INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO

Missão, Visão e Valores do IPE
Missão
O Instituto dos Pupilos do Exército ministra os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o ensino secundário na modalidade
de ensino profissional, num sistema de ensino misto, em regime de externato e de internato.
Assegura uma sólida Formação de Matriz Militar (FMM), intelectual, técnica, física, moral e cívica, inspirada nas
qualidades e virtudes da vida militar, e na prossecução dos princípios fundamentais definidos no Sistema Educativo
Português, bem como relevar o papel da Defesa Nacional e das Forças Armadas na sociedade.
Constitui-se como Polo de Formação para os cursos de formação inicial na carreira dos Sargentos do Quadro
Permanente (QP).

Visão
Afirmar o IPE como um EME de referência, inovador no ensino e na formação dos jovens, através da promoção de um
projeto educativo de referência, do desenvolvimento de estratégias educativas e do reforço do ensino
profissionalizante.
Reforçar o papel central das famílias como primeiros responsáveis na educação dos seus filhos e promover a sua
participação ativa no projeto educativo e na vivência do IPE.
Assegurar a manutenção do sistema de gestão da qualidade.

Valores
Do quadro de valores que norteiam o Projeto Educativo do IPE, que servem de referência para o modelo de conduta a
adotar e constituem um fator de diferenciação e afirmação da identidade do IPE perante a sociedade, destacam-se:
O respeito pelos valores Pátrios, consubstanciado no orgulho pelos símbolos nacionais.
O apelo ao estudo e ao trabalho, pela dedicação de toda a vontade e inteligência.
A assunção de responsabilidades, materializada na transparência, honestidade e preocupação com os outros,
nomeadamente com os mais fragilizados. Tem como retorno o respeito e a confiança dos outros, resultando também
no fortalecimento do moral próprio.
A obediência consciente, relacionada com normas de conduta e um exigente padrão de comportamento, que promove
o sentido do dever. Não se restringe a uma simples obediência hierárquica, mas sim a ser liderado e a liderar.
A promoção do Mérito, reconhecendo capacidades, esforço de trabalho, atitudes meritórias e vontade de superação,
incentivando o desempenho de excelência.
A galhardia, evidenciada em ultrapassar dificuldades, adotando as atitudes certas, com bravura e coragem, mesmo
perante a adversidade.
A lealdade, professada na prática da verdade, da constância e firmeza no compromisso assumido. Pressupõe a
confiança nas decisões dos superiores hierárquicos.

