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A P R E S E N T A Ç Ã O  
 

 

O Projeto Pedagógico da Escola Portuguesa de Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa 

(EPM-CELP) foi criado no quadro da sua autonomia, consubstanciada no Decreto-Lei n.º 211/2015 de 

30 de setembro bem como no Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de junho, e consiste na congregação dos 

documentos fundamentais de orientação pedagógica da vida da instituição. 

Aqui se encontram as linhas mestras do Projeto Educativo, logo complementadas pelas metas setoriais 

que os diversos serviços e departamentos da EPM-CELP se propõem alcançar, alimentado pelo Plano 

Anual de Atividades. Este Projeto Pedagógico encontra eco, ainda, no Plano de Melhoria que a EPM-

CELP traçou na sequência da avaliação externa de que foi alvo e no Contrato de Autonomia celebrado 

com o Ministério da Educação e Ciência. 

A EPM-CELP concebeu este Projeto Pedagógico na consciência da amplitude da sua ação educativa e 

do seu papel enquanto agente promotor da Língua Portuguesa e ponto de encontro de culturas e 

expressões. 

O documento primeiro deste projeto, é, naturalmente, o Projeto Educativo do qual todos os outros 

decorrem e para o qual todos os outros concorrem e é no âmbito da sua lógica concetual que se 

percebe a orgânica das linhas orientadoras da instituição e das atividades que as concretizam. 
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Lógica Concetual do Projeto Pedagógico 

  

 

 

 

 

 

 

 

Uma instituição com a responsabilidade social que é exigida à Escola Portuguesa de Moçambique - 

Centro de Ensino e Língua Portuguesa tem de ter sempre presente para si, para os seus agentes 

educativos, para toda a comunidade escolar e para os seus parceiros sociais as suas linhas 

orientadoras de maior força no plano pedagógico. 

Acreditamos, pois, que o presente projeto serve tal desiderato, tal como acreditamos que está no 

esforço conjugado da sua implementação, a raiz do seu sucesso e da sua eficácia olhados, 

naturalmente, à luz da formação de cidadãos capazes, competentes, livres, críticos e responsáveis.  

 


