Ensino

St. Peter’s School

Preparação
privilegiada para o
Ensino Superior
“O projeto em si é
um projeto que
motiva imenso os
alunos, que lhes
proporciona
muito trabalho
mas também
muita autonomia
e muita
responsabilidade.”

O St. Peter’s School, em Palmela, foi fundado
em 1993, preconizando um projeto educativo
inovador, que aposta numa formação global e
integrada e que tem ocupado,
sucessivamente, posições de topo nos
rankings nacionais das escolas. Em 2014, o
seu projeto saiu inequivocamente reforçado,
com a adesão ao IB Programme.
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“Quando saem daqui acabam por ir
para bons cursos, em boas faculdades
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empregabilidade muito interessantes.”
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