superior, o nosso
acompanhamento é idealizado de maneira a que esse percurso
individualizado se concretize com excelência, e que todos consigam
evidenciar as diversas competências inerentes à exigência
que encontrarão nesse novo nível de ensino.
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INTERAÇÃO COM A FAMÍLIA/COMUNIDADE
A articulação estreita entre a escola e a família é o maior garante
de sucesso de cada aluno, por isso a ação do Colégio INED pautase pela grande proximidade e pela crescente envolvência dos Pais/
Encarregados de Educação na vida escolar. O nosso corpo docente é
estável, experiente e dinâmico, o que permite um acompanhamento
mais próximo dos alunos, respeitando a sua singularidade e ritmos
de aprendizagem, ao longo do crescimento e desenvolvimento
escolares.
Estabelecemos parcerias com outras instituições de referência,
quer a nível nacional como internacional, de forma a possibilitar aos
nossos alunos um desenvolvimento holístico, firmando a excelência
e dando assim um amplo contributo às exigências que encontrarão
no final da escolaridade obrigatória. Para além disso, as dinâmicas
decorrentes impulsionam o conhecimento, o progresso, as ideias
e abrangem todas as dimensões inerentes ao desenvolvimento
do aluno enquanto agente social e pessoa integral.

PROJETO EDUCATIVO

7

INCLUSÃO
É nossa expectativa acolher novos alunos que invistam no seu
melhor desempenho, com elevados objetivos, no entanto, não
ficando restritos às suas classificações de origem. Não selecionamos
alunos unicamente pelo seu desempenho académico. Integramos
igualmente a diferença, pois só num ambiente múltiplo podemos
somar competências, abrir horizontes e abraçar o futuro. Integramos
cada aluno num ambiente motivador, seguro, familiar, onde impera
a proximidade aliada à exigência, o que fomenta a que cada
aluno atinja o seu melhor e desenvolva ao máximo as suas reais
capacidades. Somos uma escola inclusiva, pois partimos da
singularidade de cada um e das suas diferentes competências
para a construção do conhecimento ao longo do percurso escolar.
É dentro da multiplicidade que encontramos a complementaridade
e a unidade e integramos o todo.
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FUTURO
Pretendemos ser um colégio que prepara os alunos de hoje para
as exigências do amanhã, edificando-os com todos os valores
humanistas e desenvolvendo as diferentes competências científicas
e tecnológicas. Assumimo-nos como uma escola que se coloca na
vanguarda da inovação pedagógica e científica, possibilitando que
os nossos alunos se assumam como agentes capazes na edificação
de um futuro mais consentâneo com as suas aspirações.
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