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Mais um ano letivo acabou e quão importante é, enquanto pais, estudantes, professores e membros de Igreja, sabermos
agradecer a Deus por tudo quanto nos permitiu viver e alcançar. Entretanto, as tão merecidas e esperadas férias
escolares chegaram e o momento é de descansar, mas sem tirar os olhos do próximo ano letivo e dos desafios inerentes
a este. É nesta perspetiva que as Escolas Adventistas em Portugal partem para estas férias, com o novo ano em mente
e com o desejo de prosseguir no caminho da excelência, da transmissão de valores e com o propósito de proporcionar
uma educação integral, equilibrada e restauradora aos seus alunos. Em setembro deste ano, e com a duração de três
anos letivos, as Escolas Adventistas portuguesas terão um mote único que servirá de ponto de partida para os seus
Projetos Educativos e que motivará muitas reflexões e iniciativas. “Atreve-te…!” é o mote que se apresenta como um
desafio para os vários intervenientes do processo educativo. Atreve-te a conhecer e a refletir:
Pai/Mãe/Encarregado de Educação, Atreve-te…!
Pretendes dar ao teu filho(a)/educando, uma educação equilibrada, centrada em valores e dirigida para a excelência?
Se sim, por que razão não conhecer, acreditar e envolver-te com a Filosofia Educacional Adventista e a sua Rede
Escolar! Atreve-te a experimentar… olha que vale a pena!
Aluno, Atreve-te…!
Consideras-te atrevido? Ao te atreveres, seja para o que for, precisas primeiro de te conhecer bem, de ter vontade
e ousadia para fazeres escolhas e tomares decisões. Precisas ainda de conhecer e aceitar as regras, de pensar por
ti próprio, de mostrar responsabilidade e autonomia em tudo o que fazes. Sê tu próprio, assume as tuas escolhas e
valores, confia, avança e aventura-te, pois tens um futuro para construir… Por isso, Atreve-te a aprender, a partilhar, a
crescer, a confiar e a ser feliz numa Escola Adventista!
Escola Adventista, Atreve-te…!
Que dose de atrevimento será necessária para ver nos alunos não somente aquilo que eles são, mas aquilo que o poder
de Deus pode operar, transformar e vir a construir? Durante três anos letivos cada escola da Rede Escolar ASD em
Portugal trabalhará o tema Atreve-te…! de acordo com as características, necessidades e expectativas dos seus alunos.
Vidas serão transformadas, aprendizagens e alegrias vivenciadas, tudo num ambiente pedagógico seguro, tranquilo e
de qualidade, em que o louvor e a adoração a Deus são uma realidade. Atreve-te…! Escola Adventista, a proporcionar
momentos e oportunidades para que os teus alunos conheçam esse Deus maravilhoso e para que sejam, no presente
e no futuro, bons cidadãos.
Porque a Educação Adventista está comprometida em educar em valores e segundo padrões de excelência, defende
uma estreita cooperação entre os agentes educativos divinos: Lar, Igreja e Escola; defende o desenvolvimento
harmonioso e integral do indivíduo; procura proporcionar momentos e oportunidades para que, em liberdade e
consciência, as crianças e jovens tomem as suas decisões e experimentem uma vida de serviço e altruísmo; procura
ter como base o amor, o amor a Deus, o nosso Criador, Mantenedor e Redentor, o amor a nós próprios, o amor ao
nosso próximo e o amor à criação que nos rodeia… Amigo que pensas no futuro, Atreve-te a escolher… Educação
Adventista… a escolha certa, um investimento para o futuro!
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