
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DO NOSSO COLÉGIO 

 

 

O Colégio Coala foi licenciado para o início da sua atividade em 1996.   

Em novembro de 2019, a Direção passou a ser constituída apenas por um dos 

elementos da Direção anterior, mantendo-se o bom trabalho até aqui desenvolvido, e 

aperfeiçoando todos os métodos e princípios anteriormente implementados. 

Numa convergência de interesses, a tranquilidade dos nossos Pais e o sucesso e bem 

estar das Crianças, são nosso apanágio. O ensino e a formação são pressupostos 

essenciais da nossa filosofia. O grupo de profissionais que nos constitui está 

adaptado à realidade dos dias de hoje, às exigências das crianças atuais e ao 

quotidiano dos Pais. Por estas razões, tão importantes para todos, para além das 

entidades oficiais, que nos acompanham e controlam, temos ainda connosco um 

conjunto de empresas privadas, que nos ajudam na concretização da prestação de um 

serviço, que se quer de excelência. 

Nesta nova etapa, a proximidade às famílias continuará a ser fator primordial, 

enriquecendo-a com um novo sistema tecnológico, atual, e direcionado para a 

aprendizagem das crianças, com a monitorização dos  Pais. Este é o desafio que se 

nos impõe: acompanhar a evolução tecnológica, permitindo aproximar todos os 

intervenientes da comunidade Coala, ao mesmo tempo que prosseguimos com o 

objetivo de melhorar, diariamente, os serviços prestados. 

Testemunho de todo este processo, são as referências das entidades que nos tutelam 

e de todos os nossos Pais/Encarregados de Educação que, com o seu apoio e 

incentivos, diretos ou indiretos, contribuem para o crescimento desta instituição. 

Pretendemos, assim, vincar uma diferença que evidencie este Colégio, empenhando-  

-nos totalmente para criar e manter um ambiente de plena comunicação, harmonioso e 

saudável entre todos os elementos da comunidade educativa. 

A Direção 
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