
 

 

Selo Boas Práticas de Saúde Psicológica,  

Sucesso Educativo e Inclusão 

 

O Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo vê renovado o reconhecimento pela excelência 

das suas Práticas em Saúde Psicológica, Sucesso Educativo e Inclusão. Este reconhecimento, 

promovido pela Ordem dos psicólogos Portugueses, resulta de uma análise exaustiva das políticas 

e práticas educativas relativas à promoção do desenvolvimento, da aprendizagem, do 

comportamento, da carreira, da inclusão e da saúde psicológica e do sucesso educativo da 

comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo. 

A atribuição do Selo de Boas Práticas de Saúde Psicológica, Sucesso Educativo e Inclusão visa, 

assim, “reconhecer e distinguir as escolas portuguesas, cujas políticas e práticas educativas, 

demonstram um compromisso forte e efetivo com a promoção do desenvolvimento (cognitivo, 

emocional, social e de carreira), da aprendizagem, da inclusão e da saúde psicológica de toda a 

comunidade educativa”. 

Esta iniciativa visa, acima de tudo, promover uma educação de qualidade, equitativa e inclusiva, 

para todos, através do incentivo e divulgação de políticas e boas práticas no que respeita à 

promoção da saúde psicológica e do bem-estar do sucesso educativo. 

Deste modo, esta candidatura foi encarada pelo Agrupamento de Escolas Dr. António Granjo como 

uma oportunidade de auto-avaliação acerca das suas estratégias, práticas, e atividades em matéria 

de Saúde Psicológica, Inclusão e Sucesso Educativo para, a partir desse ponto de reflexão, 

promover planos de ação ainda mais ambiciosos. 

Assim, a todos os que diariamente lideram com entusiasmo e persistência estes objetivos, que 

combatem todos os focos de pessimismo que naturalmente fazem parte deste percurso e que, 

deste modo, derrubam barreiras e constroem uma escola “SaudávelMente”, muito obrigada! Bem 

hajam por acreditarem que é possível, que é necessário e que será sempre motor do nosso 

entusiasmo o desenvolvimento de planos de ação que priorizam a Saúde Psicológica, o Sucesso 

Educativo e a Inclusão. 


