Visão
Uma comunidade onde cada voz conta, onde talento e
criatividade são trazidos à vida, onde os alunos crescem
em confiança, constroem resiliência e estão preparados
para o resto de suas vidas.
Valores
•

•
•
•

Seja respeitoso – sempre trate as pessoas, a
propriedade e o meio ambiente com bondade e
consideração.
Seja ambicioso – peça ajuda quando precisar e se
esforce para ser o melhor que puder ser.
Seja confiável – faça o que lhe é pedido e cumpra
seus compromissos.
Seja resiliente – seus desafios diários estão
ajudando você a crescer e se preparar para o
futuro.

Missão
Nosso objetivo é alcançar nossa visão por:
•

•
•
•

•

•
•
•

Criar alunos acima do comum, desenvolvendo e
entregando aprendizagem ao longo da vida que
transforma vidas
Garantir que cada pessoa se sinta valorizada,
segura e feliz
Permitindo que os alunos se sintam orgulhosos de
si mesmos, e celebrem o sucesso dos outros
Promovendo uma cultura de respeito mútuo onde
todos são tratados como um membro valioso da
comunidade escolar
Incentivar a comunicação positiva para que
palavras e ações sejam pensativas, solidárias e
motivacionais
Colocando pais e cuidadores no coração da vida
da escola
Ter uma equipe altamente dedicada e bem qualificada que esteja comprometida com
o desenvolvimento profissional contínuo
Adotando um ethos de melhoria contínua dentro de todos os aspectos da vida
escolar

Igualdades
Sir William Ramsay é uma comunidade inclusiva e diversificada.

A Escola Sir William Ramsay trabalha para eliminar todas as formas de discriminação ilegal
por origem étnica, religião, orientação sexual, gênero, deficiência ou habilidade.
Isso é alcançado nos seguintes princípios:
•
•
•
•

Garantir que os alunos tenham a oportunidade de alcançar seu potencial em todas
as áreas da vida escolar
Garantir que pais e alunos possam fazer escolhas livres de preconceitos e
estereótipos
Opor-se a qualquer forma de racismo, sexismo, discriminação por incapacidade,
homofobia ou qualquer outra forma de discriminação
Valorize a linguagem e a formação cultural de cada aluno

