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A nossa mentalidade para o sucesso

Prefácio da Presidente do Conselho Diretivo

O fator mais importante para capacitar estudantes, alunas, pessoal e pais e para garantir o sucesso 
da nossa missão de proporcionar uma educação de excelência no nosso Colégio é a nossa cultura 
de pertença. Esta cultura assenta na qualidade das nossas relações, demonstrando paixão, bondade, 
atenção e confiança na capacidade de cada pessoa como indivíduo. 

Em suma, ambicionamos para todos uma atenção e um apoio personalizado e dedicado, de modo a 
que todos tenhamos verdadeira consciência do nosso próprio valor e do valor dos outros, aspirando, 
assim, a alcançar os melhores resultados em tudo aquilo a que nos dedicamos. É nesse sentido que 
afirmamos: "Acredita que consegues". É esta a nossa estratégia para os próximos quatro anos. 

Os próximos quatro anos irão indubitavelmente registar uma forte mudança a nível educacional, 
tecnológico, político e ambiental. Esta estratégia foi também elaborada na sequência da Covid-19  
e do impacto profundo que teve sobre todos os aspetos das nossas vidas. Por conseguinte, é  
imperativo que reforcemos a nossa resiliência mental, emocional e intelectual manifestando  
o sucesso da nossa mentalidade:

Valorizando a persistência

Abraçando o desafio

Aprendendo com os erros

Conhecendo e utilizando as estratégias mais adequadas  
a cada um de nós e a quem nos rodeia

Quando o mundo apela à nossa reação rápida perante situações novas e inesperadas, a nossa 
agilidade ajuda-nos a manter-nos no caminho certo. A nossa capacidade de aprendermos 
rapidamente, de mudarmos de direção mantendo o equilíbrio e de sabermos como aplicar a nossa 
energia irá dotar-nos das competências necessárias para enfrentarmos os desafios dinâmicos que 
nos rodeiam.

Este nosso 140.º ano de existência é o melhor momento para reavaliarmos a nossa ambição, a nossa 
identidade e a nossa resolução. É a nossa obrigação para com as nossas jovens.

Acredita que 
consegues

Karen Rankine

Presidente do Conselho Diretivo
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Medidas gerais para o sucesso

Consideradas excelentes segundo qualquer critério, incluindo:

• KPI dos membros do Conselho Diretivo

• Inquéritos anuais a estudantes, pais e pessoal

• Resultados da evolução, êxito e realização das estudantes

• Quadro de Avaliação das Escolas de Jersey

• Oferta de um currículo valorizado

• Ciclo de avaliação interna

• Avaliações externas como a Teacher Development Trust

• Bolsas a nível nacional

• Taxas de frequência

• Taxas de candidaturas

O pessoal e as estudantes do 
Colégio são muito especiais
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Estratégia 2021 - 2024

1. A nossa participação

 a. Registar e ampliar a nossa Cultura
  i.  Criar um livro com a "Cultura do Jersey College"
  ii.  Desenvolver uma Estratégia de Diversidade e Inclusão para que possamos reconhecer, celebrar e projetar  

o nosso Colégio inclusivo e diversificado

 b.  Analisar em que medida a nossa Visão para cada estudante e cada membro do pessoal encontra eco  
e é vivida por nós

  i.  Analisar a visão para uma aluna do JCP
  ii.  Analisar a visão para um membro do pessoal e alargá-la de forma transversal a todo o Colégio

 c.  Melhorar a nossa capacidade de sermos autoconfiantes, manifestarmos empatia, termos relacionamentos 
positivos e a capacidade de resolver conflitos

  i.  Investigar os programas de resolução de conflitos, designadamente o programa "Raparigas a Bordo"
  ii.   Colaborar com o The Resolution Centre para desenvolver uma equipa de estudantes seniores na qualidade 

de "Mediadoras de Pares"

 d. Servir a nossa comunidade
  i.  Alargar o nosso Programa de Proximidade do Currículo
   1. Rever o currículo para examinar oportunidades de maior envolvimento da comunidade, por exemplo:
    a. Implementar o projeto Tidal Bell para maior sensibilização e apoio ao Plano Costeiro de Jersey
    b. Casas de repouso como público-alvo para o projeto de escrita do 5.º ano
  ii.   Desenvolver uma mapa de evolução dos 4 aos 18 para incutir em todas as estudantes um espírito  

de serviço à sua comunidade
  iii. Elevar o perfil da JCG Foundation no apoio ao Colégio

 e. Aumentar a nossa consciência e perfil global (JCG Foundation)
  i.  Oferecer programas de verão únicos
  ii. Estabelecer parcerias com empresas globais para promover Jersey para a educação internacional
  iii. Desenvolver uma oferta internacional de formação de professores
  iv. Liderar e planear uma conferência internacional sobre a temática "Uma escola com curadoria"

 f.  Prestar apoio especializado e incondicional na preparação para a etapa seguinte da aprendizagem  
de cada aluna

  i. Criar oportunidades para uma aprendizagem conjunta entre estudantes de várias faixas etárias
  ii.  Fortalecer o nosso recurso a ex-alunos formados para o apoio, orientação e aconselhamento das  

nossas estudantes

Nada poderá substituir o que 
deixo para trás no JCP
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2. A nossa comunicação

 a. Ampliar a voz da comunidade na tomada de decisões e direção
  i. Reforçar o envolvimento de estudantes na nossa tomada de decisões
  ii. Ter uma forte representação no Parlamento da Juventude de Jersey

 b. Demonstrar fortes capacidades de oralidade, apresentação e solicitude para ouvir
  i. Criar oportunidades para o debate saudável sobre opiniões divergentes
  ii. Criar grupos de debate do Colégio específicos por idade

 c. Demonstrar uma vida "digital" saudável
  i. Criar uma cultura de "Olhar para cima" (comportamentos de autocontrolo sobre os dispositivos)
  ii. Lançar um espaço online criado e com a curadoria das estudantes (JCG)
  iii. Fazer a curadoria do nosso perfil pessoal online, incluindo os CV

3. A nossa curiosidade

 a. Rever o nosso currículo de modo a garantir que a nossa experiência pedagógica possibilite:
  i. Oportunidades de alargamento curricular para alunos do JCP na JCG
  ii.  Que as nossas estudantes tenham capacidade de valorizar a diversidade e a inclusão e de desafiar  

circunstâncias e preconceitos de qualquer forma
  iii. A utilização inovadora, segura e salutar da tecnologia para:
    1. melhorar a aprendizagem individual
    2. melhorar a capacidade do professor para avaliar a aprendizagem individual
    3. melhorar a eficiência da administração
    4. aumentar o acesso ao currículo e a sua abrangência
  iv.  A curadoria do campus de forma a promover o desejo de aprender e estabelecer um posto de  

investigação da Exeter University para documentar este percurso

A JCG é a minha segunda casa
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4. As nossas parcerias

 a. Clarificar a nossa identidade e relação com o Governo de modo a consolidar a nossa autonomia

 b. Sermos membros fundadores do "Jersey Schools Learning Partnership Trust" (JCG)

 c. Contribuir para moldar a política e a opinião pública em matéria de ensino público

 d. Conceber e liderar uma série de projetos criativos em prol de toda a ilha

5. Moldar e ampliar o nosso perfil e a nossa reputação

 a. Rever o marketing e a projeção do Colégio
  i. Apurar as nossas estratégias de recrutamento para sermos o Colégio de primeira escolha
  ii. Renovar a projeção visual do Colégio para coincidir com o 140.º aniversário
  iii. Desenvolver uma estratégia de "desmistificação" para desafiar perceções negativas
 
 b. Garantir a promoção do Colégio enquanto recurso da ilha
  i. Apoiar a atual e futura geração de professores ao tornar-se uma "faculdade de ensino" para a ilha

Sinto tanto apoio e todo o 
ambiente é fantástico! Um local 

de trabalho mais agradável 
do que este é impossível
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6.  A nossa governação, saúde financeira e  
gestão administrativa

 a. Garantir a continuação da solidez financeira do Colégio para cumprir os seus objetivos estratégicos

 b. Manter uma boa aplicação do dinheiro e acessibilidade

 c. Desenvolver e garantir um forte conhecimento de toda a oferta de Bolsas de Estudos do Colégio

 d.  Desenvolver, em parceria com a JCG Foundation, uma abordagem sustentável e de longo prazo  
para a angariação de fundos

 e.  A persecução por parte do Conselho de Administração do projeto Um Colégio para o estatuto  
de entidade jurídica única

 f. Melhorar a nossa oferta educativa e o campus através de projetos capitais:
  i Ponte: conclusão em 2021
  ii. Centro de música: conclusão em 2021/22
  iii. Ampliação do átrio do Colégio: conclusão em 2021
  iv. Campo de jogos: sujeito à aprovação do plano
  v. Estudar opções destinadas à consideração pelo Conselho de Administração  
   e pelo CYPES 2021
   1. Infantário
   2. Três laboratórios de ciências adicionais
   3. Um refeitório adequado
   4. Um gabinete administrativo central para o Colégio
 
 g. Avaliar e reduzir ativamente o nosso impacto ambiental em todas as áreas da vida do Colégio
  i. Eliminar o plástico do nosso serviço alimentar
  ii. Reduzir em 50% a nossa utilização de papel
  iii. Implementar uma estratégia de reciclagem compostável orgânica e não orgânica
  iv. Instalar 3 muros verdes (plantas vivas)
  v. Em parceria com a JEC, instalar painéis solares nos telhados
  vi. Em parceria com a JEC, estudar as vantagens de instalar pontos de carregamento de veículos elétricos
  vii. Em parceria com as bicicletas EVieBike, tornarmo-nos um ponto de recolha/entrega designado

Este Colégio é a minha família
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Palavras das nossas estudantes, colegas e pais

“Um lugar onde aprender é importante para todos e onde todos são importantes”.

“ Ser estudante no JCG nos últimos sete anos permitiu-me crescer não só como pessoa, mas também 
academicamente. Tenho sido capaz de realizar o meu potencial e vou ter possibilidades ilimitadas no futuro”

“  Compreendo que a cultura aqui é uma cultura de apoio e respeito mútuo. Tanto o pessoal como as estudantes  
acreditam e esforçam-se por alcançar o melhor de si em todos os momentos, ao mesmo tempo que estão 
perfeitamente conscientes do nosso papel na comunidade em geral e das responsabilidades e oportunidades  
que nos proporciona”.

“ O JCG é uma família”.

“  É fantástico podermos ensinar a matéria de diversas maneiras, o que só possível graças à confiança que alunos, 
diretores de departamento e da faculdade depositam em nós”.

“ O JCG valoriza cada estudante, tratando-os como indivíduos”.

“ O nosso colégio promove um ambiente positivo”.

“ Há um leque tão grande de oportunidades para me envolver e levar a minha aprendizagem ainda mais longe”.

É todo um conjunto composto pela 
maravilhosa equipa de pessoal 

auxilar e de apoio ao aluno, 
estudantes desejosas de darem 
o seu melhor, o grande leque de 
oportunidades oferecidas para 

envolver e levar a aprendizagem 
ainda mais longe.

"Comentários extraídos do Inquérito a Estudantes, Pais e Pessoal do Jersey College for Girls anual de 2019/2020".



jcp.sch.je jcg.je jcgfoundation.com

Contacte-nos para marcar uma visita individual  
e personalizada ao Jersey College

T: +44 (0)1534 516 200 | E: admin@jcg.sch.je | W: jcg.je 
 @jcg_live  @jcgjersey

Os conteúdos deste documento estavam corretos no momento da impressão. Este documento  
é impresso em papel 100% reciclado com tinta amiga do ambiente e é reciclável.
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