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É a ti que dirigimos a 
nossa ação. Tu que és 
um novo tipo de aluno, 
com pensamento 
acelerado e ações 
diferentes, fruto de 
uma relação cotidiana 
com a tecnologia.
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Tu que és um novo tipo de aluno, 
com pensamento acelerado e ações 
diferentes, fruto de uma relação 
cotidiana com a tecnologia.
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Dirigimos o nosso 
projeto para quem 
aprende e como aprende 
para te ajudar nesse processo 
de desenvolver a capacidade de aprender, 
de compreender e pensar 
com a tua própria cabeça.aluno_21



Queres fazer 
parte desta 
Viagem?

Embarca connosco 
nesta oportunidade 
de trabalhares de forma 
colaborativa, num 
ambiente estimulante 
e inovador, apoiado 
em ferramentas 
digitais.
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TRABALHO 
COLABORATIVO

INTEGRAÇÃO DA
INTELIGÊNCIA

EMOCIONAL

KHAN ACADEMY

O PERCURSO 
FORMATIVO 
É UMA VIAGEM

DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E 
PROFISSIONAL

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL 

COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS 
E SOFT SKILLS

Ferramentas para o desenvolvimento pessoal

aluno_21



Aproveita as experiências internacionais que te 
proporcionamos e desenvolve ainda mais as tuas 
competências técnicas, sociais e emocionais, assim como 
o teu sentido de responsabilidade social e ambiental.

Constrói aqui o teu projeto de vida, 
numa experiência única e inovadora.

Aceitas? 
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TRABALHO 
COLABORATIVO
Acreditamos na importância da aprendizagem 
colaborativa para o desenvolvimento do 
relacionamento interpessoal, comunicação 
eficaz, negociação de conflitos, liderança, 
responsabilidade pessoal e trabalho de equipa. 
(entre alunos, alunos e professores de 
diferentes turmas, cursos e escolas).

INTEGRAÇÃO 
DA INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL
Introduzimos a componente da Inteligência 
emocional nos nossos cursos para promover 
o autoconhecimento assim como o 
desenvolvimento pessoal e profissional dos 
nossos alunos. Todo este trabalho é 
acompanhado sob orientação da nossa 
equipa de psicólogas.



O PERCURSO 
FORMATIVO 
É UMA VIAGEM
Abrimos horizontes fora de portas através 
dos Estágios Internacionais Erasmus + e 
Erasmus Pro assim como com diversas 
Viagens Internacionais pela Europa. 
Privilegiamos a aquisição de competências 
linguísticas, assim como a capacidade de 
adaptação, autonomia e integração a outras 
ambientes e culturas.

KHAN 
ACADEMY
Promovemos a aprendizagem através de 
ferramentas online com resultados 
comprovados. Em contexto de aula ou fora 
da escola, incentivamos os nossos alunos a 
aprender ao seu ritmo para melhor 
progredirem na sua aprendizazem. Tudo 
com apoio dos nossos professores e os 
conteúdos validados pela Khan Academy.



DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL E 

PROFISSIONAL
Os saberes científico, técnico e 
tecnológico sempre aliados ao 
pensamento critico, criativo e 
compromisso de saber fazer e agir em 
áreas tão diversas como o bem-estar, a 
promoção da saúde e desporto, as 
artes e cultura, assim como a promoção 
da responsabilidade ambiental e social.

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL 

As Escola da Rumos Education têm 
apostado significativamente esta 
vertente na sua oferta formativa, 
promovendo maior acessibilidade e 
utilização de dispositivos móveis, 
disponibilizando Espaços Inovadores e 
reforçando os equipamentos 
tecnológicos destinados a toda a 
comunidade educativa.



Competência 
Técnicas e 
Soft Skills
Valorizar o saber sustentado num 
conhecimento efetivo. Ambicionamos 
proporcionar aos nossos alunos 
oportunidade que permitam 
desenvolver competências e 
promover, na avaliação das 
aprendizagens do aluno, o trabalho 
de livre iniciativa, incentivando a 
intervenção positiva no meio escolar 
e na comunidade através de 
atividades inovadoras. 



Começamos hoje 
a fazer futuro… 
A Construir futuros!

education

A Escola tem de interagir com as 

transformações ocorridas no ambiente 

em que se integra e ser pró-ativa, 

ajudando a sociedade a transformar-se, 

enquanto se transforma.

As Escolas da Rumos Education abraçaram este 
desafio como uma oportunidade adequando 
novas abordagens e estabelecendo novos 
modelos de ação e parcerias.

Reorientamos as nossas estratégias, 
replaneamos as nossas ações, 
repensamos a gestão 
e procuramos novas relações.





Na Educação aprendemos também 
uma forma de Humanidade.

Como os olhos consomem o poder da palavra, quisemos 
condensar a ideia do ALUNO_21 numa imagem. Assim, 
criamos um conceito que incorpore o princípio base, mas 
lhe conceda múltiplas interpretações.

Leonardo da Vinci 
criou o Homem 
Vitruviano, símbolo 
do Humanismo. 
Nele, recupera 
os 3 princípios 
de Vitruvio.



O “UTILITAS”, a utilidade. Colocar o aluno no centro da sua própria 
aprendizagem. Um compromisso na “pessoa que mora no aluno”. Uma 
escola inovadora, a quebrar barreiras, a abraçar o mundo.

O “VENUSTAS”, ou a beleza. A ordem, a harmonia, o prazer de 
frequentar a escola, o equilíbrio formal e emocional. Mas também os 
círculos incompletos que nos convidam à provocação, que é a delícia da 
imaginação. A agarrar os nossos sonhos.

O "FIRMITAS", ou a solidez. Do projeto. Dos resultados. Educar é 
melhor que ensinar. “Não a solidez do músculo, mas o colo que acolhe.” 

Rubem Alves

ALUNO_21 seremos nós. Todos os dias, numa pequena conquista 
e no final, numa vitória da competência. Dos alunos.



És aluno_21! 

O nosso aluno, 
o nosso 
compromisso!
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