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Centro de Educação
Integral – uma Escola
para a Vida
Já lá vão 30 anos desde que uma família sanjoanense ousou sonhar
com a criação de uma escola que proporcionasse a si e às famílias da
região um Projeto Educativo diferente, assente no desenvolvimento de
cada aluno de forma individualizada e tendo como missão formar integralmente os alunos de modo a prepará-los para participarem de forma
ativa e plena na sociedade.
Hoje, o Centro de Educação Integral (CEI) é uma verdadeira Escola
para a Vida, disponibilizando uma oferta educativa que se estende desde
a mais tenra idade - a partir dos 4 meses (através da IPSS Associação
de Apoio à Educação), até ao final da escolaridade obrigatória, com a
conclusão do 12º ano.
No CEI acreditamos que a principal função da educação é a de
formar pessoas, criando bases sólidas através de valores e princípios
que serão terreno fértil para o desenvolvimento de uma pessoa feliz e de
um profissional de sucesso.Privilegiamos uma educação personalizada,
desenvolvida em parceria com as famílias e assente em práticas pedagógicas ativas e inovadoras, aliadas à experiência e excelência da equipa
educativa, que permanentemente se encontra em formação, na qualidade
das instalações e espaços verdes, com um objetivo: o desenvolvimento
global e harmonioso de cada criança.

Portugal Inovador

O Líder em Mim®,
porque todos os
alunos têm talento
e potencial
The Leader in Me® (O Líder em Mim®) foi concebido nos Estados
Unidos da América, pela FranklinCovey em parceria com a escola A.B.
Combs, da Carolina do Norte. É um revolucionário modelo educacional
assente no programa de desenvolvimento de liderança pessoal mundialmente reconhecido de Stephen R. Covey: “Os 7 hábitos das pessoas
altamente eficazes”.
Atualmente, são mais de 1.500 escolas em 35 países tão distantes
como Canadá, Brasil, Inglaterra e Singapura que implementam diariamente este currículo socioemocional certificado cientificamente pelo
CASEL (autoridade máxima a nível mundial no estudo da Aprendizagem
Socioemocional).
Em Portugal, o CEI foi a primeira escola a implementar O Líder em
Mim® (OLEM), estando envolvidos todos os níveis de ensino. Desde a
creche ao 12º ano, todos os alunos investem, pelo menos, uma hora por
semana para aprenderem, desenvolverem e colocarem em prática os 7
hábitos e crescerem na sua confiança e liderança. Também as famílias
beneficiam desta dinâmica, pois os alunos levam para a relação familiar
estas aprendizagens. Em setembro de 2018 também o Colégio Conciliar
de Maria Imaculada, em Leiria e o Colégio da Torre, em Oeiras adotaram
o OLEM como parte integrante do seu projeto educativo, estando a desenvolver nos seus alunos a autonomia, responsabilidade, criatividade,
comunicação e ética através deste currículo socioemocional. No próximo
ano letivo, mais escolas irão adotar o OLEM e desenvolver em cada criança um atitude de liderança do seu percurso escolar e da sua própria vida.

Procuramos formar
em cada criança, um
jovem, um estudante,
um profissional que:
1- É Proativo – tem uma atitude proativa de antecipar e resolver
obstáculos; é capaz de ir à procura do que precisa, mesmo antes
que alguém lho peça;
2- Começa com o objetivo em mente – sabe definir metas e delinear
estratégias para as alcançar;
3- Dá prioridade ao que é prioritário – planeia a sua semana, não se
focando apenas no urgente, mas também no que é importante;
sabe priorizar as suas tarefas, de forma a não deixar nada por fazer;
4- Pensa ganha-ganha – não pensa só nos seus objetivos, mas é
capaz de encontrar soluções que funcionem para si, para os outros
e para a organização;
5- Procura primeiro compreender, para depois ser compreendido –
sabe ouvir os outros, ver o seu ponto de vista, mas também tem
confiança para apresentar as suas ideias;
6- Cria sinergias – sabe e gosta de trabalhar em equipa!
7- Afina as suas ferramentas – consegue equilibrar todas as componentes da sua vida: amigos, família, trabalho, comunidade... e
acima de tudo, é feliz!
Se estivermos apenas focados em ensinar os jovens a dominar a
tecnologia de hoje ou a saber apenas os conhecimentos dos livros atuais,
eles ficarão assustados com o que surgir amanhã. Mas se lhes dermos
o hábito de aprender algo todos os dias, então eles estarão ao nível das
exigências do mundo que os espera!

Celebração do
30.º aniversário:
dia 2 de fevereiro

Assim, frequentar o colégio CEI em S. João da Madeira não
é apenas divertido e saudável, é também a oportunidade de criar
bases sólidas para o desenvolvimento cognitivo e emocional que
irão permitir a cada criança crescer numa família FELIZ e ser um
adulto feliz.
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Para celebrar o seu 30.º aniversário, o CEI preparou 3 Dias
Abertos, proporcionando aos alunos, famílias e à comunidade momentos de aprendizagem e de reforço de relações interpessoais,
através de atividades lúdicas, divertidas e interativas.Os alunos
serão desafiados a apresentar os seus trabalhos de projeto a
familiares e amigos, irão realizar torneios entre si e irão revelar os
seus talentos a toda a comunidade escolar. No sábado, dia 2 de
fevereiro, todas as famílias são convidadas a participar em oficinas
práticas e divertidas, lideradas por professores e alunos. Vamos ter
laboratórios abertos, oficinas de culinária, café filosófico, decoração
de máscaras, e muito mais. A entrada é gratuita e aberta a todos!

