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A nossa escola tem uma missão a cumprir. A nossa Visão, a nossa finalidade, é sermos uma
escola de referência e excelência. Por isso, a escola deve definir como valores a defender.

Missão
Formar cidadãos com uma sólida educação pessoal, social e científica e que desenvolvam as
capacidades/competências necessárias para um bom desempenho profissional e pessoal, com
autonomia e espírito crítico, com vista à integração numa sociedade em constante mudança.
Visão
A nossa Visão, a nossa finalidade, é sermos uma escola de referência e excelência.

Para isso, o Agrupamento Vertical Vallis Longus tem que se afirmar como uma instituição que:
- Se organiza em função do interesse da formação dos alunos;
- Promove uma cultura de inclusão;
- Prepara os seus alunos para a definição dos percursos pessoais futuros, sejam eles
académicos e/ou profissionais;
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- Valoriza o desenvolvimento dos profissionais que nela trabalham;
- Procura avaliar e melhorar sistematicamente os seus serviços;
- Valoriza a manutenção e a melhoria das suas instalações;
- Promove a utilização das novas tecnologias;
- Forma cidadãos dotados dos valores estruturantes da nossa sociedade, com espírito
democrata e pluralista, respeitador dos outros e das suas ideias, aberto ao diálogo e à livre
troca de opiniões, capazes de julgarem com espírito crítico e criativo a sociedade em que se
integram e de se empenharem na sua transformação progressiva.
Valores

Por isso, a escola deve definir como valores a defender aqueles que pela sua natureza sejam
abrangentes e consensuais à luz da matriz cultural ocidental.

Assim, são valores a defender pelo nosso Agrupamento:
- A Pessoa; A Liberdade; O Saber; A Solidariedade; O Sentido de Justiça;
- O respeito e a aceitação do outro e das suas diferenças.
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