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Introdução
A Escola Internacional de Torres Vedras é uma escola privada para estudantes entre os 3 e os 18
anos (Educação Pré-Escolar; 1.º Ciclo; 2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Ensino Secundário) que pretende
desenvolver um processo educativo exigente e rigoroso, proporcionando uma permanente atualização
dos conhecimentos científico - pedagógicos dos seus colaboradores para poderem atender às
exigências dos Alunos e da Escola e para desenvolverem mais eficazmente o Projeto Educativo. Na
generalidade, sem que seja descurado o aspeto profissional, mantêm com toda a comunidade escolar
relações cordiais e de entreajuda, contribuindo para um bom clima de trabalho.
O Projeto Educativo da Escola Internacional de Torres Vedras visa providenciar aos alunos a
oportunidade e as condições para se transformarem em cidadãos literatos, multilingues e
multiculturais, competentes, educados, sensíveis às expressões artísticas, multifacetados, bem
informados, capazes de pensamento crítico, de criarem e gerirem problemas como condição para o
avanço do conhecimento, e suficientemente ágeis para enfrentarem os desafios transformadores dum
mundo complexo, interdependente e pluralista.
De forma a sustentar a concretização do seu Projeto Educativo e tendo em vista a melhoria do
desempenho escolar, o desenvolvimento pessoal e social da comunidade educativa e a garantia de
satisfação/expetativas de Alunos, Pais/Encarregados de Educação, a Escola Internacional de Torres
Vedras implementou um Sistema de Gestão da Qualidade segundo a norma NP EN ISO 9001:2008.
A Escola Internacional de Torres Vedras acredita que entre as vantagens e melhorias induzidas pela
implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade e consequente certificação, se destacam a
credibilidade por parte de Alunos, Pais, Encarregados de Educação e comunidade em geral e a
capacidade para, de forma sistemática, refletir sobre o desempenho e corrigir, quando necessário, a
atuação, tornando a escola mais atenta, crítica e virada para a realidade que a circunda.
O Sistema de Gestão da Qualidade, implementado pela Escola Internacional de Torres de Vedras, está
aqui representado, constituindo um elemento de referência permanente para todos os elementos da
sua comunidade educativa,
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Apresentação da Escola

Identificação
Escola Internacional de Torres Vedras
Alameda das Linhas da Portela
Casal do Chafariz
Ameal
2560-596 Torres Vedras
Telefone: 261 919 116
Fax: 261 919 117
E-mail: geral@eitv.pt
Horário de funcionamento: 7h – 20h

Localização Geográfica
A Escola Internacional de Torres Vedras fica situada na Alameda das Linhas da Portela - Casal do
Chafariz, defronte da Urbanização Portela da Vila, freguesia de S. Pedro e Santiago, Junto à saída 9
da A8, nos arredores de Torres Vedras.
A Escola está implantada num moderno campus académico de 45 000 m2.

A Escola
A Escola Internacional de Torres Vedras entrou em funcionamento a 15 de setembro de 2005 e
adquiriu em 09 de setembro de 2010 a Concessão da Autorização Definitiva de Funcionamento. Está
implantada num terreno de 45 mil metros quadrados e dispõe de amplas instalações com elevados
padrões de qualidade:
- 31 salas de aula bem equipadas (com aquecimento central; telefone; PC; videoprojetor; rede
estruturada sobre IP; vidros duplos...) e salas específicas;
- Modernos laboratórios de Biologia, Ciências Naturais, Química e Física;
- 2 Laboratórios de Informática;
- Pavilhão gimnodesportivo, 4 balneários;
- 2 palcos (4 camarins);
- 2 espaços exteriores para a prática de Educação Física;
- 1 auditório;
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- 2 anfiteatros;
- Centro de Recursos Educativos;
- 1 recreio coberto;
- 2 recreios para Educação Pré-Escolar/1.º Ciclo com piso de borracha;
- 1 anfiteatro ao ar livre;
- Quinta Pedagógica;
- Espaços exteriores bem cuidados e ajardinados;
- Cozinha totalmente equipada, refeitório, bar;
- Salas para: serviço de psicologia, serviços administrativos, pessoal docente, atendimento de
Encarregados de Educação, direção, administração, reprografia, gabinete médico;
- Videovigilância e segurança no espaço escolar;
- Loja e papelaria;
- Aquisições através de cartão eletrónico;
- Sistema de entradas e saídas eletrónicas (Escola Digital);
- Transportes escolares.

Descrição da Atividade
A Escola Internacional de Torres Vedras assume-se como um agente de transformação de
pessoas em cidadãos;
A EITV - Escola Internacional de Torres Vedras assenta em quatro pilares fundamentais:
/

-

Etica;

- Inovação;
-

Tecnologia e

-

Valores

A Escola Internacional de Torres Vedras é uma escola que oferece algo único. Um espaço
qualificado, onde todos os seus agentes têm a consciência das vantagens do conceito de proximidade.
O espaço entre as pessoas, sente-se, é o de tarefas que pertencem à mesma casa – é um espaço
familiar.
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A Oferta Pedagógica
Para além do currículo nacional, a Escola Internacional de Torres Vedras apresenta uma larga oferta
pedagógica que permite, entre outros:
- Proporcionar aos alunos portugueses a oportunidade de adquirir uma educação internacional que os
prepare para a entrada em universidades portuguesas ou estrangeiras e proporcione uma base
científica sólida para as suas futuras carreiras;
- Proporcionar aos alunos estrangeiros a oportunidade de dar continuidade à sua educação em
Portugal, sequencialmente e de modo confortável;
- Proporcionar aos alunos de pais portugueses que frequentaram escolas noutros países, um processo
apropriado de reintegração;
- Proporcionar a aprendizagem do Inglês a partir dos 4 anos, a par da aprendizagem da língua
portuguesa, em linha com a educação internacional;
- Proporcionar a aprendizagem da língua espanhola a partir dos 10 anos (5.º ano de escolaridade),
em linha com a educação internacional e de acordo com a importância que a língua do país vizinho
possui, tendo em conta a dimensão económica, social, cultural e científica.

Esta oferta pedagógica encontra-se distribuída da seguinte forma:

Anos de Escolaridade

Oferta pedagógica – Currículo da EITV

Educação Pré-Escolar

Inglês
Educação Física

Informática
Assembleia de Turma

1.º Ciclo

Inglês
Educação Física

Informática
Assembleia de Turma

2.º Ciclo

Espanhol

3.º Ciclo
Ensino Secundário

Fastrackids

Espanhol
Francês
Espanhol

Outros Serviços
A Escola procura a maior expressão da pessoa humana, por isso, dinamiza clubes que contemplam
diversos domínios do conhecimento, as artes, o desporto e a exploração de novos meios nas práticas
comunicativas. O desafio passa ainda pela experiência da viagem, da aplicação dos saberes no
contexto vivencial e do diálogo além da sala de aula.
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O Encontro
Na Escola, a Festa de Natal e de Fim de Ano, os Dias de Sensações, o Carnaval e Festival de Teatro as
apresentações de Dança e muitas outras iniciativas, são momentos que revelam a escola na maior
extensão da sua vida. Nestes encontros, a Escola mostra-se através de um trabalho criativo, de
reinvenção, que cruza o saber, o fazer e o poder dos símbolos, que mobiliza toda a comunidade. A
Escola e a comunidade tornam-se cada vez mais próximos.

Organização Funcional
A organização da Escola Internacional de Torres Vedras é fundamentada no dinamismo e
competência técnica de todos os seus docentes e funcionários. O modo como estão estabelecidas as
relações hierárquicas dentro da escola está representado, de forma esquemática, no organigrama da
Escola, e as competências e responsabilidades das principais estruturas intervenientes nos processos
educativos referenciadas no Regulamento Interno da Escola.
Para além disso, ao longo da documentação do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade) são
referenciadas responsabilidades e autoridades de forma mais pormenorizada, as quais complementam
a informação descrita nas Descrições Funcionais que descrevem detalhadamente os requisitos,
competências, responsabilidades e autoridades de cada uma das funções definidas.
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Conselho de Administração
Oliveira
Santos

Organigrama
Direção Executiva
(Pedagógica, Administrativa
e Financeira)

Catarina
Moço

Teresa
Costa
Teresa
Vicente

Direção da Qualidade

Pré-Escolar
Coordenador
Atividades E. C.

Ana
Henriques
Sílvia
Romão

Sandra
Reis

E. Castro
Jorge
Duarte

Eduardo
Castro

Gestores de Processo
Autocontrolo
Qualidade alimentar
Formação

Coordenação
Administrativa e
Financeira

1.º Ciclo
Catarina
Figueiredo
Vanessa
Silvestre

Rui Curica

2.º Ciclo
Maria
João
Rita
Santos

Direção de Ciclo

3.º Ciclo

Secundário

Sílvia
Balsas

Teresa
Costa

Serviços
Administrativos

Serviços de
Pessoal
AAE

Catarina
Moço
Rafaela

Dulce.
Ilda
Caseiro

Ana Paula

Atividades
Extracurriculares

Prolongamento

Serviços de
Psicologia e
Orientação

Direção
de Turma

Joana
Martins
Teresa
Vicente

Secretários
DT
DT

Secretariado
de Exames e
Provas

Teresa
Vicente
Catarina
DT
Moço

Departamento
de Línguas e
Literatura

Departamento de
Ciências Exatas e
Naturais

Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas

Departamento
de Expressões
e Artes

Língua Port.

Matemática

H.G.P

Educação Física

Alunos

Bar

Inglês

Ciências da Nat.

História

Ed. Visual e Tecn.

R.H.

Refeitório.

Francês

Ciências
Naturais
Físico-Química

Geografia

Educação Visual

Financeira

Loja

Filosofia

Educação Tecnológica

Informação,
Comunicação e
Marketing

S. Higienização

Castelhano

Educação Musical

Centro de Recursos

Sérgio
Rosa

Currículo EITV – Inglês, Espanhol, Francês, Formação Cívica (Assembleia de Turma), TIC, Educação Musical, Educação Física e Fastrackids.

Todas as substituições serão efetuadas diretamente pelos indigitados ou na sua falta e impedimentos pelo respetivo superior hierárquico.
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Manual da Escola
A Escola apresenta-se à comunidade através do Manual da Escola, composto por 4 instrumentos
fundamentais:
Manual da Escola 1 - Apresentação da Escola - Rev. 3
Manual da Escola 2 - Projecto Educativo de Escola - Rev. 5 - 07-09-2012
Manual da Escola 3 - Plano de Estudos e de Desenvolvimento do Currículo - Rev. 2 - 2013.02.14
Manual da Escola 4 - Regulamento Interno - R.I. - Rev. 6 - 2013.02.14

A Direção Pedagógica,

Eduardo A. C. Castro
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