ETLA - Missão e visão

Visão

Ser uma Escola Profissional de prestígio reconhecido junto de toda a comunidade, com
especial relevância para potenciais Empregadores, onde os Jovens e suas famílias vejam uma
das melhores hipóteses de realizar os seus estudos secundários profissionais,
pós-secundários, de actualização e outros que se venham a revelar de interesse.

Este prestígio será um corolário do rigor colocado nos processos de ensino-aprendizagem, da
atenção personalizada a todos os alunos/formandos, durante e após a sua formação, da
actualização permanente de equipamentos e outros meios didácticos, do empenho e da
formação técnica e pedagógica dos seus colaboradores.

Missão

1/3

ETLA - Missão e visão

Contribuir para a valorização dos Recursos Humanos na área da sua influência,
proporcionando formação inicial em áreas técnicas de maior actualidade e relevo para a região,
acções de actualização e reciclagem para activos e acções de Especialização Tecnológica.

De acordo com o seu Projecto Educativo, a concretização da sua Missão assenta em quatro
pilares facilitadores, permitindo a aquisição, pelos formandos, dos seguintes valores:

Cidadania
Preparação com base em conceitos como o Trabalho em Equipa, a Solidariedade, a
Cooperação, a Autonomia e o Respeito Mútuo.

Competências Técnicas
Competências necessárias ao exercício de uma profissão, resultantes da permanente
interligação entre a Teoria, a Prática e a formação em Contexto Real de Trabalho.
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Correcto uso das Melhores Metodologias
Familiaridade com a organização curricular actualizada com base no Sistema Modular de
ensino, personalizado e motivador, aliando a Teoria e a Prática.

Relações no seio da Comunidade Escolar e Escola / Meio
Estimular a participação de todos os actores na vida da Escola (Professores, Alunos, Pais e
Encarregados de Educação, Pessoal não Docente) e promover a cooperação com os
diferentes parceiros externos, em particular com as Empresas, as Autarquias, outras Escolas,
Institutos, Associações etc.

3/3

