O COORDENADOR DA EQUIPA EDUCATIVA - CEE:
- É a figura principal na relação Escola-Família, promovendo um diálogo permanente com pais e
encarregados de educação, tendo em vista o esclarecimento e colaboração recíproca no processo de
aprendizagem e crescimento do aluno;
- Assegura que o Plano de Desenvolvimento do Aluno (PDA) reflete as expetativas, capacidades e
objetivos do aluno e família, estabelecendo as estratégias para o alcançar;
- Coordena e certifica-se que os procedimentos de cada um dos professores da turma potenciam
competências de excelência em cada um dos alunos;
- Juntamente com os restantes professores da turma, trabalha objetivos e implementa estratégias
bem definidas e coerentes, para apoiar o aluno a atinjir os objetivos definidos no seu PDA.

PERFIL DO PROFESSOR NO CEI:
- Tem presente o quanto 2º e 3º ciclos marcam o aluno como pessoa para toda a vida. A
responsabilidade é grande, há que desenvolver o gosto pela descoberta em cada aluno, criar e
consolidar conhecimentos, abrir horizontes e orientar sonhos - respeitando o ritmo, dificuldades e
anseios de cada um;
- Tem presente o quanto a pessoa de cada aluno está em permanente mudança e crescimento,
sendo muito importante a relação de proximidade, respeito e confiança entre professor e aluno.
- Detém e evidencia conhecimentos científicos. Domina as áreas de conhecimento; está e mostrase atualizado; é inovador e está atento à inovação que vai existindo no seu setor;
- Tem uma enorme paixão pelo ensino a crianças e jovens. O trabalho com adolescentes requer
disposição, carinho, responsabilidade e uma imensa energia que apenas quem gosta realmente do
que faz consegue ter;
- É um excelente comunicador, utiliza uma linguagem dinâmica, positiva e de confiança,
acreditando verdadeiramente que pode fazer a diferença na vida de cada aluno;
- Pauta a sua atitude pela exigência e rigor, para que cada aluno dê o melhor de si todos os dias;
- É parceiro das famílias no desenvolvimento de cada aluno. Em conjunto, estabelecem os objetivos
a alcançar em cada fase do desenvolvimento do aluno e desenvolvem estratégias para o conseguir –
PDA.
- É um exemplo e inspiração para os seus alunos, mostrando-lhes as suas qualidades de
excelência e as características em que pode ser apreciado pelos seus alunos;
- É Líder para os alunos, colegas de trabalho e professores da turma. Enquanto Coordenador de
Equipa Educativa (CEE), certifica-se de que os procedimentos de cada um dos professores da turma
estão alinhados com os valores e objetivos do Projeto Educativo do colégio e potenciam
competências de excelência na construção de pessoas de excelência, em cada um dos seus alunos;
- Está disponível para a sua auto-avaliação, ouvindo as crianças da sua sala, famílias e colegas
quanto aos aspetos a melhorar no seu desempenho;
- Está profundamente envolvido no Projeto Educativo da escola.

