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SE QUISER SABER MAIS
SOBRE ESTE PROJETO OU

SOBRE A AP:

Os valores 
são de todos NÓS!

 
E cabe a cada um de
nós fazer com que os
valores sejam mais do

que palavras ou
conceitos...

que possam ser uma
realidade na escola

mas também em casa,
acima de tudo...

valores para a vida!
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O 1.º passo foi dado, agora
vamos vivê-los em conjunto
através do exemplo mas
também de atividades,
dinâmicas, jogos e muito mais...

www.coolothing.com

Todos foram chamados a
participar na seleção dos 5
Valores mais importantes para a
nossa escola. E os eleitos foram: 

SOBRE OS VALORES
ESCOLHIDOS...

Acreditamos que o objetivo para os
primeiros anos de escola não é julgar o
conhecimento da criança, mas sim estabelecer
boas maneiras e desenvolver seu caráter.
 
Foi nesse pressuposto que lançámos o Projeto
"Quais os valores da Condessa", 
com o qual pretendemos que as nossas crianças
sejam cidadãos exemplares.
 
Os valores humanos  são as características que
nos diferenciam dos restantes seres vivos e 
estão relacionados, principalmente, com a
dignidade, a moral e como nos relacionamos
com os outros. 
 
Por isso é tão importante dotar as nossas
crianças de conhecimentos e comportamentos
que lhes permitam ser os Adultos de amanhã
completamente preparados socialmente. 
 
Contamos com todos para que os Valores da
Condessa sejam vividos e respeitados!
 
Porque juntos somos uma família  e juntos
Somos Todos Condessa!
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PLANOGRAMA

ENCONTRO SOMOS TODOS CONDESSA 

Setembro - organizado pela AP -
convite a todos os que 

trabalham na Escola

COMUNICAÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA

Dezembro - realização, recolha e
análise dos questionários

COORPORIZAR OS VALORES
A curto/ médio prazo - articulação com a

Escola, AP, parceiros, Pais/ EE com 
Plano Anual de Atividades 

PARTILHA DOS VALORES
Pintura do 'Muro dos Valores';

elaboração da Carta dos Valores;
promoção de atividades/ iniciativas

para consolidar Valores da Condessa


